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Inga BērzIņa, Kuldīgas novada 
Domes priekšsēdētāja

4. maijā Kuldīgā emocionālā 
gaisotnē norisinājās Latvijas 
Republikas Neatkarības atjauno-
šanas gadadienas svinības.

Par godu svētkiem Rātslaukumā 
dziedāja valsts himnu, pacēla Latvijas 
karogu, no puķu stādiņiem novada 
ļaudis izveidoja Latvijas kontūru.

Latvijas karogu pacelt bija uzti-
cēts Latvijas Tautas frontes Kuldīgas 
nodaļas pirmajam vadītājam Jurim 
Andersonam. „Latvijas Tautas frontes 
izdotā laikraksta „Atmoda” pirmo 
lappusi rotāja devīze „Par jūsu un 
mūsu brīvību”. Laiks rit, bet šie vārdi, 
šķiet, savu nozīmi nezaudēs nekad. Ja 
man jautātu, kas ir brīvība, kas ir brīvs 
cilvēks, es teiktu – tas ir cilvēks, kuram 
vairs nav baiļu. Brīvu cilvēku var no-
galināt, bet nevar paverdzināt. Tagad, 
kad no daudziem masu informācijas 
līdzekļiem atkal uzrunā bailes, man 
nākas domāt, ka nemaz tik lielu ceļa 
gabalu pa šo brīvības ceļu neesam no-
gājuši. Tāpēc es aicinu jūs un arī pats 
sevi doties šajā brīvības ceļā, apjaust, 
ieraudzīt šo iekšējo brīvību, uz kuru 

Muzeju nakts Kuldīgā
Šogad Latvijas muzeji, kā arī citi kultūras mantojuma 

glabātāji un popularizētāji aicinās vērīgi aplūkot durvis – gan 
tās, kas ved uz muzeju, gan tās, kas glabājas muzeju krā-
tuvēs kā izcili amatniecības, tehnikas un mākslas paraugi. 
Arī nemateriālais kultūras mantojums glabā atziņas par 
durvīm cilvēka dzīvē. 

Uz tikšanos Kuldīgā 21. maijā!

 Kuldīgas novada muzejā, Pilsētas dārzā
20.00 – 01.00
 muzeja ēkā
Izstādes: zivju trauku izstāde „Servējam zivi” un Edītes 

Pauls Vīgneres izstāde „Krāsu erotika”, kā arī ekspozīcijas 
„20. gs. sākuma turīga kuldīdznieka dzīvoklis” un „Kuldīga 
pirms mums”.

 muzeja pagalmā
Muzicēs „Suitu dūdenieki”.
Dzimuša kuldīdznieka Livara Jankovska Kuldīgas durvju 

attēlu kolekcijas izstāde.

Kopīga ielūkošanās, kas garšīgs gatavojas aiz plīts 
durvīm, kas salikts kolekcijā aiz sekcijas stikla durvīm, 
kas vērtīgs sakrāmēts aiz garāžas durvīm. Būs arī iespēja 
ielūkoties pa atslēgu caurumiem un izzināt noslēpumus – 
pa sētas durvīm.

Nakts ekskursija pa Kuldīgu, starts pie Kuldīgas novada 
muzeja vārtiem – 20.30, 21.30, 22.30.

22.30 – filmas „Dižais muzejs” (JacquesPerrin, Jacqu-
esCluzaud, 2015.)  kinoseanss Kuldīgas brīvdabas kino 
„Goldingen Knight Cinema”.

 Kuldīgas restaurācijas centrā
No 20.00 tiks atklāti vēsturisko durvju noslēpumi.
 1905. gada parkā
22.00 – 2.00 –  mākslas kaleidoskops „Uguns (un) 

nakts”. 
Parka centrā virmos „House” mūzikas un Šarla Bodlēra 

19. gs. dzejas kārtojums.
 Kuldīgas vecajā rātsnamā
21.00 – 24.00

Durvis uz Kuldīgas fotovēsturi un seno fotoaparātu 
ekspresizstāde – Kuldīgas fotoklubs „Divas upes”. Durvis 
uz audēju darbnīcu – „Iekāp stellēs!”. Kuldīgas aktīvās 
atpūtas centrs aicina atvērt durvis uz pasauli. Laba vēlē-
jumu sūtīšana ar vecā rātsnama pastkarti un īpašo vaska 
zīmoga nospiedumu.

 mākslas namā, 1905. gada ielā 6
20.00 – 24.00 –  Kuldīgas mākslas skolas audzēkņu 

diplomdarbu izstāde un keramikas darbnīca ar Danutu Sīli.
 Kuldīgas galvenajā bibliotēkā, 1905. gada iela 6
20.00 – 24.00 – „Prieka durvju parāde” –  burtošanas 

darbnīca „Vārds ir dzīvs” kopā ar dizaineri Aigu Vaitkus. 
„Jauno zināšanu rallijs” un „Ieskats tuvā nākotnē – 3D 
zīmulis”.

 Līvijas rezevskas izstāžu zālē, mucenieku ielā 19
 20.00 – 01.00 –  gleznotājas Ivonnas Zīles izstāde.
 „zvaigznes” grāmatu namā, mucenieku ielā 33
18.00 –  24.00 – „Muzeju nakts īpašās atlaides”. 
Papildus info: www.kuldiga.lv

Emocionālā gaisotnē aizvada Latvijas
Republikas Neatkarības atjaunošanas gadadienu

mums jāiet katru dienu,” uzrunājot klātesošos, sacīja J.Andersons.
Svētkos novada iedzīvotājus un viesus sveica arī Kuldīgas 

novada Domes priekšsēdētāja Inga Bērziņa: „Katram no mums 
stāsts par Latvijas neatkarības atjaunošanu ir atšķirīgs. Kad es 
iedomājos par to laiku, manas pirmās asociācijas ir ar bērniem, 
ar manu dēlu, kuram ir 26 gadi un kurš ir dzimis un audzis tikai 
neatkarīgā Latvijā. To, ko mēs darām šeit, Kuldīgā, un arī Latvijā 
kopumā, mēs jau darām saviem bērniem un mazbērniem, kuri šeit 
dzīvos, kops un mīlēs šo vietu arī pēc mums. Tāpēc paskatīsimies 
un ieraudzīsim, cik daudz skaista ir visapkārt, cik daudz jau esam 
izdarījuši, bet cik daudz mums vēl ir jāpaveic. Ja man jautā, ko 
es gribu novēlēt Kuldīgai un Latvijai, tad mans vēlējums ir –  lai 
jaunie cilvēki gribētu šeit dzīvot. Lai viņi grib dzīvot Latvijā, lai 
viņi grib dzīvot Kuldīgā! Lai viņi lepojas ar vietu, kur dzimuši 
un auguši, lai viņi mīl šo vietu un vēlas šeit ieguldīt savu darbu 
un savu enerģiju!”

Kopumā svētku noskaņa Kuldīgā 4. maijā bija rodama 26 da-
žādās norises vietās – baznīcās, muzejā, kultūras mantojuma 
centrā „Kūrava”, Rātslaukumā, vecajā rātsnamā, kultūras centrā, 
veikalos, viesnīcās, kafejnīcās un restorānos – galdiņi ar baltu 
galdautu, ziediem un tautasdziesmu grāmatu. Īpašs baltais gald-
auts bija tapis Ēvalda Valtera pieminekļa galdiņam. Par svētku 
noskaņu pilsētā gādāja Kuldīgas kultūras centra radošā komanda 
direktores Intas Burnevicas vadībā sadarbībā ar citām pašvaldības 
institūcijām un Kuldīgas uzņēmējiem.

4. maijā svinīgi pacēla valsts karogu un no ziediem veidoja Latvijas kontūru.

Kuldīgas novada muzejs bija viena no 26 vietām, kurā tika klāts galds ar baltu galdautu.

KrISTĪnE DuĻBInSKa,  mārketinga un sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja
IEVaS BEnEFELDES foto

Valsts svētku priekšvakarā sveicām 
mūsu novada labākos skolēnus. Varam 
būt patiesi lepni par jauniešu sasnie-
gumiem mācībās, sportā, mūzikā, 
mākslā un interešu izglītībā. Gudri, 
zinātkāri un mērķtiecīgi bērni un 
jaunieši mācās ikvienā mūsu novada 
skolā –  gan pilsētā, gan pagastos, un ar 
šiem jauniešiem strādā dzīvesgudri un 
pieredzējuši skolotāji. Tāpēc viens no 
Kuldīgas novada pašvaldības prioritā-
rajiem attīstības virzieniem vienmēr ir 
bijis – sekmēt kvalitatīvas, konkurēt-
spējīgas un darba tirgum atbilstošas 
izglītības iespējas, kas ietver sevī arī 
izglītības iestāžu infrastruktūras un 
materiāli tehniskās bāzes uzlabošanu. 
Mums ir svarīgs katrs novada bērns un 
katra skola, tāpēc esam investējuši ne 
tikai lielajās mācību iestādēs, bet arī 
mazajās lauku skolās, un īpaši rūpē-
jušies, lai laba skola būtu pieejama 
pēc iespējas tuvu bērna dzīvesvietai.

Pēc pāris nedēļām beigsies mā-
cību gads, bet šodien mums vēl nav 
skaidrs, kāds būs un vai no septembra 
sāks darboties jaunais pedagogu algu 
modelis. Šobrīd piedāvātais Izglītības 
un zinātnes ministrijas projekts paredz 
krasu finansējuma samazinājumu 
lauku skolām. Tajā tiek mainīta attie-
cība, uz cik skolēniem tiek finansēts 
viens skolotājs. Līdz šim bija viens 
skolotājs uz 8 skolēniem, bet jaunajā 
modelī paredzēts Kuldīgas pilsētā 
viens skolotājs uz 12,5 skolēniem, 
laukos –  uz 11,5 bērniem. Ja pilsētā 
vēl būs iespējams apmaksāt vajadzīgo 
skolotāju skaitu, tad lauku skolām 
šāda attiecība ir iznīcinoša. Turklāt 
nav saprotams, kāpēc tikai 11 Latvijas 
novados ir piemērota attiecība viens 
skolotājs uz 9,5 bērniem, pamatojot 
to ar zemu iedzīvotāju blīvumu. Kul-
dīgas novada lauku teritorijā ir tikpat 
zems iedzīvotāju blīvums kā Ventspils 
novadā, bet plānotais finansējums uz 
skolēnu ir mazāks.

Jaunais pedagogu algu modelis 
paredz arī ievērojamu skolotāju likmju 
samazinājumu speciālajās izglītības 
iestādēs un interešu izglītībā. Nav 
skaidrības par mākslas un mūzikas 
skolotāju darba samaksu, tas ir Kul-
tūras ministrijas pārziņā. Plānots arī, 
ka brīvpusdienas no 1. līdz 4. klasei 
finansēs pašvaldības, bet lielāko daļu 
no pirmsskolas izglītības iestāžu 
pedagogu atalgojuma –  Izglītības un 
zinātnes ministrija.

Skolēnu skaits Kuldīgas novadā 
un Latvijā kopumā ir samazinājies, 
tāpēc pārmaiņas izglītības jomā ir 
nepieciešamas, bet tām vajadzētu būt 
izsvērtām un ļoti atbildīgām. Cerēsim, 
ka mēs tiksim sadzirdēti un mūsu 
priekšlikumi pievienoti, pieņemot gala 
lēmumu par pedagogu algu modeli.

Pārmaiņām 
izglītībā jābūt 

atbildīgām



Piešķir papildu finansējumu 
pagalmu konkursam

Kuldīgas novada Domes aprīļa 
sēdē deputāti lēma piešķirt papildu 
finansējumu EUR 25 570,44 kon-
kursa „Daudzdzīvokļu dzīvojamo 
māju pagalmu sakopšana un 
labiekārtošana Kuldīgas novadā” 
projektu realizēšanai.

Šajā gadā kopumā tika pieteikti 
16 projekti, tos izvērtējot, komisija 
ieteica atbalstīt desmit. Nepiecieša-
mais pašvaldības līdzfinansējums 
projektiem ir EUR 45 570,44, savukārt 
iedzīvotāju līdzekļi – EUR 82 532,32. 
Sākotnēji šim projektam bija paredzēti 
EUR 20 000 pašvaldības budžetā. 

Kuldīgas novada pašvaldības 
2016. gada budžetā kā atbalstāma 
prioritāte noteikta projektu realizēšana 
teritorijas labiekārtošanai un iedzīvotā-
ju iniciatīvas atbalsts, piešķirot līdzfi-
nansējumu dažādu mērķu realizācijai. 
Konkurss tiek rīkots kopš 2012. gada, 
lai veicinātu teritoriju labiekārtošanu ar 
iedzīvotāju iesaistīšanos un līdzdarbī-
bu visā Kuldīgas novada administratī-
vajā teritorijā.

2012. gadā tika realizēti 12 projekti, 

2013. gadā – 16, 2014. un 2015. gadā – 
katrā 3 projekti. Pašvaldības līdzfi-
nansējums projektiem 2012. gadā bija 
Ls 32 834,97, 2013. gadā – Ls 29 570,70, 
2014. gadā – EUR 10 675,46, bet 
2015. gadā – EUR 6938,40. Līdzvēr-
tīgu summu ieguldījuši arī iedzīvotāji. 

Konkursa ietvaros var labiekārtot 
teritoriju, kas atbilst kādam no trim 
nosacījumiem: īpašumā esoša zeme 

ap daudzdzīvokļu mājām; pašvaldības 
zeme ap daudzdzīvokļu mājām, kas 
nodota apsaimniekošanā; pašvaldības 
zeme ap ģimeņu mājas apbūves ga-
baliem, kas pieguļ teritorijām, kurām 
pēdējos piecos gados īstenota Eiropas 
finansēta ielu rekonstrukcija.

SIgnETa LaPIņa, 
sabiedrisko attiecību speciāliste

2016. gada 12. maijs
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LAD pieņem iesniegumus
dīzeļdegvielas piešķiršanai

Lauku atbalsta dienests (LAD) 
informē, ka līdz 2016. gada 
1. jūnijam pieņem iesniegumus 
marķētas dīzeļdegvielas 
piešķiršanai, kurai piemēro 
samazināto akcīzes nodokļa 
likmi lauksaimniecības 
produkcijas ražotājiem 
2016./2017. saimnieciskajam 
gadam.

2015./2016. saimnieciskajā gadā 
lauksaimniecības produkcijas ra-
žotājs ir tiesīgs iegādāties marķēto 
dīzeļdegvielu, ja to izmanto trak-
tortehnikā vai pašgājējmašīnās lauk-
saimniecības produkcijas ražošanai, 
kā arī kravas pašpārvadājumiem.

Dīzeļdegvielu piešķir par to VPM 
(vienotais platību maksājums) sa-
ņemšanai deklarēto un apstiprināto 
platības hektāru, par kuru ir nodroši-

nāti ieņēmumi no lauksaimnieciskās 
ražošanas vai akvakultūras produk-
cijas ražošanas vismaz EUR 285 no 
hektāra (neieskaitot saņemto valsts 
un Eiropas Savienības atbalstu).

Dīzeļdegvielas daudzums tiks 
noteikts, ņemot vērā šādu sadalīju-
mu: augkopība – 100 l/ha, augļko-
pība, ogulāji un dārzkopība, zālāju 
platības – 130 l/ha, zālāju platības 
dzīvnieku barības primāram ražotā-
jam, zeme zem zivju dīķiem, citas 
kultūras un platības, kuras ir dekla-
rētas un apstiprinātas vienotā platību 
maksājuma saņemšanai – 60 l/ha.

Ja papuvju platības pārsniedz 
30% no kopējās lauksaimniecībā 
izmantojamās zemes, kura ir pie-
teikta vienotā platības maksājuma 
saņemšanai saskaņā ar normatīva-
jiem aktiem par valsts un Eiropas 

Savienības atbalsta piešķiršanu 
lauksaimniecībai tiešā atbalsta shē-
mu ietvaros, atbrīvojumu no akcīzes 
nodokļa nepiešķir visai pieteiktai 
papuvju platībai.

Zemes apstrādāšanai zem zivju 
dīķiem lauksaimnieks ir tiesīgs iegā-
dāties dīzeļdegvielu, ja audzē zivis 
vismaz 20 ha platībā; akvakultūras 
nozares uzņēmums ir atzīts saskaņā 
ar normatīvajiem aktiem par vete-
rinārajām prasībām akvakultūras 
dzīvniekiem; akvakultūras dzīvnie-
ku novietne ir reģistrēta Lauksaim-
niecības datu centrā.

Aizpildītu un parakstītu iesnie-
gumu var iesniegt jebkurā LAD 
klientu apkalpošanas centrā klātienē, 
kā arī sūtīt pa pastu vai iesniegt 
elektroniski.

LaD sabiedrisko attiecību daļa

Var pieteikties stipendijai augstskolā
Kuldīgas novada Dome no 
2. maija līdz 30. jūnijam pieņem 
pieteikumus konkursā par 
stipendiju Kuldīgas novada ta-
lantīgajiem jauniešiem izglītības 
iegūšanai un studijām.

2016./2017. mācību gadā piešķirs 
astoņas stipendijas mācībām pilna 
laika studijās Latvijā akreditētas 
augstskolas 1. kursā. Katra stipendija 
ir EUR 70 mēnesī, to izmaksā no 

septembra līdz jūnijam (10 mēnešus). 
Lai iegūtu stipendiju, kandidāta dek-
larētajai dzīvesvietai jābūt Kuldīgas 
novadā un/vai kuri mācās Kuldīgas 
novadā, vidējai atzīmei – 7,5 un 
augstākai, kā arī jāatbilst vēl kādam 
no šādiem noteikumiem: kandidāts 
ir no trūcīgas vai maznodrošinātas 
ģimenes; bārenis; audzina viens no 
vecākiem; ir no daudzbērnu ģimenes 
(trīs un vairāk bērnu līdz 18 gadiem); 
jābūt panākumiem mācību priekšme-

tu olimpiādēs (vidusskolas laikā). 
Dokumenti jāievieto aploksnē ar 

norādītu adresi un uzrakstu „Stipen-
dija”, iesniedzēja vārdu, uzvārdu, 
adresi, telefona numuru un jāie-
sniedz personīgi Kuldīgas novada 
pašvaldības Klientu apkalpošanas 
centrā, Baznīcas ielā 1, Kuldīgā.  
Tālrunis informācijai – 63350076, 
Kuldīgas novada pašvaldības Izglī-
tības nodaļa. Kandidātu pieteikumus 
izvērtēs speciāla komisija.

Galvenie līguma nosacījumi – 
regulāri apmeklēt studiju nodarbības 
un gūt sekmīgus rezultātus, par 
kuriem pirmā semestra un mācību 
gada beigās jāiesniedz atskaite. Ja 
stipendiāts nenokārto sesiju vai 
pārkāpj citus līguma nosacījumus, 
piešķirtā stipendija jāatmaksā.

Finansējums EUR 5600 stipen-
dijai talantīgo jauniešu atbalstam 
paredzēts no mērķziedojuma, ko 
Kuldīgas novada pašvaldības ziedo-

jumu kontā ieskaitījusi SIA „SilJa” 
valdes priekšsēdētāja Silva Jeroma-
nova-Maura. SIA „SilJa” talantīgos 
jauniešus atbalsta kopš 2013. gada.

Ar nolikumu „Kārtība, kādā 
tiek finansiāli atbalstīti Kuldīgas 
novada talantīgie jaunieši izglītības 
iegūšanai un studijām” var iepazīties 
Kuldīgas novada Domes mājaslapā 
www.kuldiga.lv.

SIgnETa LaPIņa, 
sabiedrisko attiecību speciāliste

Ventas senleju turpina virzīt unESCO 
Pasaules mantojuma sarakstam

Kuldīgas novada Domes deputāti 
aprīļa sēdē lēma par rīcību, lai 
Kuldīgas vecpilsētas Ventas sen-
leju virzītu no UNESCO Latvijas 
nacionālā saraksta uz Pasaules 
mantojuma sarakstu.

Viens no Kuldīgas novada paš-
valdības uzdevumiem ir slēgt trīs-
pusēju līgumu ar Latvijas nacionālo 
komisiju (LNK) un Valsts kultūras 
pieminekļu aizsardzības inspekci-
ju, kā arī izveidot ekspertu grupu, 
piesaistot vietējos un starptautiskos 
speciālistus turpmākai sekmīgai 
virzībai. Kuldīgas novada pašval-
dība aicināta arī izvērtēt iespēju 

pilnveidot pašreizējos elektroniskos 
tiešsaistes resursus angļu valodā, lai 
nodrošinātu kvalitatīvu informāciju 
starptautiskajai sabiedrībai.

Kuldīgas vecpilsētas Ventas sen-
leja Latvijas nacionālajā sarakstā 
iekļauta kopš 2011. gada. Šī gada 
februārī LNK tika sniegts pārskats 
par Kuldīgas vecpilsētas Ventas 
senlejas saglabāšanas stāvokli un 
paveikto pēdējos piecos gados, lai 
virzītu senleju uz Pasaules manto-
juma sarakstu.

No 2011. līdz 2015. gadam Kul-
dīgas novada pašvaldība veikusi 
pētniecību par pilsētas arhitektūru 

un pilsētbūvniecību, ainaviskajiem 
aspektiem un dabas komponentēm, 
kā arī nemateriālā kultūras manto-
juma vērtībām, kas kalpo kā vērtīga 
zinātniskā pamatojuma bāze turpmā-
kai virzībai uz UNESCO Pasaules 
mantojuma sarakstu. Paplašināts 
arī valsts nozīmes pilsētbūvniecības 
piemineklis „Kuldīgas pilsētas vēstu-
riskais centrs” un īstenota sadarbība 
ar vietējo sabiedrību, nevalstiskajām 
organizācijām un izglītības iestādēm 
kultūras un dabas mantojuma vērtību 
saglabāšanā un popularizēšanā.

SIgnETa LaPIņa, 
sabiedrisko attiecību speciāliste

apstiprinātie 2016. gada projekti
•  Māris Saukāns, Kalna iela 14 – Alekšupītes atbalsta mūra atjaunošana.
•  Jānis Matisons, Pētera iela 7 – pagalma labiekārtošana.
•  SIA „Kuldīgas komunālie pakalpojumi”, Gaismas iela 11 – autostāvvietu izbūve, LKT izbūve.
•  SIA „Kuldīgas komunālie pakalpojumi”, Ķelšu iela 2a – autostāvvietu izbūve, teritorijas 
 sakārtošana.
•  SIA „Kuldīgas komunālie pakalpojumi”, Planīcas iela 10 – piebraucamā ceļa un 
   autostāvvietas labiekārtošana.
•  SIA „Kuldīgas komunālie pakalpojumi”, Virkas iela 22 – autostāvvietas un teritorijas 
 labiekārtošana.
•  SIA „Kuldīgas komunālie pakalpojumi”, Baznīcas iela 22 – liekās grunts norakšana, 
 LKT izbūve.
•  Arvis Taube, Piltenes iela 4 – drenāžas ierīkošana un teritorijas labiekārtošana.
•  SIA „Kuldīgas komunālie pakalpojumi”, Liepājas iela 54 – gājēju ietves izbūve.
•  SIA „Kuldīgas komunālie pakalpojumi”, Pils iela 6 – krasta nostiprināšana un 
 pagalma labiekārtošana.

Velofestivāls aicina

28. maijā Kuldīgā notiks lielā-
kais nekomerciālais velofestivāls 
Latvijā, kurā aicināti piedalīties 
visi, kas mīl riteņbraukšanu, 
Latvijas lauku dabu, veselīgu 
dzīvesveidu, kam patīk velosi-
pēda mugurā pavadīt laiku kopā 
ar ģimeni un draugiem.

Reģistrācija un starts dienas 
braucienam – Pilsētas estrādē. Šogad 
aktīvā dzīvesveida un „zaļās domā-
šanas” atbalstītāji reģistrēties dienas 
braucienam varēs jau no 9.00. Ikvie-
nam dalībniekam reģistratūrā tiks 
izsniegta maršruta karte un aproce. 
Šajās pieturvietās braucēji varēs arī 
veldzēt slāpes, baudīt dabu un labu 
kompāniju.

Svinīgā atklāšana – 10.00 – ar 
grupas „Montana” un ekstrēmās ve-
lokomandas „Greentrials” iznācienu. 
Savukārt 10.30, skanot Velodienas 
himnai un velosipēdistu zvaniņu 
korim, sāksies velobrauciena parāde, 
kas vīsies pa Liepājas ielu un Baznī-
cas ielu pāri vecajam Ventas tiltam.

Šogad paredzēti trīs dažāda garu-
ma maršruti, kuri vedīs pa Riežupes 
dabas parku, Ventas ieleju un Maņ-
ģenes mežiem. Maršrutu garumi ir 
12, 25 un 40 km. Visi dalībnieki, 
kuri mēros distanci līdz galam un uz 
aproces būs savākuši nepieciešamos 
zīmogu nospiedumus, piedalīsies 
konkursā par velosipēdu un citām 
lieliskām balvām. Veiksmīgākajam 
dienas braucējam būs iespēja iegūt 
stilīgu „Kenzel Cruiser” velosipēdu, 
kuru dāvā uzņēmums „VeloAtlai-
des. lv”. 

Jau tradicionāli notiks arī nakts 
velobrauciens, kura dalībnieki mēros 
15 km maršrutā Kuldīga – Riežupe – 
Mežvalde – Kuldīga. Reģistrācija no 
22.00 Kuldīgas Pilsētas dārzā, Pils 
ielas pusē. Starts – 23.00. Lai tam 
aizraujošāk sagatavotos, velonakts 
dalībnieki aicināti apmeklēt radošās 
darbnīcas „Esi spožs un drošs!”, 
kurās varēsiet piemeklēt un izveidot 
atbilstošus velosipēda izgaismo-
šanas risinājumus ar LED gaismas 
virtenēm un citiem krāšņiem gais-
mas elementiem. Spožākajam nakts 
velobraucējam tiks jauka balva. 
Nakts velobrauciena noslēgumā 
Pilsētas dārzā dalībnieki aicināti 
baudīt pikanto velozupu. Ikviens 
velobraucējs, līdzjutēji un citi inte-
resenti 22.00 tiek aicināti apmeklēt 
brīvdabas kino Pilsētas dārzā, tur tiks 
izrādīta divu filmēšanas komandu 
dienas laikā uzņemtā un samontētā 
Kuldīgas velofestivāla filma. Tās būs 
patiesas emocijas, intervijas, piedzī-
vojumi. Savukārt kulminācija dienas 
noslēgumā būs grupas „Dagamba” 
koncerts, kas sāksies 1.00 naktī.

Šobrīd Velodienai reģistrējušies 
gandrīz 1000 dalībnieku. Pieteikties 
var mājaslapā www.velokuldiga.lv 
līdz 25. maijam vai arī brauciena 
dienā – 28. maijā Pilsētas estrādē.

Velofestivālu organizē Kuldīgas 
aktīvās atpūtas centrs sadarbībā ar 
Kuldīgas novada Domi un Kuldīgas 
novada sporta skolu.

anITa zVInguLE, 
sabiedrisko attiecību speciāliste

arTa guSTOVSKa foto

Brīvdabas kino seansi:
• 13. maijā 22.30 – „Diors un es”, 
   rež. Frédéric Tcheng (2014).
• 14. maijā –  22.30 „Gadalaiki”, 
   rež. Hanesa Holchauzena (2014).
• 20. maijā 22.30 –  „Auni”, 
   rež. Grímur Hákonarson (2015).
• 21. maijā 22.30 – „Dižais muzejs”,
   rež. Jacques Perrin, Jacques Cluzaud (2015).
• 27. maijā 23.00 –  „Saules staros”, rež. Vitālijs Manskis (2015).
• 28. maijā 22.00 – „Velo nakts spožais ekrāns”.  

Seansus rīko Kuldīgas novada muzejs, atbalsta Kuldīgas novada Dome.
„Goldingen Knight Cinema” – labs kino, brīvā dabā un par brīvu!

KrISTa janSOnE, 
„goldingen Knight Cinema” projekta vadītāja

BrĪVDaBaS KInOTEāTrIS „gOLDIngEn KnIghT CInEma”
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Domes 2016. gada 28. aprīļa sēde
zemes noma
Iznomāja zemnieku saimniecībai „Dadzīši” zemes 

vienību „Jaunalmas”, Kurmāles pagastā (0,34 ha) un 
Turlavas pagasta zemnieku saimniecībai „Mežmalieši” 
lauksaimniecības zemi nekustamā īpašuma „Palīgsaim-
niecība” Laidu pagastā (2 ha).

Iznomāja rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes-
gabalu ar kad. apz. 6258 007 0430 (0,9 ha) un zemi 
lauksaimniecības vajadzībām nekustamā īpašumā 
„Palīgsaimniecības” (1,4 ha), pagarināja nomas līgumu 
par zemes vienību „Palīgsaimniecības” (1,1 ha), 

akceptēja un pagarināja nomas līgumu par zemes 
vienības „Zvirbuļi 1” (2,4 ha) un par zemes vienību 
„Palīgsaimniecības”, Kabiles pagastā (kad. apz. 6258 
007 0215, 0,33 ha un 6258 007 0216 (1 ha).

Slēdza lauku apvidus zemes nomas līgumu par 
nekustamā īpašuma „Palīči”, Vārmes pagastā, nomu 
uz 10  gadiem.

Iznomāja pašvaldībai piekrītošā „Viesturdārza”, 
Ēdoles pagastā, daļu (0,5396  ha) uz zemesgabala 
esošo ēku uzturēšanai.

Iznomāja divām fiziskām personām (katrai vienu 
pusi) domājamās daļas no zemesgabala ar kad. apz. 
6201 008 0116, Nomales ielā 10, Kuldīgā.

Izbeidza nomas līgumu par zemes vienību „Muce-
nieki”, Kabiles pagastā. Platību iekļāva pašvaldības 
iznomājamo zemju sarakstā.

Izbeidza zemes vienības „Palīgsaimniecības” (kad.  
apz. 62640010120) Laidu pagastā un zemes vienības 
„Majori”, Rumbas pagastā, nomu.

Izbeidza zemes nomas līgumu ar Gudenieku pagas-
ta zemnieku saimniecību „Akmeņkalni” par zemes vienī-
bas „Zelmeņi” (1,2 ha), Turlavas pagastā, daļas nomu.

Iznomāja biedrībai  „Es par futbolu” pašvaldības 
zemesgabala daļu Īsā iela 4, Kuldīgā, sintētiskā futbola 
laukuma izveidei.

Atļāva Kuldīgas Centra vidusskolai slēgt patapinā-
juma līgumu ar biedrību „Mēs savai skolai un pilsētai” 
par zemesgabala daļas (2680 m2) Mucenieku ielā 6, 
Kuldīgā, nodošanu bezatlīdzības lietošanā, lai biedrība 
izmantotu to projekta īstenošanai.

Lauza nomas līgumu par zemesgabala daļu Pilsētas 
estrādes parks, Kuldīgā.

Slēdza atkārtotu zemes nomas līgumu ar SIA 
„Mobile-A” par nekustamā īpašuma Adatu iela 9 un ze-
mesgabala daļas Sūru iela 4, Kuldīgā, nomu autoostas 
darbības nodrošināšanai.

apstiprina saistošos noteikumus
Apstiprināja Kuldīgas novada pašvaldības saistošos 

noteikumus Nr. 2016/5 „Par braukšanas maksas atvieg-
lojumiem Kuldīgas novadā”, Nr. 2016/6 „Par kārtību, 
kādā tiek piešķirts un aprēķināts pašvaldības atbalsts 
par bērnu no pusotra gada vecuma līdz brīdim, kad 
bērns tiek nodrošināts ar vietu Kuldīgas novada pirms-
skolas izglītības iestādē, ja bērns saņem pakalpojumu 
pie privātā bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēja”.

Apstiprināja precizētos Kuldīgas novada paš-
valdības saistošos noteikumus „Saistošie noteikumi 
Nr. 2016/4 „Par kārtību, kādā Kuldīgas novada pašval-
dība piešķir pabalstu mājokļa pielāgošanai personām, 
kuras pārvietojas riteņkrēslā, tai skaitā riteņkrēsla 
pacēlāju iegādei””.

Apstiprināja Kuldīgas novada Domes 2015. gada 
konsolidēto pārskatu un Kuldīgas novada pašvaldības 
radniecīgo kapitālsabiedrību 2015. gada pārskatus un 
Kuldīgas novada pašvaldības pārējos finanšu ieguldī-
jumus uzņēmumos uzņēmumu 2015.gada pārskatu.

Apstiprināja nolikumu „Kārtība, kādā tiek finansiāli 
atbalstīti Kuldīgas novada talantīgie jaunieši izglītības 
iegūšanai un studijām”.

Apstiprināja Kuldīgas novada Gudenieku pagasta, 
Padures pagasta pārvaldes maksas pakalpojumu 
cenrādi un Kuldīgas novada Dzimtsarakstu nodaļas 
maksas pakalpojumu cenrādi par laulību reģistrāciju 
ārpus Dzimtsarakstu nodaļas telpām.

Uzsāka lokālplānojuma izstrādi Kalpaka kvartālam. 
Par lokālplānojuma izstrādes vadītāju apstiprināja 
p/a „Kuldīgas attīstības aģentūra” direktoru Kasparu 
Rasu.

Precizēja Kuldīgas novada teritorijas attīstības 
programmas sadaļu „Investīciju plāns 2014. – 2020. 
gadam” un pielikumu „Pašvaldības plānotie investīciju 
projekti SAM 5.6.2. un 3.3.1.ietvaros.

Precizēja ar Kuldīgas novada Domes 26.06.2014. 
lēmumu (protokols Nr. 7., p. 28) „Par neapbūvēta 
zemesgabala „No Priedainēm”, Rendas pagastā, kad. 
apz. 62800080086, piekritību Kuldīgas novada paš-
valdībai” apstiprināto grafisko pielikumu nekustamā 
īpašuma „No Priedainēm”, Rendas pagasts, zemes 
vienībai ar kad. apz. 62800080086.

Finanšu jautājumi
Atbalstīja finansējuma piešķiršanu piekļuves no-

drošināšanai personai riteņkrēslā dzīvoklī Dzintaru 
ielā 6-2, Kuldīgā.

Atļāva Kuldīgas Centra vidusskolai pieņemt ziedoju-
mus no SIA „Rietumu nafta” (EUR 300), no SIA „Vēvers” 
(EUR 150), SIA „Leroko”(EUR 100), no I.Rukuta (EUR 
150) mācību/pieredzes braucienam projekta „Starpkul-

tūru dialogs slāvu valodās” ietvaros.
Piešķīra SIA „Kuldīgas komunālie pakalpojumi” 

papildu finanses (EUR 11497,25) jumta remontdarbiem 
ēkai Pilsētas laukumā 3, Kuldīgā.

Piešķīra papildu finansējumu (EUR 25570,44) un 
apstiprināja konkursa „Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju 
pagalmu sakopšana un labiekārtošana Kuldīgas no-
vadā” kopējās izmaksas 2016. gadā (EUR 45 570,44). 

Piešķīra p/a „Sociālais dienests” EUR 2576 mobilā 
ratiņkrēslu pacēlāja iegādei.

Nodeva vieglo automašīnu „Ford Focus” Kuldīgas 
novada sporta skolas bilancē.

nekustamais īpašums
Uzdeva kopīpašniekiem nojaukt patvaļīgi uzbūvē-

tās būves  līdz 2016. gada 1. novembrim nekustamā 
īpašumā Kalna iela 23, Kuldīgā. 

Nolēma Kuldīgas novada pašvaldībai pārņemt bilan-
cē no SIA „Kuldīgas ūdens” būvi Upes iela 11, Kuldīgā. 

Atdalīja no nekustamā īpašuma „6272B009 Līlavas 
Mārtiņi”, Padures pagastā, zemes vienību ar kad. apz. 
62720050378 (1,45 ha). Piešķīra jaunveidojamajam 
īpašumam nosaukumu „Ozolu ceļš”. Nodeva bez at-
līdzības Zemkopības ministrijai zemesgabalu  „Ozolu 
ceļš” valstij piekrītošās un piederošās meža zemes 
apsaimniekošanas un aizsardzības nodrošināšanai.

Slēdza nomaksas pirkuma līgumus par nekustamā 
īpašuma „Kalndūras” un par dzīvokļa īpašuma „Lie-
pas”-11, Ēdoles pagastā, pārdošanu par nosacīto cenu.

Slēdza pirkuma līgumus par dzīvokļa īpašuma 
„Liepas”-17, Ēdoles pagastā, par zemesgabaliem Akā-
ciju alejā 7 un Madaru alejā 9, Kuldīgā,  par dzīvokļa 
īpašumu Ventspils iela 21-3, Kuldīgā, pārdošanu par 
nosacīto cenu.

Slēdza pirkuma līgumu ar vienīgo pretendentu 
„Mednieku klubs „Kurmāle””, pārdodot nekustamo 
īpašumu „Planīcas”, Kurmāles pagastā.

Slēdza papildus vienošanos pie nedzīvojamās 
telpas nomas līguma ar VAS „Latvijas Pasts” par 
nedzīvojamām telpām „Zelmeņi” - 2, Vārmes pagastā.

gatavos atsavināšanai un izsolīs
Gatavos atsavināšanai pašvaldības nekustamo īpa-

šumu „Aploki”, Rumbas pagastā, un dzīvokļa īpašumu 
Kaļķu ielā 11-5, Kuldīgā.

Atzina, ka nekustamais īpašums „Zelmeņi”, Turlavas 
pagastā, dzīvokļu īpašumi „Dimanti - 6” un „Dimanti 
-2” Kabiles pagastā, dzīvojamās telpas „Pavasari”-1, 
„Pavasari”-2, Sermītē, Laidu pagastā, nav nepieciešami 
pašvaldības funkciju nodrošināšanai un nolēma tos 

gatavot atsavināšanai. 
Noteica, ka būvju īpašums Upes iela 11, Kuldīgā, 

nav nepieciešams pašvaldības autonomo funkciju 
veikšanai un nolēma nodot to atsavināšanai.

Atsavinās Kuldīgas novada pašvaldības dzīvokļa 
īpašumu „Gaidas”-1, Keramikā, Padures pagastā, 
piedāvājot to pirkt dzīvokļa īrniecei.

Atsavinās mutiskā izsolē ar augšupejošu soli 
nekustamo īpašumu „Zaļumi 1”, Kabiles pagastā. 
Noteica izsoles sākumcenu EUR 1000, izsoles soli un 
apstiprināja noteikumus.

Izsludinās zemes vienības „Jaunkrasti” (0,7 ha), Gu-
denieku pagastā, nomas tiesību izsoli ar augšupejošu 
soli. Noteica izsoles sākumcenu EUR 8,93 un izsoles 
soli, apstiprināja noteikumus.

Dažādi
Slēdza sadarbības līgumu starp Kuldīgas novada 

pašvaldību un Latvijas investīciju un attīstības aģentūru.
Akceptēja pašvaldības dalību Emisijas kvotu iz-

solīšanas instrumenta finansētajā projektu atklātajā 
konkursā „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana 
valsts nozīmes aizsargājamos arhitektūras pieminekļos 
ar projekta iesniegumu „Valsts nozīmes aizsargājamā 
arhitektūras pieminekļa atjaunošana, uzlabojot ener-
goefektivitāti ēkā „Skolas nams” Īvandes pagastā, 
Kuldīgas novadā””.

Izveidos ekspertu darba grupu Nominācijas faila 
sagatavošanas procesā līdz tā iesniegšanai UNESCO 
Pasaules mantojuma centram. 

Piedalīsies Kurzemes plānošanas reģiona īste-
notajā Eiropas Sociālā fonda līdzfinansētā projektā 
„Kurzeme visiem”.

Apstiprināja un 20 pieteikumus atbalstīja finansiāli 
Kuldīgas novada pašvaldības projektā „Vasaras inte-
rešu un talantu skola 2016”. 

Akceptēja līguma slēgšanu ar biedrību „Mednieku 
klubs „Īvande”” par medību tiesību nomu zemes vienībā 
„Skolas nams”, Īvandes pagastā.

Izdarīja izmaiņas divās komisijās – Pedagoģiski me-
dicīniskā komisijas sastāvā ievēlēja Laimu Jansoni  un 
Sabiedriskās kārtības komisijas sastāvā – Diānu Lūsi.

Atzina, ka apstrīdētais Kuldīgas novada pašvaldī-
bas aģentūras „Sociālais dienests” sociālās komisijas 
14.03.2016. lēmums Nr. 809 ir tiesisks, un atstāja to 
spēkā negrozītu.

Piešķīra Domes priekšsēdētājas vietniekam Alek-
sandram Langem ikgadējo atvaļinājumu no 2. līdz 
10. maijam.

Ar rezultātu paziņošanu un 
diviem brīnišķīgiem koncertiem 
noslēdzies Kārļa Davidova 
9. Starptautiskais čellistu 
konkurss. 

Laureātu vidū bija dalībnieki no 
Latvijas, Igaunijas, Bulgārijas un 
Ķīnas, taču visvairāk godalgoto vie-
tu ieguva Dienvidkorejas pārstāvji.

Ilggadējais žūrijas dalībnieks 
Stefans Popovs atzina, ka šogad ko-
pējais konkursa līmenis ir augstāks 
nekā citus gadus, iespējams, tas 
saistīts ar lielāku dalībnieku skaits. 

Savukārt žūrijas locekle Hjonvo-
na Čana, kuras studenti guva augstus 
panākumus, atzina, ka tas bijis liels 
pārsteigums. Pedagoģe braukusi uz 
Latviju ar saviem studentiem, lai ie-
pazīstinātu ar Eiropas čella mūzikas 
tradīcijām, un kā vienu no šī konkur-
sa lielākajiem ieguvumiem minēja 
pieredzes apmaiņu. „Dalībniekiem 
ir ļoti vērtīgi dzirdēt, kā spēlē citi 

jaunie čellisti, lai no tā mācītos, 
iedvesmotos un pārņemtu labāko 
pieredzi”. H.Čana uzsvēra, ka čella 
mūzikas skola, ko iedibinājis K.Da-
vidovs, ir ļoti svarīgs sākums jebku-
ram čellistam, lai tālāk attīstītu savu 
talantu. Viņas audzēkņi, gatavojoties 
konkursam, īpaši pievērsušies K.Da-
vidova mūzikas izpildījumam, kas 
bijis liels izaicinājums, jo repertuārs 
ir sarežģīts.

Konkursa organizatori un dalīb-
nieki augstu novērtēja koncertmeis-
tares – Venetu Miķelsoni, Ilzi Dzērvi 
un Leldi Tīreli, kuras visas konkursa 
dienas no agra rīta līdz vēlam va-
karam bija kopā ar dalībniekiem 
mēģinājumos un uzstāšanās reizēs.

Uz  t i k šanos  K .Dav idova 
10. Starptautiskajā čellistu konkursā 
2018. gadā!

agnESE LaPSIņa, 
projekta speciāliste

IEVaS BEnEFELDES foto

Noslēdzies K.Davidova čellistu konkurss

Ģimnāzijas skolotājas un audzēkņi gūst pieredzi Slovēnijā
V.Plūdoņa Kuldīgas ģimnāzijas 
skolotājas Vineta Pērkone un 
Inese Freimane no 4. līdz 8. 
aprīlim devās darba ēnošanas 
vizītē uz Mariboras elektronikas 
un programmēšanas profesionālo 
vidusskolu Slovēnijā, savukārt 
skolēni no 10. līdz 16. aprīlim 
Slovēnijas pilsētā Sežanā 
piedalījās 2. mācīšanās aktivitātē.

Mariboras skola ir viena no lielā-
kajām  Slovēnijas ziemeļaustrumos. 
Tā piedāvā dažādas profesionālās 

programmas, piemēram, elektriķa, 
datoroperatora, datortehniķa. Visas 
klases ir aprīkotas ar projektoriem, 
interaktīvajām tāfelēm. Mariboras 
elektronikas un programmēšanas 
profesionālajā vidusskolā mācās ap-
mēram 900 skolēnu.

Skolotājas I.Freimane un V.Pērko-
ne kā brauciena galvenos ieguvumus 
min iepazīšanos un  gūto pieredzi 
par Slovēnijas izglītības sistēmu un 
mācību procesa organizēšanu. Slo-
vēnijas un Latvijas skolu sistēmā ir 
novērojamas atšķirības. Piemēram, 

Slovēnijas skolēni bija pārsteigti, ka 
Latvijas skolās mācību stundas sākas 
8.00, jo viņiem – jau 7.00 no rīta. Arī 
mācību gads Slovēnijā beidzas vēlāk – 
jūnija beigās. 

Uz Sežanas pilsētu „Erasmus+” 
programmas projektā „EU-preneurs” 
skolotājas Anitas Balodes un direk-
tores Janas Jansones pavadībā devās 
skolēni Anna Losāne, Dāvis Jansons 
un Signe Agnese Bumbiere. Projekts 
sākās pērnā gada 1. septembrī, un 
tā mērķis ir veidot mācību uzņē-
mumu. Šāda pieredze, darbojoties 

starptautiskā komandā, skolēniem un 
skolotājiem sniedz uzņēmējprasmes 
un pilnveido angļu valodas zināšanas.

Šajā mācību aktivitātē piedalījās 
visu dalībvalstu skolu direktori, kuri 
izvērtēja paveikto, izteica ierosināju-
mus darba uzlabošanai, kā arī plānoja 
aktivitātes un metodiku nākamajam 
projekta gadam, kurā tiks iesaistīti 
jauni skolēni un starptautiskos mācību 
uzņēmumus veidos 3. mācīšanās akti-
vitātē Beļģijā šī gada oktobrī.

Ģimnāzijai programmas „Eras-
mus+” projektu ietvaros ir izveidoju-

sies veiksmīga sadarbība ar Slovēnijas 
skolām un paredzams, ka arī nākotnē 
tiks izstrādāti kopīgi projekti.

Brauciens notika Eiropas Savie-
nības finansētās „Erasmus+” prog-
rammas projektu „IT kompetences 
paaugstināšana VPKĢ skolotājiem 
mūsdienīgas mācību vides veicināša-
nai” un „EU-preneurs” ietvaros.

SIgnETa LaPIņa, 
sabiedrisko attiecību speciāliste

9. Starptautiskā Kārļa Davidova čellistu konkursa noslēguma koncertā kopā ar orķestri „Sinfonia Concertante" muzicēja 
konkursa laureāti.
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Pavasara palu šovs „Lido zivis Kuldīgā”, kas 
notika 30. aprīlī, pulcēja ievērojamu apmek-
lētāju skaitu – daudzi izvēlējās sestdienu pa-
vadīt, apskatot virs Ventas rumbas lidojošās 
vimbas, apmeklējot koncertus, izstādes un 
radošās darbnīcas, kā arī iegādājoties gardas 
un saimniecībā noderīgas lietas.

Aptaujātie kuldīdznieki sacīja, ka sajūta bijusi 
gandrīz kā pilsētas svētkos – ļaužu daudz un 
ielu malās garās rindās novietotas neskaitāmas 
automašīnas.

Lai gan nav iespējams precīzi uzskaitīt visus 
viesus, pašvaldībai ir ziņas par Ventas rumbas ap-
meklētāju skaitu upes labajā krastā jeb Pārventā, jo 
kopš pērnā rudens darbojas lāzerskaitītājs tūristu 
uzskaitei. Kā pastāstīja Kuldīgas aktīvās atpūtas 
centra direktors Artis Gustovskis, pasākuma dienā 
ar šo ierīci saskaitīti 5700 rumbas apmeklētāji, bet 
svētdien, 1. maijā, – 2900. Tas ir ievērojami vairāk 
nekā vidējais apmeklētāju skaits brīvdienās, kas 
svārstās ap 1500 cilvēkiem.

Iepriecina arī ziņas par aprīli kopumā – lā-
zerskaitītājs šajā mēnesī reģistrējis 24 000 ap-
meklētāju, lai gan aktīvā tūrisma sezona vēl tikai 
sāksies. Kuldīgas aktīvās atpūtas centrs plāno 
drīzumā iegādāties vēl vienu lāzerskaitītāju un 
uzstādīt upes kreisajā krastā, netālu no Kuldīgas 
novada muzeja.

Arī tirgotāju interese palu šovā bija iespaidīga 
– kopumā Kuldīgas ielās un Pilsētas dārzā savu 
preci un pakalpojumus piedāvāja vairāk nekā 200 
tirgotāju. Tirdzniecību svētkos organizēja SIA 
„Kuldīgas komunālie pakalpojumi”.

Kuldīgas novada Domes priekšsēdētāja Inga 
Bērziņa pateicas kuldīdzniekiem un Kuldīgā 
strādājošajiem uzņēmējiem par viesmīlību un 
atsaucību, uzņemot pilsētā daudzos svētku viesus, 
kā arī saka paldies visiem tiem, kuri piedalījās 
svētku rīkošanā, it īpaši Kuldīgas kultūras cen-
tram, Kuldīgas aktīvās atpūtas centram, Kuldīgas 
novada muzejam, Kuldīgas Galvenajai bibliotēkai 
un SIA „Kuldīgas komunālie pakalpojumi”.

Kā jau iepriekš ziņots, 30. aprīlī Kuldīgā ar 
vērienīgu palu šovu atklāja jauno tūrisma sezonu. 
„Lido zivis Kuldīgā” notika jau divpadsmito reizi, 
un tas ir vienīgais šāda veida pasākums Latvijā. 
Gadu simtiem vimbas pavasaros dodas augšup pa 
Ventu, savā nārsta ceļā sastopot mutuļojošo Ventas 
rumbu – Eiropas platāko (249 m) ūdenskritumu. 
Pirms 300 gadiem hercoga Jēkaba laikā kuldīdz-
nieki izdomāja unikālu zivju ķeršanas metodi – uz 
rumbas novietojot zivju ķeramos grozus. To dēļ 
Kuldīgu sāka dēvēt par pilsētu, kur zivis ķer gaisā. 

Pasākumā godināja šādus novada skolēnus:
Laidu pamatskola – Nikola Lauraitīte, Niks Odiņš.
Ēdoles pamatskola – Laura Celma, Liene Štorha.
Bērnu un jauniešu centrs – Agate Palma, Roberta Balode.
Turlavas pamatskola – Patrīcija Junkere, Sintija Besenaite.
Z.A.Meierovica Kabiles pamatskola – Alise Dubure, Antra Annija Zauere.
Kuldīgas pamatskola – Agnese Zeltiņa, Kārlis Rimaševskis, Ričards Zariņš, Andrejs 
Štrāls, Monta Jankovska (arī Kuldīgas novada sporta skola).
Vilgāles pamatskola – Elīna Zeidaka, Rūdolfs Ļebedevs.
Pelču speciālā internātpamatskola-attīstības centrs – Ferdinands Reingolds, Armands 
Balodis.
Vārmes pamatskola – Aleksis Plāts, Aivis Turluts.
Kuldīgas novada sporta skola – Edmunds Beks.
Kuldīgas Alternatīvā sākumskola – Paula Freimane, Daniela Ionašku, Amanda Pērkone, 
Maija Goldberga, Anda Dadze.
Kuldīgas 2. vidusskola – Laura Balandiņa, Oskars Šēlis, Kristiana Kovaļevska, Romija 
Vārpiņa, Amanda Kāle, Ieva Ozola, Edgars Haritons, Una Undīne Bliska.
Kuldīgas Centra vidusskola – Laura Āboliņa, Sandra Voskāne, Beāte Herta Kepša, 
Beatrise Šmidberga, Andra Bumbiere, Alise Reimane, Sindija Bože, Alise Alma Ābula, 
Kristaps Mikāls, Gustavs Nolle, Dace Verpakovska, Zane Verpakovska.
E.Vīgnera Kuldīgas mūzikas skola – Endija Megne, Kristofers Rolands Kangīzers.
Kuldīgas Mākslas un humanitāro zinību vidusskola – Marta Pūpola, Elans Andrejs 
Vēvers, Marta Dupate, Agrita Cimermane, Kārlis Jēkabs Īvāns, Jēkabs Aleksandrs 
Krūmiņš, Alise Cīrule. 
V.Plūdoņa Kuldīgas ģimnāzija – Paula Ante, Inga Birzniece, Santa Krebse, Guntis 
Zariņš, Daniela Reimane.

„Lido zivis” pulcē daudz apmeklētāju 

KrISTĪnE DuĻBInSKa, 
mārketinga un sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja

IEVaS BEnEFELDES foto

Sveic labākos novada skolēnus

3. maijā Kuldīgas kultūras centrā Kuldīgas novada 
Domes priekšsēdētāja Inga Bērziņa sveica uzcītīgā-
kos un labākos novada izglītības iestāžu skolēnus.

Tradīcija godināt labākos skolēnus aizsākās pirms 
vairāk nekā desmit gadiem. Ik gadu pašvaldība uz tik-
šanos ar priekšsēdētāju aicina skolēnus, kuriem ir augsti 

sasniegumi novada, valsts un starptautiskajās mācību 
priekšmetu olimpiādēs, zinātniski pētniecisko darbu 
lasījumos, publiskās runas konkursos, kā arī skolēnus, 
kuri ir aktīvi un radoši sabiedriskajā darbībā un kuri 
popularizē skolas un novada vārdu.

„Man ir ļoti liels prieks un gods šodien teikt jums 

Kuldīgas novada Domes priekšsēdētāja Inga Bērziņa (no kreisās) sveic Pelču internātpamatskolas-attīstības centra audzēkņus 
Ferdinandu reingoldu un armandu Balodi, direktori Ināru Oļenu un skolotājas zani Kūlaini un Daci ribaku-gluškovu. paldies par visu to, ko jūs mācību gadā  esat darījuši. Jūs esat tie, ar kuriem 

Kuldīgas novads lepojas. Novēlu, lai jums pietiek spēka, radošuma un 
enerģijas, lai jums ir iedvesma mācībām un ikdienas darbam.  Bet – pats 
galvenais – novēlu jums atrast savu ceļu, savu misiju, to, ko jūs patiešām 
gribat dzīvē īstenot un sasniegt. Lai jums ir vēlme atvērt sev pasauli un to 
apskatīt, bet lai jums gribas atgriezties Latvijā un arī Kuldīgas novadā! Mīliet 
savu zemi un lepojieties ar to!” savā uzrunā skolēniem novēlēja I.Bērziņa.

SIgnETaS LaPIņaS, sabiedrisko attiecību speciālistes, teksts un foto

Ikviens varēja iegādāties un nobaudīt svaigi kūpinātas zivis 
(attēlā Valdis austers no Pelču pagasta).

„Lido zivis” tradicionāli pulcēja lielu skaitu apmeklētāju. šogad pie rumbas saskaitīti gandrīz 6000 cilvēku.

mazākie pasākuma apmeklētāji rada prieku bumbiņu baseinos.
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Īvandniekus satrauc ceļi un muižas liktenis

11. aprīlī uz ikgadējo 
iedzīvotāju sapulci bija 
sanākuši padurnieki, lai 
kopā ar pašvaldības vadību 
un pagasta pārvaldnieci 
apspriestu aktuālākās 
problēmas un risināmos 
jautājumus.

Pagasta pārvaldniece Brigita 
Lange pastāstīja, ka pagastā dek-
larēti 1138 iedzīvotāji. Padurē ir 
aktīva kultūras dzīve – tiek rīkoti 
pasākumi, darbojas dažādi pašdar-
bības kolektīvi – vokālie ansambļi, 
aušanas un moderno deju pulciņš. 
Tāpat cilvēki labprāt un ar panāku-
miem sporto, ir iespējams apmeklēt 
aerobiku un vingrošanu rehabilito-
loga vadībā. Teritorijas kopšanai 
tiek nodarbināti divi algoti pagaidu 
sabiedrisko darbu veicēji. Pagasts 
savu iespēju robežās uztur kārtībā 
ceļus. Lai sagatavotos ES fondu 
līdzekļu piesaistei, sākta autoceļa 
Vecā skola – „Atmiņas” topogrā-
fiskā uzmērīšana rekonstrukcijai. 
Šogad dienaskārtībā esot arī jautā-
jums – ko darīt ar strauji brūkošo 
AS „Latvijas Valsts meži” piede-
rošo ceļu, kas ved uz kempingu – 
Venta tam pienākusi pavisam klāt.

Viens no problēmjautājumiem 
pagastā ir ceļu uzturēšana – iedzī-
votāji rosināja piedomāt par grants 
ceļiem, dažiem greiderēšana jau 
vairs nelīdzot. Ceļus daudzviet 
bojā smagā meža izvešanas tehnika 
– šoferi neievērojot noslēgtā līgu-
ma prasības un kokus izvedot pa 
ceļiem, kur to nav paredzēts darīt. 
Lai to slēptu, nereti smagās mašī-
nas braucot pat nakts vidū tā, ka 
mājas dreb. Domes priekšsēdētājas 
vietnieks Aleksandrs Lange sacīja, 
ka „Latvijas Valsts mežu” smaga-

Iedzīvotāju sapulce Īvandes 
pagastā aprīlī tradicionāli pulcēja 
lielu skaitu ļaužu, kuriem bija 
daudz jautājumu par ceļiem, at-
kritumiem un citām aktualitātēm.

Pārvaldes vadītāja Anda Upleja 
informēja, kā aizvadīts 2015. gads. 
Pērn miruši 6 cilvēki, dzimuši – 5, 
no jauna deklarējušies 23. Pagājušajā 
gadā lieli projekti nav realizēti. „Esam 
strādājuši pie saviem arhitektūras pie-
minekļiem, uzsākuši tehnisko izpēti 
ēkai, kas atrodas pretī Īvandes muižai. 
Ēkas priekšpusei veikta hidroizolācija. 
Bet otrai pusei situācija ir sarežģītāka, 
jo jātaisa būvprojekts. Tā ir nedaudz 
vairāk degradēta, izbūves un piebūves 
pamati jāstiprina un jāatjauno. Ja 
veiksies, saņemsim naudu no Valsts 
kultūras pieminekļu aizsardzības 
inspekcijas pieminekļu glābšanas 
programmas,” pastāstīja A.Upleja. 
Šogad ir iecere sākt izpēti arī klēts ēkai 
un Īvandes baznīcai, lai varētu arī tos 
atjaunot. Pērn par pieminekļu naudu 
sakārtotas Īvandes dzirnavas.

Ceļu darbiem pagastā tērēti 
EUR 17 tūkstoši. Lielākā daļa nau-
das – greiderēšanai. A.Upleja aicināja 
informēt par ceļa posmiem, kurus ne-
pieciešams sakārtot. Pagasts kopumā 
apgrozījis EUR 91 tūkstoti kultūras 
un sporta pasākumiem, skolēnu pār-
vadājumos, sociālajā jomā, mājokļu 
apsaimniekošanā un citās pozīcijās.

SIA „Kuldīgas komunālie pakalpo-
jumi” (KKP) atkritumu apsaimnieko-
šanas speciālists Kaspars Poriķis lauk-
saimniekus aicināja bez maksas nodot 

„big bag” maisus un agroplēves, tās, 
kad sakrāts noteikts daudzums, KKP 
atbrauc un savāc. Kāds iedzīvotājs in-
teresējās, ko darīt ar vecajām riepām. 
K.Poriķis teica, ka tās var nodot tikai 
par maksu – EUR 1,25 par riepu.

Valsts policijas Kuldīgas iecirkņa 
kārtības policijas priekšniece Vita  
Maslobojeva iedzīvotājus iepazīs-
tināja ar jauno iecirkņa inspektori 
Svetlanu Liepiņu, kura darbu sākusi 
1. aprīlī. „Ceram uz labu sadarbību. 
Īvandes pagasts ir kluss, un tas ir patī-
kami. Cilvēki ir godīgi,” sacīja V.Ma-
slobojeva. Iedzīvotājiem nav skaidrs, 
kurās situācijās jāvēršas pie Valsts, 
bet kurās – pie pašvaldības policijas. 
Kārtības policijas priekšniece norādī-
ja, ka Valsts policiju var informēt par 
visiem jautājumiem. Situācijās, ja tās 
būs vairāk piekritīgas pašvaldības 
policijai, iesniegumu nodos viņiem.

Latvijas Lauku konsultāciju un iz-
glītības centra (LLKC) Kuldīgas noda-
ļas vadītāja Daiga Mellere informēja, 
ka no šī gada visiem jāreģistrē platību 
maksājumi Elektroniskajā pieteikšanās 
sistēmā. LLKC konsultē un palīdz to 
izdarīt. D.Mellere aicināja likvidēt 
reģistrētās zemnieku saimniecības, 
kurās aktīva darbība vairs nenotiek, 
jo ik gadu par to nāksies maksāt EUR 
50. Mazie lauksaimnieki jūlijā varēs 
pieteikties atbalstam (EUR 15 tūk-
stošiem). Taču tie zemnieki, kuri 
izaudzējuši vairāk nekā nepieciešams, 
var mēģināt sadarboties ar kooperatīvu 
„Kuldīgas labumi”. Kooperatīvam 
vajadzīga maizes cepēja, tāpēc tiek 

piedāvāta vieta jaunam biedram.
Kuldīgas novada Domes priekš-

sēdētājas vietnieks Aleksandrs Lange 
atbildēja uz iedzīvotāju jautājumiem 
par ceļu rekonstruēšanu. Posmu caur 
Īvandi un Ēdoli nav plānots atjaunot, 
tas ir valsts ceļš. A.Lange pastāstīja, 
ka ikviens pagasta ceļš ir izbraukts 
un novērtēts: „Ceļu, kas iet lejā gar 
dzirnavām, domāju, jātaisa par pagasta 
naudu. Tilta rekonstrukciju Eiropas 
projektā ielikt nevaram, jo tas maksā 
vairāk nekā ceļa remonts.” SIA „Plan-
ka” saimnieks Dzintars Knupke gribē-
ja zināt, kādas ir ceļu uzturēšanas iz-
maksas, un ierosināja piešķirt nodokļu 
atlaides tiem, kas dzīvo un braukā pa 
sliktajiem pagasta ceļiem. A.Lange 
norādīja, ka grantētos ceļus greiderē, 

bet pavasaros un rudeņos tāda ir šo 
ceļu lielākā problēma. „Arī „Latvijas 
Valsts meži” šo ceļu izmanto, taču 
viņi to atstāj labākā stāvoklī, nekā 
bija pirms tam,” skaidroja A.Lange. 
Iedzīvotāji interesējās par ralliju, pēc 
kura ceļi paliek neizbraucami. A.Lan-
ge informēja, ka rīkotāju uzdevums ir 
ceļus atstāt kārtībā, lai iedzīvotājiem 
nav neērtību. A.Upleja piemetināja, 
ka treniņu braucienus vairs pa pagasta 
ceļiem nesaskaņos.

 Īvandnieki vēlējās uzzināt, kad 
muižā būs centrālā apkure. A.Upleja 
pastāstīja, ka ir iesniegts liels projekts 
par siltumefektivitātes uzlabošanu. 
Plānots taisīt atsevišķu kurtuvi, kas ap-
sildīs visu ēku. Iedzīvotājus māc bažas 
par muižas likteni. A.Lange skaidroja, 

ka pašvaldībai pieder kopējais muižas 
ēku komplekss un nav doma mainīt 
apsaimniekošanas kārtību. Pagasta 
pārvalde apsaimnieko telpas, kurās 
strādā, kā arī bibliotēku. „Daļu telpu 
apsaimniekojam kopīgi, piemēram, 
pasākumu zāles un sporta zāli. Taču 
istabiņas, virtuvi un pirti apsaimnieko 
tikai nomnieks. Zeme ir koplietošanā,” 
skaidroja A.Upleja.

Noslēgumā vēl izskanēja jautā-
jums par ūdeni Mazīvandē. Pārvaldes 
vadītāja atbildēja, ka KKP šobrīd 
pārbauda, vai ir iespēja atjaunot veco 
dziļurbumu, un apsolīja, ka šovasar šī 
problēma tiks atrisināta.

SIgnETaS LaPIņaS, 
sabiedrisko attiecību speciālistes, 

teksts un foto

Padurē – par ceļiem, dīķi, parādniekiem un 
nesolīdiem atpūtniekiem

jās mašīnās visās ir GPS raidītājs, 
tāpēc, ja pārkāpumu operatīvi 
fiksē un par to paziņo, ir iespējams 
pārbaudīt, vai šoferis ir pārkāpis 
līgumā noteikto. Tāpat iedzīvotāji 
sūdzējās, ka vietām gar ceļiem jau 
vairs nav grāvju, jo zemnieki laukus 
uzar līdz pašam ceļam. Pretenzijas 
bija arī pret algotu pagaidu sabied-
risko darbu veicējiem, kuri gar ceļu 
izcērtot krūmus, bet tos pēc tam 
nesadedzinot – sakraujot grāvī.

Padures centra iedzīvotāji Valsts 
policijas iecirkņa inspektorei vai-
cāja, kā risināt situāciju vasarās, 
kad atsevišķi peldēt gribētāji uz 

Padures dīķi braucot pārāk ātri, 
tādējādi apdraudot apkārtējo māju 
iedzīvotājus, īpaši bērnus. Dažreiz 
atpūtnieki piebraucot pārāk tuvu 
dīķim, gandrīz vai tajā iekšā. In-
spektore Mārīte Kanapola skaidro-
ja, ka, fiksējot agresīvas braukšanas 
gadījumus, jāzvana pa tālruni 110 
vai arī Kuldīgas iecirkņa dežūrdaļai 
pa tālruni 63374400, un jautājumu 
risinās satiksmes uzraudzības rota. 
Par transportlīdzekļu novietošanu 
zaļajā zonā savukārt jāziņo pašval-
dības policijai. Būtu labi, ja tiktu 
piefiksēts automašīnas valsts reģis-
trācijas numurs. A.Lange piebilda, 

ka, iespējams, pie dīķa būtu derīgi 
izvietot, piemēram, akmeņus, lai 
ierobežotu iespējas piebraukt tam 
pārāk tuvu.

Sūdzības par atpūtniekiem bija 
arī iedzīvotājiem, kas dzīvo pie 
Ventas. Teritoriju aiz „Lapsām” 
iecienījuši gan makšķernieki, gan 
laivotāji. Saimnieks sacīja, ka neie-
bilst pret makšķerēšanu, taču iebilst 
pret atstātajiem atkritumiem, kas 
viņiem jāvāc, jo „Kurzemes cope”, 
kam deleģēta licenču tirdzniecība, 
šai pusē nav redzēta.

Ar atkritumiem piesārņots arī 
stāvlaukums un teritorija pie Lielā 

Nabas ezera. Uz šejieni dažs vedot 
atkritumus pat no mājām. A.Lange 
skaidroja, ka stāvlaukums pieder 
AS „Latvijas Valsts ceļi”. Uzņēmu-
ma pārstāvji apgalvo, ka atkritumu 
konteinerus šajā vietā tukšojot 
divreiz nedēļā, taču, pamatojoties 
uz saņemtajām sūdzībām, braukšot 
vēl biežāk. 

Iedzīvotājus interesēja, kas no-
tiek ar Ķimales un Padures muižu. 
A.Lange sacīja, ka Ķimales muižas 
jaunais īpašnieks vācis materiālus 
no muzeja par to, kā muiža agrāk 
izskatījusies, lai to atjaunotu, taču 
nekādas nopietnas darbības pagai-
dām nav veicis. Ja tā nav iedzīvo-
tājiem bīstama, pašvaldībai nav 
tiesību jaukties. Savukārt Padures 
muižas saimnieks pamazām ēku 
atjauno, cerot to pabeigt līdz Lat-
vijas simtgadei.

Kāds iedzīvotājs interesējās, kā 
apsaimniekotājs cīnās ar parādnie-
kiem. SIA „Kuldīgas komunālie 
pakalpojumi” pārstāve skaidroja, 
ka vispirms parādnieku brīdina, ar 
viņu runā, piedāvā nomaksāt vis-
maz pamatparādu, bet, ja vienoties 
nav iespējams, lietu nodod tiesu 
izpildītājiem. Padurē ir četri lielāki 
parādnieki. Apsaimniekotāja pār-
stāve atgādināja, ka daudzdzīvokļu 
māju iedzīvotājiem jāizlemj, vai 
zāli pļaus paši, vai arī deleģēs to 
apsaimniekotājam.

Vēl izskanēja jautājums par to, 
vai vasarā varētu kursēt autobuss, 
lai no Padures centra nokļūtu pilsētā. 
A.Lange skaidroja, ka ir mēģināts 
noorganizēt sabiedrisko transportu 
no Padures centra, bet diemžēl par to 
nav bijusi interese no braucēju puses.

KrISTĪnES DuĻBInSKaS, 
mārketinga un sabiedrisko attiecību 

nodaļas vadītājas, teksts un foto

Kuldīgas novada Domes priekšsēdētājas vietnieks aleksandrs Lange iedzīvotājiem pastāstīja par padarītajiem un 
plānotajiem darbiem novadā.

Īvandes 
iedzīvotājus 
satrauca 
jautājums par 
latvāņiem, 
kas aug kādā 
privātīpašumā 
un izplatās 
tālāk.
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30. aprīlī trešo reizi Kuldīgā 
notika  J.Baukša piemiņas kausa 
izcīņas sacensības riteņbraukšanā.

Šogad sacensībās piedalījās vairāk 
nekā 150 riteņbraucēju no Latvijas 
un Lietuvas. Sportisti sacentās divās 
disciplīnās: individuālajā braucienā 
Snēpeles šosejā un grupas braucie-

nā Aizputes šosejā.
Jauniešu grupā kuldīdznieks Arvis 

Rendors izcīnīja pārliecinošu uzva-
ru 10 km individuālajā braucienā 
un 5. vietu grupas braucienā, kas 
nodrošināja uzvaru kopvērtējumā. 
„Open grupā” individuālajā braucienā 
3. vietu ieguva Arvis Sprude, bet divu 
disciplīnu kopvērtējumā 3. vietā ierin-

dojās Kristaps Pelčers.
Treneri un sportisti bija apmierināti 

ar sacensību norisi un solīja atkal tik-
ties pēc gada.

agrIS KImBOrS, 
Kuldīgas novada sporta skolas 

direktors
„rrS Purvciems” foto

22. aprīlī izskanēja interesants, 
atbildīgs un jauniem iespaidiem 
pilns koncerts, kurā piedalījās 
E.Vīgnera mūzikas skolas akor-
deonisti ar skolotāju Ingrīdu 
Jankovsku.

Audzēkņi devās uz sadraudzī-
bas skolu Kuršēnos, kur notika 
Mazpilsētu un lauku mūzikas skolu 
akordeonistu festivāls „Muzikālā 
mozaīka”. Mūsu skolu pārstāvēja 
Arturs Zeltiņš, Lauris Udalovs, Eli-
zabete Zirne (4. klase), Krista Frāma 

(6. klase) un absolventes Madara 
Maija Mančinska un Elīna Dieziņa.

Skolotāja I.Jankovska pastāstīja, 
ka festivāls noticis ļoti draudzīgā, 
sirsnīgā atmosfērā, audzēkņi mu-
zicējuši brīvi un atraisīti. Skanējuši 
solo priekšnesumi, dueti un noslē-
gumā pat akordeonistu orķestris (ap 
30 dalībnieku) no Šauļu mūzikas 
ģimnāzijas. Interesanta bijusi arī 
ekskursija pa pilsētu.

Mūsu akordeonisti uzstājās ar 
diviem duetiem – A.Zeltiņš, L.Uda-
lovs un M. M.Mančinska, E.Dieziņa. 

Solo atskaņoja E.Zirne, K.Frāma, 
M.M.Mančinska. Lietuviešu kolēģi 
un arī klausītāji atzinīgi izteikušies 
par mūsu audzēkņu sniegumu un 
skatuves kultūru.

Šādi festivāli ir ļoti vajadzīgi, 
jo ir iespēja salīdzināt savu un citu 
sniegumu, sastapt  draugus, gūt jau-
nas atziņas un enerģiju tālākam dar-
bam – atzina skolotāja I.Jankovska 
un viņas audzēkņi.

VaIra LEITE, 
E.Vīgnera Kuldīgas mūzikas skolas 

skolotāja

Akordeonistu festivāls
„Muzikālā mozaīka”

Kuldīdznieku rezultāti
J.Baukša kausa izcīņā

Kuldīdznieks arvis rendors cīņā par uzvaru (pirmais no labās).

12. aprīlī Vārmes pagastā notika 
ikgadējā iedzīvotāju sapulce, 
kurā piedalījās Kuldīgas 
novada Domes priekšsēdētājas 
vietnieks Aleksandrs Lange un 
pašvaldības iestāžu speciālisti. 

Sapulces sākumā Vārmes pa-
gasta vadītāja Lelde Ose informēja 
par pašreizējo stāvokli pagastā. 
2016. gada budžets kopumā ir 
EUR 250 600, un tas tiks izlietots 
dažādām vajadzībām, piemēram, 
tiks koptas pagastam piederošās 
teritorijas, uzturētas ēkas, finan-
sēti atpūtas pasākumi, nodrošināti 
skolēnu pārvadājumi un īstenotas 
sociālās aizsardzības aktivitātes. 
Vārmes pagasts var lepoties ar to, 
ka tas vienmēr ir sakopts un tiek 
domāts par kopējo tēlu, to novērtē 
gan vietējie iedzīvotāji, gan viesi. 
Popularitāti ieguvuši apstādījumi, 
kas ik gadu tiek iekopti ar īpašu rū-
pību. Iedzīvotāji arī šogad piedalījās 
Lielajā talkā un sakopa estrādi un 
Omiķu gravu.

Pagājušajā gadā daudz padarīts 
un arī šogad iecerēti apjomīgi lab- 
iekārtošanas darbi. Estrādē jāno-
maina dēļu grīda, jo tā tiek intensīvi 

Vārmes pagasts lepojas ar aktīviem iedzīvotājiem

ekspluatēta jau astoņus gadus un 
vietām ir sapuvusi. Pērn iegādāti 
materiāli, un šogad līdz estrādes 
atklāšanai plānots nomainīt grīdu. 
Pilnībā atjaunos arī gājēju tiltiņu, 
kas nu jau kļuvis bīstams. Pa tiltiņu 
ikdienā pārvietojas daudz cilvēku, 
tajā skaitā bērni, kuri no daudzstāvu 
mājām iet uz skolu. 

Vārmes pagasts lepojas ar sa-

viem aktīvajiem iedzīvotājiem un 
pasākumiem, kuri vienmēr ir plaši 
apmeklēti. 21. maijā notiks ikga-
dējais labdarības koncerts „Torņu 
sasaukšanās”, kurā vāks ziedojumus 
baznīcas torņa atjaunošanai. L.Ose 
par koncertu: „Visus aicinām cie-
mos. Šie koncerti vienmēr ir sirsnīgi 
un mīļi, ņemiet līdzi draugus un 
kaimiņus.” Savukārt brīvdabas es-

trādes atklāšana paredzēta 4. jūnijā. 
Pagastā ir aktīvi vecļaudis, kuri rīko 
pasākumus, sevišķi gaidīts notikums 
ir senioru balle, jo tā ir lieliska iespē-
ja satikties un kopīgi atpūsties, uz to 
brauc arī viesi no citiem pagastiem.

Vārmes skolai šogad liels noti-
kums – 90 gadu jubileja. 28. maijā 
uz absolventu salidojumu gaidīts 
ikviens, kurš ir mācījies Vārmes 
skolā vai uzskata, ka ir tai piede-
rīgs. Šobrīd pamatskolā mācās 109 
audzēkņi, savukārt sākumskolā – 34. 
Skola aktīvi iesaistās starptautiskajā 
projektā „Erasmus+”, programmā, 
kuras pamattēma ir veselīgs dzī-
vesveids un kuras ietvaros notiek 
skolēnu izglītojoši braucieni uz 
citu valstu skolām. Šogad Vārmes 
skolēni bijuši Polijā un Ungārijā. 
Tie, kuri piedalījušies projektā, ie-
gūst jaunas zināšanas un papildina 
angļu valodas prasmes. Decembrī 
vārmeniekiem būs jāuzņem skolēni 
no citām valstīm.

Tāpat kā citos pagastos, arī 
Vārmē aktīvi tiek strādāts sociālajā 
jomā. Pagasta sociālā darba spe-
ciāliste Rita Dravniece atzina, ka 
kopumā trūcīgo skaits nav liels 
(vairāk ir maznodrošināto) un ka tiek 

gādāts, lai ikviens grūtībās nonāku-
šais saņemtu palīdzību. Pagastam 
ir sadraudzība arī ar Zviedriju. Jau 
vairāk nekā 15 gadus tiek saņemta 
palīdzība – Ziemassvētku paciņas 
pensionāriem, trūcīgajām ģimenēm 
un saldumi skolēniem. 

Tikšanās laikā iedzīvotāji in-
teresējās par vairākiem graustiem 
pagastā. Daļa no tiem ir privātīpa-
šums, bet ir arī pagastam piederoši. 
A.Lange skaidroja: „Šādās situācijās 
būtiski izvērtēt to, vai objektā vērts 
ieguldīt finansējumu un iekonservēt 
to, vai investēt līdzekļus ēkā, kas tiek 
ekspluatēta, piemēram, skolā, kurā 
mācās bērni. Jautājums ir – remon-
tēt mācību telpas vai iekonservēt 
graustu? Ja graustam tiek atrasts 
praktisks pielietojums, tad, protams, 
ir citādāk, bet, ja ne, tad bieži vien 
ieguldījums nav adekvāts.”

No Eiropas Savienības finansē-
juma atjaunos ceļa posmu „Brīv-
nieki” – „Akmentiņi”. Šobrīd notiek 
projektēšana, un  pēc rekonstrukcijas 
tiks sakārtots ne tikai ceļa segums, 
bet arī caurtekas un grāvji gar ceļu.

EDuarDa DamBErga, 
sabiedrisko attiecību speciālista, 

teksts un foto

uz sapulci atnākušie vārmenieki interesējās, ko pagasts darīs ar graustiem, 
kas atrodas centrā. Kāds ieteica bijušajā muižas kompleksa ēkā izveidot muzeju.

Novada skolotājas saņem 
diplomu

Vizuāli plastiskās mākslas pulci-
ņu pedagogu un vispārizglītojošo 
skolu vizuālās mākslas pedagogu 
metodisko darbu izstādē–kon-
kursā Talsos Valsts izglītības 
satura centra žūrija 1. pakāpes 
diplomu piešķīra arī Kuldīgas 
novada skolotājām.

40 darbu konkurencē žūrija vis-
augstāk novērtēja sešas metodisko 
darbu izstādes, divas no tām bija 
Kuldīgas novada skolotājām –  Tur-
lavas pamatskolas skolotājai Laumai 
Astrai Grīnvaldei, kura savā izstrād-
nē piedāvāja apgūt papīra gravīras 
tehniku, un Ēdoles pamatskolas 
skolotājai Aigai Ciekalei, viņa iz-
strādāja darbu par mašīnizšūšanas 
iespējām uz papīra.

Uz Kurzemes reģionālo metodis-

ko darbu izstādi–konkursu 8. aprīlī 
izvirzīja septiņu autoru darbus. Kul-
dīgas novadu pārstāvēja Kuldīgas 
Mākslas un humanitāro zinību 
vidusskolas skolotājas Ivetas Gold-
berga un Inga Pūce, Kuldīgas Centra 
vidusskolas skolotājas Vija Bukāte 
un Ausma Grundmane, Turlavas pa-
matskolas skolotāja L.A.Grīnvalde, 
Kuldīgas novada Bērnu un jauniešu 
centra skolotāja Maija Mitrevica 
un Ēdoles pamatskolas skolotāja 
A.Ciekale.

Kuldīgas novada skolotāju rado-
šās idejas tiks apkopotas un nākama-
jā mācību gadā būs pieejamas vietnē 
www.kuldiga.lv.

aIga CIEKaLE, 
vizuālās mākslas skolotāju 

metodiskās apvienības vadītāja

Velodiena Vārmē
Sestdien,  14. maijā, Vārmē notiks  velodiena  „Pa dižkoku  takām”, 
pulcēšanās –  11.00 Kārļa laukumā.

Tos, kas piedalīsies, gaida dažādi pārsteigumi – dižkoku vērošana, atpūta 
pie ugunskura, pārsteiguma balvas par interesantāko noformējumu sev un 
velosipēdam. Kopējais maršruta garums – 30 km. Dalību velodienā lūgums 
pieteikt Vārmes pagasta pārvaldē pa tālruni 26390117 (Sandra). Braucējiem 
jāatceras, ka jāievēro visas velosipēda aprīkojuma prasības. 

Tā kā pagājušajā gadā iedzīvotājiem bija liela interese par šo pasākumu, 
kā arī popularizējot velosipēdu kustības nozīmību, Vārmes pagasta pārvalde 
velodienu rīko jau otro gadu. Ceram uz atsaucību arī šogad!

LELDE OSE, 
Vārmes pagasta pārvaldes vadītāja

Iestājeksāmens mākslas skolā
bērniem no 8 gadu vecuma

ceturtdien, 26. maijā plkst.16.00 Pētera ielā 5.
Līdzi jāņem A3 papīrs, guašas krāsas, zīmulis, otas, dzimšanas 

apliecības kopija, vecāki.
Tālrunis informācijai 27020568.
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Skolēni var pieteikties nometnēm
Notiek pieteikšanās Kuldīgas 
novada pašvaldības finansiāli 
atbalstītajām vasaras nometnēm 
bērniem un jauniešiem, kuras 
organizē dažādas biedrības, 
organizācijas un individuālas 
personas.

Kuldīgas novada pašvaldība 

šogad pavisam atbalstījusi 55 da-
žādas nometnes, lielu daļu no tām 
organizē Kuldīgas novada izglītības 
iestādes, kas pieteikšanos organizē 
individuāli. Interesentiem jāseko 
līdzi informācijai un jāpiesakās 
konkrētajā skolā. Savukārt aprīļa 
Domes sēdē Kuldīgas novada depu-

tātu 20 atbalstītās nometnes organizē 
dažādas biedrības, organizācijas vai 
individuālas personas.

Ar katru gadu Kuldīgas novada 
pašvaldībai izdodas atbalstīt aizvien 
vairāk radošu un izglītojošu nomet-
ņu. Šogad tajās varēs piedalīties ap 
1300 dalībnieku. Saturs nometnēs 

tradicionāli ir ļoti plašs un daudz-
veidīgs – sākot ar dziedāšanu un 
dejošanu, līdz pat āra dzīves ABC 
diennakts nometnē.

Vasaras nometņu projekts tiek 
atbalstīts jau sesto gadu, lai bērni 
un jaunieši no 5 līdz 16 gadiem va-
rētu daudzpusīgi pavadīt vasaru un 

attīstīt savus talantus. Pašvaldības 
finansiālais atbalsts vienai nometnei 
ir līdz EUR 900, projekta kopējais 
finansējums – EUR 18 000, neskaitot 
novada skolu organizētās nometnes.

SIgnETa LaPIņa, 
sabiedrisko attiecību speciāliste

KuLDĪgaS nOVaDa PašVaLDĪBaS aTBaLSTĪTāS nOmETnES
N. p. k. Nometnes nosaukums Laiks Norises vieta Nometnes vadītājs Tālrunis Nometnes mērķauditorija
1.  „Mēs gribam un varam” (diennakts nometne) 01.08. - 05.08. Z.A.Meierovica Kabiles pamatskola Anita Zēberga 26583697 Bērni no 7 līdz 12 gadiem
2.  „No piliena līdz jūrai” 06.06. - 17.06. Turlavas pamatskola Ināra Uzulēna 28353446 Bērni un jaunieši no 11 līdz 16 gadiem
3.  „Visas upes tek uz jūru” 06.06. - 17.06.  Turlavas pamatskola Ināra Uzulēna 28353446 Bērni no 7 līdz 10 gadiem
4.  „Ceļā uz nezināmo...” 30.05. - 10.06.  Vilgāles pamatskola Inga Dubure 29374694 Bērni no 8 līdz 14 gadiem
5.  „Dziedu savai Kuldīgai un Latvijai II” (diennakts nometne) 01.06. - 05.06.  Kuldīgas 2. vidusskola, Pelču pagasta tautas nams Jana Paipa 29155295 Kuldīgas 2. vidusskolas 2. – 9. klases skolēni, kora un   
      ansambļa dalībnieki
6.   „Izdejojam vasaru” 06.06. - 17.06.  Vārmes pamatskola Aija Gierkena 26275454 8 – 13 gadus veci sporta deju pulciņa un ritmikas grupas   
     dalībnieki
7.  „Pepijas un Nilsona kunga piedzīvojumi Laidos” (diennakts nometne) 05.06. - 09.06.  Laidu pamatskola Kaspars Rudītis 26471532 Bērni un jaunieši no 9 līdz 16 gadiem
8.  „Jūrkalne 2016” (diennakts nometne) 13.06. - 17.06.  Atvari, Jūrkalne, Jūrkalnes pagasts, Ventspils novads,  Laila Zudāne 29106235 7. – 12. klases skolēni
   organizē V.Plūdoņa Kuldīgas ģimnāzija
9.  „Raibā pasaule” 01.06. - 14.06.  Kuldīgas pamatskola Dace Rimaševska 29230463 1. – 2. klases skolēni
10.  „Zem matemātikas brīnumu cepures” (diennakts nometne) 14.06. - 18.06.  Z.A.Meierovica Kabiles pamatskolā,  Gunta Jankovska 28353904 5. – 7. klases skolēni
   organizē Kuldīgas Centra vidusskola
11.  „Kopā Cenšoties Varam - izzini un izpēti!” (diennakts nometne) 16.08. - 20.08.  Kuldīgas Centra vidusskola Iveta Eglīte 29644116 Topošie 10. klases skolēni
12.  „Koši, droši, radoši” 06.06. - 15.06.  Kuldīgas Centra vidusskola Silvija Herca 29358013 2. – 4. klases skolēni
13.  „Zem lupas” (diennakts nometne) 15.06. - 19.06.  Laidu pamatskolā, organizē Kuldīgas Centra vidusskola  Gunta Jankovska 28353904 7. – 9. klases skolēni
14.  „Eko dzīves smalkumi” 08.06. - 21.06. Kuldīgas Centra vidusskola Iveta Megne 29627999 1. klases skolēni
15.  Jauno Latvijas valsts patriotu skola 2016 (diennakts nometne) 04.07. - 09.07.  Rendas pagasta atpūtas bāzes „Usmas Meķi” teritorija,  Viesturs Zviedris 26165856 4. – 11. klases skolēni
   organizē Kuldīgas Centra vidusskola
16.  „Īvande 2016”, diennakts sporta-atpūtas nometne 24.07. - 30.07.  „Skolas nams”, Īvandes pagasts, Inita Šneidere 29555220 Kuldīgas novada sporta skolas volejbola   
    organizē Kuldīgas novada sporta skola   nodaļas audzēkņi no 2. līdz 10. klasei
17.  „Talanti dabas skolā VI” 01.06. - 10.06.  Kuldīgas 2. vidusskolas Rendas filiāle Silvija Balana 27157331 Bērni no 6 līdz 13 gadiem (1.-6. klase)
18.  „Kas meklē - tas atrod savu Talantu!” 06.06. - 17.06.  Kuldīgas 2. vidusskola Jana Paipa 29155295 Kuldīgas 2. vidusskolas skolēni no 7 līdz 13 gadiem
19.  „Darbs dara darītāju” (diennakts nometne) 22.08. - 26.08.  Kuldīgas Alternatīvās sākumskolas Padures filiālē Inese Vitte 29628811 Bērni un jaunieši no 8 līdz 16 gadiem
20.  „Savējais starp savējiem” (diennakts nometne) 08.06. - 12.06.  Kuldīgas Alternatīvā sākumskola Sangrita Upeniece 29159070 5. - 6. klases skolēni
21.  „Jautrie pavāri-1” 06.06. - 17.06.  Kuldīgas Alternatīvā sākumskola Inese Vitte 29628811 1. - 2. klases skolēni
22.  „Jautrie pavāri-2” 06.06. - 17.06.  Kuldīgas Alternatīvā sākumskola Ilona Incenberga 29487731 3. - 4. klases skolēni
23.  „Prieks dejā!” 06.06. - 16.06.  Kuldīgas Centra vidusskola Indra Tīruma 26885804 Kuldīgas Centra vidusskolas 4.-6. klases skolēni
24.  „Masku jampadracis” (diennakts nometne) 02.06. - 06.06.  Kuldīgas Centra vidusskola, Liepāja Maija Ļeļa 28357969 Kuldīgas Centra vidusskolas 5.-7. klases skolēni – teātra   
      pulciņa dalībnieki
25.  „Elpo zaļi 2016” (diennakts nometne) 04.07. - 08.07.  Bērnu un jauniešu centrs, Kazdangas pils, Jūrkalne Inga Zelcere 29139790 6.-10. klases skolēni
26.  „Dinamika” (diennakts nometne) 27.06. - 01.07.  Bērnu un jauniešu centrs Sangrita Upeniece 29159070 Jaunieši no 13 līdz 22 gadiem 
27.  „Kapteiņa Granta bērni” (diennakts nometne) 08.08. - 12.08. Turlavas pamatskolā, organizē Bērnu un jauniešu centrs Viktors Fiļippovs 29231684 Bērni un jaunieši no 12 līdz 16 gadiem
28.  „Raibā vasara” 06.06. - 17.06.  Bērnu un jauniešu centrs  Ruta Orlova 26467724 Bērni un jaunieši no 7 līdz 12 gadiem
29.  „100 labas lietas Latvijas simtgadei” (diennakts nometne) 17.06. - 21.06.  Kuldīgas pamatskolas Basu filiālē,  Indra Tīruma 26885804 Novada skolu 4. klases skolēni
   organizē Jauno talantu skola
30.  „Raibās dienas Basos” (diennakts nometne) 30.5. -03.06. Kuldīgas pamatskolas Basu filiālē,  Iveta Eglīte 29644116 5.-8. klases skolēni, Jauno talantu skolas dalībnieki
   organizē Jauno talantu skola
31.  „Let’s sing and move in English” 27.06. - 08.07.  Dzirnavu ielā 13, Kuldīgā,  Agnese Čīče 20060805 Bērni no 5 līdz 11 gadiem ar un  bez angļu valodas 
   organizē izglītības centrs „DaJo”   priekšzināšanām
32.  „Āra dzīves ABC 2016” (diennakts nometne) 06.06. - 10.06.  Kuldīgas novada Padures pagasta teritorija,  Ilonda Reita  29349488 Jaunieši no 12 līdz 13 gadiem 
   organizē biedrība „Eguss”
33.  „Esi sveicināta, vidusskola!”(diennakts nometne) 08.08. - 12.08.  Kuldīgas Mākslas un humanitāro zinību vidusskola,  Ilonda Reita 29349488 Jaunieši no 15 līdz 16 gadiem 
   Abava un Venta, Nabas ezeri un tiem pieguļošā teritorija, 
   organizē biedrība „MESS”
34.  „Suitu tradīciju skoliņa 2016” (diennakts nometne) 27.06. - 01.07.  Alsunga, Jūrkalne, Basi, Gudenieki,  Ligita Stašaite 29350773 Sākumskolas vecuma bērni (7-10 gadi)    
   organizē biedrība „Etniskās kultūras centrs „Suiti””
   no Alsungas, Jūrkalnes, Gudeniekiem un Basiem 
35.  „Bernātu piedzīvojumi” (diennakts nometne) 01.08. - 10.08.  Nīcas novads, Bernāti, atpūtas centrs „Draudzība”,  Gunita Meiere 29668074 7-16 gadus veci bērni ar īpašām vajadzībām
   organizē Latvijas Bērnu fonds
36.  „Kas meklē labo, tas to atrod Pelču pagastā!” (diennakts nometne) 08.08. - 14.08.  Pelču pagasta tautas nams un pagasta apkārtne,  Jana Paipa 29155295 Kuldīgas novada Pelču pagasta bērni no 1. līdz 9. klasei 
   organizē Jana Paipa
37.    „Ielecam vasarā” 06.06. - 17.06.  Fitnesa centrā, Smilšu ielā 24, Kuldīgā,  Jeļena Miezīte 26405549 Bērni un jaunieši no 5 līdz 16 gadiem
   organizē SIA „Viva fitness”
38. Radoši izzinošā nometne 13.06. - 22.06.  Kaļķu ielā 33, Kuldīgā,  Lāsma Vītoliņa 26488601 Bērni un jaunieši no 8 līdz 12 gadiem 
   organizē biedrība „Kuldīgas mantojums”
39. Kuldīgas florbola kluba vasaras nometne 2016 (diennakts nometne) 04.07. - 08.07. Koknese, p/a „Kokneses sporta centrs”,  Ivo Solomahins 29810990 Kuldīgas florbola kluba biedri no 11 līdz 13 gadiem
   organizē Kuldīgas florbola klubs
40.  „Baltā bumbiņa 2016” 04.07. - 08.07., Galda tenisa klubā, Virkas ielā 15, hallē Inita Šneidere 29555220 2.-11. klases bērni un jaunieši
  11.07. - 15.07.  Piltenes ielā 25, organizē galda tenisa klubs „Hercogs”
41.  „Futbols – vairāk nekā spēle, 2016” 15.06. - 22.06.  Īvande, Īvandes muiža,   Māris Tilgalis 22444229 Bērni no 5 līdz 8 gadiem 
   organizē biedrība „Kuldīgas futbola skola”
42.  „Jauki dzīvot laukos”  03.08. - 14.08.  Zemnieku saimniecība „Birzgaļi”,  Dace Zommere 26185967 Bērni no 5 līdz 14 gadiem 
   organizē Dace Zommere
43.  „Skautu ekspedīcija Abava 2016” (diennakts nometne)  06.07. - 10.07.  Abava un Venta un tām pieguļošā teritorija maršrutā  Edgars Gaigalis 26476779 Bērni un jaunieši no 8 līdz 16 gadiem 
   Renda-Nabas ezeri-Kuldīga, organizē SIA „DA1”
44.  EKO skola 2016 – „Jūras krasta leģenda” (diennakts nometne) 18.06. - 22.06.  Pāvilostas vidusskola, organizē biedrība „Piektdienis” Anita Balode 226827266 V.Plūdoņa Kuldīgas ģimnāzijas un Pāvilostas ģimnāzijas   
      skolēni no 12 līdz 16 gadiem 
45.  „Vasaras biznesa skola” 06.06. - 17.06.  Piltenes ielā 25, V.Plūdoņa Kuldīgas ģimnāzijā,  Emīls Anškens 28647442 15-16 gadus veci jaunieši ar vēlmi gūt zināšanas
   organizē SIA „Kurzemes biznesa inkubators”   un praktiskās iemaņas uzņēmuma veidošanā, aktivitāšu   
      plānošanā un vadīšanā
46.  „Vasaras raibumiņi-3” (diennakts nometne) 04.07. - 08.07. Īvandes muižā, organizē SIA „Īvandes muiža” Inguna Krebse 29719122 Bērni un jaunieši no 9 līdz 12 gadiem
47.  „Dziedu savai Kuldīgai un Latvijai” (diennakts nometne) 01.06. - 05.06.  Kuldīgas 2. vidusskola, organizē Jana Paipa Jana Paipa 29155295 Kuldīgas 2. vidusskolas kora un ansambļa dalībnieki (4.-9. klase)
48.  „Mans mantojums” 01.08. - 12.08. Dienas centrā, Liepājas ielā 8, Kuldīgā,  Daiga Zemke 29904969 Sociāli mazaizsargātu ģimeņu bērni no 10 līdz 12 gadiem
   organizē p/a „Sociālais dienests”
49.  „Zaļā ekspedīcija Valtaiķos” (diennakts nometne) 25.06. - 29.06.  Laidu pagasta z/s „Podnieki” Valtaiķos Iveta Eglīte 29644116 10-16 gadus veci bērni un jaunieši
50.  „Sporta un intelektuālo spēļu studijas  2016” 18.07. - 22.07.,  Kuldīgas novada sporta skolas šaha klubs,  Saila Jansone 26579494 2.-5. klases skolēni
  25.07. - 29.07.  Liepājas iela 14, Kuldīga
51.   „Kamolis” (diennakts nometne) 13.07. - 18.07.  Z.A.Meierovica Kabiles pamatskolā,  Gunta Jankovska 28353904 6.-8. klases skolēni, 13 līdz 15 gadus veci
   organizē biedrība „Sporta klubs „Katrīna””
52.  „Vieglatlēts-2016” (diennakts nometne) 04.07. - 10.07. Īvandes muižā, Īvandē,  Saila Jansone 26579494 Kuldīgas novada sporta skolas vieglatlētikas
   organizē Kuldīgas novada sporta skola   nodaļas audzēkņi
53.  „Saules kalēji” (diennakts nometne) 11.06. - 15.06. Ērgļu novads, dabas pētnieka Māra Oltes privātīpašumā,  Viesturs Zviedris 26165856 Jaunieši no 12 līdz 15 gadiem
   organizē biedrība „Sapņu tilti”
54.  „Radošie kuldīdznieki 2016” 31.05. - 10.06.  Kuldīgas Mākslas un humanitāro zinību vidusskola Ina Ozola 27020568 Mākslas skolas audzēkņi no 8 līdz 16 gadiem
55.  „Animācijas darbnīca 2016” 01.08. - 12.08 Kuldīgas Mākslas un humanitāro zinību vidusskola Ina Ozola 27020568 Bērni un jaunieši no 8 līdz 16 gadiem 

Informāciju apkopoja SanTa DuBurE



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

2016. gada 12. maijs

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

P. 16.V 16.00 DuSmĪgIE PuTnI. FILma
P. 16.V 18.00 2016
O. 17.V 17.00 ASV 
O. 17.V 19.00  Ilgums 1’30
C.  19.V 16.30  Animācijas ģimenes filma
C.  19.V 18.30 Filma dublēta latviešu valodā
P. 20.V 16.00  U
Sv. 22.V 15.00  
P. 23.V 17.30
O. 24.V 17.30
T. 25.V 18.00
C. 26.V 17.30

P. 20.V 18.00 KaraLISKS PIEDāVājumS
Sv. 22.V 17.00 2016, Vācija, Francija, Meksika
O.  24.V 19.30  Ilgums 1’37
C.  26.V 19.30 Drāma, 16+

P. 20.V 18.00 zaĻā ISTaBa
Sv. 22.V 17.00 2015, ASV
P.  23.V 19.30  Ilgums 1’34
T.  25.V 19.30 Trilleris, šausmu filma, 16+

Sestdien, 14. maijā, 17.00 – BDK „Stariņš” 25. dzimšanas dienas koncerts.
Sestdien, 21. maijā, 18.00 – VPDK „Bandava” 35 gadu jubilejas koncerts. 
Sestdien, 21. maijā, 22.00 – 24.00, 1905. gada parkā – 2. mākslas kaleidoskops 

„uguns (un) nakts”. Šī nakts pārsteigs kā krāsaino stikliņu neparedzamās kombinācijas 
bērnības kaleidoskopā, kuru vietā šoreiz būs visdažādākās mākslas formas – gaismas 
instalācijas, „House” mūzika ar 19. gadsimta dzeju, teātris, laikmetīgā deja, glezniecība 
un pasakas, kas varbūt tomēr ir patiesība.

Nu jau ceturto mēnesi mans rīta 
maršruts uz darbu ved uz citu debes-
pusi – uz Kuldīgas novada Bērnu un 
jauniešu centru. Jā, tikai uz vienu, 
nevis uz četrām darbavietām kā tas 
bija līdz šim. Pamazām jau esmu ar 
šīm izmaiņām apradusi, bet, šķiet, 
laiciņam tomēr vēl jāpaiet. Mācos 
vakarus pavadīt kopā ar saviem bēr-
niem un darbu „nenest uz mājām”.

Pavasaris ir dulls laiks ne tikai 
vispārizglītojošās skolās, bet arī 
šajā iestādē. Ir daudz pasākumu ne 
tikai darba dienās, bet arī brīvdienās, 
kurus organizējam un kuros pieda-
lāmies. Šobrīd Bērnu un jauniešu 
centrā par galveno prioritāti uzskatu 
struktūras sakārtošanu un vienotu 
mērķu izvirzīšanu. Tikai ejot visiem 
uz vienu mērķi, varam ko sasniegt, 
nav nozīmes katram „paladziņu 
raustīt” uz savu pusi.

Man ļoti nepatīk, ja veidojas rutī-
na tajā, ko daru, un, šķiet, ka jaunajā 
darbavietā tāda nemaz nevar izvei-
doties, jo katra diena ir citādāka nekā 
iepriekšējās. Nepārtraukti saskaros 
ar ko jaunu – ar jaunām situācijām, 
kurām jārod risinājums, ar jauniem 
cilvēkiem, man jauns būs pat tas, 
ka vasarā jāiet uz darbu, jo līdz 
šim esmu baudījusi garo pedagogu 
atvaļinājumu.

Šobrīd mācos dzīvi dzīvot no 
jauna, ieraudzīt to, ko nebiju ievēro-
jusi, un vairāk laika veltīt sev. Daudz 
mācos un lasu par menedžmentu, 
vadību, likumiem, jo gribu būt zino-
ša tajā, ko daru. Apmeklēju kultūras 
pasākumus ne tikai kā dalībniece, 
bet arī kā skatītāja. Iepazīstu jaunus, 
talantīgus un veiksmīgus cilvēkus, 
kuru pieredzē un uzskatos labprāt 
ieklausos.

Man ir redzējums par to, kādu 
vēlos Bērnu un jauniešu centru pēc 
vairākiem gadiem, taču būtu pāragri 
par to runāt skaļi – sapņošu un došos 
tā virzienā. Šobrīd esmu ielēkusi jau 
„braucošā vilcienā”, par īsto pārbau-
dījumu uzskatu jauno mācību gadu. 
Ticu, ka man viss izdosies, jo apkārt 
ir lieliski, darboties griboši cilvēki. 
Arī ģimene mani ļoti atbalsta, un es 
to augstu vērtēju.

Pavasaris ir aktīvs laiks ne tikai 
darbā. Jau no skolas laikiem maijs 
man asociējas ar Pasaules čempio-
nātu hokejā, kuram sekoju līdzi arī 
šogad. Arī abi mani bērni ir dzimuši 
pavasarī. Baudu brīdi, kad daba 
mostas pēc garā ziemas miega – tas 
arī mani pamodina darboties vēl 
sparīgāk un novērtēt to, kas man ir, 
nevis tik daudz domāt par to, ko vēl 
gribu. Man ir brīnišķīga ģimene, 
uzticami draugi, aizraujošs darbs 
un atsaucīgi cilvēki apkārt. Vai maz 
drīkst vēlēties ko vairāk? 

Katra 
diena 

citādāka

InESE aSTašEVSKa, 
Kuldīgas novada Bērnu un jauniešu 
centra vadītāja

Vārmē būs mobilais mamogrāfs 
9. jūnijā sievietes tiek aicinātas veikt krūšu izmeklējumus Vārmes 

pagastā pie sporta halles, kur ieradīsies mobilais mamogrāfs.
Mamogrāfijas izmeklējumi tiks veikti tikai pēc iepriekšēja pieraksta:
sievietēm, kuras ir saņēmušas uzaicinājuma vēstuli no Nacionālā vese-

lības dienesta, valsts skrīninga programmas ietvaros izmeklējums ir bez 
maksas (uzaicinājuma vēstule ir derīga 2 gadus kopš iesūtīšanas datuma);

ar ģimenes ārsta vai ārstējošā ārsta norīkojumu, kuram nav līgumattiecību 
ar Nacionālo veselības dienestu – par maksu.

Pieraksts notiek pa tālruni 67142840 vai 27866655 (iepriekš sagatavot 
personas kodu).

Sīkāka informācija www.mamografija.lv.  

ēDOLē
13. maijā 9.00 – lai padarītu mūsu 

sētas skaistākas un krāšņākas, sieviešu 
apvienība „Vaidelote” organizē braucienu 
uz Ventspils novada Popes pagasta stād- 
audzētavu „Bērziņi”.

guDEnIEKOS
Līdz 30. maijam Gudenieku kultūras 

namā – Kuldīgas pamatskolas Basu filiāles 
skolēnu darbu izstāde.

13. maijā 19.00 Gudenieku kultūras 
namā – „Vasarsvētku koncerts”, piedalī-
sies pašmāju kolektīvi, Basu pamatskolas 
skolēni, individuālie izpildītāji un viesi no 
kaimiņu pagastiem.

KaBILē
Līdz 3. jūnijam bibliotēkā – Zitas Zvaig-

znes rokdarbu izstāde.
14. maijā 19.00 saieta namā „Sencis” – 

vidējās paaudzes deju kolektīvs „Meždzir-
nas” un draugi aicina uz deju koncertu 
„Vasarsvētku sadancis”. Ieeja koncertā 
bez maksas.

KurmāLē
Maijā pagasta izstāžu zālē – Uģa Bre-

dovska fotoizstāde „Ziedu burvība”.
LaIDOS
No 17. līdz 31. maijam Sermītes bib-

liotēkā – Laidu pagasta rokdarbu pulciņa 
dalībnieču darbu izstāde.

No 13. līdz 25. maijam Laidu pagasta 
„Bitītē”  skatāma „Retro izstāde”. 

Aicinām Laidu pagasta pensionārus 
iesniegt savas idejas, ierosinājumus, uz 
kurieni doties ekskursijā vasarā.

PaDurē
Maijā bibliotēkā – Mudītes Martinovas 

un Katrīnas Annas Martinovas gleznu 
izstāde.

Līdz 15. maijam bibliotēkā – sadarbī-
bā ar Padures sākumskolu un biedrību 
„Padure” lasīšanas konkurss skolēniem 
„Punktainā lasīšana 2”.

PELČOS

Otrdienās 13.00, sestdienās 11.00 
bibliotēkā – datorkonsultācijas.

Bibliotēkā trešdienās 16.30 (iesācējiem) 
un piektdienās 18.00 (ar priekšzināšanām) 
– spāņu valodas nodarbības.

Bibliotēkā – Grētas Girvaites gleznu 
izstāde „Caur dimensijām”.

14. maijā 15.00 „Pagrabiņā” – Ģimenes 
dienai veltīta radošā darbnīca.

17. maijā 11.00 bibliotēkā – pavasara 
pasaku rīts vismazākajiem.

21. maijā 15.00 pie „Pagrabiņa” – pa-
gasta svētki „Pelčiem – 25”; 21.00 tautas 
namā – balle ar grupu „Imula”.

rEnDā
Līdz 21. maijam kultūras namā – pa-

gājušā gadsimta tamborētu, izšūtu, austu 
un rišeljē tehnikā darinātu balto galdautu 
izstāde.

Līdz 31. maijam bibliotēkā – Dzintara 
Lejas fotoizstāde.

21. maijā 11.00 Rendas estrādē – Kur-
zemes novada draudžu pateicības diena 
„Par visu esiet pateicīgi”: 11.00 – 13.00 
Bauskas, Grobiņas, Jelgavas, Kandavas, 
Kuldīgas un Piltenes draudžu prāvestu 
uzrunas un kopdziesmas; 14.00 – koncerts, 
piedalās Jelgavas Sv.Annas draudzes koris, 
Sesavas, Dalbes, Rendas, Bunkas, Prie-
kules, Vaiņodes un Kuldīgas Sv.Katrīnas 
draudžu ansambļi, Jelgavas jauniešu centra 
vijolnieku ansamblis „Junda”; 16.00 – diev-
kalpojums Rendas baznīcā. Vada bīskaps 
Pāvils Brūvers, prāvests Uldis Gailītis un 
ev.-māc.p.i. Agrita Staško. Visas dienas 
garumā bērniem notiks radošās darbnīcas. 

7. jūnijā tiek organizēts brauciens uz 
Latvijas Nacionālo teātri „Žurkas ex libris”. 
Biļetes cena – EUR 10,92. 

rumBā
Līdz 15. maijam – Rumbas pagasta 

pārvaldes nama zālē – Agneses Liping 
gleznu izstāde.

Maijā bibliotēkā – izstāde ar pagasta 

iedzīvotājas Annas Gabalas krustdūrienā 
izšūtajām gleznām.

17. maijā 12.00 Rumbas pagasta bib-
liotēkā, 16.00 Ventas ciema „Bukaišos” – 
radošā darbnīca.

31. maijā 15.00 Ventas ciemā – pikniks 
„Čau, vasara!”

SnēPELē
Līdz 27. maijam bibliotēkā  skatāma 

Latvijas – Lietuvas programmas projekta 
„Ezeri nākotnei” partneru ceļojošā fotoiz-
stāde. Maijā – snēpelnieces Irēnas Taubes 
rokdarbu izstāde „Manis pašas radīts...”.

14. maijā 19.00 kultūras namā – Snēpe-
les amatierteātra otrā izrāde –  E.Grāmat-
nieces „Jaunsaimnieka līgavas”.  Jautra 
spēle 3 daļās.

17. maijā 10.00 bibliotēkā – radošā 
nodarbība pirmsskolas vecuma grupas 
bērniem „Tinam, pinam, līmējam...”

20. maijā 13.00 kultūras namā – prak-
tisko nodarbību cikla „Radoši, praktiski, 
interesanti un arī sātīgi” kārtējā nodarbība 
„Ejam ciemos!”.

27. maijā 19.00 brīvdabas estrādē – 
Snēpeles kultūras nama pašdarbības ko-
lektīvu sezonas noslēguma koncerts „Paši 
skaistākie vārdi...”

29. maijā 15.00 – jautrās orientēša-
nās sacensības ģimenēm „Vai tu pazīsti 
Snēpeli?”. Komandā 3 dalībnieki, vismaz 
viens pieaugušais. Dalību pieteikt līdz 26. 
maijam kultūras namā vai pa tālr. 27843792, 
28761112.

TurLaVā
Maijā bibliotēkā – Sandras Brantevicas 

pildspalvu kolekcija; PII „Lāčuks” radošo 
darbu izstāde „Mana mīļākā krāsa”; no 
17. maija – Tatjanas Tilkas darinātie darbi 
no papīra izstādē „Labāk vienreiz redzēt…”. 

14. maijā 19.00 Dižgaiļu parka estrādē – 
labdarības koncerts „Iedejosim Vasarsvēt-
kus”, saziedotie līdzekļi tiks novirzīti Vaira 
Jokubauska atveseļošanās vajadzībām.

19. maijā 13.00 Turlavas kultūras 
namā – senioru pavasara balle „Atkalre-
dzēšanās prieks”, aicināti arī citu pagastu 
seniori. Dalības maksa – EUR 2. Pieteik-
ties līdz 16. maijam pa tālr. 26263960 vai 
28614939.

26. maijā 12.00 – otrais plenērs radošā 
gaisotnē „Ciemgaļu mežābeles perfor-
mance”. Aicināti Ciemgaļu mežābeles 
popularizētāji, dabasdraugi un ikviens radoši 
noskaņots cilvēks, kurš dzejo, glezno, kom-
ponē, ada, auž, izšuj, fotografē vai ir citādi 
radošs, lai relaksētos, iedvesmotos un radītu 
ko paliekošu par seno Ciemgaļu mežābeli, 
šobrīd ceturto dižāko ābeli Latvijā.

29. maijā 12.00 Dižgaiļu parka estrā-
dē – „Turlavas skrējiens – 2016”. Šogad 
skrējiens svin 15 gadus.

Vārmē
Maijā bibliotēkā – „Vārmenieku rokdar-

bu un amatniecības darbu izstāde”. Aicinām 
esošos un bijušos vārmeniekus savus 
darbus nogādāt bibliotēkā. Informācija pa 
tālr. 63323133 vai 27800188.

14. maijā 11.00 pulcēšanās Kārļa lauku-
mā – velodiena Vārmē „Pa dižkoku takām”.

21. maijā 17.00 Vārmes Sv. Miķela 
baznīcā – labdarības koncerts „Torņu sa-
saukšanās”. Koncertā piedalās vokālie an-
sambļi – JVA „Atbalss” (Vārme), SVA „Ro-
mance” (Skrunda), SVA „Guns” (Jelgava), 
kamerkoris „Rāte” (Kuldīga), JVA „Mēs 
tikāmies martā” (Ādaži), JVA „Tonuss” 
(Lieģi), Paulu ģimene no Rīgas. Saziedotie 
līdzekļi tiks ieguldīti Vārmes baznīcas torņa 
atjaunošanai.

28. maijā pamatskolā – Vārmes sko-
lai – 90! Bijušo absolventu, skolotāju un 
darbinieku salidojums: 16.00 – viesu re-
ģistrācija; 17.00 – svētku koncerts; 21.00 – 
balle, spēlēs grupa „Sapņu pietura” (dalības 
maksa ballei EUR 5). Pieteikšanās pa tālr. 
27834533; 28374704; e-pasts: varmesk@
kuldiga.lv.

14.V 10.00 F1N lidmodelistu sacensības; KNSS halle, Piltenes iela 25, Kuldīga
14.V  12.00 Kuldīgas novada atklātais čempionāts basketbolā; 
  KNSS sporta nams, Virkas iela 13, Kuldīga
17.V  10.00 Kuldīgas novada atklātās skolēnu – jauno vieglatlētu sacensības; 
  Alsungas vidusskolas stadions
18.V  17.30 28. skriešanas seriāla „Kuldīgas apļi – 2016” 3. kārta; 
  Krauļu priedes, Kuldīga
19.V 11.00 Senioru veselības diena; KNSS manēža, Dzirnavu iela 13, Kuldīga
21.V  11.00 Kurzemes jaunatnes čempionāts futbolā; 
  A.Grundmaņa stadions, Īsā iela 4, Kuldīga
27.V 18.00 Kuldīgas NSS apliecību izsniegšana 9. klases audzēkņiem; 
  KNSS manēža, Dzirnavu iela 13, Kuldīga

SPOrTa PaSāKumI maIjā


