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šajā numurā

Var jau pieteikt 
bērnus 1. klasē
> 3. lpp.

Lielākie kultūras un 
sporta pasākumi šogad 
> 4.-5. lpp.

www.draugiem.lv/kuldigasnovads www.facebook.com/visit.kuldigawww.twitter.com/kuldigasnovads

Aicina uz barikāžu 
atceres pasākumu
> 7. lpp.

Inga BērzIņa, Kuldīgas novada 
Domes priekšsēdētāja

jaundzimušajiem – 
sudraba karotītes
Reizi divos mēnešos Kuldīgas 

novada jaundzimušie bērniņi kopā 
ar vecākiem tiek aicināti uz pirmo 
pieņemšanu Kuldīgas novada Domē, 
un priekšsēdētāja Inga Bērziņa 
mazuļiem dāvina piemiņas dāvanu – 
sudraba karotīti ar iegravētu novada 
ģerboni un gada skaitli. Ģimene sa-
ņem arī grāmatu “Mūsu bērns”, kurā 
vecāki var atzīmēt bērniņa svaru 
pa mēnešiem, aprakstīt spilgtākos 
notikumus un iespaidus, papildināt 
grāmatu ar mazuļa fotogrāfijām. 
Kuldīgas novada Dzimtsarakstu 
nodaļas vadītāja Ilona Ķestere 
pastāstīja, ka šī tradīcija tiek kopta 
kopš 2004. gada. Divpadsmit gados 
sudraba karotīti saņēmuši 2500 
mazuļi.

Piedzimuši 587 bērniņi

Kuldīgas slimnīcas dzemdību 
nodaļā aizvadītajā gadā dzimuši 
587 bērniņi, turklāt viens bērniņš 
pasaulē nāca pašā gada nogalē – 
31. decembrī.

Savukārt Kuldīgas novada 
Dzimtsarakstu nodaļā 2016. gadā 
iegrāmatoti 215 jaundzimušie – 
109 meitenes un 106 zēni, no ku-
riem 79 dzimuši reģistrētā laulībā, 
127 bērniņiem vecāki nav precēju-
šies, bet 9 bērniņus māmiņas reģis-

Turpina godāt ģimeniskās 
vērtības

trējušas vienas un dokumentos nav 
ieraksta par tēvu. No iegrāmatota-
jiem mazuļiem 81 ir pirmais bērniņš 
ģimenē, 77 – otrie, 33 ir trešie bērni, 
16 – ceturtie, 6 – piektie un divi ir 
sestie bērni ģimenē. Pagājušajā gadā 
novadā ir piedzimuši arī četri dvīņu 
pāri – māsiņa Loreta un brālītis 
Niks, māsiņa Daniela un brālītis 
Artuss Deniss, māsiņas Evelīna un 
Karlīna, brālīši Artis un Leons. 

Sumina nozīmīgās 
dzīves jubilejās

Pagājušajā gadā vairāki novada 
iedzīvotāji svinēja nozīmīgas dzīves 
jubilejas – tika sveikti 688 seniori, 
kuri sasnieguši 75 gadu vecumu. 
Viena iedzīvotāja svinēja 100, bet 
kāda cita pat 102 gadu jubileju. 
2017. gadā plānots sveikt 668 senio-
rus, no kuriem vienam apritēs 100 
gadi, savukārt vēl kādam – 103. Tur-
pinot ierasto tradīciju, pašvaldība 
dāvinās naudas pabalstu cienījama 
vecuma personām – 75, 80, 85, 90 
un katrā nākamajā jubilejā no 91 līdz 
99 gadu vecumam –  30 EUR, savu-
kārt 150 EUR izmaksās personām 
100 gadu un katrā nākamajā jubilejā.

Diemžēl demogrāfiskā bilance 
joprojām ir negatīva. 2016. gadā 
Dzimtsarakstu nodaļā reģistrēts 361 
aizsaulē aizgājušais – 186 sievietes 
un 175 vīrieši.

Kuldīgā laulājas daudz pāru
Laulības 2016. gadā noslēdza 261 

ģimene. Tas ir tikpat, cik 2015. gadā. 
Pērn Dzimtsarakstu nodaļā “jā” vārds 
teikts 188 reizes, baznīcā – 73. Jau-
nākajai līgavai bija 16 gadi, savukārt 
līgavainim – 20 gadi. Mūsu novadā 
laulību ar Latvijas pilsoņiem noslē-
guši astoņi ārzemnieki.

I. Ķestere pastāstīja, ka spilgti pa-
likušas atmiņā kādas kāzas pagājušā 
gadā, kad līgavu zālē ieveda viņas 
divi lielie dēli, savukārt gredzenti-
ņus nesa mazmeita un mazdēls. “No 
jaunlaulātajiem staroja dzīvesprieks, 
mīlestība un enerģija. Prieks bija 
laulāt,” atminas I. Ķestere.

Sveic kāzu jubilejās

Savukārt pārus, kuri atzīmē 50, 
55, 60, 65 un 70 gadu kāzu jubileju, 
Kuldīgas novada Dome godina un 
dāvina naudas pabalstu 150 EUR. 
Ģimenēm par šo notikumu jāinfor-
mē Dzimtsarakstu nodaļa vai sava 
pagasta pārvalde.

Pagājušajā gadā Dzimtsarakstu 
nodaļā pieteicās 34 ģimenes, pa-
gastu pārvaldēs – 20. Trīsdesmit no 
tām svinēja 50 gadu kāzu jubileju, 
55. kāzu jubileja bija 13 ģimenēm, 
bet dimanta kāzas jeb 60 gadu kāzu 
jubileju atzīmēja 11 ģimenes.

Arī 2017. gadā Kuldīgas novada 
ģimenes, kurām tuvojas ievērojama 

kāzu gadadiena, lūdzam par šo no-
tikumu informēt Kuldīgas novada 
Dzimtsarakstu nodaļas darbiniekus 
vai pagastu pārvalžu vadītājus, lai 
varētu vienoties par veidu, kādā 
novada Dome sveiks gaviļniekus. 
Apsveikuma veidi ir dažādi – vien-
kārša ziedu un svētku pabalsta 
saņemšana, Domes priekšsēdētājas 
I. Bērziņas ciemošanās pie gaviļnie-
kiem un savas ģimenes dzīvesstāsta 
pastāstīšana plašākai sabiedrībai ar 
“Kuldīgas Novada Vēstu” starpnie-
cību, ja gaviļnieki to vēlas.

Atgādinām, ka Kuldīgas novada 
Dzimtsarakstu nodaļas speciālistu 
pieņemšanas laiki ir pirmdienās no 
15.00 līdz 18.00, otrdienās, ceturt-
dienās un piektdienās no 8.00 līdz 
12.00 un trešdienās no 13.00 līdz 
17.00. Ar nodaļas darbiniekiem 
var sazināties arī pa tālruņiem 
63323845, 27020765 vai 27020938.

I. Ķestere ikvienai ģimenei vēl 
mīlestību. “Ģimene ir kā mīlestības 
skola mūža garumā. Katram bēr-
nam, pieaugušajam vai senioram 
nepieciešama mīlestība – ne tikai 
apzināties, ka tevi mīl, bet arī dzirdēt 
to no līdzcilvēkiem. Vecāku pastā-
vīga, nemainīga mīlestība ir bērna 
turpmākās dzīves drošs pamats,” 
pauda Ilona.

SIgnETa LaPIņa, sabiedrisko 
attiecību speciāliste

EDuarDa DamBErga foto

agnese, juris un mazais Krišjānis bija viena no daudzajām jaunajām ģimenēm, kurai pērn Kuldīgas 
novada Domes priekšsēdētāja Inga Bērziņa pasniedza sudraba karotīti.

Arī šajā gadā Kuldīgas novada pašvaldība turpinās godāt ģimenes vērtības, novada 
jaundzimušajiem dāvinot piemiņas dāvanu un sveicot pārus apaļajās kāzu jubilejās. 

Kuldīgas novada Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja Ilona Ķestere pa-
stāstīja, ka tradīcija sveikt jaundzimušos tiek kopta kopš 2004. gada. 
no tā laika saglabātas gandrīz visas kopbildes ar jaunajām ģimenēm, 
kuras viesojušās Domē svinīgajā pasākumā.

Strauji ir sācies 2017. gads. Jau 
janvāra pirmajās dienās saņēmām ilgi 
gaidītas, priecīgas ziņas par apstiprinā-
tajiem investīciju projektiem. Eiropas 
fondu finansējumu –  2 miljonus eiro 
saņems Kuldīgas Mākslas radošais 
klasteris, kas tiks veidots Kalpaka ielā 
4. Paredzēts, ka pēc ēkas atjaunoša-
nas tajā darbosies Latvijas Mākslas 
akadēmijas filiāle, mākslinieku rezi-
dences, radošais inkubators, tā  būs arī 
atvērta dažādām inovatīvām mākslas 
izpausmēm. No sirds vēlos pateikties 
projekta idejas virzītājiem par līdz šim 
paveikto, īpaši Kuldīgas Mākslinieku 
rezidences vadītājai Ilzei Supei, Valsts 
kultūras pieminekļu aizsardzības 
inspekcijas vadītājam Jurim Dambim 
un LMA rektoram Aleksejam Naumo-
vam. Liels darbs ieguldīts finansējuma 
piesaistē, bet vēl lielāks mūs gaida, 
lai kvalitatīvi un plānotajos termiņos 
finansējumu apgūtu.

Apstiprināts arī pašvaldības ie-
sniegtais veselības veicināšanas pro-
jekta pieteikums. Piešķirto ES fondu 
finansējumu 295 116 EUR plānots 
izmantot Veselības dienu rīkošanai 
ģimenēm un senioriem – vingrošanas, 
nūjošanas un citu veselību veicinošo 
nodarbību apmaksai, bērnu un jau-
niešu izglītošanai par reproduktīvo 
veselību, peldēšanas apmācībai jau-
najā baseinā  u.c. Būtiski, ka ne tikai 
pilsētā, bet arī pagastos iedzīvotāji 
varēs apmeklēt veselību veicinošas 
nodarbības vai pasākumus. Mūsu 
novads bija viens no pirmajiem 
Latvijā, kurš iesaistījās veselību vei-
cinošo pašvaldību tīklā, un līdz šim 
no pašvaldības budžeta ir finansējis 
dažādas iedzīvotājiem ļoti vajadzīgas 
aktivitātes. Īpašs paldies par radošo 
ieguldījumu Veselības dienu rīkošanā 
Kuldīgas aktīvās atpūtas centra direk-
tora vietniecei Janai Bergmanei.

Labās ziņas mijas ar ne tik labajām. 
No Veselības ministrijas nav iegūta 
skaidra atbilde par pakalpojumiem, 
kurus nākotnē sniegs Kuldīgas slim-
nīca. Mūsuprāt, ļoti netaisnīgi ir 
sadalīts slimnīcām pieejamais ES 
fondu finansējums, nepamatoti lielas 
investīcijas plānojot reģionālajās 
slimnīcās un “pabērna” lomā atstājot 
lokālās slimnīcas, kuras ikdienā sniedz 
iedzīvotājiem neatliekamo medicī-
nisko palīdzību. Pirms nedēļas mūs 
pārsteidza ziņa par RPIVA pievieno-
šanu Latvijas Universitātei. Intensīvi 
strādājam, lai Kuldīgas filiāle tiktu 
saglabāta un turpinātu darboties kā 
līdz šim, tikai citas augstākās izglītības 
iestādes sastāvā.

Strādāsim un iestāsimies par katru 
mūsu novada iedzīvotājiem vajadzīgu 
lietu arī turpmāk. Būs panākumi, bet ne 
viss izdosies. Tomēr zinu, ka nepado-
simies. Klupsim, kritīsim, bet vienmēr 
spēsim piecelties un turpināt cīnīties. 

Kopā mums izdosies
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atgādinājums iedzīvotājiem 
par trotuāru tīrīšanu

SIA “Kuldīgas komunālie pakal-
pojumi” (KKP) sanitārās tīrīša-
nas sektora darbinieki ik dienu 
rūpējas par pilsētas ielu tīrību. 

Taču ne visas pilsētas ietves ir 
uzņēmuma sētnieku pārziņā. Lai 
neveidotos situācija, ka trotuāri ir 
notīrīti pa posmiem, lūdzam arī 
iedzīvotājus gādāt par to, lai īpašu-
mam piegulošās ietves būtu regulāri 
notīrītas. Paldies tiem iedzīvotājiem, 
kuri regulāri trotuārus uztur kārtībā!

Putnudārzā vienīgā ietve ir 
Dzelzceļa ielā. Tās tīrība un kop-
šana ir tur dzīvojošo iedzīvotāju 
pārziņā. Savukārt Pārventā trotuāri 
ir divās ielās. Stendes ielā ietves 
kopj iedzīvotāji, bet Krasta ielā gar 
pilsētas zaļo zonu – KKP.

Ja iedzīvotāji nav noslēguši līgu-
mu ar KKP, tad pašiem ir jārūpējas 
par piegulošo teritoriju uzturēšanu 

un kopšanu. To, kā arī izņēmumus 
un atvieglojumus, nosaka Kuldīgas 
novada Domes 2016. gada 26. mai-
jā apstiprināti saistošie noteikumi 
Nr. 2016/10 par Kuldīgas novada 
teritorijas kopšanu un būvju uztu-
rēšanu.

Ja iedzīvotāji pašu spēkiem nevar 
nodrošināt ietvju uzkopšanu, aici-
nām noslēgt līgumu ar SIA “Kuldī-
gas komunālie pakalpojumi”. Ietvju 
tīrīšana mēnesī maksā 38,91 EUR 
par 100 m². Lai noskaidrotu, cik 
konkrēti izmaksā ietves tīrīšana gar 
jūsu īpašumu (cik gara un plata ir iet-
ve), zvaniet KKP sanitārās tīrīšanas 
sektora vadītājai Melitai Miksonei 
pa tālruni 63350579 vai 26671490, 
vai vērsieties uzņēmuma birojā, 
Pilsētas laukumā 2, Kuldīgā.

anITaS zVInguLES, 
KKP sabiedrisko attiecību 

speciālistes, teksts un foto

Intensīvas snigšanas laikā 
SIA “Kuldīgas komunālie pakal-
pojumi” ziemas dienests darbu 
uzsāk pulksten 4.00 no rīta, tīrot 
ielas prioritārā secībā. 

Tīrīšanu sāk ar lielajām ielām
“Sākumā tiek tīrītas tranzīta un 

galvenās ielas, piemēram, Ventspils, 
Stendes, Aizputes, Piltenes, Muce-
nieku, Sūru, Jelgavas un Planīcas. 
Savukārt pēc tam – mazākas nozī-
mes ielas. Ziemas dienests darbam 
bija gatavs jau novembra sākumā, 
viss noritēja pēc plāna.  Laicīgi bija 
sakārtota gan tehniskā bāze, gan 
sagādāti ielu kaisāmie materiāli – 
sāls un smiltis, lai varētu tīrīt 185 
Kuldīgas ielas, kuru kopgarums 
ir 80,8 km,” pauž SIA “Kuldīgas 
komunālie pakalpojumi” ielu un 
laukumu apsaimniekošanas daļas 
vadītājs Gatis Ozols.

Asfaltētās ielas kaisa ar speciālu 
sāli, bet grantētās – ar smilts un sāls 
maisījumu. Ielas ar sāli tiek kaisītas 
līdz mīnuss 15 grādu temperatūrai. Ja 
laiks kļūst vēl aukstāks, tad sāls kai-
sīšanai nav nozīmes, jo tā ledu vairs 
nekausē. Tad tiek kaisīts ar smiltīm.

Uzņēmuma ziemas dienests 
sniedz arī ārpakalpojumus – tīra 
sniegu no veikalu un iestāžu stāv-

Piešķir līdzfinansējumu 
pagalmu labiekārtošanai 

Kuldīgas novada Domes deputāti 
nolēma piešķirt līdzfinansējumu 
visu pašvaldības rīkotajā kon-
kursā “Daudzdzīvokļu dzīvoja-
mo māju pagalmu labiekārtoša-
na Kuldīgas novadā” pieteikto 
projektu īstenošanai. 

2017. gada konkursam tika pie-
teikti četri projekti, un komisija, 
izvērtējot pieteikumus, ieteica at-
balstīt visus. Lai īstenotu projektus, 
pašvaldība piešķirs līdzfinansējumu 

18 722,04 EUR. Un ar pašvaldības 
atbalstu sakārtos trīs pagalmus 
Kuldīgā – Gaismas ielā 4, Piltenes 
ielā 4 un Mālu ielā 20, kā arī vienu 
pagalmu Rumbas pagasta Ventas 
ciemā, Abavas ielā 5.

Konkursa ietvaros Kuldīgas 
novada pašvaldība varēja piešķirt 
līdzfinansējumu līdz 50% no kopējās 
izmaksu tāmes, kas paredzēta daudz-
dzīvokļu māju pagalmu labiekārto-
šanai, komunikāciju vai elementu 
izvietošanai, tai skaitā projektēšanai, 

bet ne vairāk kā 7000 EUR viena 
konkursa projekta realizēšanai. 
Pieteikumi bija jāiesniedz no 1. līdz 
30. novembrim.

Daudzdzīvokļu māju pagalmu 
labiekārtošanas konkurss tiek rī-
kots kopš 2012. gada, lai veicinātu 
teritoriju sakārtošanu un labiekār-
tošanu ar iedzīvotāju iesaistīšanos 
un līdzdalību visā Kuldīgas novada 
administratīvajā teritorijā.

EDuarDS DamBErgS, 
sabiedrisko attiecību speciālists

Kuldīgas novada iedzīvotāji 
aicināti izbaudīt ziemas prie-
kus, izmantojot slēpju nomas 
iespējas.

Slēpes, nūjas un zābakus var iz-
nomāt A. Grundmaņa stadionā, Īsajā 
ielā 4 no otrdienas līdz svētdienai no 
9.00 līdz 20.00 (vērsties sarga mājā 
pie stadiona uzrauga, tālr. 6337353). 
Nomas maksa diennaktī: bērniem – 
2 EUR, pieaugušajiem – 5 EUR. 
Cenā iekļauta slēpju zābaku, slēpju 
un nūju noma.

Pašlaik ir iespēja slēpot Vents-
pils ielas tālākajā galā, uzreiz aiz 
SIA “Silja” sētas, tur entuziasti 
izveidojuši 1550 metrus garu mar-
šrutu.

Baudīsim ziemas priekus un 
izkustēsimies svaigā gaisā!

Ielas Kuldīgā tīra prioritārā secībā

Kuldīgas centrā strādājošie sētnieki tērpi ziemas jakās. Sanitārās tīrīšanas sektora darbinieki atzīst, ka jakas ir ērtas, siltas un labi pamanāmas.

Kuldīgā SIa “Kuldīgas komunālie pakalpojumi” darbinieki 
tīra 185 ielas, kuru kopgarums ir 80,8 km.

laukumiem.
Pagaidām sniegs no pilsētas 

ielām netiek izvests. Ja intensīva 
snigšana un puteņošana turpināsies, 
par to tiks lemts.

Ziemas dienesta dežūras ir no 
plkst. 4.00 rītā līdz 20.00 vakarā. 
Ja laika apstākļi ir slikti, darbinieki 
darbu sāk vēl agrāk vai pabeidz vē-
lāk. Laika apstākļiem un situācijai 
uz ielām līdzi seko trīs atbildīgie 
dežuranti, kuri strādā maiņās pa 
nedēļām.

Pilsētā strādā 48 sētnieki
Smags darba periods sācies arī 

sētniekiem. Snigšanas laikā sēt-
nieki tīra ietves ik pa trīs stundām. 
Notīra, nedaudz atpūšas un sāk no 
jauna. Katram jātīra divi kilometri. 
Viņu darbu nedaudz atvieglo gada 
nogalē iegādātais traktoriņš “Anto-
nio Carraro TTR 4400”, kas ziemā 
paredzēts platāku ietvju un parku 
celiņu tīrīšanai, bet vasarā ar to varēs 
pļaut zāli un jaunos krūmājus, kā arī 
slaucīt smiltis.

Atgādinām, ka visas pilsētas 
ietves nav SIA “Kuldīgas komunālo 
pakalpojumu” pārziņā. Par lielu daļu 
ietvju tīrību atbildīgi ir iedzīvotāji, 
kuriem jāgādā par nekustamam īpa-
šumam piegulošo teritoriju regulāru 
kopšanu. Ja tas netiek ievērots, tad 
veidojas situācija, ka ietves no snie-
ga attīrītas pa posmiem. Ja iedzīvo-
tāji pašu spēkiem nevar nodrošināt 
ietvju uzkopšanu, aicinām noslēgt 
līgumu ar SIA “Kuldīgas komunālie 
pakalpojumi”.

aicinājums iedzīvotājiem
Intensīvas snigšanas un pu-

teņošanas laikā lūdzam izvērtēt 
ŠĶIROTO atkritumu izvešanas 
nepieciešamību. Tas saistīts ar to, ka 
lauku ceļi ir aizputināti un ar smago 
tehniku nav iespējams piebraukt 
un savākt šos atkritumus. Šķiroto 
atkritumu pieteikšanas/atteikšanas 
tālrunis –  63322380.

anITaS zVInguLES, 
KKP sabiedrisko attiecību 

speciālistes, teksts un foto

Putnudārzā 
vienīgā 
ietve ir 
Dzelzceļa 
ielā. Tās tī-
rība un kop-
šana ir tur 
dzīvojošo 
iedzīvotāju 
pārziņā.

atvērta slēpju noma

arī šogad interesentiem ir iespēja iznomāt slēpes, zābakus un nūjas.

SIgnETaS LaPIņaS, sabiedrisko attiecību speciālistes, teksts un foto

Atceļ mēneša limitu senioru e-taloniem
No 1. janvāra stājušās spēkā 
izmaiņas e-talonu lietošanā no-
vadā deklarētajiem nestrādājo-
šajiem pensionāriem, kuri vecāki 
par 75 gadiem. 

Pēc senioru ierosinājuma turp-
māk šī iedzīvotāju grupa varēs 
izmantot sabiedrisko transportu 60 
EUR vērtībā visa gada garumā bez 
mēneša limita. 

Jāatgādina, ka kopš 2015. gada 
Kuldīgas novada pašvaldība pēc 
Senioru padomes ierosinājuma no-
vadā deklarētajiem nestrādājošajiem 
pensionāriem, kuri vecāki par 75 
gadiem, sniedz iespēju saņemt 100% 
braukšanas maksas atvieglojumus  
sabiedriskajos transportlīdzekļos 
pilsētas nozīmes un reģionālās no-
zīmes maršrutos Kuldīgas novada 
teritorijā. Autobusos, kur norēķinus 

iespējams veikt ar e-talonu, seniori 
var norēķināties ar elektronisko 
viedkarti jeb e-talonu, bet par brauk-
šanu pārējos sabiedriskā transporta 
pakalpojumu sniedzēju autobusos 
senioriem kompensē iegādāto biļešu 
vērtību. E-talonus Kuldīgas pilsētā 
deklarētie iedzīvotāji var saņemt so-
ciālajā dienestā, bet novada pagastos 
deklarētie – sava pagasta pārvaldē. 

Aizvadītajos divos gados spēkā 

bija ierobežojums – mēnesī sabied-
risko transportu iedzīvotājs varēja 
izmantot 5 EUR vērtībā. 2016. gada 
februārī paplašinātajā Senioru pado-
mes sēdē seniori rosināja pārskatīt 
e-talona lietošanas limitu mēnesī, 
jo vasarā, kad daudzi dodas uz maz-
dārziņiem pilsētas pievārtē, sabied-
risko transportu iznāk lietot biežāk, 
savukārt ziemas mēnešos to izmanto 
daudz retāk vai arī neizmanto ne-

maz. Izskatot ierosinājumu, Dome 
nolēma atcelt limitu mēnesim un 
noteikt, ka novadā deklarētie nestrā-
dājošie pensionāri, kuri vecāki par 
75 gadiem, turpmāk varēs izmantot 
sabiedriskā transporta pakalpojumus 
ne vairāk kā 60 EUR apmērā gadā.

KrISTĪnE DuĻBInSKa, 
mārketinga un sabiedrisko attiecību 

nodaļas vadītāja
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Domes 2016. gada 22. decembra sēde
Lemj par klašu skaitu 
2017./2018. mācību gadā
Nolēma, kurās skolās 2017./2018. mācību gadā 

komplektēs obligātās pirmsskolas izglītības grupas 
bērnu sagatavošanai pamatizglītības apguvei. 

Noteica uzņemšanu Kuldīgas novada vispārizglīto-
jošo skolu 10. klasēs 2017./2018. mācību gadā. Izglīto-
jamo skaitam klasēs jāatbilst pašreizējai likumdošanai. 

Noteica uzņemšanu un kārtību Kuldīgas novada 
vispārizglītojošajās skolās 2017./ 2018. mācību gadā 
1. klasē.

Nolēma V.  P lūdoņa Kuldīgas ģ imnāzi jā 
2017./2018. mācību gadā komplektēt divas 7. klases. Izglī-
tojamo skaitam klasēs jāatbilst pašreizējai likumdošanai. 

apstiprina saistošos noteikumus 
Apstiprināja Kuldīgas novada pašvaldības saistošos 

noteikumus Nr. 2016/18 “Kuldīgas novada pašvaldī-
bas aģentūras “Kuldīgas Galvenā bibliotēka” maksas 
pakalpojumi””.

Apstiprināja Kuldīgas novada Domes  saistošos 
noteikumus “Kuldīgas novada pašvaldības 2016. gada 
budžeta grozījumi”. 

Apstiprināja konkursa nolikumu Kuldīgas novada 
pašvaldības finansējuma saņemšanai 2017. gadā kul-
tūras pasākumiem biedrību un nodibinājumu darbības 
atbalstam. 

Apstiprināja noteikumus “Jauniešu brīvprātīgā 
darba organizēšanas un uzskaites kārtība Kuldīgas 
novadā”.

Apstiprināja konkursa „Daudzdzīvokļu māju pa-
galmu labiekārtošana Kuldīgas novadā”” atbalstāmos 
projektus.

Apstiprināja sarakstus “Kuldīgas pilsētā un Kuldī-
gas novada pagastos esošas, fiziskām un juridiskām 
personām piederošas vai piekrītošas ēkas, kas atrodas 
avārijas stāvoklī vai netiek uzturētas pienācīgā kārtībā” 
un “Kuldīgas pilsētā un Kuldīgas novada pagastos eso-
šas, vidi degradējošas, sagruvušas vai cilvēku drošību 
apdraudošas būves, kuru īpašniekiem piemērojams 
nekustamā īpašuma nodoklis saskaņā ar likuma “Par 
nekustamā īpašuma nodokli” 3. panta pirmās daļas 
1.4 punktu”.

Apstiprināja izmaiņas Kuldīgas novada teritorijas 
plānojuma 2013.–2025. gadam grozījumu darba 
uzdevumā.

Atcēla Kuldīgas novada Domes 2016. gada 24. no-
vembra lēmuma “Par pašvaldības nekustamā īpašuma 
Adatu ielā 9, Kuldīgā, Kuldīgas nov. un zemesgabala 
daļas Sūru ielā 4, Kuldīgā, Kuldīgas nov., turpmāko 
rīcību” lemjošās daļas 2., 4. un 5. punktu.  

Slēdza sadarbības līgumus ar SIA “Kuldīgas ūdens” 
par sadarbību Kuldīgas novada pašvaldības  iesniegtā 
projekta “Kuldīgas pilsētas ziemeļu daļas industriālās 
teritorijas attīstība” īstenošanu un par sadarbību Kuldī-
gas novada pašvaldības  iesniegtā projekta “Kuldīgas 
pilsētas dienvidu daļas degradēto teritoriju infrastruk-
tūras sakārtošana industriālajai  attīstībai” īstenošanu.

Finanšu jautājumi
Piešķīra līdzfinansējumu ELFLA projektu konkur-

sā atbalstītā projekta „Stacionārās laukuma spēles” 
realizācijai.

Piešķīra 10 biedrībām, nodibinājumam un drau-
dzei konkursā “Latvijas Lauku attīstības programmas 

2014.–2020. gadam 19.2. pasākuma “Darbību īstenošana 
saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” 
iesniegto projektu realizācijai nepieciešamo līdzfinansēju-
mu 10% no projektu kopējām attiecinātajām izmaksām.

Plānojot Kuldīgas novada pašvaldības bužetu  
2017. gadam, paredzēja dotācijas Kurzemes plāno-
šanas reģionam.

Apbalvoja ar naudas balvām septiņus Kuldīgas 
novada sportistus par izciliem sasniegumiem sportā 
2016. gadā.

Ar 2017. gada 1. aprīli noteica īres maksu pašval-
dībai piederošajiem dzīvokļiem  Kuldīgā, Baznīcas ielā 
19 –1,28 EUR/m2; Mucenieku ielā 13 –1,02 EUR/m2; 
Annas ielā 4 – 0,711 EUR/m2.

Izslēdza no Rendas pagasta pārvaldes grāmatvedī-
bas bilances uzskaites nepabeigtās būvniecības “Ren-
das ciema ūdenssaimniecības rekonstrukcija, “Ūdens 
tornis”, “Notekūdeņu attīrīšanas stacija”, Klučleju iela 4, 
Rendas pagastā, Kuldīgas novadā” projekta izmaksas.

Atļāva izslēgt no V. Plūdoņa Kuldīgas ģimnāzijas 
grāmatvedības uzskaites SIA “Riveta” debitora parādu 
un norakstīt to iestādes zaudējumos, jo parādnieks ir 
likvidēts.

Atļāva Kuldīgas novada sporta skolai izslēgt no 
grāmatvedības uzskaites trīs likvidēto komersantu 
debitoru parādus.

Piešķīra SIA „Kuldīgas komunālie pakalpojumi” 
papildu līdzekļus deleģētā pārvaldes uzdevumu izpil-
dei –  ielu ikdienas uzturēšanai 2016. gadā un pilnvarotā 
uzdevuma izpildei – jumta remontam ēkai Pilsētas 
laukumā 3, Kuldīgā.

Dzēsa no Kuldīgas novada pašvaldības Nekustamā 
īpašuma nodokļa administrēšanas sistēmas nekustamā 
īpašuma nodokļa aprēķinus saskaņā ar šī lēmuma 
pielikumā pievienoto sarakstu. Uzdeva Attīstības pār-
valdes Nekustamo īpašumu nodaļai veikt labojumus 
administrēšanas sistēmā.

Atļāva Kuldīgas 2. vidusskolai pieņemt ziedoju-
mu no V. Kancāna individuālā uzņēmuma “Rimzāti” 
(170 EUR) Ziemassvētku konfekšu paku iegādei Kul-
dīgas 2. vidusskolas Rendas filiāles skolēniem.

Kompensēja nomnieka SIA „Alekšupīte” iegul-
dījumus nomātā nekustamā īpašuma nedzīvojamo 
telpu Baznīcas ielā 5, Kuldīgā, remontā. Samazināja 
nomniekam noteikto nomas maksu par 70% mēnesī, 
līdz ieguldītie līdzekļi tiek dzēsti.

No 2017. gada 1. janvāra līdz 31. decembrim aptu-
rēja 29.12.2010. apstiprinātā “Kuldīgas novada Domes 
un Kuldīgas novada pašvaldības darbinieku darba 
samaksas nolikuma”12. un 13. punktu.

 Ja projekti “Antropogēnās slodzes samazināšana 
dabas liegumā “Ventas ieleja”, veidojot kvalitatīvu tūris-
ma un dabas izziņas infrastruktūras tīklu” un “Sociālā 
dienesta ēkas energoefektivitātes uzlabošana Dzirnavu 
ielā 9, Kuldīgā, Kuldīgas novadā” tiks apstiprināti, 
nodrošinās finansējumu projektu īstenošanai, ņemot 
aizņēmumu Valsts kasē. 

Atļāva Kuldīgas novada pašvaldībai pieņemt 
ziedojumus: no SIA „Rietumu nafta” 3500 EUR un no 
SIA „Rietumu nafta LV” 3000 EUR Kuldīgas novada 
klasiskā futbola un telpu futbola attīstības atbalstam.

Atļāva Kuldīgas novada pašvaldībai pieņemt 
ziedojumus: no SIA „Rietumu nafta” 5000 EUR un 
no SIA „RITLOGISTIKA” 1400 EUR Kuldīgas novada 
tehnisko sporta veidu atbalstam un attīstībai.

Nodeva pamatlīdzekļus un inventāru PA Kuldīgas 

kultūras centrs” un Kuldīgas aktīvās atpūtas centra  
bilancē  saskaņā ar sarakstiem. 

Nodeva Kuldīgas novada pašvaldības ēkas Jel-
gavas ielā 62, Kuldīgā, rekonstrukcijas izmaksas no 
Kuldīgas novada pašvaldības bilances Kuldīgas 2. 
vidusskolas bilancē. 

Nodeva Centra ceļa, Turlavas pagastā, rekonstruk-
cijas izmaksas no Turlavas pagasta pārvaldes bilances 
Kuldīgas novada pašvaldības bilancē.

nekustamais īpašums
Slēdza pirkuma līgumu ar fizisku personu par nekus-

tamā īpašuma “Aploki”, Rumbas pagastā, pārdošanu 
par nosacīto cenu.

Slēdza nomaksas pirkuma līgumus ar fiziskām 
personām par dzīvokļa īpašuma “Liepas”-4, Ēdoles 
pagastā un nekustamā īpašuma Nākotnes ielā 11, 
Novadniekos, Rumbas pagastā, pārdošanu par no-
sacīto cenu.

Slēdza pirkuma līgumus ar fiziskām personām par 
dzīvokļa īpašuma “Liepas”-22, Ēdoles pagastā un dzī-
vokļa īpašuma “Ezeri 1”-9, Rendas pagastā, pārdošanu 
par nosacīto cenu.

Ar 2017. gada 1. janvāri izbeidza 19.12.2014. no-
slēgto nedzīvojamo telpu “Kokdarbnīca”, Laidu pagastā, 
nomas līgumu Nr. LAPP/6.3/15/1.

Palielināja SIA „Kuldīgas siltumtīkli” pamatkapitālu 
par 65 750 EUR, Kuldīgas novada pašvaldībai ieguldot 
šo summu un pretī saņemot  65750 pamatkapitāla da-
ļas. Apstiprināja SIA „Kuldīgas siltumtīkli” pamatkapitālu 
1 806 562 EUR.

Apstiprināja nekustamā īpašuma “Siltums”, Prie-
daine, Kurmāles pagastā, zemes vienības ar kadastra 
apzīmējumu 62600010593 robežas izmaiņas, grafisko 
pielikumu un platību.

gatavos atsavināšanai
Gatavos atsavināšanai nekustamo īpašumu “Lā-

cītis”, Ēdoles pagastā, kas sastāv no zemes vienības 
(0,4844 ha) un trīs būvēm.

Nodos atsavināšanai pašvaldības nekustamo īpa-
šumu – zemes starpgabalu Ēdoles ielā 5A, Kuldīgā, 
kopējā platība 44 m2, piedāvājot to pirkt starpgabala 
piegulošo zemesgabalu Nomales ielā 6, Nomales ielā 
8 un Ēdoles ielā 5 īpašniekiem. 

Nodos atsavināšanai pašvaldības nekustamo 
īpašumu – zemes starpgabalu Jura Mātera ielā 2A, 
Kuldīgā, kopējā platība 415 m2, piedāvājot to pirkt 
starpgabala piegulošo zemesgabalu Jura Mātera ielā 
2B, Ķelšu ielā 14, un Jura Mātera ielā 2 īpašniekiem. 

Nodos atsavināšanai pašvaldības nekustamo īpa-
šumu – zemes starpgabalu Ošu ielā 9, Kuldīgā, kopējā 
platība 61 m2, piedāvājot to pirkt starpgabala piegulošo 
zemesgabalu Dzelzceļa ielā 8, Dzelzceļa ielā 8A un Ošu 
ielā 11 īpašniekiem. 

Atsavinās pašvaldības nekustamo īpašumu – ze-
mes vienību Akāciju alejā 23, Kuldīgā, piedāvājot to pirkt 
uz zemes esošā augļu dārza īpašniekam.

Atsavinās pašvaldības nekustamos īpašumus – 
„Kapteiņi”, Kabiles pagastā un „Jaunrotas”, Rendas 
pagastā, piedāvājot tos pirkt uz zemes  esošo būvju 
īpašniecēm un nomniecēm.

zemes noma
Iznomāja bez apbūves tiesībām zemesgabalu 

Akāciju alejā 51, Kuldīgā.

Iznomāja fiziskai personai ½ domājamo daļu no 
nekustamā īpašuma „Kļavas”, Saldus ielā 9, Ventā, 
Rumbas pagastā, uz 10 gadiem.

Iznomāja fiziskai personai lauksaimniecības vaja-
dzībām nekustamā īpašumā “Indrēni”, Kabiles pagasts, 
zemes vienību (1,3 ha).

Iznomāja pašvaldībai piederošā nekustamā īpa-
šumā „Dadzīši”, Turlavas pagastā, zemes vienības ar 
kad. apz. 62920060206 daļu (0,16 ha) uz  trīs gadiem 
bez apbūves tiesībām. Izdarīja izmaiņas 28.01.2016. 
noslēgtajā zemes nomas līgumā Nr.1/2016.

Iznomāja fiziskām personām lauksaimniecības 
vajadzībām nekustamo īpašumu “Līgas” un “Palīg-
saimniecības”, Vārmes pagasts, zemes vienības daļas 
(0,21 un 0,9 ha).

Iznomāja SIA “AC PROJEKT” pašvaldībai piederošā 
nekustamā īpašuma “Pagasta centrs”, Snēpeles pa-
gasts, zemes vienību ar kad. apz. 62900060349 (1,35 
ha) izmantošanai lauksaimniecībā.

Nodeva bezatlīdzības apsaimniekošanā individuālam 
komersantam „Randiņš” zemesgabalu daļas: Pārventas 
parks (~ 58300 m2), Veckuldīgas pilskalns (~ 57700 m2).

Iznomāja SIA „SC Kuldīga” pašvaldības zemes-
gabalu Sūru ielā 36, Kuldīgā, saimnieciskās darbības 
nodrošināšanai (laukuma izbūve minerālo materiālu 
novietošanai, šķirošanai un ražošanai) uz 12 gadiem 
ar apbūves tiesībām.

Izdarīja izmaiņas 01.01.2019. noslēgtajā zemes 
nomas līgumā Nr. 38. Slēdza līgumu par pašvaldībai 
piederošo zemesgabala daļu 0,03 ha platībā (maz-
dārziņa teritorija Nr. 1) nekustamajā īpašumā „Palīg-
saimniecības”.

Izbeidza zemesgabala Sakņu ielā 1, Kuldīgā, 
nomas līgumu.

Izbeidza nomas līgumu par pašvaldības nekus-
tamā īpašuma „Ābeļdārzi”, Īvandes pagastā, nomu. 
Zemes platību iekļāva pašvaldības iznomājamo zemju 
sarakstā.

Izbeidza 14.01.2011. Snēpeles pagasta pārvaldē 
noslēgto pašvaldības zemes nomas līgumu. Iznomāja 
fiziskai personai īpašumā “Pagasta centrs” zemes vie-
nību 0,95 ha ar kad. apz. 62900060344 izmantošanai 
lauksaimniecībā.

Izbeidza zemes nomas līgumu par nekustamā 
īpašuma “Palīgsaimniecības”, Laidu pagastā, nomu 
2,7 ha platībā.

Noteica piesaistāmās platības elektroapgādes ob-
jektu uzturēšanai – transformatoru apakšstacijai STP – 
7441 Tehnikas ielā 14 un  transformatoru apakšstacijai 
STP – 7192 Ventspils ielā 98, Kuldīgā.

Dažādi
Noteica, ka topogrāfijas plānu derīguma termiņš 

ir divi gadi, skaitot no tā reģistrācijas datuma vietējās 
pašvaldības datubāzē.

Atstāja negrozītu Kuldīgas novada Domes Attīs-
tības pārvaldes Būvinspekcijas nodaļas 2016. gada 
21. oktobra atzinumu par būves pārbaudi Nr. BIS/
BV-19.9-2016-6754. 

Uzdeva Administratīvās nodaļas juristiem veikt 
grozījumus noslēgtajā Pils ielas 4A, Kuldīgā, nomas 
līgumā.

Piešķīra Domes priekšsēdētājai Ingai Bērziņai 
piecas dienas papildu atvaļinājumu par 2015. gadu 
un vienu kalendāra nedēļu ikgadējo atvaļinājumu no 
3. līdz 9. janvārim.

Kuldīgas novadā maina kārtību bērnu 
pieteikšanai 1. klasē

Kuldīgas novadā mainīta kārtība 
bērnu pieteikšanai 1. klasē – ņe-
mot vērā vecāku ierosinājumu, 
priekšroka pieteikt bērnu konkrē-
tajā skolā vispirms tiek dota tiem 
vecākiem, kuru bērni jau mācās 
šajā skolā, un skolas pedagoģisko 
un tehnisko darbinieku bērniem.

Šādu lēmumu decembra Dome sēdē 
pieņēma deputāti, un tas attiecas uz 
pilnīgi visām novada izglītības iestā-
dēm, kurās 2017./2018. mācību gadā 
uzņems skolēnus 1. klasē. Atbilstoši 
Domes lēmumam nākamajā mācību 
gadā 1. klasē audzēkņus uzņems šādās 
novada skolās:

Kuldīgas 2. vidusskolā (divas 1. kla-
ses vispārējās pamatizglītības program-
mā un pēc nepieciešamības speciālās 
izglītības programmās);

Kuldīgas Centra vidusskolā (trīs 
1. klases vispārējās pamatizglītības 
programmā un pēc nepieciešamības 

speciālās izglītības programmās);
Kuldīgas pamatskolā (viena 1. klase 

vispārējās pamatizglītības programmā);
Kuldīgas Mākslas un humanitāro 

zinību vidusskolā – (viena 1. klase vis-
pārējās pamatizglītības programmā);

Kuldīgas Alternatīvajā sākumskolā 
(trīs 1. klases vispārējās pamatizglītības 
programmā);

Kuldīgas Alternatīvās sākumskolas 
Padures filiālē (viena 1. klase vispārējās 
pamatizglītības programmā);

Vilgāles pamatskolā (viena 1. klase 
vispārējās pamatizglītības programmā);

Vārmes pamatskolā (viena 1. klase 
vispārējās pamatizglītības programmā); 

Turlavas pamatskolā (viena 1. klase 
vispārējās pamatizglītības programmā);

Z.A.Meierovica Kabiles pamatskolā 
(viena 1. klase vispārējās pamatizglītī-
bas programmā);

Ēdoles pamatskolā (viena 1. klase 
vispārējās pamatizglītības programmā);

Laidu pamatskolā (viena 1. klase 

vispārējās pamatizglītības programmā).
Iesniegumu pieņemšana, piesakot 

mācībām bērnus, kuri 2017. gada 
1. septembrī uzsāks mācības 1. klasē, 
sākas katrā izglītības iestādē:

no 2017. gada 2. janvāra – reģistrē-
jot bērnus, kuriem konkrētajā izglītības 
iestādē jau mācās māsas vai brāļi un 
konkrētās izglītības iestādes pedago-
ģisko un tehnisko darbinieku bērnus;

no 2017. gada 16. janvāra – Kuldī-
gas novadā dzīvesvietu deklarējušus 
bērnus, uz kuriem neattiecas 1. punkts;

no 2017. gada 20. marta līdz 2. mai-
jam – brīvajās vietās var tikt pieteikti visi 
pārējie obligāto skolas vecumu sasnie-
gušie bērni neatkarīgi no dzīvesvietas.

Piesakot bērnu pēc 2017. gada 
2. maija, neatkarīgi no dzīvesvietas tiek 
nodrošināta vieta 1. klasē skolā, kurā 
ir brīvas vietas. 

KrISTĪnE DuĻBInSKa, 
mārketinga un sabiedrisko attiecību 

nodaļas vadītāja

Kuldīgas novada muzejs 
aicina uz 

“Smeķīgajām sestdienām”
2017. gadā Kuldīgas novada muzejs uzsācis jaunu, izglītojo-
šu pasākumu ciklu “Smeķīgā sestdiena”.

Katrā mēnesī viena sestdiena būs “smeķīgāka” par citām – 
interesenti varēs iepazīt mūsu novada kulināro mantojumu un 
visi kopā kļūt par šī mantojuma saglabātājiem. Interesentiem būs 
iespēja stāstīt savus stāstus, atcerēties atgadījumus no bērnības, 
visi kopā mēģināsim veidot savu pavārgrāmatu.

Lai šīs sestdienas būtu “smeķīgas” ne tikai nosaukumā, bet arī 
patiesībā, būs arī interesantas degustācijas, kas kādam atsauks 
atmiņā bērnības garšu, bet kādam ļaus noķert iepriekš nebaudītas 
garšas buķeti.

Pirmo reizi tiksimies 14. janvārī 13.00 mākslas zinātnes dok-
tores, RISEBA docentes Astras Spalvēnas lekcijā “Manuskripti 
buljonā neslīkst. Ieskats latviešu valodā sarakstīto pavārgrāmatu 
vēsturē”. Lekcijā varēs uzzināt, ko par Latvijas ēdiena kultūras 
vēsturi stāsta pavārgrāmatas, cik daudz tām var ticēt un kas ami-
zants un pat komisks rodams biezajos sējumos.

Pasākumā tiek gaidīti gan “smeķa” zinātāji, gan “smeķa” 
baudītāji. Dalības maksa –  1,50 EUR.

jOLanTa mEDIņa, 
Kuldīgas novada muzeja pētnieciskā darba nodaļas vadītāja
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• 13. janvārī – “Kuldīgas novada sporta 
laureāts 2016” Kuldīgas kultūras centrā.

•   20. janvārī – 1991. gada barikāžu 
aizstāvju atceres dienas pasākumi. 

• 20. janvārī – “Kuldīgas novada uzņēmēju 
un amatnieku gada balvas 2016” pa-
sniegšanas pasākums Kuldīgas mākslas 
namā.

•   21. janvārī – 
starptautiskās viegl-
atlētikas sacensības 
“Kuldīgas Katrīnas 
kauss” Kuldīgas 
vieglatlētikas ma-
nēžā.

• 27. janvārī – “Kuldī-
gas novada jaunat-
nes sporta laureāts 
2016” Kuldīgas kul-
tūras centrā.

• 4. februārī – amizantās ziemas 
sporta spēles Vārmes sporta 
stadionā.

• 4.–5. februārī – Latvijas čempio-
nāts vieglatlētikā u-16 un u-20 
grupai Kuldīgas vieglatlētikas 
manēžā.

•   11. februārī – Kuldīgas 
novada atklātās 8. ziemas sporta 
spēles Kuldīgas vieglatlētikas 
manēžā. 

• 17. februārī – Kuldīgas novada 
Lūgšanu brokastis ēdoles kultū-
ras namā.

• 18. februārī – Vīgneru dienas.       
E. Vīgnera Kuldīgas mūzikas sko-
las absolventu koncerts.

• 18.–19. februārī – Latvijas čem-
pionāts vieglatlētikā Kuldīgas 
vieglatlētikas manēžā.

• 3. maijā – labāko skolēnu pieņemšana pie Kuldīgas 
novada Domes priekšsēdētājas.

• 3. maijā – Kuldīgas novada PII un skolu pirmsskolas 
vecuma bērnu mazie dziesmu un deju svētki “Iegriez 
danci vasarā” Kuldīgas pilsētas estrādē.

• 13. maijā – labdarības koncerts “Torņu sasaukšanās” 
Sv. miķeļa baznīcā Vārmē.

•   20. maijā – starptautiskās akcijas “muzeju 
nakts” pasākumi Kuldīgā. 

• 20. maijā – Kuldīgas Centra vidusskolas 40 gadu 
jubileja, absolventu un skolas darbinieku salidojums.

• 20. maijā – Vilgāles pamatskolas absolventu sali-
dojums.

•   24. maijā – Latvijas republikas neatkarības dekla-
rācijas pasludināšanas diena. “Baltā galdauta svētki”. 

•  27. maijā – Velodiena Kuldīgā. 
• 27. maijā – Kuldīgas pamatskolas Basu filiāles ab-

solventu salidojums.
• 27. maijā – estrādes “Liepu birzs” vasaras sezonas 

atklāšanas koncerts un zaļumballe Vārmes pagastā.
• 30. maijā – mārtiņsalas peldvietas sezonas atklāšana. 

• 2. jūnijā – Baznīcu nakts.
• 2.–3. jūnijā – Dizaina filmu festivāls.
• 3. jūnijā – bērnu tautas deju festivāls “Latvju bērni 

danci veda” Kuldīgas pilsētas estrādē. 
• 4. jūnijā – skrējiens “Turlava – 2017” Turlavas 

pagastā.
•   9., 10. jūnijā – Burdona festivāls Basos, gu-

deniekos, Kuldīgā un alsungā.  
14. jūnijā – Komunistiskā genocīda upuru piemi-
ņas diena Kuldīgas novadā.

• 17. jūnijā – Emīla tirgus ēdoles pilī.

•   8., 9. septembrī 
– Dzejas dienu pasā-
kums “Dzejas kvar-
tāls”. 

•   9. septembrī – 
“jautrā mašīntalka” 
Padures pagastā. 

• 23. septembrī – lielais 
rudens gadatirgus 
Vārmes pagastā.

•  6.–8. oktobrī – FIa Eiropas rallija čem-
pionāts “rally Liepāja”. 

janvāris Februāris

maijs jūnijs

OktobrisSeptembris
•  7. oktobrī – Hercoga jēkaba ga-

datirgus Pilsētas dārzā. 
• 11. oktobrī – Senioru veselības diena 

Kuldīgas kultūras centrā.
•  9.–13. oktobrī – Karjeras nedēļa 

novada izglītības iestādēs. 
• 1.–22. oktobrī – starptautiskais ska-

tuves mākslas festivāls “Teātris ir 
visur” Kuldīgā. 

•   28. oktobrī – “Leģendu nakts” 
Pelču pilī un Padures muižā. 
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•   11. martā – ikgadējā Ģimeņu balle Kuldīgas kultūras centrā. 
• 13.–20. martā – Kuldīgas krodziņu nedēļa.
• 16. martā – Izglītības iestāžu darbinieku veselības diena Kuldīgas 

vieglatlētikas manēžā.
• 25. martā – Komunistiskā genocīda upuru piemiņas diena Kuldīgas 

novadā.

•   8. aprīlī – Ģimeņu veselības 
diena Kuldīgas vieglatlētikas ma-
nēžā.

• 16. aprīlī – Lieldienu pasākumi Kuldī-
gā un pagastos. 

• 21.–23. aprīlī – bērnu un jauniešu 
garīgās mūzikas festivāls “Soli Deo 
gloria” Kuldīgas novada baznīcās.

• 22. aprīlī – ēdoles pamatskolas 195 
gadu jubileja, absolventu salidojums.

• 29. aprīlī – nakts atrakcijas Turlavā.

•   29. aprīlī – pavasara palu šovs 
“Lido zivis Kuldīgā” Pilsētas dārzā. 

• 29. aprīlī – sezonas atklāšana brīv-
dabas kinoteātrī “goldingen Knight 
Cinema”.

• 1. jūlijā – Kuldīgas nova-
da Tautas mākslas svētki 
Turlavas pagastā. 

•   2. jūlijā – SEB kalnu 
divriteņu maratons. 

• 8. jūlijā – amatierteātra fes-
tivāls – salidojums “Spiets” 
Vārmes pagastā.

•   13.–16. jūlijā – Kul-
dīgas pilsētas festivāls 
“Dzīres Kuldīgā”.

• 22. jūlijā – Ķikuru ezera 
svētki Turlavas pagastā. 
22. jūlijā – Vilgāles ezera svētki Kur-
māles pagastā.

• 22. jūlijā – Padures pagasta svētki.
• 29. jūlijā – starpnovadu senioru 

saiets rendas pagastā.

• 5. augustā – Kuldīgas novada atklātās vasaras sporta spēles 
Vārmē.

• 6. augustā – rumbas pagasta ģimenes diena.
•   12. augustā – 12. Kuldīgas pusmaratons. 
• 18.–19. augustā – rendas pagasta svētki.

• novembrī (datums 
tiks precizēts) – Kul-
dīgas 2. vidusskolas 
140 gadu jubilejas 
svinības.

• 4. novembrī – Ģime-
ņu veselības diena 
Kuldīgas vieglatlēti-
kas manēžā.

•   11. novembrī 
– Lāčplēša dienas 
pasākumi Kuldīgas 
novadā. 

•   18. novembrī 
– Kuldīgas novada 
goda balvas pa-
sniegšanas cere-
monija un svētku 
koncerts, gaismas 
ceļš u. c. pasākumi.

•  2. decembrī – ziemas festivāls “noti-
ci brīnumam!” Kuldīgā.  

• 3.–26. decembrī – ziemassvētku tirdziņš 
Kuldīgā.

• 9. decembrī – 7. labdarības koncerts 
“Eņģeļi pār Latviju” sadarbībā ar 

    ziedot.lv rendas tautas namā.
•  31. decembrī – jaunā gada sagaidī-

šanas svinības Kuldīgā un pagastos. 

marts aprīlis

jūlijs augusts

Decembrisnovembris

SIgnETa LaPIņa, 
sabiedrisko 

attiecību speciāliste
EDuarDa 

DamBErga, IEVaS 
BEnEFELDES, 

arTa guSTOVSKa, 
InESES KrOnES, 

SanDra 
KuzmICKa, 

SIgnETaS 
LaPIņaS, anDra 
BērzIņa-SOma, 

KnSS arhīva, 
zIgISmunDa 

zāLmaņa foto
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RPIVA Kuldīgas filiālei ir būtiska loma reģiona attīstībā
Izglītības un zinātnes ministrijas 
(IZM) iecerētā Rīgas Pedagoģi-
jas un izglītības vadības aka-
dēmijas (RPIVA) pievienošana 
Latvijas Universitātei Kuldīgas 
pilsētai un novadam ir pārstei-
gums, atzīst Kuldīgas novada 
Domes priekšsēdētāja Inga Bēr-
ziņa: “Akadēmijas filiāle mūsu 
pilsētā ir kā vietējā gaismas pils, 
ar ko mēs ļoti lepojamies.”

I. Bērziņa uzsver, ka RPIVA filiāles 
likvidēšana būtu nozīmīgs zaudējums 
visam Kurzemes reģionam: “Jebkura 
augstākās izglītības iestāde silda vie-
tējo ekonomiku un atdzīvina kopējo 
gaisotni. Ir patīkami raudzīties, kā 
studenti no visas apkārtnes piepilda 
Kuldīgas ielas, dodot būtisku piene-
sumu arī vietējai uzņēmējdarbībai. 
Tāpēc Kuldīgas novada pašvaldība 
aktīvi strādā pie Latvijas Mākslas 

akadēmijas filiāles izveides Kuldīgā.” 
RPIVA filiāle ir būtisks atspaids 

vietējiem jauniešiem un jau strādā-
jošajiem pedagogiem, nodrošinot 
iespēju studēt tuvu mājām vai savai 
darbavietai. “Skaidrs, ka daudziem 
Kuldīgas apkārtnes iedzīvotājiem 
gan finanšu apstākļu, gan laika 
trūkuma dēļ nebūs iespēja braukt 
studēt uz citām pilsētām, it īpaši jau 
strādājošajiem pedagogiem. RPIVA 

filiāle sniedz mums augsta līmeņa 
izglītību gan pedagoģijas, gan ko-
mercdarbības un vadības nozarēs. 
Man ir bažas, ka līdz ar šīs iespējas 
zaudēšanu kopējā izglītības kvalitāte 
mūsu reģionā samazināsies, un tas 
var kalpot par papildu motivāciju 
iedzīvotāju aizbraukšanai uz lie-
lajām pilsētām vai pat ārzemēm. 
Tāpēc mēs ceram, ka LU novērtēs 
paveikto un saglabās augstskolas 

filiāli Kuldīgā,” atzīst I. Bērziņa. 
Kuldīgas novada pašvaldība at-

balsta izglītības un zinātnes ministra 
Kārļa Šadurska iecerētās un veiktās 
reformas gan vispārējā vidējā, gan 
augstākajā izglītībā, bet uzskata, ka, 
veicot reformas, īpaša uzmanība ir 
jāpievērš augstākās izglītības iestāžu 
filiālēm reģionos.

mārketinga un sabiedrisko 
attiecību nodaļa

Pilsētas siltumapgādei piepulcē-
jusies 1856. gadā celtā ēka Kalna 
ielā 19, kurā atrodas Rīgas 
Pedagoģijas un izglītības vadības 
akadēmija (RPIVA).

1300 kvadrātmetru lielajai ēkai 
veikta apjomīga apkures sistēmas 
rekonstrukcija, krāšņu vietā ierīkojot 
centrālapkuri.

“Skolā aukstajā laikā regulāri 
bija jākurina 17 krāsnis! Malkas 
sanešana no šķūņa un kurināšana 
naktīs prasīja milzu darbu. Krāsnis 
kurinājām tikai tajās telpās, kuras 
ikdienā izmantojām. Līdz ar to ēka tā 
īsti līdz galam nekad netika apsildīta. 
Šai mājai bija raksturīgi, ka kori-
dorus un halles sildīja tikai krāšņu 
muguriņas, kas ir viena ceturtā daļa 
krāsns, un tās nekad nespēja apsildīt 
koplietošanas telpas. Ja auditorijās 
bija silti, tad, izejot gaitenī, – ledus 
auksti. Katrā ziņā ziema mums vien-
mēr bija kā apgrūtinājuma periods. 
Taču tagad mēs esam ļoti gandarīti. 
Pašsajūta siltumā viennozīmīgi ir 
uzlabojusies. Sākumā studenti bija 
jāpieradina virsjakas atstāt gardero-
bē, jo tagad visur ir tik silti, ka vairs 
nevajag, iznākot no auditorijas, mo-
mentāni vilkt mugurā silto ziemas 
jaku. Visur beidzot ir silti, tas mums 
ir ļoti svarīgi,” tā RPIVA Kuldīgas 
filiāles vadītāja Ruta Karloviča.

Tā kā ēkā ierīkota centrālapkure, 
tad krāsnis nojauks, atstājot vien 
piecas oriģinālās podiņu krāsnis no 
ēkas pirmsākumiem.

Sapnis par centrālapkuri 
īstenojas
R. Karloviča ir gādīga mājas saim-

niece, kurai rūp ne tikai piedāvātais 
studiju saturs, bet arī sakārtota un 
mājīga vide. Centralizētās apkures 
ierīkošana skolā ir viņas sen lolots 

Kuldīgas Alternatīvās sākum-
skolas sociālā pedagoģe Sandra 
Blumberga kļuvusi par ““Ami-
go” iniciatīva laimīgām ģime-
nēm” vēstnesi, piedaloties mācību 
programmā “Kā būt par vecāku 
21. gadsimtā?” skolu psihologiem 
un sociālajiem pedagogiem.

Turpmāk skolotāja piedāvā kon-
sultācijas ģimenēm par mūsdienās 
svarīgiem jautājumiem – par tehno-
loģiju ietekmi uz sākumskolas bērnu 
attīstību, par to, kā bērnam interneta 
vidē justies droši un ģimenē atbil-
dīgi lietot digitālās tehnoloģijas, kā 
atpazīt interneta atkarības pazīmes. 
Kontaktēties var e-pastā (sandra.
blumberga@inbox.lv) vai pa tālruni 
25912911, lai sarunātu tikšanos. 

Mācību programmas mērķis bija 
gūt zināšanas un praktiskas iemaņas, 
kā veidot veselīgus mobilo tehnolo-
ģiju lietošanas paradumus un kā par 
šiem jautājumiem runāt ar bērniem 
un viņu vecākiem.

“Piedaloties programmas aktivi-
tātēs, esmu nopietnāk sākusi domāt 
par tehnoloģiju vietu un lietošanu 
mūsu ikdienā un gribu par to likt 
aizdomāties arī līdzcilvēkiem, īpaši 
vecākiem, kuri audzina bērnus,” 
atzina S. Blumberga.

Tehnoloģiju pasaule paver lielis-
kas iespējas, ja tās izmanto gudri, 
vienlaikus jāiemācās izvairīties no 
riskiem, ko rada nepārdomāta rīcī-
ba. Tāpēc rodas daudz jautājumu, 
piemēram, kāpēc sākumskolas ve-
cuma bērniem virtuālā pasaule ir tik 
svarīga? Kāpēc bērns ne dienas nevar 
iztikt bez mobilā telefona?  Kādā 
vecumā un cik ilgi bērns drīkst lietot 
viedierīces? Kas ir interneta atkarība, 
ar to saistītie riski, kā to atpazīt? Kā 
izaudzināt laimīgus bērnus drošā 
vidē un kā sagatavot viņus mūsu 
laikmeta izaicinājumiem, tas ir – kā 
būt gudriem vecākiem 21. gadsimtā?

S. Blumberga skaidro: “Mūsdie-
nās jau 40% bērnu no 5 līdz 15 ga-
diem pieder sava viedierīce. Vecāku 

uzdevums ir sniegt nepieciešamās 
zināšanas, kā tehnoloģiju iespējas 
izmantot droši, gudri un vērtīgi. 
Visneaizsargātākā ir 6–11 gadus 
vecu bērnu grupa, tāpēc jāpalīdz 
uzturēt līdzsvaru starp virtuālo un 
reālo dzīvi, kas bērnam vienam 
pašam var sagādāt grūtības.  21. 
gadsimtā dzimušie bērni vairs ne-
nodala reālo un digitālo pasauli kā 
divas atsevišķas, bet gan uztver tās 
kā vienotu kopumu, kas viena otru 
papildina. Viņiem virtuālā pasaule 
ir neatņemama dzīves sastāvdaļa. 
Daudziem skolas vecuma bērniem 
ir kāds virtuālais draugs, ar ko viņi 
bieži komunicē, taču nekad dzīvē nav 
satikušies. Tādēļ vecākiem ir pastip-
rināti jāskaidro atšķirība starp šīm 
vidēm, taču nav pareizi liegt bērnam 
izmantot digitālās pasaules sniegtās 
iespējas.”

SIgnETa LaPIņa, 
sabiedrisko attiecību speciāliste

Publicitātes foto

 Visur beidzot ir silti

sapnis. “Savā laikā, nezinot ne to, ka 
kādreiz ēka tiks pārņemta no Kuldī-
gas novada pašvaldības un piederēs 
akadēmijai, ne to, ka kādreiz kāds 
būs gatavs ierīkot šeit siltummezglu, 
toreiz, kad vecpilsētā pa Kalna ielu 
vilka lejā siltumtrasi, es lūdzu, lai 
pievelk arī pie mūsu ēkas. Tas bija 
ļoti tālredzīgs solis, jo atviegloja 
procesu – nebija jāuzrok visa iela,” 
atceras Kuldīgas filiāles vadītāja.

Jaunizbūvētās siltumtrases ga-
rums ir 10,4 metri. Ēka trasei pievie-
nota pie atzara Skolas ielā. Kopējās 
izmaksas ir 7581,21 eiro, kas gūtas 
no “Kuldīgas siltumtīklu” finanšu 
līdzekļiem.

Izrādot saimniecību, kura jau 20 
gadus kopš RPIVA filiāles izveides 
šajā ēkā tiek rūpīgi uzturēta, R. 
Karloviča ved uz senās ēkas pagrab-
stāvu – jaunizbūvēto siltummezglu. 
“Pateicoties “Kuldīgas siltumtīklu” 
speciālistiem, izanalizējām, kur 
vislabāk veidot siltummezglu, lai 
piegādātu siltumu visai ēkai. Izre-
montējām vienu telpu, kurā tagad at-

rodas apkures centrs. Rekonstruējot 
apkuri, visā ēkā bija jāuzliek radia-
tori, jāierīko caurules, jārada pilnīgi 
viss no jauna! Liels bija būvnieku 
pārbaudījums ar stāvvadu izbūvi, 
jo ēka ir veidota tā, ka pie pamatiem 
sienas ir platākas, bet, ejot uz augšu, 
sašaurinās. Sienas pagrabstāvā ir 
1,20 m biezas! Šaurāku par 80 cm 
vispār nav. Tādēļ pagrabā stāvvads ir 
pie pašas sienas, bet augšējos stāvos 
jau krietnu gabalu nost. Urbji lūza, 
bija grūti,” stāsta R. Karloviča.

Ieguvumu ir daudz
Skolas vadītāja uzsver, ka lē-

mums par pilsētas centralizēto 
siltumapgādi devis daudz plusu, tai 
skaitā –  paplašinājies telpu nom-
nieku skaits. Ziemā telpas nevarēja 
iznomāt dienās, kad nebija studijas, 
jo tad tās neapkurināja un bija auksti. 
Kopš centrālapkures ierīkošanas, 
telpas tiek nomātas arvien vairāk un 
vairāk. Agrāk, ja kādam pasākumam 
gribēts izmantot zāli, tā kurināta 

nedēļu iepriekš, kas, protams, patē-
rēja milzu resursus. “Tagad mums 
ir iespēja papildus pelnīt ar telpu 
nomu, kas daļēji nodzēš izmaksas 
par siltumu un apkures sistēmas re-
konstrukcijā ieguldītos vairāk nekā 
30 000 eiro,” rezumē R. Karloviča.

Ik nedēļu šajā ēkā apgrozās ap 400 
cilvēku. Ja notiek semināri, vēl vairāk.

Ieguvums ir arī tas, ka, samazino-
ties mitrumam, tiek glābta pati ēka. 
Agrāk pagrabs visu laiku bija mitrs un 
pelēja, bet tagad tas sācis žūt, grīdas 
un sienas ir sausas. Hallē pie ēkas 
centrālās ieejas sienās mitruma dēļ 
bija brants. Tagad pirmo gadu, kopš 
ierīkots siltums, sienas hallē nav iz-
drupušas. Tuvākajā laikā vēl arī pie ār-
durvīm siltā gaisa aizkars tiks palaists 
caur apkures sistēmu, turklāt tas pats 
ieslēgsies pie noteiktas temperatūras.

ar domu par nākotni
Šobrīd ap 1000 kvadrātmetru 

ēkas ir aprīkots ar siltumu, vēl atlicis 
bēniņu stāvs, kur nākotnē, iespējams, 
ierīkos apartamentus. Tā kā viena no 

akadēmijas idejām ir izveidot klātie-
nes studijas ar budžeta vietām, tad 
gan pasniedzējiem, gan studentiem 
no tālienes visu nedēļu nāktos dzīvot 
Kuldīgā. Šādā gadījumā bēniņu stāvu 
vajadzēs aprīkot gan ar apkuri, gan 
silto ūdeni. R. Karloviča: “Vienno-
zīmīgi, šāda iespēja ir radīta.”

“Vēl mums jāmācās un jaunā sis-
tēma jāapgūst niansēs, lai visproduk-
tīvāk un ekonomiskāk to pielietotu. 
“Kuldīgas siltumtīklu” speciālisti 
māca, kā uzstādīt dažādas pozīci-
jas, piemēram, nakts un brīvdienu 
režīmu, kā apkures sistēmu varam 
regulēt attālināti ar datora un tele-
fona palīdzību,” pauž R. Karloviča.

SIA “Kuldīgas siltumtīkli” aka-
dēmijai siltumu piegādā no diviem 
avotiem – katlumājas Lapegļu ielā 
8 un Stacijas ielā 6. Siltumnesējs ir 
karstais ūdens ar atšķirīgu tempera-
tūras režīmu ziemā un vasarā.

anITaS zVInguLES, 
SIa “Kuldīgas siltumtīkli” 

sabiedrisko attiecību speciālistes, 
teksts un foto

rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijas Kuldīgas filiāles vadītāja ruta Karloviča ir gandarīta, ka ilgi lolotais sapnis par skolas pieslēgšanu pilsētas centrālajai 
siltumapgādei ir piepildījies.

Interneta vides ietekme – izaicinājums vecākiem

Kuldīgas alterna-
tīvās sākumskolas 
sociālā pedagoģe 
Sandra Blumberga 
kļuvusi par vēstnesi 
un konsultē vecākus 
par to, kā mācīt 
bērniem atbildīgi 
lietot internetu un 
viedierīces.
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SPOrTa PaSāKumI janVārĪ

Bērnu un jauniešu centrā Atvērto durvju diena
14. janvārī Kuldīgas novada 
Bērnu un jauniešu centrs (BJC) 
organizē Atvērto durvju dienu, 
kurā ikviens varēs iepazīties ar 
interešu izglītības pulciņiem, ko 
piedāvā BJC gan 1905. gada ielā 
10, gan Tehniskās jaunrades cen-
tra telpās Pilsētas laukumā 3.

Bērni un jaunieši kopā ar vecā-

kiem varēs apskatīt un piedalīties 
radošās aktivitātēs, kā arī pieteikties 
interešu izglītības nodarbībām.

Pagājušā gada septembrī BJC 
organizēja pirmo Atvērto durvju 
dienu, kuru apmeklēja vairāk nekā 
250 bērnu kopā ar vecākiem. Bet 
nu 1. semestris ir noslēdzies, un, 
iestājoties jaunajam gadam, ir pa-

pildināts interešu izglītības pulciņu 
piedāvājums.

Laipni gaidīts ikviens interesents!
Papildu informācija –  facebook.

com @kuldigasbjc vai zvanot pa 
tālruni 20222398.

agaTE rOga, 
Kuldīgas novada BjC

 pasākumu organizatore

Kuldīgas Bērnu un jauniešu cen-
tra jaunieši sakārtojuši telpas 
Jelgavas ielā 26, kurās plāno 
organizēt kopīgus kulinārijas, 
spēļu, diskusiju vai radošos va-
karus, kā arī iespēju gūt jaunas 
prasmes un zināšanas.

Pērn kopīgā talkā jaunieši no mā-
jas izmetuši visu nevajadzīgo, šobrīd 
turpinās telpu iekārtošana. Pasākumu 
organizatore Agate Roga pastāstīja: 
“Pašreiz Jauniešu māja vēl nestrādā 
ar pilnu kapacitāti, jo priekšā vēl ir 
ļoti daudz darba un nepieciešams 
inventārs, lai varētu piesaistīt attiecīgo 
mērķauditoriju. Šobrīd mājas darbība 
balstās uz jauniešu pašiniciatīvu.” 
Lai Jauniešu māju nodrošinātu ar 
nepieciešamo inventāru, sadarbībā 
ar biedrību “SDK Jaunieši” Lauku 
atbalsta dienestā ir iesniegts projekts 

LEADER finansējumam. Jauniešu 
biedrībā “Kaktuss” strādā, lai saņemtu 
Kuldīgas novada pašvaldības finan-
sējumu  biedrību un nodibinājumu 
darbības atbalstam, kuru darbība sais-
tīta ar sociālo jomu. Plānots iesniegt 
projektu Jaunatnes starptautiskajā 
programmu aģentūrā atbalstam jau-
niešu centru darbības nepārtrauktībai. 
Apzinot jauniešu vēlmes un nepiecie-
šamības, izkristalizēsies, kādi projekti 
vēl jāraksta un jāīsteno.

Līdz šim telpās jau notikuši vai-
rāki pasākumi, piemēram, izveidota 
šausmu trase pagrabā, kur notika arī 
ķirbju grebšanas radošā darbnīca. 
Sētā izskanēja raganu stāsti un tika 
malkota tēja. Pasākums bijis plaši 
apmeklēts. Decembrī ar jauniešu 
pašiniciatīvu organizēti vairāki 
kulinārijas vakari, kā arī svinēti Zie-
massvētki un pārrunātas nākotnes 

perspektīvas. Jaunieši iesaistījušies 
aktivitātēs bez īpašas uzrunāšanas, 
un tas ir galvenais priekšnoteikums 
un pamatojums, ka darbs notiek 
pareizajā virzienā.

“Šai vietai vēl nav bijusi oficiāla 
atklāšana, bet mērķis to ir apdzīvot, 
lai atklāšanas laikā jau telpās būtu 
ieplūdusi dzīvība un radošuma 
gars,” sacīja A. Roga.

Ikviens novada iedzīvotājs un 
interesents, kurš vēlas iesaistīties, 
aicināts sazināties ar Kuldīgas no-
vada Bērnu un jauniešu centra dar-
biniekiem vai jaunatnes darbinieku 
Robertu Plaudi pa tālruni 24509464.

Pievienojies un iedzīvināsim 
Kuldīgas Jauniešu māju kopā!

SIgnETa LaPIņa, 
sabiedrisko attiecību speciāliste

jēKaBa aLEKSanDra KrūmIņa 
foto

Aicina pievienoties Jauniešu mājā

jaunieši organizēja kulinārijas vakaru, kurā pagatavoja veģetāro lazanju, ko baudīja 
pie tējas tases, risinot sarunas.

Labākajiem sportistiem 
piešķir naudas balvas

Kuldīgas novada Domes deputāti 
decembra sēdē nolēma piešķirt 
naudas balvas Kuldīgas novada 
sportistiem, kuri šajā gadā gu-
vuši izcilus sasniegumus, izcīnot 
godalgotas vietas dažāda mēroga 
sacensībās.

Naudas balvas piešķirtas atbilsto-
ši Kuldīgas novada Domes 2015. 
gada 28. maijā apstiprinātajam noli-
kumam “Naudas balva par izciliem 
sasniegumiem sportā”.

Balvas saņems:

Jānis Šmēdiņš – par FIVB Pasau-
les rangā iegūto 1. vietu pludmales 
volejbolā – 1000 EUR;

Māris Rozentāls par Pasaules 
čempionātā spēkavīriem izcīnī-
to 3. vietu svara kategorijā līdz 
105 kg – EUR 300; 

Krists Neilands par Latvijas čem-
piona titula iegūšanu individuālajā 
un U-23 grupas braucienā šosejas 
riteņbraukšanā – EUR 100;

Kristaps Šmits par Pasaules čem-
pionātā pludmales volejbolā U-19 

grupā izcīnīto 3. vietu – EUR 300;
Tamāra Vilerte par Pasaules se-

nioru čempionātā izcīnīto 3. vietu 
komandu cīņā šahā – EUR 150;

Kristaps Bērziņš par Latvijas 
čempiona titula iegūšanu komandu 
čempionātā šosejas skrējienos – 
EUR 100;

Valdis Kalējs par Latvijas čem-
piona titula iegūšanu stenda šauša-
nā – EUR 100.

SIgnETa LaPIņa, 
sabiedrisko attiecību speciāliste

13.I 19.00 “Sporta laureāts 2016”; Kuldīgas kultūras centrs, Raiņa iela 21, Kuldīga
14.I 12.00 LVS kauss; KNSS manēža, Dzirnavu iela 13, Kuldīga
14.I 12.00 Kuldīgas novada atklātais čempionāts telpu futbolā; 
  KNSS halle, Piltenes iela 25, Kuldīga
14.I 18.00 Latvijas 1. līgas čempionāts florbolā: Kuldīga – LU/FS “Masters”; 
  KNSS halle, Piltenes iela 25, Kuldīga
15.I 14.00 Baltijas līga volejbolā vīriešiem: ASK/Kuldīga – DU;
  KNSS halle, Piltenes iela 25, Kuldīga
15.I 17.00 Latvijas čempionāts Nacionālajā līgā 2. divīzijā volejbolā vīriešiem: 
  Kuldīgas NSS – VK “Jūrmala/T”; KNSS halle, Piltenes iela 25, Kuldīga
17.I 10.00 Kuldīgas novada atklātās skolēnu sacensības tautas bumbā; 
  KNSS halle, Piltenes iela 25,  Kuldīga, Ēdoles pamatskola, Ēdoles pagasts
19.I 20.00 Kurzemes telpu futbola līga: FC “Nikers Kuldīga” – FK “Nīca”; 
  KNSS halle, Piltenes iela 25, Kuldīga
21.I 10.00 Kurzemes boccia sacensības; KNSS sporta nams, Virkas iela 13, Kuldīga
21.I 15.00 Latvijas telpu futbola 1. līgas čempionāts: FC “Nikers” –
  Valmiera “GLASS VIA”; KNSS halle, Piltenes iela 25, Kuldīga
21.I 18.00 Latvijas 1. līgas čempionāts florbolā: Kuldīga –“RSU/Babīte”; 
  KNSS halle, Piltenes iela 25, Kuldīga
21.I 18.00 “Kuldīgas Katrīnas kauss” vieglatlētikā; 
  KNSS manēža, Dzirnavu iela 13, Kuldīga
22.I 14.00 Baltijas līga volejbolā vīriešiem: ASK/Kuldīga – SK “Jēkabpils Lūši”; 
  KNSS halle, Piltenes iela 25, Kuldīga
22.I 18.00 Latvijas 1. līgas čempionāts florbolā: Kuldīga – Roja; 
  KNSS halle, Piltenes iela 25, Kuldīga
24.I 10.00 Kuldīgas novada atklātās skolēnu sacensības vieglatlētikā telpās pieccīņā; 
  KNSS manēža, Dzirnavu iela 13, Kuldīga
27.I 12.00 Kurzemes novadu atlases sacensības LČ vieglatlētikā U-14; 
  KNSS manēža, Dzirnavu iela 13, Kuldīga
27.I 18.00 “Jaunatnes sporta laureāts 2016”; 
  Kuldīgas kultūras centrs, Raiņa iela 21, Kuldīga
28.I 13.00 Latvijas telpu futbola 1. līgas čempionāts: FC “Nikers” – SK “Latgols”; 
  KNSS halle, Piltenes iela 25, Kuldīga

Barikāžu atceres pasākumā 
būs atmiņu stāsti un emocijas

20. janvārī 16.00 Pilsētas dārzā 
pie Kuldīgas novada muzeja 
Bērnu un jauniešu centrs (BJC) 
aicina iedzīvotājus atcerēties 
1991. gada barikāžu laiku.

Pasākumā apmeklētāji varēs dzir-
dēt atmiņu stāstus un jauniešu vēstī-
jumu par to, kā viņi izprot barikāžu 
laiku un kādas emocijas tas viņos 
raisa. Būs arī muzikāli priekšnesumi 
vokālā ansambļa “Ceklis” izpildīju-
mā, varēs sildīties pie ugunskura un 
baudīt siltu tēju vai zupu.

BJC jau tradicionāli janvārī orga-
nizē šādu pasākumu, lai jaunā paau-
dze uzzinātu par barikāžu norisi un 
tās ietekmi uz Latvijas valsti un tautu, 
lai ieklausītos patriotiskajās dzies-

mās, kas pirms 26 gadiem skanēja 
Rīgas ielās un citās Latvijas pilsētās.

Pasākumu Kuldīgas novada Bērnu 
un jauniešu centrs organizē sadarbībā 
ar Kuldīgas novada Domi, Kuldīgas 
novada muzeju, Zemessardzes 45. 
nodrošinājuma bataljonu, Kuldīgas 
Tehnoloģiju un tūrisma tehnikumu, 
jauniešu radošo iniciatīvu grupu 
“Kaktuss”.

1991. gada janvāra barikādes iezī-
mēja lūzuma punktu Latvijas vēsturē, 
kļūstot par Latvijas valstiskuma un 
neatkarības nosargāšanas kulmināciju. 
No 13. līdz 27. janvārim iedzīvotāji 
cēla barikādes un apsargāja valsts no-
zīmes objektus Rīgā un citās Latvijas 
pilsētās. 

Kuldīgai 1991. gada janvāra dienās 
bija īpaša loma. Barikādes mūsu pil-
sētā cēla ap raidstaciju un pastu. Aiz-
stāvji šos objektus apjoza ar lieljaudas 
tehniku un betona bluķiem. Latvijas 
radio Kurzemes korespondente Silva 
Bendrāte bija atbildīga par to, lai tad, 
ja Latvijas radio balss Rīgā apklustu, 
Kuldīgā veidotu neatkarīgu raidsta-
ciju, kuras raidījumi būtu dzirdami 
arī Zviedrijā. No Kuldīgas gatavojās 
raidīt četrās valodās iepriekš sagata-
votu ierakstu pēc tam, kad ēterā būtu 
izskanējusi norunātā parole: “Tiem, 
kas atvaļinājumā.”

agaTE rOga, 
Kuldīgas novada BjC pasākumu 

organizatore

Pieminēs nacionālo partizānu kaujas
Nacionālās pretošanās kustības 
muzejs 14. janvārī aicina piedalī-
ties nacionālo partizānu Kabiles 
grupas 1946. gada 1. janvāra 
kaujas 71. gadadienas atceres 
pasākumā.

11.00–12.00 –  pulcēšanās “Na-
cionālās pretošanās kustības muzejā”, 
muzeja apskate;

12.30 – izbraukšana uz kaujas vietu 
(Kabiles pagasta mežā pie bijušajām 
”Āpuznieku” mājām);

13.00 –  kaujas atceres pasākums 
un ziedu nolikšana uz kritušo kapiem.

2014. gada 1. novembrī Kuldīgas 
novada Rendas pagasta “Viesturos” 
tika atklāts Nacionālās pretošanās 
kustības muzejs. Tā ekspozīcija 
stāsta par laiku latviešu tautas vēsturē 
(1940–1990), kad svešzemju bruņotu 
akciju un agresijas rezultātā bija 
zaudēta valsts brīvība un neatkarība. 
Tautas aktīvākā un drosmīgākā daļa, 
apliecinot augstu morāli un uzticību 
nacionālajām vērtībām, nešaubīgi 
iesaistījās cīņā par Latvijas neatkarības 
atjaunošanu. Ekspozīcija vēstī par 
pretošanos abām okupāciju varām, 

taču centrālā uzmanība veltīta Nacio-
nālo partizānu karam, kas risinājās 
no 1944. līdz 1956. gadam. Muzeju 
veidojis Rubeņa fonds sadarbībā ar 
tuvējām pašvaldībām, Latvijas Oku-
pācijas muzeja speciālistiem, no-
vadpētniekiem un vēstures pētīšanas 
entuziastiem.

Papildus informācija par atceres 
pasākumu pa tālr. 26559172.

KrISTa janSOnE, 
Kuldīgas novada muzeja mārketinga 

un izglītības nodaļas vadītāja



Darba dienās – EUR 2,60; brīvdienās un svētku dienās – EUR 3.  
Bērniem līdz 3 gadu vecumam, neaizņemot atsevišķu sēdvietu, ieeja bez maksas.
KKC Kuldīgā, Raiņa ielā 21. Tālrunis 29542242.

KInO aFIša

U – bez vecuma ierobežojuma; 7+ – līdz 7 g. v. neiesakām; 12+ – līdz 12 g. v. neiesakām; 
16+ – līdz 16 g. v. neiesakām; 18+ – līdz 18 g. v. aizliegts

C mYK
Kuldīgas novada Domes informatīvais izdevums „Kuldīgas Novada Vēstis”. Izdevējs – Kuldīgas novada Dome, Baznīcas ielā 1, Kuldīgā, Kuldīgas novadā, LV-3301. Atbildīgā par izdevumu – 
sabiedrisko attiecību speciāliste Signeta Lapiņa, tālr. 63350100. Iespiests SIA „Poligrāfijas grupa Mūkusala”, Mūkusalas iela 15a, Rīga, LV-1004. Tirāža – 10 077. Reģistrācijas apliecība Nr. 000702841.

mūSu LaIKS

KuLDĪgaS KuLTūraS CEnTrā 

PaSāKumI PagaSTOS

2017. gada 12. janvāris

IESPēja rEzErVēT VIETaS uz KInO SEanSIEm darba dienās 9.00–18.00, 
brīvdienās – stundu pirms pirmā kino seansa pa tālruni 29542242.

S. 14.I 15.00 SKaISTumS TEV LĪDzāS
Sv. 15.I 14.00 2016, ASV
P. 16.I 20.00 Ilgums 1’37
C. 19.I 18.00 Drāma, 12+

S. 14.I 17.00 TraKā zIEmaSSVēTKu 
Sv. 15.I 18.00 BaLLĪTE BIrOjā
P. 16.I 18.00 2016, ASV, ilgums 1’45
O. 17.I 20.00 Komēdija, 16+

S. 14.I 19.00 PaSaŽIErI
Sv. 15.I 16.00 2016, ASV, ilgums 1’56
O. 17.I 18.00 Piedzīvojumu filma, 
C. 19.I 20.00 zinātniska fantastika; 12+

P. 20.I 16.00 InTELIĢEnTIE HuLIgānI
Sv. 22.I 14.00 2016, Latvija, ilgums 1’30
   Dokumentāla filma, U

P. 20.I 18.00 arĪ DIVI Ir ĢImEnE
Sv. 22.I 16.00 2016, Francija
O. 24.I 18.00 Ilgums 1’58
T. 25.I 20.00 Komēdija, drāma, 12+

P. 20.I 20.00 KāPēC VIņš?
Sv. 22.I 18.00 2016, ASV
O. 24.I 20.00 Ilgums 1’51
T. 25.I 18.00 Komēdija, 16+

Trešdien, 18. janvārī, 19.00 – humora izrāde “made in Latvija”. Režisors – Mārtiņš 
Egliens, lomās: Ivars Kļavinskis, Mārtiņš Brūveris, Marģers Eglinskis, Kristians Kareļins, Aija 
Dzērve, Mārtiņš Egliens. Biļetes KKC kasē un www.bilesuparadize.lv. Ieeja – 8, 10, 12 EUR.

Sestdien, 21. janvārī, 18.00 – deju kolektīvu koncerts. Ieeja – 1 EUR.
Pirmdien, 23. janvārī, 19.00 – jauniešu teātra “Focus” improvizācijas izrāde “Spēle”. 

Spēles konferansjē – aktieris Jurģis Spulenieks. Ieeja –  1,50 EUR.
Ceturtdien, 26. janvārī, 19.00 – A. Ramsdela Henrija komēdija “Silvija”. Lomās: Aīda 

Ozoliņa, Evija Skulte, Dace Makovska, Ivars Puga, Voldemārs Šoriņš. Režisors – Voldemārs 
Šoriņš, komponists Valdis Zilveris, mākslinieks Jānis Jansons. Biļetes KKC kasē un www.
bilesuparadize.lv. Ieeja – 6, 7, 8 EUR.

Piektdien, 3. februārī, 19.00 – Jolandas Suvorovas jubilejas superšovs “91,5 minūtēs 

CeNTRāLā VēLēšANU KoMISIJA 
INfoRMē

2017. gada 3. jūnijā Latvijā notiks pašvaldību vēlēšanas.
Vairāk informācijas www.cvk.lv.

guDEnIEKOS
Līdz 31. janvārim kultūras namā – Da-

ces Nastevičas eņģeļu kolekcijas izstāde.
ĪVanDē
17. janvārī 12.00 bibliotēkā sadarbībā 

ar sertificētu grāmatvedi notiks seminārs 
par gada ienākumu deklarācijas aizpildī-
šanu un iesniegšanu. Pieteikties pa tālruni 
63343153.

Janvārī bibliotēkā – var apskatīt un ie-
gādāties Janas Gulbes rokdarbus un dzijas.

KaBILē
21. janvārī 18.00 saieta namā “Sencis” – 

deju kolektīvs “Kamēr vari” ielūdz uz senioru 
deju kolektīvu sadanci – koncertu “Pērtiķīti 
pavadot”. Ieeja bez maksas.

Līdz 25. janvārim bibliotēkā – Kabiles 
pagasta mākslas pulciņa darbu izstāde.

KurmāLē
Janvārī pagasta izstāžu zālē – Mudītes 

Sadauskas rokdarbi.
Vēstures istabā – izstāde par skolām 

Kurmālē, sākot no 19. gs. Aicinām sniegt 
atmiņu stāstus par skolām Kurmālē, īpaši 
kara un pēckara gados.

No 16. līdz 27. janvārim pagasta kultū-
ras telpās 1. stāvā – barikāžu atcerei veltīta 

kompozīcija.
LaIDOS 
20. janvārī 9.30 Sermītes bibliotēkā – 

Bērnu žūrijas noslēguma pasākums.
20. janvārī 17.00 “Bitītē” – filma “Tēvu 

barikādes”, ieeja bez maksas.
21. janvārī 10.00 Sermītes interešu 

centrā – spēlēsim riču-raču. Pieteikšanās 
līdz 18. janvārim pa tālr. 29925202.

27. janvārī 9.30 Sermītes bibliotēkā – 
literatūras stunda b/d audzēkņiem – dzej-
nieka Vitauta Ļūdēna daiļrade.

PaDurē
Janvārī bibliotēkā – izstāde “Novadnie-

kam Mārtiņam Kalndruvam – 100!”.
PELČOS
18. janvārī 11.00 – 16.00 bibliotēkā – 

Vinnija Pūka dzimšanas diena: viktorīnas, 
pārsteigumi un aktivitātes.

20. janvārī 17.00 pie tautas nama – 
atmiņu ugunskurs 1991. gada barikāžu 
atcerei un tējas baudīšana.

Janvārī bibliotēkā – grāmatu izstāde 
“Ziemas stāsti”; virtuālā izstāde “2016. gads 
Pelču bibliotēkā”.

Trešdienās 10.45 Pelču bibliotēkā – 
angļu valoda mazuļiem.

Trešdienās 16.30, ceturtdienās 18.00, 
piektdienās 16.30 un 18.00 bibliotēkā – 
spāņu valodas draugu klubs.

Otrdienās un sestdienās 11.00 bibliotē-
kā – e-prasmju individuālās konsultācijas.

rEnDā
18. janvārī kultūras namā – kino va-

kars: 16.00 filma “Polārlācis Norms”, ieeja 
1 EUR; 18.00 filma “Melānijas hronika”, 
ieeja 2 EUR.

Janvārī bibliotēkā – Mudītes Martinovas 
gleznu izstāde; no 16. janvāra līdz 20. feb-
ruārim Kuldīgas novada muzeja rokdarbu 
kopas “Čaupe” zeķu izstāde.

rumBā
24. janvārī 11.00 Rumbas pagasta bib-

liotēkā un 18.00 Ventas ciema “Bukaišos” – 
radošā darbnīca.

Bibliotēkā – janvārī Sandras Vanagas 
rotaļlietu izstāde; līdz 28. februārim  Gintas 
Jaunzemes fotoizstāde “Sapnis par ziemu”.

Janvārī Mežvaldē, Rumbas pagasta 
pārvaldes nama zālē – Artas Flugrātes 
fotogrāfiju izstāde.

SnēPELē
14. janvārī 19.00 kultūras namā – tema-

tisks atpūtas vakars kultūras nama pašdar-

bības kolektīviem, pagasta sportistiem un 
viesiem “Viens jauks latviešu kino...”

26. janvārī 10.00 bibliotēkā – pasaku 
rīts.

27. janvārī 15.00 kultūras namā – prak-
tisko nodarbību cikla “Radoši, praktiski, 
interesanti un arī sātīgi” 2017. gada pirmā 
nodarbība “Rotāsim pašas”.

Līdz 28. februārim bibliotēkā – snēpel-
nieka Kārļa Raševica fotogrāfiju izstādes 
“Rundāles pils” un “Pēterburga un Pēter-
hofa”.

TurLaVā
20. janvārī 13.00 pie Turlavas pamat-

skolas – barikāžu atceres pasākums.
29. janvārī kultūras namā – 12.00 

animācijas filma “Polārlācis Norms” un 
13.30 Viestura Kairiša spēlfilma “Melānijas 
hronika”.

Bibliotēkā – līdz 27. janvārim  vēlējumu 
siena “Iepiko vēlējumu!”; līdz 31. janvārim  
grāmatu izstāde “Pilnveido sevi!”; līdz 9. 
februārim  Kabiles pagasta mākslas pulciņa 
darbu izstāde “Dabas meistardarbnīca”.

Vārmē
13. janvārī 20.00 sporta hallē – 2. līgas 

spēle florbolā: FK “Vārme” – Tērvete.

Krāsu mācība un gleznošana
18., 19. janvārī atsākas krāsu 

mācības un gleznošanas nodar-
bības ziemas – pavasara sezonā.

Kursi notiek gan trešdienās, gan 
ceturtdienās katru otro nedēļu no 
18.00 līdz 20.45 Mākslas namā, 
1905. gada ielā 6.

18., 19. janvārī plkst. 18.15 aici-
nāti pieteikties arī jauni dalībnieki ar 
vai bez priekšzināšanām.

Tiem, kuri apmeklējuši kursus 
iepriekš, šis būs turpinājums tālākā 
un dziļākā mākslas pasaulē. Tiem, 

kuri sāks no jauna, tā būs iespēja 
apgūt krāsu teoriju un dažādas akrila 
gleznošanas tehnikas. Kursi ir domā-
ti cilvēkiem, kuri jūt vēlmi izpaust 
un attīstīt savu radošumu.

Ciklā ir desmit nodarbības, kas 
notiek no janvāra līdz maijam, tos 
vada māksliniece Ieva Vītola-Lind- 
kvista. Kursu noslēgumā ir plānota 
dalībnieku darbu izstāde.

Pieteikšanās e-pastā: m22artspa-
ce@gmail.com. Jautājumu gadījumā 
zvanīt 29320495.

Barikāžu laiks ir bijis viens 
no svarīgākajiem notikumiem 
Latvijai. Laiks, kad visi bija kopā 
ar vienu vienīgu domu –  Latvijai 
jābūt un jāpaliek brīvai. Šī doma 
stiprināja cilvēkus.

Visi – gan jauni, gan veci ļau-
dis – pulcējās pie ugunskuriem, 
dziedāja dziesmas un centās noturēt 
možu garu. Domāju, ka ikvienam 
Latvijas patriotam savas domas un 
izjūtas ir jāizsaka par barikāžu lai-
ku. Mazākajiem Latvijas patriotiem 
mēs varam stāstīt, kas tas bija, kā 
notika, un likt izjust, kā tas ir – būt 
patriotam ne tikai 18. novembrī, 
bet arī pārējās nozīmīgajās dienās, 
kas svarīgas ikvienam no mums 
un Latvijai. Šoreiz tā ir 1991. gada 
barikāžu aizstāvju atceres diena.

Barikāžu atceres diena man 
saistās ar četriem vārdiem – auk-
stums, tēja, bailes un Kuldīga. Šie 
vārdi man visspēcīgāk raksturo tā 
laika notikumus. 

Aukstums –, jo tas bija janvāris. 
Ja man būtu jāsēž aukstumā pie 
ugunskura, kas nav tik silts, cik 
gribētos, es to nevarētu izturēt. 
Mūsdienu jaunatne to nespētu. 
Mūsu vecāki un vecvecāki gan 
spēja.  

Tēja –, jo, cik esmu dzirdējis 
stāstus no cilvēkiem, kas piedalī-
jušies barikādēs, tas bija dzēriens, 
kas patiešām spēja viņus sasildīt un 
deva spēku nosargāt savu tēvzemi. 
Tēja viņiem bija spēcinošs dzē-
riens, kuru nesa brīvprātīgie. Tajā 
laikā, visticamāk, es būtu viens 
no brīvprātīgajiem, lai atbalstītu 
viņus.

Bailes –, jo neviens nezināja, 
kas var notikt. Rīgā esot risināju-
šies dažādi notikumi. Kuldīdznieki 
tikai varēja cerēt, ka Latvija – viņu 
tēvzeme – paliks brīva un neat-
karīga.

Es esmu kuldīdznieks, tāpēc 
Kuldīgas apkārtnes notikumus zinu 
visspilgtāk. Barikāžu laiku esmu 
izzinājis gan skolā, gan Kuldīgas 
novada muzejā, gan arī no pašiem 
kuldīdzniekiem. Es uzskatu, ka 
mācīt skolā par barikāžu laiku 
ir vērtīgi, un, ja vēl ir iespēja to 
izzināt papildus no apkārtējās 
vides, kas griežas ap mums, tad 
tas ir jāizmanto. Mēs katru brīdi 
uzzinām ko jaunu, un tas ir tikai 
apsveicami.

Ir grūti savas pārdomas izteikt 
par šo laika posmu Latvijā, jo nees-
mu to pieredzējis. Tas notika pirms 
26 gadiem, bet tagad varu lepoties 
ar to, ka mūsu Latvijas iedzīvotāji 
ir tik drosmīgi un cīņas spara pilni 
kā Lāčplēsis!

Latvijai jāpaliek 
brīvai

ErnESTS VēzIS, Kuldīgas Centra 
vidusskolas 9.a klases skolnieks, 
Kuldīgas novada Bērnu un jauniešu 
centra aktīvists


