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ALSUNGAS ZIŅAS 
ALSUNGAS NOVADA IZDEVUMS NR. 1 (187) 2017. GADA JANVĀRIS 

ALSUNGAS NOVADA DOMES SĒDĒ 

13. un 31. janva rī  notika Ā rka rtas domes un domes 

sē dēs, kurā  tikā skātī ti vāirā ki jāutā jumi: 

- Saskaņ oja LIAA (Latvijas Iņvestī ciju uņ attī stī bas 

āģ ēntu rā) Kuldī ģās biznēsā inkubātorā strātē ģ iju un 

viēnojā s noslē ģt lī ģumu. 

- Izbeidza zemes ņomas lī gumu Nr.12/2011  zemes 

ģābālām. 

- Nole ma  ņ emt aizņ e mumu Valsts kase  pas valdī bas 

āutonomā s funkcijās - skolē nu pā rvādā s ānās - 

nodros inā s ānāi nēpiēciēs āmā  āutobusā iēģā dēi  Euro 

60900.00 (Ses desmit tu kstos i devin i simti euro 00 

ēurocēntus) uz 7 (sēptin iēm) ģādiēm ār māinī ģo 

procēntu likmi ār likmēs māin u 1(viēnu) rēizi ģādā . 

Aizn ē mumā pāmātsummās ātmāksās pirmāis mē nēsis 

2017. gada aprī lis. 

- Apstipriņa ja 13.01.2017.saistos o ņoteikumu projektu 

Nr.1/2017 “Pār ģrozī jumiēm  Alsunģās novādā domēs 

20.03. 2014. saistos ajos noteikumos  Nr.2/2014 

”Alsuņgas ņovada pas valdī bas Nolikums”. 

- Apstipriņa ja  amatu sarakstu 2017.gadam Alsuņgas 

novādā pās vāldī bā . 

- Apstipriņa ja pas valdī bas fiņaņse jumu Alsuņgas 

vidusskolās pāmātizģlī tī bās un vispā rē jā s vidē jā s 

izģlī tī bās pēdāģoģu tārifikā cijāi. 

- Vieņam iedzī vota jam iedalī ja  dzī vojamo platī bu, uņ 

viēnu iēdzī votā ju uzn ē mā āpdzī vojāmā s plātī bās 

iēdālēi Alsunģās pās vāldī bā , un viēnām izbēidzā ī rēs 

lī ģumu. 

- Diva m persoņa m dze sa para dsaistī bas pas valdī bas 

budz ētā . 

- Sāmāzinā jā 2017.ģ. nēkustāmā  ī pās umā nodokli  

politiski rēprēsē tā m  pērsonā m pār 50%. 

- Pies k ī ra fiņaņse jumu Ž etoņa vakaram. 

-Apstipriņa ja vieņas likmes slodzi gaņ Mu zikas skolas, 

ģān vidusskolās dirēktorēi. 

-Iņdividua la  darba veice jai uz laiku ņo 01.02.2017 lī dz 

31.12.2024. iznoma ja telpas Skolas iela  11Ā-1, 

Alsunģā . Pār tēlpu nomu Fināns u nodāl āi lī dz 

1.02.2017. sagatavos telpu nomas lī gumu (iekl aujot 

ikmē nēs ā tēlpu nomās māksu, komunā lo pākālpojumu 

izmāksās).  

-Apstipriņa ja ņodot atsaviņa s aņai dzī vokli Pils iela . 

-Apstipriņa ja  ņekustama  ī pas uma ņodos aņu 

ātsāvinā s ānāi.  

ZIN O DOMES KANCELEJAS VADI TA JA  
Alsungā reģistrēti  

MIRUS IE 

Iģnāts K ikurs Bē rzu iēlā 
Jā nis Jānēvics  “Zēijās” 

Pašvaldības loma uzņēmējdarbības un 
nodarbinātības veicināšanā 

 Jānvā rī  Alsunģās muzējā  notikā diskusijā 
pār nodārbinā tī bu pās vāldī bā , kā  ārī  pē dē jā  lāikā  
pās vāldī bā sān ēm dāudzus komēntā rus un 
jāutā jumus pār uzn ē mē jdārbī bās vēicinā s ānu, uz 
kuriēm nāv viēnnozī mī ģu ātbilz u.  
 Pās vāldī bāi ir diēzģān māz instrumēntu, lāi 
vēicinā tu uzn ē mē jdārbī bu un rādī tu jāunās 
dārbā viētās, jo no viēnās pusēs izskān vē lmē, kā 
pās vāldī bāi jā rādā dārbā viētās, tāc u tās 
iēspē jāms tikāi pās vāldī bās iēstā dē s – skolā , 
kultu rās nāmā , bē rnudā rzā , bēt no otrās pusēs 
ju tāms iēdzī votā ju spiēdiēns, kā pās vāldī bās 
iēstā dē s ir tik dāudz strā dā jos o. Dārbā viētās ir 
jā rādā uzn ē mē jiēm. Pās vāldī bā vār rādī t 
uzn ē mē jdārbī bāi lābvē lī ģu vidi. Un s iē ģālvēniē 
pās vāldī bās instrumēnti nodārbinā tī bās un 
uzn ē mē jdārbī bās vēicinā s ānā  ir trī s – pā rvāldē, 
infrāstruktu rā un mā rkētinģs. Pā rvāldē 
nodros inā spēciā listus, tiē ir lāuksāimniēcī bās 
konsultānts un Attī stī bās nodāl ās spēciā listi, kuri  
piēējāmi, lāi konsultē tos pār dāz ā du fondu 
ātbālstu. Viēnotā  vālsts un pās vāldī bās kliēntu 
āpkālpos ānās cēntrā  tiēk nodros inā ti ē-
pākālpojumi sādārbī bā  ār 8 vālsts iēstā dē m - UR, 
VZD, VID utt. Fēbruā rī  pās vāldī bā plā no noslē ģt 
sādārbī bās lī ģumu ār Kuldī ģās biznēsā 
inkubātoru, lāi nodros inā tu tēlpās 
uzn ē mē jdārbī bās spēciā listā—konsultāntā 
piēējāmī bāi un pākālpojumiēm vismāz rēizi 
mē nēsī  ārī  Alsunģā .  

Turpinājums 2. lapā. 
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60 000 EUR. Ārvien pieaugos ais tu ristu skaits para da 
to, kā strā dā jām pārēizā  virziēnā  un ciēs ā  sādārbī bā , 
lāi pālī dzē tu tu rismā uzn ē mē jiēm, lī dz ār to ārī  
āttī stī tiēs novādām. Jānvā rī  sān ē mā m 
āpstiprinā jumu pās vāldī bās iēsniēģtājām vēsēlī bās 
vēicinā s ānās projēktām, kurā āktivitā tēs pārēdzē tās 
visiēm novādā iēdzī votā jiēm 3 ģādu ģārumā , 
projēktā kopē jāis finānsē jums ir 18 272 EUR, bēt 
pās vāldī bās finānsē jums nētiēk prāsī ts. S iē visi ir 
ilģtērmin ā  vē rsti projēkti.  
 Runā jot pār informātī vu ātbālstu, 2014.ģādā  
tikā izvēidoti konti sociā lājos tī klos, un pē rn 
izvēidojā m modērnā ku mā jāslāpu. Nodārbinā tī bās 
vēicinā s ānās diskusijās rēzultā tā  mā jāslāpā  ir 
izvēidotā sādāl ā “Sludinā jumi”, kurā  informā ciju vār 
iēviētot ikviēns ālsundzniēks. Pās vāldī bās spēciā listi 
nodros inā āktuā lo sēminā ru, Eiropās fondu projēktu, 
fināns u piēsāistēs, uzn ē mē jdārbī bās uzsā ks ānās, 
NVA, LLKC un citās informā cijās iēviētos ānu, ģān 
Alsunģās zin ā s, ģān mā jāslāpā  www.ālsunģā.lv, ģān 
pās vāldī bās Fācēbook un Twittēr kontos. Pās vāldī bā 
ir āicinā jusi uzn ē mē jus ģān uz Altum informātī vo 
sēminā ru, ģān Lātvijās lāuku konsultā ciju cēntrā 
orģānizē tiēm sēminā riēm Alsunģā . 2016.ģādā noģālē  
āicinā jā m Kuldī ģās biznēsā inkubātorā vādī tā ju uz 
tiks ānos ār skolē niēm, bēt s oģād plā nojām skolē nus 
āizvēst un iēpāzī stinā t ār inkubātorā tēlpā m klā tiēnē , 
lāi pārā dī tu, kā ār lābu idēju un zinā s ānā m ikviēns 
vār bu t jāunāis uzn ē mē js. Pās vāldī bā iēsāistī siēs 
projēktā  pār nodārbinā to iēdzī votā ju profēsionā lo 
pilnvēidi, mā jāslāpā  www.ālsunģā.lv ir ievietota 
āptāujā, kā dā s jomā s bu tu nēpiēciēs āmās āpmā cī bās,  
tā pē c āicinā m ģān uzn ē mē jus, kuriēm nēpiēciēs āmi 
dārbiniēku kvālifikā cijās cēls ānās kursi, ģān 
iēdzī votā jus nobālsot mā jāslāpā . 
 Mā rkētinģā āktivitā tē s mums l oti pālī dz SUITU 
zī mols, tās ir ģālvēnāis, ār ko mē s āts k irāmiēs no 
pā rē jā m pās vāldī bā m, un mā jrāz otā ji, uzn ē mē ji ir 
sāprātus i s ī  zī molā piēāuģos ā s priēks rocī bās, to 
lābprā t izmāntojot. Zī mols un tā  nēsē ji – “Suitu 
du dēniēki”, “Suitu siēvās”, “Suitu vī ri”, “Suitu 
muzikānti”, “Suitin i” nēs Alsunģās vā rdu Lātvijā , un 
ār pās vāldī bās finānsiā lu ātbālstu – ārī  citviēt 
pāsāulē , nodros inot kolēktī vu koncērtbrāuciēnus uz 
a rvalstī m. 
 Alsunģās vā rds izskān ārī  ār jāuno 
uģunsdzē sē ju uzvārā m sācēnsī bā s. Alsunģā Lātvijā  ir 
kl uvusi pār piēprāsī tu tu rismā ģālāmē rk i, kurā  ir 
skāistā vidē, kurā  iēdzī votā ji lēpojās ār sāvā m 
sāknē m un kurā  prot skāisti svinē t svē tkus. Mums ir 
ār ko lēpotiēs un mums ir kur āuģt, tikāi kopā ! 

Attī stī bās nodāl ās vādī tā jā Aiģā Vānāģā-Porik ē 

Pārtnērī bās vēicinā s ānāi ār uzn ē mē jiēm pās vāldī bā 
dārbojās visu lāiku, piēmē rām, nodros inot dālī bās 
māksu tu rismā izstā dē s Bālttour, orģānizē jot 
sēminā rus, sādārbojotiēs dāz ā du projēktu iētvāros 
utt. Vāirā kiēm uzn ē mē jiēm ir iznomā tās pās vāldī bās 
tēlpās uzn ē mē jdārbī bās vēiks ānāi – āus ānās 
pākālpojumiēm, māsā z ās pākālpojumiēm, jāunās 
frizē tāvās izvēidēi. Pās vāldī bās kultu rās pāsā kumu 
orģānizē s ānā  tiēk iēsāistī ti mu su uzn ē mē ji, pē dē jo 
ģādu lāikā  pās vāldī bā ir dotē jusi kultu rās 
pāsā kumus 30908 EUR āpmē rā . Atbālsts tiēk sniēģts 
biēdrī bā m, ģān piēs k irot EKC Suiti tēlpās birojām, 
āustuvēi, cēptuvēi, ģān Alsunģās kērāmikāi dārbī bās 
nodros inā s ānāi. Arī  finānsiā ls ātbālsts biēdrī bāi EKC 
“Suiti” pe de jo triju gadu laika  ir bijis 25 573 EUR 
āpmē rā , bēt s oģād piēs k irts 6520 EUR divu projēktu 
lī dzfinānsē s ānāi. Biēdrī bās tiēk ātbālstī tās ārī  ār 
trānsportu – pē dē jo c ētru ģādu lāikā  ir nodros inā ti 
39 braucieni biedrī bu vajadzī ba m. Mazo pas valdī bas 
projēktu konkursā āktivitā tē m pē dē jo ģādu lāikā  
piēs k irts finānsē jums 3369 EUR āpmē rā . S iē projēkti 
sniēdz iēspē jās ikviēnām ālsundzniēkām iēsāistī tiēs 
un sān ēmt finānsē jumu sāvu idēju rēālizē s ānāi, tāc u 
pās vāldī bā vē lās rēdzē t liēlā ku iēdzī votā ju ātsāucī bu 
un dālī bu konkursā . 
 Runā jot pār infrāstruktu ru, ēsām izmāntojus i 
Eiropās Sāviēnī bās fondu iēspē jās infrāstruktu rās 
āttī stī bāi, 2016.ģādā  tikā iēsniēģts projēkts, 
pāmātojotiēs uz uzn ē mē ju vājādzī bā m – Rijā-Zāl umi 
ģrānts cēl ā sēģumā āsfāltē s ānā, sāvukā rt uzn ē mē js ir 
āpn ē miēs rādī t 6 jāunās dārbā viētās, projēktā 
kopē jāis finānsē jums 116 299 EUR, no tā  
pās vāldī bās finānsē jumā dāl ā 17 445 EUR. 
Konsultē jotiēs ār lāuksāimniēkiēm, strā dā jām piē  
projēktā iēsniēģs ānās LAD, kurā  tiks rēkonstruē ts un 
pāplās inā ts ģrānts sēģumā cēl s  Grā vēri-Putni, 
kopē jāis piēējāmāis Eiropās finānsē jums pās vāldī bāi 
380 000 EUR. Iesniegts un jau atbalstī ts Igaunijas-
Lātvijās pā rrobēz u projēkts UNESCO kultu rās 
māntojums, kurā  bu s diēzģān ju tāms ātbālsts 
Alsunģās tu rismā uzn ē mē jiēm, sēminā ru, piērēdzēs 
āpmāin ās, kopē ju tu rismā piēdā vā jumu 
izstrā dā s ānās vēidā . Kā  viēns no projēktā 
pārtnēriēm ir Lātvijās Lāuku tu rismā āsociā cijās 
„Lauku cel ota js” un projekts ilgs no 2017.-
2020.gadam, kope jais finanse jums 60 576 EUR, no ta  
pās vāldī bās dāl ā 9086 EUR. S is ģāds iēsā kā s ār 
lābā m zin ā m, kā āpstiprinā ts Alsunģās pils 
ģlā bs ānās/rēkonstrukcijās dārbu projēkts, kurs  
izģlā bs pili no sābruks ānās un sniēģs iēģuldī jumu 
tu rismā āttī stī bā . Projēktā āpstiprinā tāis 
finānsē jums ir 400 000 EUR, no tā  pās vāldī bās dāl ā 

http://www.alsunga.lv
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Puikās – slāpji, nosālus i un izmisus i - drēbē dāmi 
tupē jā krāstā  un āttēicā s iēt u dēnī  vē lrēiz. Antons 
mētā s pālī ģā  slī kstos ājā m viēns pāts: pēldē jā lī dz 
upēs vidum, vāi lāus us ātlāuzā mēitēn u 
sāstinģus os pirkstus no tāuvās un pēldus vilkā tā s 
mālā . 7 rēizēs – turp, 7 rēizēs – ātpākāl . 
 Uz notikumā viētu nu bijā ātskrē jus ās 
vāirā kās rāudos ās mēitēn u mā tēs, ārī  citi vin u 
g imeņ u piederī gie, uņ tie steigs us veda uz ma ja m 
izģlā btā s. 

Otrājā  diēnā  pār s o notikumu runā jā visā 
skolā, ārī  skolotā ji. Vin i tēicā, kā Antons pār tā du 
vāronī bu ēsot mēdāl u pēlnī jis, ārī  rākstu āvī zē . 
Kād to pātēicu mā jā s vēcā kiēm, tē vs pāsmāidī jā 
un tēicā: “Tās nu nēpāvisām nāv svārī ģi. Bēt mān 
ir priēks, kā tāvs brā lis rī kojā s vī ris k ī ģi. Nē 
mēdāl ās, nē rākstā, pāt nē mutiskās pātēicī bās 
skolē nu iērindās priēks ā  visdrī zā k nēbu s, jo 
ģlā bē js nā k no izsu tī to ģ imēnēs. Lāi ārī  ko 
skolotā ji ģribē tu,  vin iēm  to nēātl āus.” 
 Skolās vādī bā otrpus upēs tiēs ā m nēko 
nēpānā cā, totiēs mu su pās u sā dz ā  izģlā bto 
mēitēn u mā tēs “mētā s virsu ” ciēmā pādomēs 
priēks niēkām, lāi puikām izkārotu vismāz kā du 
prē miju. Nēspē dāms ātkāutiēs no uzmā cī ģājā m 
siēvā m, priēks niēks bijā nolē mis āpviēnot 
pātī kāmo ār dērī ģo. Vin s  pānā cā, kā vāldē piēn ēm 
lē mumu pār 25 rubl u piēs k irs ānu slī cē ju 
ģlā bē jām, pār s o nāudu nopirkā sā dz ās vēikālā  
pusstopu, ātnā cā uz mu su vēlē nu bu din u, 
“uzcirta” pudeli galda  uņ teica te vam: “Paldies tev, 
Anton Adāmovic , kā tik drosmī ģu dē lu ēsi 
izāudzinā jis!” Tād vin s  omulī ģi āpsē dā s uz k ēbl ā 
un tu lī t piētēicā s pāts ātnēsto pudēli ātkork ē t… 
 Vē lā k kātrā no bāilēs pā rciētus o mēitēn u 
mā tē m, iērāudzī jusi Antonu brāucām pā sā dz ās 
cēl u ār vēlosipē du, āicinā jā vin u uz “tē jās vākāru 
ār pānku kā m”. Bijā jā āpsolā s notēikti āiziēt un 
bijā ārī  jā āiziēt. Piē visā m sēptin ā m. 
 “Žiņiet, ka pe c Aņtoņs ga ja meiteņe m palī ga , 
kāmē r ju s tur tupē jā t un bāilē s trī cē jā t, lāi ģān 
ģādos tikpāt vēci ēsāt?” rēiz, kriētni iērēibis, 
ciēmā pādomēs priēks niēks bijā tēicis. –“Tā pē c, kā 
vin s  ir bē rnī bā  māizi ē dis, bēt ju s – lābi, jā 
kārtupēl us ār sī poliēm.” Domā ju, kā tām dāl ē ji vār 
piēkrist: s ājā  ģādī jumā  bijā vājādzī ģā nē viēn 
dros ā du s ā, bēt ārī  liēls fizisks spē ks. 
 No ģādu āttā lumā vē rtē jot āprākstī to 
notikumu, ēs rēdzu, cik liēlā, “bārā ” ēsot , ir 
pusāudz u vē lē s ānā s riskē t, bu t drosmī ģiēm, 
pā rģālvī ģiēm, it kā  slī kt visiēm kopā  bu tu jāutrā k 
nēkā  kātrām ātsēvis k i. 

1949. gada 25. marts. 
Slīkšana. 

 Kā du diēnu l oti drāmātiskos āpstā kl os 
māns brā lis Antons kl uvā vāi pār sā dz ās vāroni. 
(L audis ta  arī  teica: “Geroj!”) 
 Vin s  tolāik mā cī jā s 7. klāsē  un izģlā bā no 
dros ās nā vēs sēptin ās mēitēnēs – sāvās skolās 
biēdrēnēs. 
 Bijā vē ls rudēns, dāudzi uz skolu jāu nā cā 
vātēn os. Cē lā miēs pā ri upēi ār māzu lāivēli. 
Pārāsti brāucā m āp 10 cilvē ku tājā , bēt liēlā vē jā 
lāikā  bijā ātl āuts iēkā pt 5-7 pērsonā m. Todiēn 
vē js  bijā l oti liēls, vil n i āuģsti un smāģi. Mu su 
Omkā bijā Vēntās plātumā , āp 10m dzil ā. Lāivā 
ār k ē di, kurāi rin k is ģālā , bijā piēstiprinā tā piē 
tāuvās. Lāivās “vilcē js” todiēn bijā māns brā lis. 
Brāucē ju bijā 14. Brā lis rosinā jā sādālī tiēs divā s 
ģrupā s un otrāi ģrupāi pāģāidī t, kāmē r vin s  
ātbrāuc otrrēiz. 
 Gāidī t nēģribē jā nēviēns, visi, izn ēmot 
māni, sākā pā lāivā . 
Brā lis vē lrēiz lu dzā pusi skolē nu lābprā tī ģi 
izkā pt no lāivās, tāc u nēviēns nēkustē jā s. 
-“Vai tev bail?” ka ds ieteica s. 
- “Ne , maņ ņav bail, es izpelde s u, bet ka  bu s ar 
jums?” 
- “Uņ me s laikam gaņ ņeizpelde sim! 
Mē s lāikām pēldē t nēmā kām!” iētēicā s citi, ārī  
mēitēnēs. 
- “Nu labi,” bra lis teica, “ja ta , tad braucam!” 
Es pāliku krāstā  viēnā pāti, ģāidot Antonu pē c 
mānis ātbrāucām, un tobrī d vē l nēzinā ju, kā 
ģāidī t nā ksiēs l oti ilģi. 
 Lāivā bijā dzil i iēģrimusi. Kād brāucē ji bijā 
jāu tikus i pā ri upēs vidum, tā  pē ks n i āpģā zā s. 
Strāumē dāz us ā tri āiznēsā prom no dros ā s 
tāuvās. 
Lī dz krāstām, cī notiēs ār vil n iēm, tikā visi 6 
zē ni, ārī  māns brā lis. Mēitēnēs, sāprātus ās, kā 
mālā  nētiks, pēldē jā ātpākāl  uz upēs vidu, kur 
tāuvā sniēdzā s ģāndrī z lī dz u dēnim, to bijā kāut 
kā  iēspē jāms āizsniēģt, lāi piēk ērtos. Uz s ī s 
ģlā bē jās tāuvās pusi prēt strāumi cī nī jā s 
s āusmu pā rn ēmtā s mēitēnēs. Viēnā no vin ā m 
bālānsē jā uz āpģā ztā s lāivās, tik izmisī ģi 
kliēdzot un rāudot, kā sāskrē jā tuvumā  
dzī vojos ā s sā dz ās siēviētēs. Tā s āpstā jā s krāstā , 
lāuzī jā rokās un skāl i rāudā jā, jo nēviēnā no 
vin ā m nēriskē jā mēstiēs āukstājos un 
āuģsātājos vil n os. 
Antons tād tēicis: “Zē ni, jā ģlā bj mēitēnēs!” 
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Suitu novada aizstāvis 

Mu su suitu novāds jāu no sēniēm lāikiēm ir 

novē lē ts svē tā  Ercēn ģ ēl ā Mihāilā jēb, kā  mē s to 

dē vē jām, “Mik ēl ā” āizbildniēcī bāi un sārģā s ānāi. 

Tā dē l  ārī  Alsunģās pās ā  cēntrā  pācēl ās diēvnāms 

sv. Mik ēl ā ģodām un tājā  ātrodās svē tbildē ār sv. 

Mik ēli cēntrā . Pāģāidā m, kāmē r svē tbildē ir 

rēstāurā cijā , to āizstā j sv. Mik ēl ā skulptu rā. Kās 

tād ir svē tāis Mik ēlis  un kā dē l  tā  rokā s ir zobēns?  

Sv. Mik ēl ā vā rs nozī mē  – kās kā  Diēvs. Tās pildā 

Diēvā uzdēvumu s ājā  pāsāulē  un sārģā  cilvē ku no 

l auņa  gara. Mik elis ir eņ g el u karapulka vadoņis, 

kurs  vēd cī n u ār l āuno ģāru, tās ir, ār kritus ājiēm 

ēn ģ ēl iēm, kuri āttēicā s no Diēvā un ir pādzī ti no 

Diēvā vāiģā. Tomē r tiē nēvē lās viēni pās i bu t 

ātstumti, bēt sāvā  l āunumā  vē lās pān ēmt lī dz 

cilvē ku.  Tā dē l  Sv. Rākstos tēikts, kā nē ār āsinī m 

un miēsu notiēk s ī  cī n ā, bēt ģān tā , pirmkā rt, 

notiēk ģārī ģājā  pāsāulē . Sv. Mik ēl ā zobēns ir 

āizstā vī bās zī mē, ār kuru l āunāis ģārs ir 

piēspiēsts piē zēmēs, lāi tās nēspē j vāirs kāitē t 

cilvē kām. 

Pār sv. Ercēnģ ēl ā Mik ēl ā cī n u ār sā tānu Jē zus 

mā cēklis sv. Jā nis ātklā smēs ģrā mātā  rākstā: „Tād 

dēbēsī s izcē lā s kārs . Mik ēlis un vin ā ēn ģ ēl i sā kā 

kāru ār pu k i. Un pu k is un vin ā ēn ģ ēl i kārojā. Bēt 

vin ām nēpiētikā spē kā un tiē zāudē jā sāvu viētu 

dēbēsī s. 

Milzu pu k is tikā sātriēkts- sēnsēnā  c u skā, ko sāuc 

pār vēlnu un sā tānu, kās māldinā visus pāsāulēs 

iēdzī votā jus - vin s  tikā nomēsts un lī dz ār vin u 

nomēsti vin ā ēn ģ ēl i” (Atkl. 12,7-9). 

Jā tiēk piēminē ts Mik ēlis, tād tiēk piēminē ts ārī  

vin ā prētiniēks Lucifērs. Mik ēlis ir cī nī tā js ģārs, 

un, kās piēkrī t vin ām, tām jā cī nā s kopā  ār vin u.  

Mē s nēdrī kstām l āunājiēm ģāriēm piēdē vē t visu, 

ko tikāi l āunu novē rojām pāsāulē , bēt nēdrī kstām 

ārī  iģnorē t pātiēsī bu pār l āuno ģāru ēksistēnci. 

Bāznī cās svē tī bās ir pārēdzē tās tām, lāi l āunājām 

ģārām nēbu tu vārās pā r cilvē ku un citiēm 

priēks mētiēm. 

Prāviēs ā Dāniēlā ģrā mātā  lāsā m svārī ģās zin ās 

pār Ercēnģ ēl ā Mik ēl ā dārbī bu virs zēmēs. „Tād 

Mihāē ls, viēns no ģālvēnājiēm vārēnājiēm, nā cā 

Ziņas no Sv. Miķeļa draudzes 

 12.februārī – sve tdiena  – Lurdas 
Diēvmā tēs slimniēku diēnā. Sv. Misē 
Alsunģā  11.00. Slimniēkiēm tiks piēs k irts 
Slimniēku sākrāmēnts miēsās un dvē sēlēs 
vēsēlī bāi. 

 1.marts – Pelnu tres diena – iesa kas Liela  
Gāvē n ā lāiks, Sv. Misē 18.00. pē c 
diēvkālpojumā svē tī bā slimniēkiēm 
vēsēlī bāi. 

 Krustaceļš Lielā Gavēņa laikā tres diena s 
un piēktdiēnā s 17.00, svē tdiēnā s 10.00. 

mān pālī ģā ” (Daņ.10,13). Tas pats pravietis raksta 

ārī  pār pāsāulēs ģālu: „Tājā  lāikā  cēlsiēs Mihāē ls, 

liēlāis vārēnāis, kurs  sārģā  tāvus l āudis. Tād  nā ks 

bē du lāiks – tā  nēbu s bijis, kops  tāutās rādus ā s un 

lī dz pāt s im lāikām, bēt tānī  lāikā  tāvi l āudis 

pāģlā bsiēs – visi, kās iērākstī ti ģrā mātā !” (Daņ 

12,1). Ercen g elim Mik elim sarga s anai tika 

uzticē tā  Diēvā tāutā. Mik ēlis lāiku ģāitā  tikā 

izvē lē ts dāudzā m kristiēs u vālstī m un bāznī cā m 

pār dēbēsu āizbildni. Apustul u dārbu ģrā mātā  12. 

nodāl ā  āprākstā, kā  svē tājām āpustulim Pē tērim 

pārā dī jā s ēn ģ ēlis ciētumā  un izvēdā vin u no 

ciētumā. Arī  tās bijā svē tāis Ercēn ģ ēlis Mik ēlis. 

Sēvis k s uzdēvums svē tājām Ercēn ģ ēlim Mik ēlim 

pār cilvē kā dvē sēli ir pē dē jā  cī n ā  - nā vēs brī dī . 

Ercēn ģ ēlim Mik ēlim ir sēvis k s uzdēvums - stā dī t 

dvē sēli pē c nodzī votā s dzī vēs Diēvā tron ā priēks ā . 

Priēstēris biēz i dodās piē mirstos iēm, piēdālā s 

pē dē jā  cilvē kā cī n ā , tā pē c zinā m, kā sv. Mik ēl ā 

āizbildniēcī bā ir tik l oti nēpiēciēs āmā. Jā lāimē tā 

ir dvē sēlēs pē dē jā  cī n ā, tād viss ir iēģu ts. Bēt s inī  

cī n ā  ārī  l āunāis ģārs izliēto visus spē kus, lāi 

dvē sēli iēbāidī tu un iēģu tu sēv. Jā lu dz svē tā  

Ercēnģ ēl ā Mik ēl ā āizbildniēcī bā pār dvē sēli 

pē dē jā  cī n ā . Arī  mu su dvē sēlēs rēiz iērāudzī s s o 

dēbēsu kārāpulku vādoni mu su nā vēs brī dī . Kāut 

jēl s ī  tiks ānā s bu tu lāimī ģā! 

Lu k, cik brī nis k ī ģs un spē cī ģs ir mu su novādā 

āizbildnis. 

Priēstēris Gātis Mā rtin s  Bēzdēlī ģā   
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Vīru tradicionālās dziedāšanas 

meistarklases folkloras kopai 

"Suitu vīri" 

  Biedrī ba ī steņojusi VKKF 

lī dzfinānsē tu (500 EUR)  projēktu 

"Vī ru tradiciona la s dzieda s anas 

mēistārklāsēs folklorās kopāi "Suitu vī ri"".  

Projēktā  no 2016.ģādā 15.lī dz 18.dēcēmbrim 

tikā noorģānizē tās mēistārklāsēs trādicionā lā s 

mu zikās ēkspērtā, ētnomuzikoloģā no Iģāunijās, 

priēstērā Sākāriās Jāān Lēppik vādī bā . 

Pāsniēdzē js ilģus ģādus bijis ārī  sāistī ts ār sētu 

novādā Iģāunijā  vī ru dziēdā s ānās trādī ciju 

ātjāunos ānu un kops ānu (sētu dziēdā s ānā ir 

iēkl āutā UNESCO nēmātēriā lā s kultu rās 

māntojumā sārākstā ). Ar mēistārklās u 

vādī tā ju  tikā noslē ģts āutorātlī dzī bās lī ģums, kā  

iētvāros vin s  sāģātāvojā āpmā cī bu proģrāmmu, 

izdālēs mātēriā lus, kā  ārī  nodros inā jā 

mēistārklās u norisi.   

Kopā  mēistārklāsē s piēdālī jā s 13 dālī bniēku, 

kuri iēģuvā jāunās tēorē tiskā s un prāktiskā s 

zinā s ānās pār vī ru trādicionā lo dziēdā s ānu 

vispā r un ārī  spēcifiski suitu novādām 

rāksturī ģo, kā  ārī  stimulu ārī  turpmā k pādzil inā t 

zinā s ānās s ājā  jomā . Tā  kā  pāsniēdzē js bijā 

izpē tī jis tiēs i burdonā dziēdā s ānās pirmsā kumus 

s ājā  rēģ ionā , tād kopā  ār vī riēm vin s  pāstiprinā ti 

piēvē rsā s tiēs i s im dziēdā s ānās vēidām - tāc u 

vī riēm rāksturī ģā  izpildī jumā . 

Mēistārklāsēs noslē ģumā  “Suitu vī ri” kopā  ār 

pāsniēdzē ju dziēdā jā cēturtā s Advēntēs 

diēvkālpojumā  Alsunģās Sv. Mik ēl ā bāznī cā . 

 

Par tumšo un gaišo 
Slidēnāis lēdus uz iēlā m sāģā dā jis sā pēs 
fiziskās un ģārī ģās, tiēm kuriēm nāv 
pāvēiciēs s ājā  rēizē . Lāi s ā du nēģādī jumu 
bu tu māzā k, dros ī bās nodros inā s ānā  
pās vāldī bā iēģā dā jā s smilts kāisī tā ju. Tāc u 
ārī  tād nēbu s iēspē jāms sāģā dā t dros u 
pā rviētos ānos kātrā vājādzī bā m. Bī stāmā kā s 
viētās ir pāuģurāinēs un sāsālus i kukuz n i, 
kās, āplēdojot vāi ār liētu noskāloti rādā 
bī stāmu pā rviētos ānos ģān trānsportām, ģān 
ģā jē jiēm, kur nāv iērī kotās iētvēs. Kāmē r 
ziēmā ir kā  rudēns, no s ā dā m situā cijā m 
nēēsām pāsārģā ti. Cēntī ģi strā dā  sē tniēki, 
tāc u lābi notī rī ts ākmēns trotuā rs pē c 
iēpriēks ē jo diēnu mī nusiēm, miģlās vā los 
tu lī t pē c tī rī s ānās pā rklā jās ār lēdu. Lāi cik 
piēmē roti bu tu āpāvi un āuto riēpās, jā 
nēju tiēs dros i, nēriskē , zvāni pār bī stāmo 
situā ciju! Jā kā dām dzī vēs uzliktiē 
pā rbāudī jumi kl uvus i pār ģru tu, nēvājādzē tu 
tos uzģā zt lī dzcilvē kiēm, bēt mēklē t kā du 
risinā jumu civilizē ti un kulturā li. Kātrām tās 
ir individuā li. Mān rēizē m pātī k pāsē dē t zēm 
bāznī cās vēlvē m, kur nēviēns nētēiks, kā 
jā bēidz sē dē t, jo jā slē dz ciēt, kāut ārī  nēēsmu 
nēviēnā  drāudzē . Rēizē m tās ir mēz s, rēizē m 
ju rā un pēldēs tājā . Protāms, sāulē ir 
dziēdniēks liēlā kāis. Tums ājā  ziēmās 
pēriodā , uzskātu, kā jā bu t ī pās i uzmānī ģiēm 
un nēģātī vo tumsās ēnērģ iju nēvājādzē tu 
l aut uzkra t ņe sev, ņe citiem, lai ikdieņas 
sī kumi nēsāģrāuz  nē miēsu, nē ģāru 
priēks lāicī ģi. 
Lāi Gāil ā ģāds mums ātnēs vāirā k kā  
vē lāmiēs, un vē lē simiēs to, ko vārām 
“paņest”! Saglaba sim veselī gu humora 
dzirksti! 
“Arme ņ u radio” tika jauta ts ka dreiz seņa k , 
kā pē c cilvē ki, kās āprēibinā s, krī t slidēnā  
lāikā  māzā k. Atbildē: tā pē c kā vin i rēģulā ri 
trēnē jā s lī dzsvārā noturē s ānā  ārī   nēslidēnā  
lāikā . ☺ 

Voldēmā rs Dunājēvs 
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Ziņas no bērnudārza „Miķelītis” 

Liēls jo liēls Pāldiēs Dāiģāi Kālnin āi pār ātstārojos ā m 
vēstī tē m bē rniēm!!! Tā s tāģād ir visiēm bē rndā rzniēkiēm.  

S omē nēs bē rni pāspē jā bāudī t ziēmās priēkus! „Pu cī tēs” 
pikojās..... 

„Ezī s i” pagatavo lukturbumbas no sniega. Savelta m, 
nokrā sotā m sniēģā bumbā m izģrēbtos viduc os bijā 
sāliktās svēcēs. No rī tiēm un vākāros tās izskātī jā s vārēni! 
Priēks ģān pās iēm bē rniēm, ģān vēcā kiēm. 

Vādī tā jā Alētā Lipsnē 

jānvā rī   orģānizē jā konkursu- spē li „Suiti turā s!” 
sādārbī bā  ār uzn ē mē ju Dāiģu Kālnin u (spē lēs 
izvēidotā ju), Alsunģās muzēju un biēdrī bu EKC „Suiti”. 
Konkursā  tikā āplu kotās sēs ās tē mās- vālodā, dābā, 
vē sturē, mu zikā, ē diēni, trādī cijās,- iētvērot dāz ā dās 
ģru tī bās pākā pēs jāutā jumus. 

Kā  dālī bniēki s ājā  pāsā kumā  piēdālī jā s sēs ās 7.-9. 
klās u skolē nu komāndās: no UNESCO ASP- Brocē nu 
vidusskolā, A dāz u Brī vā s Vāldorfā skolā, Skujēnēs 
pāmātskolā Amātās novādā - un tuvā kiē kāimin i no 
E doles pamatskolas, Kuldī gas pamatskolas Basu filia les 
un Kuldī ģās Mā kslās un Humānitā rā s zinī bu vidusskolās. 

Ciēmin i tikā sāģāidī ti ār folklorās ānsāmbl ā 
„Suitin i” skanī gaja m dziesma m. Ve la k, viesojoties 
Alsunģās muzējā , dāz ā dā s āktivitā tē s bijā iēspē jāms 
tuvā k iēpāzī t Suitu kultu rās māntojumu. 

Tāc u ģālvēnāis diēnās pāsā kums, protāms, bijā 
piēdālī s ānā s trī s stundu sprāiģājā s  sācēnsī bā s,  
dālī bniēkiēm ātklā jot  sāvās zinā s ānās un prāsmēs 
dāz ā dā s jomā s:  ģān lāsot suitu diālēktā , ģān āpdziēdot 
burdonā  pā rē jos dālī bniēkus, ģān āpģ ē rbjot kā du no 
sāvās komāndās kā  suitu siēvu, ģān ātpāzī stot suitu 
e dieņu pe c gars as uņ ņodejojot suitu Akeņs pici uņ ve l 
dāudz ko citu. 

Ž ū rija, kūra  bija trī s pazī stamas sūitenes I. 
Lēimānē, S. Nāģlin ā un D. Mārtinovā, pirmā s viētās 
sādālī jā s ā di: 1.viētā (180 punkti)- Kuldī ģās KMHZv, 
2.vieta (175 punkti)- baseniekiem, 3.vieta (170 punkti)- 
Skujēnēs pāmātskolāi.  Bēt A dāz u skolās zē ni ār sāvu 
prāsmi spē lē t kokli izpēlnī jā s z u rijās simpā tiju bālvu. 

Visās komāndās sān ē mā diplomus, dā vānu kārtēs 
„Mez vidu labirinta” apmekle jumam, ka  arī  daz a das 
Alsunģās vidusskolās un EKC „Suiti” sāru pē tā s dā vānās. 

Konkursā dālī bniēki ār pozitī vā m domā m, lābu 
noskān ojumu un vē lmi vē l ātģriēztiēs suitu zēmē  dēvā s 
mā jup. 

Uz tiks ānos! 
UNESCO ASP koordinātorē 

Alsunģās vidusskolā  
L. Stās āitē 

Konkurs - spēle „Suiti turās!”  

2017. gadu  ĀNO pasludina jusi par Starptautisko 
ilģtspē jī ģā tu rismā ģādu, āicinot izcēlt tu rismā nozī mi 
sāistī bā  ār kultu rās vē rtī bā m, dāudzvēidī bu un 
māntojumu. UNESCO Asociē to skolu projēktā (ASP) 
skolās tiēk āicinā tās orģānizē t dāz ā dās āktivitā tēs, 
tostārp konkursus. 

Alsunģās vidusskolā kā  UNESCO ASP skolā 31. 
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Alsungas novadnieku  kalendārs_2017 
Februāris — 11.II Valodniecei Vilmai Kalmei – 85 
(1932) (Ālsunga). 
Marts — 14.III Pirms 90 gadiem dibina ta 
Als vānģās mēliorā cijās sābiēdrī bā “Strāumē”. 
Aprīlis — 25.IV Pirms 95 gadiem dibina ta 
Als vānģās pātē rē tā ju biēdrī bā. 25.IV Pirms 95 
ģādiēm dibinā tā Als vānģās mēdī bu biēdrī bā. 
Maijs — Kuģ u mēhā nik im, Kr. Vāldēmā rā 
ju rskolās ābsolvēntām Kā rlim Du nim – 115 (1902
–?)(Alsuņga). 
Jūnijs — 29.VI Zina tniekam, habilite tajam 
mēdicī nās doktorām Ernēstām Gāudin ām – 95 
(1922–2008) (Ālsunga, Kuldī ga). 
Jūlijs —  20.VII Gleznota jam Āntonam Megnim – 
110 (1907–1982) (Ālsungas pagasts). 
Augusts — 1.VIII Pedagogam, Nauks e nu ze nu 
āudzinā s ānās iēstā dēs dirēktorām Jā zēpām 
Brumānim – 125 (1892–?) (Alsunģā). 24.VIII 
Pirms 95 ģādiēm dibinā tā Als vānģās 
lāuksāimniēcī bās biēdrī bā. 28.VIII Tea tra 
dārbiniēkām Ilģvārām Upēniēkām – 85 (1932) 
(Ālsunga). 
Decembris —19.XII Pirms 95 gadiem dibina ta 
Als vānģās pāģāstā piēnsāimniēku sābiēdrī bā. 
Nav zināms mēnesis — Inz ēniērim – mēhā nik im, 
vālsts dārbiniēkām Alēksāndrām Lānģēm – 160 
(1857–?) Ālsungas pagasts. 
Notikumi — Pirms 15 ģādiēm (2002) Alsunģā  
pārā dā s pirmiē vē jā ģ ēnērātori.  

SKOLAS  ZIŅAS 

Zvaigznes dienas pasākums Alsungas 
vidusskolā 
6.janva rī  Ālsungas vidusskola  notika Zvaigznes 
diēnāi vēltī ts pāsā kums,kuru orģānizē jā Eiropās 
klubs.Pāsā kumu āpmēklē jā intērēsēnti no 1.lī dz 
12.klasei. 
Zvāiģznēs diēnā kā  Ziēmāssvē tku lāikā noslē ģumu 
ātzī mē  dāudzā s Eiropās un pāsāulēs 
vālstī s.Pāsā kumā dālī bniēki uzzinā jā kopī ģo un 
āts k irī ģo dāz ā du tāutu trādī cijā s un ticē jumos.Bijā 
iēspē jāms piēdālī tiēs konkursos,mī klu minē s ānā  un 
sān ēmt pā rstēiģumā bālvās. 
Noslē ģumā  visi vārē jā ciēnā tiēs ār sāldumiēm un 
svē tku klin ģ ēri. 
Pāldiēs jāuniēs u klubām "Mā jā" pār sniēģto 
ātbālstu pāsā kumā orģānizē s ānā . 

Mācību priekšmetu olimpiādes  
16. janva rī  Āizputes vidusskola  notika latvies u 
vālodās un litērātu rās olimpiā dē 11.,12. klāsē m. 
Alsunģās vidusskolās 12. klāsēs skolniēcē Simonā 
Stān islāvc ikā iēģuvā 3. viētu. Skolotā jā Intā 
Pē tērsonē.  
Atceres pasākums 
16. janva rī  1.-12. klas u skole ni, pieminot barika z u 
ātcērēs ģādādiēnu, noskātī jā s dokumēntā lo filmu 
“Te vu barika des”. 
Sportojam 
17.janva rī  E dole   notika Kuldī gas novada tautas 
bumbās sācēnsī bās lāuku skolā m. Alsunģās 
vidusskolās komāndā iēģuvā m 1. viētu. Sācēnsī bā s 
piēdālī jā s Annijā Ziģnērē, Lindā Silin ā,Lāimā Bu dā, 
Lī ģā Mē nēss, Artu rs Sokolovskis, Aksēls Norēiks, 
Dāniēls Andērsons, Rālfs Biksē, Andis Mārtinsons, 
Alēksis Rātēniēks, Ric ārds Putnin s . 

25. janva rī - sporta diena 1.-4.klasei, kuru organize ja 
7.klases skole ni. Mazie sportisti piedalī ja s jautraja s 
stāfētē s un zinā s ānu viktorī nā  pār sportu. 

Karjeras diena 
25. janva rī - 11.un 12. klases skole ni Kuldī ga  
āpmēklē jā pāsā kumu“Kārjērās diēnā”, 
kurā  bijā iēspē jā tiktiēs ār 9 āuģstskolu 
pāsniēdzē jiēm un studēntiēm, lāi uzzinā tu un 
iēpāzī tu āuģstskolu studiju proģrāmmās un kārjērās 
iēspē jās.  
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Bēzdārbniēkiēm, kuriēm ir alkohola, narkotisko 
vai psihotropo vielu atkarība, ir iēspē jā 

piēdālī tiēs  
 atbalsta pasākumā bezdarbniekiem ar 

atkarības problēmām –  
Minesotas 12 soļu programma 

Proģrāmmā mā cā pāciēntām izprāst sāvu slimī bu, 
piēn ēmt un sādzī vot ār to, piēn ēmt dzī vēs 
problē mās tā dās, kā dās tā s ir, un spē t tā s ātrisinā t. 
S o proģrāmmu bēidzot, pāciēnti ir iēģuvus i iēspē jās 
uzn ēmtiēs ātbildī bu pār sāvu dzī vi.  

Aicinā m izmāntot iēspē ju āpmēklē t 
psihologa vai psihoterapeita individuālās 

konsultācijas. 
Pār iēspē ju piēdālī tiēs ātbālstā pāsā kumos 

intērēsē tiēs piē koordinē jos iēm ēkspērtiēm – 
Silvijas Ginteres un Zaigas Vanagas (201.kab.), 
tā lr. 25781429. Nodārbinā tī bās vālsts āģ ēntu rā, 
Pilsē tās lāukums 4ā, Kuldī ģā. 

2016. gada  Kuldī gas filia le  atbalsta 
pāsā kumus izmāntojus i vāirā k nē kā  50 kliēntu.  

Jaunieši pārstāv Alsungu  
“Nīcas jauniešu dienā 2017” 

28.janva rī  Ālsungas jaunies u apvienī ba 
piēdālī jā s “Nī cās jāuniēs u diēnā  2017”. S ī  ģādā 
tē mā bijā “Gādsimtā bāllē Nī cā ”. Pāsā kumā  
piēdālī jā s kopumā  12 jāuniēs u cēntri un biēdrī bās - 
Pā vilostās, Sāldus, Alsunģās, Kuldī ģās, Vā rmēs, 
Liēpā jās, Dundāģās, Brocē nu, Jēlģāvās, Ju rmālās un 
Skrundās jāuniēs i. Kopā  Jāuniēs u diēnā  piēdālī jā s 
āp 220 jāuniēs u. 

Diēnu ātklā jā m ār sāģātāvotājiēm 
priēks nēsumiēm, kād kātrs ciēmin s  ātrā dī jā mā jās 
dārbu – sāģātāvoto priēks nēsumu kā dā  no dējās 
stiliēm. Visi mā ksliniēki bijā sāvu dēju pā rvē rtus i 
izrā dē , lī dz ār to, tās bijā l oti jāutri un izklāidē jos i. 
Alsunģās jāuniēs iēm izlozē tāis dēju stils 
bijā Foxrots, tā  nu cī tī ģi 2 nēdē l u ģārumā  tikā 
domā ts un mē ģ inā ts priēks nēsums, kurs  bēiģu 
bēiģā s sānā cā l oti lābs. 

Diēnās ģāitā  ārī  visā m komāndā m bijā 
jā piēdālā s viktorī nā , kurā  bijā jā ātbild uz dāz ā diēm 
jāutā jumiēm pār dējā m. Dālī bniēki vārē jā izvē lē tiēs 
dārbā ģrupu piē pāsā kumā viēsiēm - s ovā 
“Izklausies redze ts” uzvare ta ja Diņa ra Ruda ņe, 
āktiērā un l oti mī lē tā mā ksliniēkā Viktorā Ellērā, 
kārtinģu hāllēs “Bluē Shock Rācē”dibinā tā jā Artā 
Dāuģinā, fitnēsā trēnērā Ru dolfā Vilsonā un 
zēmēssārdzēs 44. kā jiniēku bātāljonā pā rstā vjiēm. 
Pē c dārbā ģrupās sēkojā pā rstēiģums Nī cās sportā 
hāllē , kurā  Nī cās jāuniēs i bijā sāģātāvojus i jāutrus 
un sportiskus uzdēvumus, kās pāuzē s mijā s ār 
ātrāktī viēm dējotā jiēm. Pē c sportā hāllēs 
āpmēklē jumā, piē jāuniēs u cēntrā jāuniēs us 
sāģāidī jā kārstā zupā – sol ānkā. 

Pāsā kumā oficiā lā s dāl ās bēiģā s notikā 
āpbālvos ānā, kurā  ikviēnā orģānizā cijā sān ē mā 
pātēicī bās rākstu un māzu bālvin u. Un diēnās 
kopvē rtē jumā  Alsunģās jāuniēs u āpviēnī bā sī vā  

konkurēncē  izcī nī jā ģodpilno 3.viētu. Lēpojāmiēs ār 
sāsniēģto, priēcā jāmiēs pār piēdālī s ānos un ģuvā m 
l oti daudz pozitī vu uņ iedvesmojos u emociju. Pe c 
oficiā lā s dāl ās, protāms, sēkojā diēnās ģāidī tā kā  
dāl ā— bāllē kopā  ār ģrupu ““Pēks u – Brēks i””. 

Alsunģās jāuniēs u āpviēnī bā pātēicās pār 
uzāicinā jumu un viēsmī lī ģo uzn ēms ānu Nī cās 
jāuniēs u cēntrā vādī tā jāi un vin ās komāndāi, kā  ārī  
liēls pāldiēs mu su s ofērim Jā nim pār mu su 
noģā dā s ānu pāsā kumā  un Alsunģās novādā domēi 
pār jāuniēs u ātbālstu dālī bāi pāsā kumā  Nī cā . Liēlu 
jo liēlu pātēicī bu ģribām iztēikt Lindāi Vāinovskāi 
pār “LiVā” tillā svā rkiēm, kuri dāil ojā Alsunģās 
mēitēnēs visās diēnās ģārumā  un pār kuriēm 
sān ē mā m dāudz komplimēntu. 

Černobiļas seku likvidēšanas dalībnieki! 

 Aiciņa m mu su pas valdī bas iedzī vota jus, kuri ir 
bijus i C ērnobil ās AES āvā rijās sēku likvidē s ānās 
dālī bniēki, piētēiktiēs domē  piē kāncēlējās vādī tā jās 
Vāldās Zinģbērģās (63351342; 26699509), lāi 
vārē tu sān ēmt Iēks liētu ministrijās ī pās i izvēidoto 
Č ernobiļ as AES ava rijas sekū ļikvide s anas 
dālī bniēku piēmin ās zī mi.  
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Sā kot ār s .ģ. fēbruā ri, Lātvijās 
Invēstī ciju un āttī stī bās 
āģ ēntu rās Kuldī ģās Biznēsā inku-

bātors, pārālē li āizsā ktājāi sēminā ru sē rijāi, plā no uz-
sā kt jāunās āktivitā tēs, kurās tiks vē rstās nē tikāi uz 
ēsos ājiēm un potēnciā lājiēm, bēt ārī  uz nā kotnēs uz-
ņ e me jdarbī bas veice jiem - izglī tī bas iesta z u audze kņ i-
ēm. Domā jot ilģtērmin ā  un n ēmot vē rā  nā kāmā s 
pāāudzēs nozī mī ģo lomu Alsunģās, Skrundās un 
Kuldī ģās novādā un visās Lātvijās āttī stī bā , jāuniēs u 
iēsāistī s ānā Kuldī ģās Biznēsā inkubātorā rī kotājos 
pāsā kumos vēicinā s iēsāistī to izprātni pār uzn ē mē jdār-
bī bu un tā s lomu novādu un vālsts ēkonomiskājā  un 
sociā lājā  āttī stī bā .  

LIAA Kuldī ģās Biznēsā inkubātors fēbruā rī  rī ko 
trī s dāz ā dā rāksturā un formu pāsā kumus: 

Ar 9. februāri mu su telpa s Pilse tas laukuma  4, 
āizsā kām ikmē nēs ā iēdvēsmās un motivā cijās sē riju 
“Iedvesmas stāsti”. Potencia lajiem un esos ajiem 
Kuldī ģās Biznēsā inkubātorā dālī bniēkiēm, tos stā stī s 
mēntori un sāvās jomās spēciā listi. Tā s bu s siltās 
tiks ānā s ār ēsos ājiēm uzn ē mē jiēm, kuri dālī siēs sāvā  
piērēdzē  pār to, kā ds bijis vin u biznēsā cēl s  – no 
uzn ē mē jdārbī bās sā kumā lī dz s odiēnāi. Uz pirmājiēm 
“Iedvesmas sta stiem” esam aiciņa jus i Saņtu Ciņi 
(Goldingen Room ī pas niece). 

Tā pāt Kuldī ģās Biznēsā inkubātors sādārbī bā  ār 
Kuldī ģās novādā pās vāldī bu turpinā sēminā ru sē riju ār 
mē rk i, lāi informē tu un iēdros inā tu Alsunģās, Skrundas 
un Kuldī ģās novādā jāunos uzn ē mē jus, pālī dzot noskāi-
drot lī dz s im nēizprāsto un ātsvāidzinā t jāu zinā mo. 
N emot ve ra  aktī vo iņteresi par pirmo rī koto semiņa ru 
“Uzn ē mē jdārbī bās vēidu un nodokl u “piēlāikos ānā””, uz 
kuru bijā m āicinā jus i Uzn ē mumu rēģ istrā un Vālsts 
iēn ē mumu diēnēstā pā rstā vjus, Kuldī ģās Biznēsā inku-
bātors sēminā ros turpinā piēskārtiēs uzn ē mē jdārbī bās 
pāmātjāutā jumiēm, kās nēzāudē  sāvu āktuālitā ti ārī  jāu 
ēsos ājiēm uzn ē mumiēm.  

Nā kāmāis sēminā rs 16. februārī plkst., 14:00 
āpskātī s svārī ģus dārbā tiēsī bu un dārbā āizsārdzī bās 
jāutā jumus, pār dros u, vēsēlī bāi nēkāitī ģu dārbā vidi un 
korēktā m dārbā tiēsiskā m āttiēcī bā m. Pār s o tē mu 
pāstā stī t mē s ēsām āicinā jus i Kurzēmēs rēģ ionā lā s 
Vālsts dārbā inspēkcijās Sāldus birojā vādī tā ju, ģālvēno 
Vālsts inspēktoru Andri Saulīti. Savuka rt semina ra 
otrā  tē mā bu s āktuā lā visiēm tiēm, kuri sāvu 
uzn ē mē jdārbī bu plā no sāistī t ār pā rtikās rāz os ānu, 
pā rstrā di un tirdzniēcī bu. Minē sim tikāi dāz us no 
āktuā liēm jāutā jumiēm – kurās dārbī bās ir jā rēģ istrē  
Pā rtikās un vētērinā rājā  diēnēstā , pā rtikās prēc u 
mārk ē jums un uz ēksportām pārēdzē to krāvu 
sērtifikā cijā. Pār s o un citiēm ār PVD sāistī tiēm 
jāutā jumiēm dālī siēs Pā rtikās un vētērinā rā  diēnēstā 
vālsts pā rtikās inspēktorē Arita Ķuņķe. 

Un visbēidzot - ār kātru diēnu piētuvojotiēs 
pāvāsārim un ģāidot, lāi uzziēd jāuniē dābās 
pumpurin i, Kuldī ģās Biznēsā inkubātors āizsā k 

sādārbī bu ār visu trī s novādu Skolē nu mā cī bu 
uzn ē mumiēm (SMU), skolē niēm ēkonomikās stundu 
iētvāros, RPIVA komērczinī bu novirziēnā studēntiēm 
un Kuldī ģās Tēhnoloģ iju un tu rismā tēhnikumā (KTTT) 
āudzē kn iēm. Fēbruā rī  ēsām āicinā jus i LIAA Jēlģāvās 
Biznēsā inkubātorā vādī tā ju N ikitu Kāzākē vic u, kurs  
23. februārī Kuldī gas Biznesa inkubatora telpa s vadī s 
uzn ē mē jdārbī bās un inovā ciju dārbnī cu skolē niēm ār 
mē rk i vēicinā t skolē nu intērēsi pār uzn ē mē jdārbī bu un 
viēdā m tēhnoloģ ijā m. Pirmā s dārbnī cās tiks rēālizē tās 
kopā  ār Kuldī ģās Cēntrā vidusskolās SMU, 10. klāsē m 
un RPIVA komērczinī bu studēntiēm. 

Sī kā kā informā cijā pār Kuldī ģās Biznēsā 
inkubātorā rī koto pāsā kumu dātumiēm, lāikiēm un to 
norisēs viētā m bu s piēējāmā LIAA Kuldī ģās Biznēsā 
inkubātorā Fācēbook lāpā , kā  ārī  Alsunģās novādā 
mā jāslāpā  (www.ālsunģā.lv) un laikraksta  
“Kurzemņieks”. 

LIAA Kuldī ģās Biznēsā inkubātorā komāndā. 

2017. gada 11. janvārī kultūras 
ministre Dace Melbārde, “Latvijas 
Pašvaldību savienības” vadītājs 
Andris Jaunsleinis un LLTA „Lauku 

ceļotājs” prezidente Asnāte Ziemele pasniedza  
zīmi „Latviskais mantojums”  Suitu Rijai — 
uzņēmējai Ingai Šēnai – Laizānei Alsunģās 
novāds,  pār suitu kultu rmāntojumā dāudzinā s ānu. 
Apsveicam! 

(Foto: LPS ) 

Suitu rija. Vēcājā  rijā  vār iēpāzī t suitiskā s 
trādī cijās. S ēit izstā dī tiē ēksponā ti un suvēnī ri ir 
dārinā ti ģ.k. suitu vē sturiskājā  tēritorijā , kās 
mu sdiēnā s āptvēr Alsunģās novādā Gudēniēku un 
Bāsu un Vēntspils novādā Ju rkālnēs pāģāstus. 
Suitu rijā  āpmēklē tā ji (iēpriēks  piēsākot) vār 
tiktiēs ār ētnoģrā fisko ānsāmbli „Suitu siēvās” un 
to dālī bniēci - Māriju Stēimāni jēb Ruc u. Tē 
piēdā vā  iēpāzī t mutvā rdu trādī cijās, t.sk. – 
burdonā mēistārklāsēs, iēt suitu rotāl ā s un dējot 
suitu dējās. 

http://www.alsunga.lv
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Cienījamie alsundznieki! 

Gātāvojotiēs Lātvijās 100 -ģādēi, ēsām iēcērē jus ās  pār 
Lātvijās vē sturi pāstā stī t dāz ā du vēidu pāsā kumos. 
Pirmāis bu s vēltī ts tā  sāucāmājiēm pirmā s Lātvijās 
lāikiēm- no 1919.- 1940. ģādiēm. Un ģālvēnāis ākcēnts 
tiks likts uz modi. Mums pālī dzē t piēkritusi Rī ģās 
vē sturēs un kuģ niēcī bās muzējā spēciā listē Liģitā 
Kālnin ā. Bēt lu ģums visiēm, kām ir ģān tājos tā lājos 
ģādos  pirktās, ģān pās u ģātāvotās drē bēs, sādzī vēs 
priēks mēti, trāuki –ātnēsiēt uz kultu rās nāmu,  
pāskātī simiēs visi  uz pāģā jus ā  ģādsimtā liētā m. Pē c 
pāsā kumā ātdosim ātpākāl . Vēidosim Lātvijās 
dzims ānās diēnu kopā ! 

Guntā 

11. februārī  

Alsungas kultūras namā  

KINO 

Plkst. 12.00 - "Vilks aitas ādā". 
Bil ētēs cēnā- 1 ēuro.  

Plkst. 13.30.  - “Svingeri”. 

Bil ētēs cēnā—3 ēuro.  

Sporta ziņas 

29.janva rī  notika 1.turnī rs  “Zolī te ”, kura  
piēdālī jā s vē rā  n ēmāms dālī bniēku skāits. 
1.vieta — Raitis Gu tmanis 
2. vieta — Inguss Gu tmanis 
2.vieta — Ārvī ds Mihn evic s 
Zolmēistāts —  Arvī ds Mihn ēvic s 

2.turnī rs “Zolite ” notiks 26.februa rī    
kultu rās nāmā ). 

11.februārī plkst.10.00 Kuldīgas novada 
8.atklātās ziemas sporta spēles.  
Tiēk orģānizē tā Alsunģās komāndā  
s ā dā s disciplī nā s: 
 s āhs 
 dāmbrētē 
 ģāldā tēniss 
 svāru bumbu cēls ānā (24 un 32 kģ) 
 novuss (vī ru un siēvu komāndās) 
 viēģlātlē tikā siēviētē m un vī riēs iēm pā 
vēcumā ģrupā m (60m, 200m, 1000m, 
tā llē ks ānā, āuģstlē ks ānā, lodēs ģru s ānā). 

Jā ārī  Tu vē liēs pā rstā vē t Alsunģu un 
piēdālī tiēs, zvāni sportā mētodik im  Mā rim 
Biksēm pā tā lr.27852817. 

Cienījamie alsundznieki! 

Informē jām, kā pās vāldī bās mā jāslāpā  www.ālsunģā.lv 
ir izvēidotā sādāl ā “Sludinā jumi”, āicinā m iēviētot 
sludinā jumus, su tot informā ciju uz 
ālsunģākulturā@ālsunģā.lv. 
Alsunģās uzn ē mē ji, kuri vē lās iēdzī votā jus informē t 

pār sāvā uzn ē mumā dārbī bu un āttī stī bu ār 

informātī vā  izdēvumā “Alsunģās zin ās” stārpniēcī bu, 

āicinā m su tī t informā ciju uz koordinātorē@ālsunģā.lv. 

(Informa cijai nedrī kst bu t komercia ls raksturs, 

piēmē rām, pākālpojumu, produktu izcēnojums utt.). 

http://www.alsunga.lv
mailto:alsungakultura@alsunga.lv

