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šajā numurā

Skolēni vasarā
varēs strādāt
> 2. lpp.

Atklāts piemineklis 
Ē.Valteram
> 4. lpp.

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

„Lido zivis” 
programma
> 5. lpp.

Inga BērzIņa, Kuldīgas novada 
Domes priekšsēdētāja

31. martā svinīgi atklāts restau-
rētais Kuldīgas vecais rātsnams, 
kas ir valsts nozīmes arhitektūras 
piemineklis un nozīmīga vecpilsē-
tas kultūras mantojuma daļa.

„Kuldīga var lepoties ar to, ka tajā 
ir divi rātsnami, kas saglabājušies līdz 
mūsdienām.  Jaunais rātsnams, kurā 
darbojas pašvaldība, atjaunots jau 
iepriekš, un nu pašā Kuldīgas sirdī, 
Rātslaukumā svinīgi atklājam restau-
rēto vēsturisko veco rātsnamu. Nams 
atjaunots ļoti labi un kvalitatīvi. Liels 
paldies būvniekiem, restauratoriem 
un visiem pārējiem, kuri ieguldījuši 
savu darbu un pūles vecā rātsnama 
atdzimšanā,” atklājot restaurēto ēku, 
sacīja Kuldīgas novada Domes priekš-

Svinīgi atklāts restaurētais vecais rātsnams

Vecais rātsnams pēc restaurācijas ir atguvis savu vēsturisko krāšņumu.

Latvijas nacionālā kultūras centra direktore Signe Pujāte (no kreisās), 
Kuldīgas restauratoru ilggadējais sadarbības partneris restaurators 

Pērs Villijs Fargestads no Drobakas (norvēģijā), Kuldīgas novada 
Domes priekšsēdētāja Inga Bērziņa un SIa „Ostas celtnieks” valdes 

priekšsēdētājs Konstantins Bursakovskis svinīgi pārgrieza lenti.

mākslas studijas „Varavīksne” aušanas stelles iekārtotas 
jaunās telpās.

rātsnamā izvietotas Tautas lietišķās mākslas studiju „Varavīksne” 
50 gadu un „Ķocis” 40 gadu jubilejas izstādes.

sēdētāja Inga Bērziņa.
„Kuldīgas vecais rātsnams ir valsts 

nozīmes arhitektūras piemineklis un 
svarīga mūsu kultūras mantojuma 
daļa – šādu 18. gs. koka ēku būvnie-
cības paraugu nav daudz visā Eiropā. 
Tādēļ uzņemties šādu projektu mums 
bija gan papildu atbildība, gan gods. 
Esam gandarīti, ka izdevās izpildīt 
uzdevumu, gan saglabājot ēkas au-
tentiskumu, gan vienlaikus nodro-
šinot mūsdienu prasībām atbilstošu 
funkcionalitāti, turklāt paveicām to 
precīzi paredzētajā termiņā,” stāsta 
projekta ģenerāluzņēmēja SIA „Ostas 
celtnieks” valdes priekšsēdētājs Kon-
stantins Bursakovskis.

Kā jau iepriekš ziņots, Kuldīgas 

veco rātsnamu bija nepieciešams 
restaurēt, jo ēka bija sliktā tehniskā 
stāvoklī. Nams ir nozīmīgs gan kā 
pilsētbūvniecības paraugs, gan kā 
tradicionālo kultūras vērtību radīšanas 
vieta. Pēc pašvaldības pasūtījuma 
ēkas tehnisko projektu izstrādāja 
SIA „Wonderfull”, bet restaurāciju 
atbilstoši iepirkumam gada laikā veica 
SIA „Ostas celtnieks”.

Lai apmeklētājiem būtu iespējams 
iepazīt tradicionālu 19. gadsimta sā-
kuma koka ēku būvniecības tradīciju, 
atjaunots vēsturiskais telpu plānojums 
un anfilāde abos stāvos, kā arī viens no 
diviem vēsturiskajiem manteļskurste-
ņiem, atsegtas laikmetam raksturīgās 
būvkonstrukcijas, būvdetaļas un sienu 
gleznojumi. Atjaunota arī maģistrāta 
zāle, kurā kādreiz izlēma pilsētas 
svarīgākos jautājumus, atsegti koka 
siju griesti, saglabātas vēsturiskās un 
pēc 1973. gada projekta izgatavotās 
detaļas, kas bija labā tehniskā stāvoklī. 
Balstoties uz arhitektoniski māksli-
niecisko izpēti, vēsturiskajā atrašanās 
vietā atgriezušās kāpnes. Tā kā bija 
nepieciešams paplašināt amatnieku 
darbnīcas un nodrošināt tajās pietieko-
šu gaismu, 2. stāva pažobelēs atsegtas 

un jumtā uz Alekšupītes pusi izveido-
tas Kuldīgai raksturīgās, jau esošajām 
analogas logu izbūves. Restaurēta arī 
nama fasāde. Darbos izmantotas tradi-
cionālās metodes un materiāli.

Atjaunotajā ēkā, tāpat kā pirms 
restaurācijas, darbosies tautas lietiš-
ķās mākslas studijas „Varavīksne” un 
„Ķocis”, radošā fotostudija „Divas 
upes”, kā arī Kuldīgas aktīvās atpūtas 
centrs, kas šeit atgriezīsies nedaudz 
vēlāk – vasarā.

Vecā rātsnama restaurācijas pie-
teikumu pašvaldība bija iesniegusi 
Kultūras ministrijas rīkotajā Eiropas 
Ekonomikas zonas (EEZ) finan-
šu instrumenta 2009. – 2014. gada 
perioda programmas „Kultūras un 
dabas mantojuma saglabāšana un 
atjaunošana” grantu shēmā „Kultūras 
mantojuma saglabāšana”. Projektam 
pieejamais EEZ līdzfinansējums bija 
EUR 250 000, savukārt pārējās izmak-
sas pēc izsludinātā būvniecības darbu 
iepirkuma sedza Kuldīgas novada 
pašvaldība. Kopumā ēkas restaurācija 
izmaksāja vairāk nekā pusmiljonu eiro.

KrISTĪnE DuĻBInSKa, mārketinga 
un sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja

EDuarDa DamBErga foto

Ar zilajām vizbulītēm un lidojo-
šām vimbām virs Ventas rumbas ir 
atnācis pavasaris. 

Dienas kļuvušas garākas, un 
siltais laiks mūs vedina laukā no 
mājām. Upju krasti kā nosēti ar 
makšķerniekiem, meži pilni ar skrē-
jējiem un nūjotājiem, dārzos rosās 
puķu draugi.

Nedēļas nogalēs mūs apciemo 
aizvien vairāk tūristu, kuri, tāpat 
kā mēs, lai nodzīvotu vismaz līdz 
simts gadiem, steidz padzert tēju 
kopā ar Ēvaldu Valteru. Kā teica 
tēlnieks Oskars Mikāns: drīkst viņu 
arī samīļot vai iesēsties klēpī. Val-
terīša krūzē un apakštasītē krājas 
monētas – uz laimi vai atgriešanos, 
vai klusas vēlmes piepildījumu? 
Bet tikai jaukās un dvēseliskās 
vietās mums gribas kaut ko atstāt, 
fotografēties un dalīties. Kuldīgas 
novadā šādu vietu ar katru pavasari 
kļūst arvien vairāk. Un katra skaisti 
sakārtota vieta vēl vairāk izceļ tās, 
kurām „roka ir jāpieliek”.

Neesam vēl tik turīgi, visam uz-
reiz naudas nepietiek, bet ar Eiropas 
fondu līdzfinansējumu, soli pa solim 
virzāmies uz priekšu. Lieliem būv-
niecības darbiem ir vajadzīgs liels 
finansējums, bet savas apkārtnes 
sakopšanai pietiek ar labo gribu, 
čaklumu un vēlmi strādāt. Aprīlis 
ir talku mēnesis, laiks izmēst pērnā 
gada atkritumus. Dodoties nūjot 
vai makšķerēt, kaut vienu reizi 
paņemsim gumijas cimdus, plast-
masas maisu un savāksim pa ceļam 
nomestās pudeles, konfekšu papīrus 
un citus netīrumus. Savāksim aiz 
sevis pēc piknikiem un aicināsim 
tā darīt arī citus. Domāsim zaļi un 
rīkosimies zaļi ne tikai brīvā dabā, 
bet arī savās mājās. 

Reizē ar „Kuldīgas Novada Vēs-
tīm” ikviens saņēma informāciju, 
kā šķirot atkritumus. Esmu to pie-
līmējusi virtuves skapīša iekšpusē, 
lai varētu ērti ielūkoties un pareizi 
sašķirot. Tā rīkojoties, mēs ne tikai 
saudzējam dabu, bet arī samazinām 
savas izmaksas, jo pareizi sašķiro-
tos sadzīves atkritumus „Kuldīgas 
komunālie pakalpojumi” izved bez 
maksas.

Kuldīgas novadā dzīvo čakli 
ļaudis, kuri ar mīlestību rūpējas par 
savām mājām, dārziem un sētām. 
Reizē ar plaukstošajiem bērzu pum-
puriem, saplauks ziedi balkonos un 
puķu dobēs, izsprauksies garšaugu 
asni un sazaļos apstrādātie lauki. 
Skaistums veldzēs mūsu dvēseles 
un sirdīs ielīs gandarījuma prieks. 
Un gribēsies dzīvot tikai Latvijā –  
kā mūsu novadniekam, gadsimta 
lieciniekam un sirdsapziņai Ēvaldam 
Valteram.

Atgriezties gribas 
dvēseliskās vietās
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Kuldīgas novada pašvaldība 
uzsākusi ēkas Skolas ielā 2 
glābšanu, lai novērstu bīstamību 
iedzīvotājiem un garāmgājējiem.

Darbus sākt Kuldīgas novada 
Dome lēma pērnā gada 28. maijā 
un, pamatojoties uz šo lēmumu, 
šī gada 7. martā tika noslēgts lī-
gums „Par ēkas bīstamības no-
vēršanu Skolas ielā 2, Kuldīgā” 
ar SIA „Kuldīgas būvserviss” par 
summu EUR 38 360,92.

Nama Skolas ielā 2 īpašnieks – 
SIA „Cēsu projekts” – ir informēts 
par ēkas stāvokli un par pašvaldības 
uzsāktajiem bīstamības novēršanas 
pasākumiem viņam piederošajā 
īpašumā. Līdz šim SIA „Cēsu pro-
jekts” nav izrādījis nekādu interesi 
par notiekošo. Lai novērstu nama 
sabrukšanu, pašvaldība ir uzsākusi 
sabiedrībai bīstamās ēkas glābšanu, 

No 30. marta SIA „Ostas 
celtnieks” uzsākusi garantijas 
laikā radušos defektu novēršanu 
projekta „Kuldīgas pilsētas ielu 
tīkla uzlabošana” objektos.

Garantijas laikā radušos defektu 
novēršana notiks vairākās ielās:

Parka iela līdz 6. maijam;
Grants ielā līdz 18. aprīlim;
Mālu ielā no 19. līdz 22. aprīlim;
Dzirnavu ielā no 25. aprīļa līdz 

2. maijam;
Mucenieku ielā no 3. l īdz 

12. maijam;
Stendes ielā no 13. līdz 17. mai-

jam;
Sūru ielā (no apļa līdz Adatu 

ielai) līdz 31. maijam.
Seguma remonta darbu zonas 

tiks norobežotas ar pagaidu ceļazī-
mēm, ielās satiksme netiks slēgta. 
Autovadītāji aicināti būt uzmanīgi 
un ievērot satiksmes organizācijas 
izmaiņas.

Skolēniem vasarā atkal 
iespēja strādāt

Arī šovasar Kuldīgas novada 
pašvaldība organizēs jauniešu 
nodarbinātības projektu, tādēļ 
aicina uzņēmējus un zemniekus 
pieteikties skolēnu nodarbinā-
šanai, bet skolēnus – darbam 
vasaras brīvlaikā.

Iespēja apgūt darba prasmes un 
iemaņas tiks nodrošinātas 16 un 
17 gadus veciem jauniešiem, kuru 
dzīvesvieta deklarēta Kuldīgas 
novadā un kuri mācās vispārizglī-
tojošajās vai profesionālās izglītības 
iestādēs. Laikā no 1. jūnija līdz 
31. augustam paredzēts nodarbināt 
līdz 170 jauniešu, darbu piedāvājot 
rindas kārtībā. Skolēni uzzinās, 
kādi ir viņu darba pienākumi un 
gūs praktisko pieredzi profesionāļu 
uzraudzībā, strādājot ne vairāk kā 
četras stundas dienā, 20 stundas 
nedēļā vienu mēnesi vasarā un sa-
ņemot atlīdzību pēc valstī noteiktās 
minimālās stundas tarifa likmes par 
faktiski nostrādātajām stundām.

Jaunieši tiek aicināti iesniegt 
aizpildītu anketu un ārsta izziņu par 
veselības stāvokli Kuldīgas novada 
pašvaldībā pie Administratīvās no-
daļas speciālistes Baibas Mālnieces 

(102. kabinetā, Baznīcas ielā 1, Kul-
dīgā) vai Kuldīgas novada pagastu 
pārvaldēs pie lietvedes/sekretāres. 
Dokumenti  jāiesniedz no 18. ap-
rīļa līdz 16. maijam.

Savukārt uzņēmēji aicināti no 
4. līdz 25. aprīlim pie B.Mālnieces 
pieteikt nodarbināmo skolēnu skai-
tu, iesniedzot rakstisku pieteikumu. 
Uzņēmējam jāaizpilda pieteikuma 
veidlapa, apņemoties segt 50% no 
darba devēja Valsts sociālās apdro-
šināšanas obligātajām iemaksām.

Skolēni arī paši var ieteikt kon-
krētu darba devēju, iepriekš vieno-
joties ar viņu par darbu. Pašvaldības 
izveidota darba grupa līdz 25. mai-
jam izvērtēs skolēnu iesniegtās 
pieteikumu anketas.

Pieteikuma anketu un plašāku 
informāciju par projekta noteiku-
miem var skatīt mājaslapā: www.
kuldiga.lv.

Kuldīgas novada pašvaldība pir-
mo reizi skolēnu projektu īstenoja 
2011. gadā. Kopš tā laika uzņēmēji 
un zemnieki skolēniem nodrošinā-
juši 741 darba vietu.

SIgnETa LaPIņa, 
sabiedrisko attiecību speciāliste

Var piedalīties
„Uzņēmēju dienās Kurzemē”

Aicinām Kuldīgas novada uz-
ņēmējus piedalīties „Uzņēmēju 
dienās Kurzemē 2016”, kas no-
tiks 27. un 28. maijā Olimpiskajā 
centrā Liepājā.

Lai pieteiktu dalību pasākumā, 
lūdzam sazināties ar Kuldīgas attīs-
tības aģentūras direktora vietnieci 
Daci Strazdiņu, zvanot pa tālruni 
63322625, 26691192 vai rakstot 
e-pastā: dace.strazdina@kuldiga.
lv. Pieteikumi tiks gaidīti līdz 15. 
aprīlim.

„Uzņēmēju dienas Kurzemē 
2016” rīko Latvijas Tirdzniecības 
un rūpniecības kamera sadarbībā ar 
Liepājas pilsētas domi. Pasākumā 
plānots sapulcināt vairāk nekā 150 
dalībnieku no visas Kurzemes, 
lai piedāvātu izklaidējošu un in-
formējošu dienu aptuveni 15 000 
apmeklētāju. Izstādē varēs iepazīties 
ar Kurzemes reģiona uzņēmējiem, 
klātienē apskatīt ražotāju produkciju 
un novērtēt vietējo pakalpojumu 
sniedzējus.

Savukārt sadarbībā ar laikrakstu 
„Dienas Bizness” notiks biznesa 
iespēju forums, kurā pārrunās vai-
rākus aktuālus tematus, piemēram, 
eksporta veicināšanu un iespējas da-
žādās mērķvalstīs. Uzņēmēji saņems 
noderīgu informāciju, paplašinot 
uzņēmējdarbības attīstības iespējas 
gan Latvijā, gan ārpus tās robežām.

DaCE STrazDIņa,
 Kuldīgas attīstības aģentūras 

direktora vietniece

Pašvaldība glābj ēku Skolas ielā 2

visus izdevumus pēc tam likuma 
kārtībā piedzenot no īpašnieka.

Tehniskās apsekošanas atzinumā, 
kuru pašvaldība pasūtīja, lai novēr-

tētu nama stāvokli, norādīts, ka ēka 
ir ļoti bīstama, jo dūmenis sasvēries 
un tas var apdraudēt sabiedrību. 
Gala sienas un galvenās fasādes 

frontona augšējā daļa ir brīvstāvoša 
un pie nelielas slodzes vai, izjūkot 
skurstenim, var sabrukt. Sienas ir 
avārijas stāvoklī.

Tā kā ēka atrodas vecpilsētā, kur 
tuvumā ir sabiedriskas celtnes un 
ikdienā uzturas daudz cilvēku, stei-
dzami jālikvidē ugunsgrēka sekas un 
jāveic glābšanas pasākumi. Namam 
ar savilcēm pastiprinās ārsienas un 
centrālo daļu, ar metāla konstrukci-
jām fasādi, kā arī veiks citus darbus. 
Lai tur nevarētu iekļūt nepiederošas 
personas, tiks aizdarītas logu un 
ārdurvju ailes.

Ēku 1907. gadā uzcēla ziepju 
fabrikas īpašnieks Hermanis J.Gold- 
bergs, lai paplašinātu ražošanu. 
Ziepju fabrika bija specializējusies 
augstas kvalitātes saimniecības 
ziepju izgatavošanā. 20. gadsimta 
septiņdesmitajos gados tajā atradās 
Kuldīgas remontu un celtniecības 

pārvalde, bet 2011. gada nogalē izcē-
lās ugunsgrēks. Namam nodega viss 
jumts, un līdz šim nekas nebija darīts, 
lai ēku pasargātu no nokrišņiem.

Mūsdienās šis arhitektūras an-
samblis atrodas vēsturiskajā apbūves 
zonā, kurā atjaunošanu, pārbūvi 
vai restaurāciju drīkst veikt tikai 
saskaņā ar Kuldīgas pilsētas teri-
torijas izmantošanas un apbūves 
noteikumiem. Šie noteikumi aizliedz 
nojaukt vēsturisku celtni, bet tās 
bojāejas gadījumā – ēka jāatjauno 
vēsturiskajā izskatā, balstoties uz 
vēsturisko izpēti. Bijusī ziepju fab-
rikas ēka kopā ar Alekšupītes tiltiņu 
ir gan Skolas ielas, gan Alekšupītes 
krastmalu kultūrainavas neatņema-
ma sastāvdaļa.

EVITaS PēTErSOnES, 
Kuldīgas novada Domes priekšsē-

dētājas vietnieka palīdzes, 
teksts un foto

ēkai Skolas ielā 2 uzsākti glābšanas darbi.

Labos ielas, bet satiksmi neslēgs

Parka ielā novērsti aku iesēdumi.

Sūru ielas posmā mainīs nodilušo un sadrupušo bruģi, kā arī novērsīs 
iesēdušās akas.

anITaS zVInguLES, 
SIa „Kuldīgas komunālie pakalpojumi” sabiedrisko attiecību speciālistes, 

teksts un foto

Skolotājas gūst 
pieredzi Bratislavā

No 16. līdz 20. martam Slovā-
kijā, Bratislavā, „Erasmus+” 
apmācībās „All Inclusive” 
piedalījās Kuldīgas Alternatīvās 
sākumskolas skolotājas Sandra 
Blumberga un Sangrita Upenie-
ce, kura pārstāvēja arī Kuldī-
gas novada Bērnu un jauniešu 
centru.

Piecu dienu apmācībās gūta pie-
redze, kā jauniešiem ar dažādām uz-
vedības problēmām, runas, kustību 
vai garīgiem traucējumiem, bērniem 
no trūcīgām vai maznodrošinātām 
ģimenēm (iekļaujošie jaunieši) 
labāk iejusties dažādos publiskos 
pasākumos un projektos, neizjūtot 
diskrimināciju un nevienlīdzības 
situāciju, kas valda valstī kopumā. 

Apmācību „All Inclusive” mērķis 
bija sniegt darbiniekiem, kuri strādā 
ar jauniešiem, izpratni par cilvēkiem 
ar ierobežotām iespējam, diskutēt 
un analizēt izaicinājumus, uzlabot 
savstarpējo komunikāciju. Mācībās 
apgūts arī, kā veicināt iekļaujošo jau-

niešu mācību procesu, un diskutēts 
par labās prakses piemēriem – kā šādi 
projekti ietekmē jauniešu turpmāko 
dzīvi un veido sadarbību.

Skolotājas radušas izpratni par 
„Erasmus+” projektu veidošanu, 
ieguvušas jaunus sadarbības part-
nerus un zināšanas inovatīvu ideju 
pilnveidošanai jauniešu iekļaušanas 
procesā. Viņas apmeklēja arī vairākus 
Bratislavas pilsētas sociālos centrus.

Gūtās zināšanas skolotājas iz-
mantos dažādu projektu realizēšanā, 
klases audzināšanā, kā arī sociālā 
pedagoga darba specifikā.

Apmācību grupā piedalījās da-
lībnieki no 10 valstīm. Nodarbības 
notika angļu valodā, kas ļāva nostip-
rināt un attīstīt svešvalodu prasmes.

SIgnETa LaPIņa, 
sabiedrisko attiecību speciāliste
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Informācija sakņu 
dārzu 

lietotājiem
Nomas maksa 2016. gadā sakņu dārziem 
ir noteikta 10% no zemes kadastrālās vēr-
tības, tāda bija arī iepriekšējos gadus. 

Gada sākumā visiem sakņu dārza lietotā-
jiem tika izsūtīti nekustamā īpašuma nodokļa 
paziņojumi par sakņu dārzu. Lūdzam maksā-
jumus veikt norādītajos termiņos, lai izvairītos 
no nokavējuma maksas. Augustā visiem sakņu 
dārza lietotājiem, kuri ir noslēguši nomas līgu-
mu, tiks izsūtīti paziņojumi par nomas maksu.

Tiem, kuri vēl nav noslēguši nomas līgumu, 
bet vēlas iegūt lietošanā sakņu dārzu vai arī 
atteikties no tā, jāierodas pie zemes ierīkotājas 
Ivetas Zvirbules Pilsētas laukumā 2, 1. stāvā, 
Nekustamo īpašumu nodaļā  pieņemšanas 
laikos (pirmdienās 15.00 – 18.00 un ceturt-
dienās 9.00 – 12.00) vai jāzvana – 63370005, 
29614518.

IVETa zVIrBuLE, 
zemes ierīkotāja

zemes noma pagastos
Kabiles pagastā izbeidza nomas līgumu par ze-

mes vienības „Palīgsaimniecības” daļas nomu (kad. 
nr. 6258 007 0215)  un platību iekļāva pašvaldības 
iznomājamo zemju sarakstā, iznomāja „Palīgsaim-
niecības” daļu (kad. apz. 6258 007 0215 ha) uz  trīs  
gadiem; pagarināja noslēgto līgumu par zemes vienību 
„Palīgsaimniecībās” (kad. apz. 6258 007 0459), slēdzot 
pārjaunojuma līgumu uz trīs gadiem; pagarināja noslēg-
to nomas līgumu par zemes vienību „Akmentiņi 1” (kad. 
apz. 6258 007 0422, 6258 007 0423), iznomāja zemes 
vienības „Palīgsaimniecībās” (kad. apz. 6258 007 0443, 
6258 007 0223), slēdzot pārjaunojuma līgumu uz trīs 
gadiem; iznomāja lauksaimniecības zemi zemesgabalā 
„Kaupēni” (kad. apz. 6258 007 0481) uz trīs  gadiem.

Laidu pagastā iznomāja z/s lauksaimniecības zemi 
(2,23 ha) nekustamajā īpašumā „Pagastmāja” uz trim 
gadiem un zemes vienību „Lauri” ēku īpašniecei, slē-
dzot nomas līgumu uz 10 gadiem.

Vārmes pagastā iznomāja lauksaimniecības vaja-
dzībām zemes vienību (2,5 ha) nekustamajā īpašumā 
„Āboliņi 1” un zemes vienību (1,3 ha) nekustamajā 
īpašumā „Dambji” uz trīs gadiem.

Īvandes pagastā iznomāja rezerves zemes fonda 
vienību „Bārbeles” un zemes vienību nekustamajā 
īpašumā „Ābeļdārzi” uz trīs gadiem.

Rumbas pagastā iznomāja zemes vienību nekus-
tamajā īpašumā „Nomas”.

Vārmes pagastā iznomāja z/s rezerves zemes 
fondā ieskaitīto vienību „Daurāti” uz trīs gadiem; ze-
mes vienību „Lemzeri” līdz 2026. gada 31. martam un 
pārslēdza līgumu par zemes nomu vienībai „Pie upes”  
uz trīs gadiem.

Gudenieku pagastā iznomāja z/s lauksaimniecības 
zemi „No Muceniekiem” uz trīs gadiem.

Laidu pagastā iznomāja z/s lauksaimniecības zemi 
vienībā „Karjeri”. 

Turlavas pagastā iznomāja pašvaldībai piederošo 
daļu zemesgabalā „Palīgsaimniecības” (kad. apz. 
62920060168) uz trīs gadiem; zemes vienības daļu 
nekustamajā īpašumā „Palīgsaimniecības” (kad. 
apz. 62920020053); pārslēdza zemes nomas līgumu 
par pašvaldībai piederošām zemes vienības daļām 
atsevišķos līgumos katrai zemes vienībai ar nosauku-
miem: „Palīgsaimniecības” (kad. apz. 62920020053, 
62920060168, 62920060177); slēdza uz vienu gadu 
mazdārziņa nomas līgumu par pašvaldībai piederošo 
zemi zemesgabalā „Palīgsaimniecības” (mazdārziņa 
teritorija nr. 3, kad. apz. 6292 006 0271) uz vienu gadu. 

zemes noma Kuldīgā
Iznomāja zemesgabalu Zaķu ielā 2, Kuldīgā, uz 

pieciem gadiem.
Slēdza nomas līgumu par zemesgabala Ziedu ielā 

5, Kuldīgā, iznomāšanu līdz 2022. gada 9. oktobrim. 
Iznomāja zemesgabalus Madaru alejā 4, Jasmīnu 

alejā 16, Vīgriežu alejā 5, Kuldīgā, līdz brīdim, kad 
Ministru kabinets izdot rīkojumu par iznomātā zemes-
gabala ierakstīšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda. 

Iznomāja pašvaldības zemesgabalu Jasmīnu alejā 
32, Kuldīgā, sakņu dārza ierīkošanai uz 12 gadiem bez 
apbūves tiesībām.

Iznomāja zemesgabalu Dzirnavu iela 26, Kuldīgā, 
līdz 2020. gada 30. jūnijam un zemesgabalu J.Mātera 
ielā 5, Kuldīgā, līdz 2019. gada 25. februārim.

Pievienoja pašvaldībai piederošo zemes vienību 
ar kad. apz. 62010260055 pie pašvaldībai piederošā 
nekustamā īpašuma Rudzu iela, Kuldīga, likvidējot 
nekustamo īpašumu Graudu iela 5C, Kuldīga.

atsavinās un gatavos atsavināšanai
Atsavinās pašvaldības nekustamo īpašumu – apbū-

vētu zemesgabalu Vidus ielā 11, Kuldīgā, piedāvājot to 
pirkt uz zemes esošās būves īpašniekam.

Atsavinās Kuldīgas novada pašvaldības dzīvokļa 
īpašumu „Liepas”-17, Ēdoles pagastā, piedāvājot 
to pirkt dzīvokļa īrnieces meitai. Noteica īpašuma 
nosacīto cenu.

Atsavinās mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekus-
tamo īpašumu „Pauklejas 1”, Rumbas pagastā (platība 
8,13 ha), noteica izsoles sākumcenu un apstiprināja 
noteikumus.

Atsavinās pašvaldības nekustamo īpašumu – ap-
būvētu zemes vienību „Smilgas”, Ķikuros, Turlavas 
pagastā, piedāvājot to pirkt uz zemes esošo būvju 
īpašniekam un nomniekam. Noteica atsavināmā īpa-
šuma nosacīto cenu.

Noteica, ka zemes vienības „Boniņi 1” un „Boniņi 2”, 
Ēdoles pagastā, nav nepieciešamas pašvaldības au-
tonomo funkciju veikšanai un gatavos zemes vienības 
(platība 3,67 un 2,05 ha) atsavināšanai.

Izbeidza lauku apvidus zemes nomas līgumu par 
zemes vienības „Ēvarti”, Turlavas pagastā, nomu. Iz-
nomāja zemes vienību „Ēvarti” uz zemes esošās ēkas 
īpašniekam, slēdzot līgumu uz 10 gadiem. Gatavos 
atsavināšanai pašvaldības nekustamo īpašumu „Ēvarti”  
(platība 0,7931 ha).

Izbeidza zemes nomas tiesības bijušās zemes 
lietotājas mantiniekiem un noteica, ka zemes vienība 
„Līkloči”, Laidu pagastā, nav nepieciešama pašvaldības 
autonomo funkciju veikšanai. Gatavos atsavināšanai 
zemes vienību „Līkloči” (platība 3,34 ha).

Gatavos atsavināšanai pašvaldības nekustamo 
īpašumu – zemesgabalu – Zirņu iela 5, Kuldīgā (platība 
1046 m2).

Atzina, ka dzīvojamās telpas nr. 3, nr. 6 un nr. 7, 
Dārza ielā 10, Kuldīgā, nav izmantojamas pašvaldības 
funkciju nodrošināšanai – palīdzības sniegšanai dzīvok-
ļa jautājumu risināšanā un gatavos tās atsavināšanai. 

nekustamais īpašums
Piedalīsies nekustamo īpašumu –  Kalpaka ielā 1, 

Kalpaka ielā 2 un Liepājas iela 39, Kuldīgā, izsolē, lai 
iegūtu telpas pašvaldības funkcijas nodrošināšanai 
izglītības, kultūras un/vai sociālā jomā.

Slēdza pirkuma līgumus par dzīvokļu īpašumu 
„Liepas”-1 un „Liepas”-9, Ēdoles pagastā, pārdošanu 
par nosacīto cenu.

Precizēja zemesgabala daļas Jelgavas iela 1A, 
Kuldīga, platību no 186 m2 uz 228 m2. Grozīja noslēgtā 
nomas līguma 1.1. punktu. 

Izdarīja izmaiņas 03.04.2013. zemes nomas līguma 
Z-0262/2013 5.5.5. un 5.5.6. apakšpunktā, pagarinot 
būvniecības termiņus par 12 mēnešiem.

Ar 2016. gada 1. jūliju dzīvojamās mājas Virkas ielā 
22, Kuldīgā, pašvaldībai piederošiem dzīvokļiem paaug-
stināja īres maksu uz 0,53 EUR/m2 (t.sk. 0,25 EUR/m2 

apsaimniekošanas maksa) un daudzdzīvokļu mājas 
„Jaunmeži”, Rendas pagastā, pašvaldībai piederošiem 
dzīvokļiem noteica īres maksu 0,56 EUR/m2.

Lauza 2008. gada 1. septembrī noslēgto līgumu ar 
SIA „Tauss” par nekustamā īpašuma „Cīņas karjeras”, 
Īvandes pagastā, nomu.

Pagarināja līgumus ar SIA „Vāverīte” un Latvijas 
pensionāru federācijas Kuldīgas rajona apvienību par 
nedzīvojamo telpu Baznīcas ielā 32A, Kuldīgā, nomu 
uz vienu gadu.

apstiprina nolikumu un saistošos 
noteikumus
Apstiprināja Kuldīgas novada pašvaldības nolikumu 

„Par grāmatvedības organizāciju un kārtošanu Kuldīgas 
novada pašvaldībā”.

Apstiprināja Kuldīgas novada pašvaldības saistošos 
noteikumus nr. 2016/5 „Par kārtību, kādā Kuldīgas 
novada pašvaldība piešķir pabalstu mājokļa vides 
pielāgošanai personai, kura pārvietojas ratiņkrēslā, tai 
skaitā riteņkrēsla pacēlāja iegādei”.

Apstiprināja precizētos Kuldīgas novada pašval-
dības saistošos noteikumus nr. 2016/1 „Kārtība, kādā 
Kuldīgas novada pašvaldība sedz pirmsskolas izglītības 
programmas izmaksas privātajai izglītības iestādei”.

Apstiprināja „Noteikumus par kārtību, kādā orga-
nizējami nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā 
Kuldīgas novadā”.

Apstiprināja iekšējo normatīvo aktu-instrukciju 
„Sociālās palīdzības organizēšanas kārtība Kuldīgas 
novadā” jaunā redakcijā. Noteica, ka instrukcija jāievēro 
visām Kuldīgas novada pašvaldības pagastu pārvaldēm 
un p/a „Sociālais dienests”.

Apstiprināja Kuldīgas novada pašvaldības aģen-
tūras „Sociālais dienests” vidēja termiņa darbības 
stratēģiju 2016. – 2018. gadam.

Noteica, ka atbalsts 8.1.2. SAM „Uzlabot vispārējās 
izglītības iestāžu mācību vidi” ietvaros tiks sniegts 
Kuldīgas Centra vidusskolai, Kuldīgas 2. vidusskolai, 
V.Plūdoņa Kuldīgas ģimnāzijai, Kuldīgas pamatskolai. 

Apstiprināja Ēdoles pagasta pārvaldes maksas 
pakalpojumu cenrādi.

Izdarīja grozījumus Kuldīgas novada Domes 
2013. gada 19. decembra lēmuma „Par rūpnieciskās 
zvejas tiesību nomas līgumu pagarināšanu nēģu zvejai 
Ventā” (prot. nr.17, p. 34) 3.8. punkta nosacījumus un 
izdarīja izmaiņas ar biedrību „Kurlande” 2014. gada 
3. janvārī noslēgtajā rūpnieciskās zvejas tiesību nomas 
līgumā nr. 2.

Finanšu jautājumi
Piešķīra SIA „Centrs” 2016. gadā nekustamā 

īpašuma nodokļa atvieglojumu 70%, bet ne vairāk kā 
EUR 586,48 par dzīvojamo ēku „Kalves”, jo SIA „Centrs” 
ar saviem finanšu resursiem piedalījusies Kurmāles 
pagasta infrastruktūras  sakārtošanā.  

Piešķīra 2016. gadā nekustamā īpašuma nodokļa 
atvieglojumu 25% par zemi Ziedu ielā 24, Kuldīgā, 
ņemot vērā, ka zemesgabalu šķērso pilsētas maģis-
trālais ūdensvads. 

Atļāva Pelču internātpamatskolai-attīstības centram 
pieņemt ziedojumu – lietotu datortehniku EUR 300  
vērtībā no AS „Baltikums Bank”.

Atbalstīja PII „Ābelīte” dalību „Erasmus+” program-
mā ar projektu „Different educational approaches – 
opportunities for each child”. Nodrošināja priekšfinan-
sējumu  aktivitāšu īstenošanai, ja projektu apstiprina. 

Akceptēja Kuldīgas novada pašvaldības dalību 
lauku attīstības programmas pasākumā „Zivju resursu 
aizsardzības pasākumi, ko veic valsts iestādes vai paš-
valdības, kuru kompetencē ir zivju resursu aizsardzība 
(izņemot attiecīgās institūcijas kārtējos izdevumus)” un 
iesniedza projekta pieteikumu „Ūdeņu bioloģisko resur-
su aizsardzība Kuldīgas novadā” Zivju fonda padomei 
finansējuma saņemšanai. Nodrošināja līdzfinansējumu 
no Kuldīgas novada pašvaldības budžeta un SIA „Kur-
zemes cope” līdzekļiem. 

Atļāva nomniekam samaksāt nomas maksas pa-
rādu par nedzīvojamām telpām „Valtaiķu pienotava”, 
Laidu pagasts, pa daļām saskaņā ar grafiku  līdz brīdim, 
kad nosegts viss parāds.

Piešķīra nedzirdīgo sporta biedrībai „Liepava” 
pašvaldības līdzfinansējumu Kuldīgas novada sportista 
dalībai 18. starptautiskajā nedzirdīgo veterānu basket-
bola turnīrā Somijā. 

Pieņēma ziedojumu no SIA „Agrotehnika” kultūras 
nozares attīstībai –  Kārļa Davidova starptautiskā čel-
listu konkursa atbalstam.

Atļāva Kuldīgas 2. vidusskolai pieņemt ziedojumus 
no Snēpeles pagasta z/s „Smaidas”,no SIA „Amazone”, 
no SIA „Baloži & KO” un no SIA „Lāses AM” mācību/
pieredzes braucienam uz Bulgāriju projekta „Starpkul-
tūru dialogs slāvu valodās” ietvaros.

Ņems ilgtermiņa aizņēmumu 2016. gadā no Valsts 
kases EUR 197 270,42 projekta „Atbalsta sienas pa-
stiprināšana Vilgāles pamatskolā, Vilgālē, Kurmāles 
pagastā, Kuldīgas novadā un ēkas „Skola” atjaunošana 
un fasādes vienkāršotā atjaunošana Vārmes pagastā, 
Kuldīgas novadā” īstenošanai.

Nodeva no Kuldīgas novada pašvaldības bilances 
Kuldīgas 2. vidussskolas bilancē: 15 galda datorus 
„ATEA Vectron AK14.MO2” un vienu galda datoru „ATEA 
Vectron AK14.MO2”. 

Nodeva grāmatu „Es dzīvoju Rumbulā” pašvaldības 
izglītības iestādēm pēc saraksta.

Nodeva mobilo telefonu „Nokia 225 DS” Kurmāles 
pagasta pārvaldei un divus mobilos telefonus „Nokia 
225 DS” p/a „Kuldīgas Galvenā bibliotēka”.

Nodeva divu grāmatu kopas (katrā pa 61 grāmatai) 
Alsungas novada bibliotēkai un Skrundas pilsētas 
bibliotēkai pēc saraksta. 

Dažādi
Izdarīja izmaiņas Kuldīgas novada Domes Izsoļu 

komisijas personālsastāvā: izslēdza Andreju Veremeju 
un ievēlēja komisijā Inesi Mežiņu. 

Izdarīja izmaiņas Kuldīgas novada Domes Pašvaldī-
bas īpašuma atsavināšanas un dzīvojamo māju privati-
zācijas komisijas personālsastāvā: izslēdza no komisijas 
Andreju Veremeju un ievēlēja komisijā Uģi Gauju. 

Piešķīra biedrībai „Mednieku klubs „Kurmāle”” 
papildus rūpnieciskās zvejas tiesības uz vienu gadu ar 
zvejas limitu 100 m zvejas tīklu, kopējais limits 400 m. 

Uz trim medību sezonām slēdza līgumu ar biedrību 
„Mednieku klubs „Dižrenda”” par medību tiesību nomu 
četrās zemes vienībās Rendas pagastā.

Piešķīra Kuldīgas novada Domes priekšsēdētāja 
pirmajam vietniekam Viktoram Gotfridsonam neizman-
toto ikgadējo atvaļinājumu vienu kalendāra nedēļu, 
papildu atvaļinājumu piecas darba dienas un daļēju 
ikgadējo atvaļinājumu vienu kalendāra nedēļu no 4. 
līdz  24. aprīlim.

Domes 2016. gada 31. marta sēde

Kuldīgas Alternatīvās sākumskolas 
3.a klases skolēni ar audzinātāju Lāsmu 
Balodi un dažiem vecākiem apmeklēja 
Kuldīgas Sv. Katrīnas baznīcas diako-
nijas centru, lai ziedotu pārtiku zupas 
virtuvei.

Skolēnu ģimenes diakonijas centram ziedo-
ja burkānus, kartupeļus, kāpostus, makaronus 

un citus pārtikas produktus. Centrs par šādu 
rīcību ļoti priecājās un piebilda, ka cilvēki, kuri 
nāks uz zupas virtuvi, noteikti būs pateicīgi. 

Šis bija viens no klases kopīgajiem laba-
jiem darbiem, jo klase iesaistījusies Latvijas 
Olimpiskās komitejas rīkotajā projektā „Spor-
to visa klase”, kas paredz sporta nodarbības 
katru dienu, ne vien divas reizes nedēļā. 
Projekts dod iespēju bērniem reizi nedēļā ap-

meklēt peldbaseinu un ik dienu vismaz vienu 
stundu pavadīt sportiskās aktivitātēs. Punktus 
klase var saņemt arī par paveiktajiem labajiem 
darbiem. L.Balode pastāstīja: „Piedalījāmies 
arī Ziemassvētku akcijās, gatavojām un nesām 
paciņas veciem ļaudīm. Vēl mums paredzēts 
mācīt sportot bērnudārza bērniem, sakārtot 
klasi un talkot pie skolas.”

Ziedojums zupas virtuvei bērniem acīm-
redzami ir nozīmīgs darbs. Dažs, ierodoties 
diakonijas centrā, neslēpa pat asaras. Skolēni 
saprot īstenotā mērķa nozīmi un priecājas par 
iespēju izdarīt labu cilvēkiem, kuri apmeklē 
kopgaldu. „Bērniem ir jāmāca rūpēties ne 
tikai par sevi un ģimeni, bet arī par citiem 
cilvēkiem,” sacīja klases audzinātāja.

Zupas virtuve diakonijas centrā ir atvērta 
trīs reizes nedēļā – pirmdienās, trešdienās un 
piektdienās. Tad ar saviem trauciņiem pēc 
maltītes nāk apmēram 50 cilvēku. Diakonijas 
centrs iztiek tikai no ziedojumiem. Ar laiku te 
plāno sniegt arī cita veida palīdzību grūtībās 
nonākušajiem.

SIgnETa LaPIņa, 
sabiedrisko attiecību speciāliste

Publicitātes foto

Skolēni ziedo zupas virtuvei

Kuldīgas 
alternatīvās 
sākumsko-
las 3.a klase 
zupas virtuvei 
ziedojusi da-
žādus pārtikas 
produktus.
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Piektdien, 1. aprīlī, Ēvalda Valtera 122. dzimšanas dienas priekšva-
karā Kuldīgas Rātslaukumā atklāja tēlnieka Oskara Mikāna vides 
objektu „Tējas tase kopā ar Ēvaldu Valteru”, kas veltīts leģendāra-
jam aktierim un sabiedriskajam darbiniekam, latviešu strēlniekam, 
kuldīdzniekam Ēvaldam Valteram.

Pieminekli atklāja ar īpašu re-
žisores Daigas Pirtnieces veidotu 
iestudējumu, kurā Ēvaldu Valteru 
jaunībā attēloja aktieris Kārlis Tols, 
bet ar dejas priekšnesumu uzstājās 
Ruslans Kurlovičs.

„Brīdī, kad sākām runāt par šo 
pieminekli, izrādījās, ka tas dau-
dziem ir ļoti svarīgi, jo tik lielu 
iesaistīšanos un interesi mēs līdz šim 
nebijām izjutuši. Tas arī parādīja, cik 
vienreizēja, unikāla personība ir bijis 
Ēvalds Valters. Paldies ikvienam no 
jums, kas piedalījās diskusijās par 
to, kādam būt mākslinieka piemi-
neklim, un liels paldies visiem, kuri 
strādāja, lai šis piemineklis taptu! 
Prieks, ka šodien tā atklāšanā ar 
mums kopā ir arī aktiera dēls Raits. 
Es domāju – mēs katrs sajutām, ka 
Ēvalds Valters ir atgriezies Kuldīgā, 
un tagad viņš šeit būs katru dienu. 
Ja kāds no mums vēlas nodzīvot 
līdz 100 gadiem, tad ir jāapsēžas 
blakus māksliniekam kopā ar viņu 
iedzert tēju,” savā uzrunā, atklājot 
pieminekli, sacīja Kuldīgas novada 
Domes priekšsēdētāja Inga Bērziņa. 
Savukārt Saeimas deputāte Solvita 
Āboltiņa pauda gandarījumu, ka 
Ē.Valters šodien atgriežas mājās, 
vietā, kur viņš jutās vislabāk. 

Pieminekļa atklāšanā piedalījās 
arī Mudīte Šneidere, kura kopā ar 
Hariju Liepiņu sarakstījusi grāmatu 
„Ēvalds Valters. Liepājas līkais 

velns”. „Ēvalds Valters jau kaut 
kad pašos pēdējos gados teica – es 
tik ļoti mīlu Kuldīgu, ka man vajag 
tikai pateikt vārdu „Kuldīga”, un 
es jau esmu laimīgs,” dižo aktieri 
citēja M.Šneidere. „Man bija tas 
gods viņu uzrunāt uz Tu. Un tagad 
Tu te nu sēdi. Tu esi smuks, zeltīts, 
lai gan Tu biji tik pieticīgs,” piebilda 
M.Šneidere.

Uz pieminekļa atklāšanu atbrau-
kušais pazīstamais režisors Jānis 
Streičs pateicās Kuldīgai un perso-
nīgi novada Domes priekšsēdētājai 
Ingai Bērziņai par to, ka ir tapis šāds 
piemineklis. „Tā ir zīme Latvijas 
garīgai atbrīvošanai. Paldies jums 
par to, ka visos strīdos ir uzvarējis 
dzīvais Ēvalda Valtera tēls, kādu viņu 
redzējām,” sacīja J.Streičs. Uz pie-
minekļa atklāšanu diemžēl nevarēja 
ierasties režisors Varis Brasla. Viņš 
pašvaldībai atsūtīja sveicienu, kurā 
pauda: „Meistars ir godam pelnījis 
šo brīdi – mūžīgu palikšanu pilsētā!”

Tēlnieka Oskara Mikāna darbs 
„Tējas tase kopā ar Ēvaldu Valteru” 
leģendāro aktieri attēlo reālistiski, 
draudzīgi, vienkārši, bet vienlaikus 
cēli. Piemineklis atveidots bronzā. 
Tēlnieks pats diemžēl nevarēja būt 
klāt pieminekļa atklāšanā. „Mums 
katram ir savs stāsts par Ēvaldu 
Valteru, un tēlnieks Oskars Mikāns 
dižo aktieri atveidoja tādu, kādu 
viņš atcerējās, kādu sajuta. Darbs 

Atklāts piemineklis Ēvaldam Valteram

vispirms tika samīļots mālā, tad at-
liets ģipsī un pēc tam atkal samīļots, 
izslīpēts un uzspodrināts bronzā,” 
atklāšanas pasākumā sacīja tēlnieka 
dzīvesbiedre Ramona Cīrule.

Kā jau iepriekš ziņots, 2015. gadā 
Kuldīgas novada pašvaldība izslu-
dināja metu konkursu „Ē.Valtera 
pieminekļa (vides objekta) izvei-
de Kuldīgas vecpilsētā”. Paralēli 
konkursa žūrijas darbam notika arī 
sabiedrības viedokļa noskaidrošana 

par iesniegtajiem piedāvājumiem. 
„Tējas tase kopā ar Ēvaldu Valteru” 
ieguva gan vislielākās kuldīdznie-
ku simpātijas, gan atzinīgu žūrijas 
vērtējumu.

Kuldīdznieki cer, ka jaunais 
vides objekts pie tikko restaurētā 
vecā rātsnama Baznīcas ielā 5 pie-
saistīs daudz tūristu un iedzīvinās 
ticējumu – ja vēlies nodzīvot līdz 
100 gadiem, jāatbrauc uz Kuldīgu 
un jābauda tēja kopā ar slavenāko 

latviešu simtgadnieku Ē.Valteru.
Pieminekļa izveidei finansēju-

mu pašvaldība saņēma no valsts 
budžeta, savu deputāta kvotu EUR 
20 000 šim mērķim atvēlēja Saeimas 
deputāte Solvita Āboltiņa. Tikpat 
pieminekļa izveidei ieguldīja arī 
Kuldīgas novada pašvaldība.

KrISTĪnE DuĻBInSKa, 
mārketinga un sabiedrisko attiecību 

nodaļas vadītāja
EDuarDa DamBErga foto 

Desmitais Kurzemes stāstnieku festivāls „Ziv’ zup’”
29. un 30. aprīlī Kuldīgā biedrība 
„Kūrava”, Kurzemes kultūras 
mantojuma centrs jau desmito 
reizi pulcina stāstniekus un atbal-
stītājus uz Kurzemes stāstnieku 
festivālu „Ziv’ zup’”, kas ir senā-
kais stāstnieku festivāls Latvijā. 

Šogad festivālā varēs noklausīties 
stāstnieku meistarklases Kuldīgas 
Mākslas namā, kā arī koncertu „Lai-
mīgā satikšanās”, kurā būs iespēja 
dzirdēt stāstus no festivāla goda 

viesiem Kolina Makalistera (Skotija) 
un Inaki Suso Espada (Spānija) un 
izciliem Kurzemes stāstniekiem. Taču 
galvenie notikumi 30. aprīlī tradicio-
nāli būs „Kūravas” sētā, kur notiks 
zivju zupas vārīšana, stāstot stāstus. 
Šoreiz pasākumā īpašie viesi būs 
Latvijas kalēju brālības meistari, kas 
rādīs savas amata prasmes. Taču, kad 
zupa būs izvārīta, katrs varēs nopelnīt 
porciju apmaiņā pret stāstu. Uz Pilsē-
tas dārza skatuves dejot prasmi rādīs 
LU deju folkloras kopa „Dandari”, 

bet Kuldīgas kultūras centrā pievakarē 
interesenti aicināti uz Kadriļas ballīti 
ar līksmiem stāstiem par dancošanu.

Festivāls „Ziv’ zup’” veidots kā 
satikšanās vieta stāstniekiem un stās-
tīšanas pasākumu organizatoriem no 
dažādām kopienām, projektiem un 
aktivitātēm. Tajā aicināti piedalīties 
pārstāvji no pašlaik aktīvākajiem 
tīkliem, kuru uzmanības centrā ir mut-
vārdu stāstniecība: bērnu un jauniešu 
folkloras kopu stāstnieku konkursa 
„Teci, teci, valodiņa” dalībnieki, viņu 

skolotāji un stāstnieku ķēniņu titula 
ieguvēji, UNESCO LNK iniciatīvas 
„Stāstu bibliotēkas” dalībnieki, citu 
reģionālo stāstnieku festivālu (kā arī  
ziņģu un stāstu vakaru) dalībnieki un 
organizatori, novadpētnieki un muzeju 
darbinieki, individuāli stāstnieki u.c. 
Festivālā iesaistās arī apkārtnes fol-
kloras un etnogrāfiskie ansambļi, tai 
skaitā arī no suitu novada. 

„Ziv’ zup’” pirmoreiz notika 
2007. gadā. Tolaik izveidotā Kurze-
mes stāstnieku kopiena ir festivāla 

kodols arī pašlaik. Ieguldot rīkotāju 
un dalībnieku entuziasmu, ir izdevies 
noturēt un attīstīt ideju par stāstniecību 
kā demokrātisku prasmi, kuras galve-
nā vide ir nelielas kopienas, kas dalās 
ar saviem stāstiem un tajos ietverto 
pieredzi. Pateicoties šim festivālam, 
ir izveidojies stāstnieku festivāls ar 
dažādām aktivitātēm, kas aptver visus 
četrus Latvijas novadus.

Ina CELITānE,
 biedrības „Kūrava” vadītāja

Savu piecu gadu jubileju ar 
skaistu, skanīgu koncertu 
30. martā Mākslas namā atzī-
mēja E.Vīgnera mūzikas skolas 
kamerorķestris (diriģente Velta 
Jūrmale, koncertmeistare Līga 
Saulgrieze).

Koncerts bija veidots divās daļās. 
Pirmajā daļā uzstājās individuālie 
izpildītāji – stīgu instrumentu noda-
ļas vecāko klašu audzēkņi: Katrīna 
Blūma, Rihards Gauris, Ieva Cel-
ma (sk. Mārīte Cinovska), Kārlis 
Rimaševskis, Una Raikstiņa, Līva 
Vaivade (sk. Velta Jūrmale), Eliza-
bete Blūma, Kristofers Kangīzers un 
Evelīna Šēna (sk. Inguna Svara). Bet 
skolotājas V.Jūrmales vijoles klases 
absolvente Gabriela Pallo klausī-
tājus iepriecināja ar čella spēli, ko 
tagad apgūst pie skolotājas Baibas 
Jūrmales. Audzēkņu sniegumu ar 
klavieru pavadījumu bagātināja 
koncertmeistares – skolotājas Marta 
Ozoliņa, Līga Saulgrieze un Saiva 
Ceļmalniece.

Nelielajā pauzē pirms koncerta 
otrās daļas diriģente V.Jūrmale 
klausītājiem pastāstīja par orķestra 
darbību aizvadītajos piecos gados. 
Pirmās ugunskristības kolektīvam 

bija piedalīšanās starptautiskajā 
projektā „Mūzikas tilts – Kuldīgas 
un Hivinkā (Somija) mūzikas sko-
lu sadarbība 2012., 2013. gadā”. 
Orķestris ir arī visu sešu Kurze-
mes mūzikas skolu simfonisko un 
kamerorķestru festivālu (2011. – 
2016.g.) dalībnieks un 2014. gadā 
šī festivāla organizators Kuldīgā, 
aktīvi muzicējis arī pilsētā –  uz-
stājies novada Domē, invalīdu 
biedrībā, koncertējis kopā ar kori 
„Cantus”. Īpaša bija orķestra pie-
dalīšanās XI Latvijas skolu jau-
natnes Dziesmu un deju svētkos.

Koncerta otrajā daļā ar patiesu 
aizrautību muzicēja kamerorķestris. 
Programmā bija iekļauti skaņdarbi 
no latviešu tautas dziesmas līdz 
regtaimam. Trīs skaņdarbos kā so-
listi ar orķestri uzstājās mūsu skolas 
audzēkņi Agnese Zeltiņa (6. vijoles 
klase, sk. V. Jūrmale), Estere Ever-
sone (8. vijoles klase, sk. I.Svara), 
K.Rimaševskis (8. vijoles klase, 
sk. V.Jūrmale) un Justīne Dubure 
(8. kora klase, sk. Maruta Rozīte). 

Muzikālās uzstāšanās izskaņā or-
ķestranti teica lielu paldies diriģen-
tei, bet skolotāja V.Jūrmale pateicās 
klausītājiem, orķestrantiem un viņu 
vecākiem, skolotājām L.Saulgriezei, 

Kamerorķestra piecu gadu jubilejas koncerts

B.Jūrmalei, I.Svarai par atbalstu 
un līdzdalību. Direktore M.Rozīte 
savā apsveikumā orķestrantiem 
vēlēja mīlestību uz darbu, izturību 

un pacietību, priecājās, ka orķestris 
ir audzis kvalitātē, un mudināja 
augt tālāk.

VaIra LEITE, 
E.Vīgnera Kuldīgas mūzikas skolas 

skolotāja
LĪgaS SauLgrIEzES foto

Stīgu instrumentu nodaļas 6. – 8. klases audzēkņi un pedagoģes kamerorķestra 5 gadu jubilejas koncertā.

Dēls raits viens no pirmajiem iedzēra tēju kopā ar tēvu ēvaldu Valteru.
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1. aprīlī sākās reģistrācija dalībai 
Latvijā lielākajā nekomerciālajā ve-
lobraucienā „Kuldīgas velofestivāls”.

Velobrauciens deviņos gados ie-
guvis popularitāti gan pašmāju, gan 
viesu vidū. Organizatori ik gadu rū-
pējas, lai festivāla programma uz-
runātu ikvienu jebkurā vecumā.  
Ja visus iepriekšējos gadus pirmie pa-
sākuma dalībnieki tika pie īpašajiem 
festivāla T-krekliem, tad šogad visiem 
tiek piedāvāta iespēja piedalīties krek-
liņu īpašā dizaina akcijā. Proti, līdz 20. 
aprīlim ikviens aicināts būt radošs un 
iesūtīt T-krekla dizaina skices ideju šim 
unikālajam pasākumam. Tā kā pasākuma 
iecerētā tēma ir „Rock”, tad organizatori 
vēlētos redzēt zīmējumus melnbaltās 
versijās ar dažādu pelēko toņu pārejām 
vai sudraba krāsas papildinājumiem, 
vai vienkārši melnas vai baltas krāsas 
grafiskajiem zīmējumiem.

Organizatori izvēlēsies trīs, viņuprāt, 
atbilstošākās idejas, kas tiks izmantotas 
pasākuma T-kreklu apdrukai. Pirmo trīs 
vietu ieguvēji katrs saņems krekliņu ar 

savu veidoto dizainu un citas organiza-
toru sarūpētās balvas. Savukārt visiem 
pārējiem dalībniekiem, sākot no 1. maija, 
būs iespēja mājaslapā www.velokuldiga.
lv iegādāties šos īpaši festivālam veidotos 
krekliņus.

Kā piedalīties akcijā? Ikviens intere-
sents, kas sevī jūt spēku un spējas radīt šī 
gada velofestivāla vizuālo identitāti, ai-
cināts savus darbus iesniegt elektroniski 
(pdf vai eps formātā), nosūtot to e-pastā: 
tourinfo@kuldiga.lv ar atslēgas vārdu 
(Subject nosaukumu) „Krekla ideja 
Kuldīgas velofestivālam”, kā arī uzrādot 
kontakt- informāciju par iesūtītāju – di-
zaina autoru (vārds, uzvārds, dzīvesvietas 
nosaukums vai adrese, tālruņa numurs, 
e-pasts saziņai) un, ja ir vēlēšanās, nelielu 
informāciju par izveidoto krekla dizainu. 
Darbu iesūtīšanas termiņš – 20. aprīlis. 
Ja rodas jautājumi, var zvanīt pa tālruni 
29334403 vai rakstīt uz iepriekš minēto 
e-pastu.

Tiekamies Kuldīgā 28. maijā!
jana BErgmanE, 

Kuldīgas aktīvās atpūtas centra 
vadītāja vietniece

Kuldīgas velofestivāls 
aicina būt radošiem

Organizatori 
šogad aicina 
interesentus 

piedalīties 
dizaina 

akcijā, radot 
savus īpašos 

T-kreklus.
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21. martā uz ikgadējo iedzīvotāju sapulci, lai tikos ar pašvaldības 
vadību un atbildīgajiem speciālistiem, bija atnākuši snēpelnieki.

Kuldīgas novada Domes priekš-
sēdētājas 1. vietnieks Viktors Got-
fridsons pastāstīja sanākušajiem 
par pašvaldības iesāktajiem pro-
jektiem, nākotnes iecerēm, tostarp 
plānoto ES fondu apguvi. Pagasta 
pārvaldniece Dace Cielava infor-
mēja par pagasta aktualitātēm. No 
pagājušā gada pagasta pārziņā kā 
apsaimniekojamā teritorija nonācis 
skolas parks un ēkas, kurās darbo-
jas Vilgāles pamatskolas Snēpeles 
filiāle. Pagasta darbinieki rosās 
ēkas un tās apkārtnes sakopšanā. 
D.Cielava aicināja iedzīvotājus būt 
saprotošiem vienam pret otru un 
sakārtot apkārtni, it īpaši attiecinot 
to uz teritorijām ap daudzdzīvokļu 
mājām, lai tās būtu tīras un sakoptas. 
Viņa arī mudināja vecākus raudzī-
ties, ko dara bērni, kā arī atgādināja 
par dzīvnieku turēšanas noteikumu 
ievērošanu, lai suņi brīvi neklīstu 
apkārt un neapdraudētu cilvēkus, 
kā arī meža zvērus. Atceltas nav arī 
likumdošanas izmaiņas, kas paredz 
suņu čipēšanu no 1. jūlija. 

D.Cielava pateicās visiem iedzī-
votājiem, kuri izrādījuši atsaucību 
un piedalījušies pagastā rīkotajās 
talkās. Tajās līdzdarbojušies ļoti 
daudz cilvēku, daudz arī padarīts. 
Arī šogad 16. aprīlī no 10.00 gai-
dāma talka – tā notiks visās četrās 
pagasta kapsētās. Aicināts pieda-
līties ikviens, jo ar pagasta rīcībā 
esošajiem spēkiem kapus pienācīgi 
apkopt nav iespējams.

Tikai seši pagasta seniori, kuri 
sasnieguši 75 gadu vecumu, izmanto 
e-talonu, lai saņemtu pašvaldības 
atbalstu braukšanai sabiedriskajā 
transportā. D.Cielava seniorus mudi-
nāja būt aktīvākiem un nekautrēties 
izmantot šo iespēju. Tāpat pārvald-

niece uzteica pašdarbniekus, kuri 
ir aktīvi un nes pagasta godu visās 
jomās. D.Cielava īpaši izcēla vīru 
ansambli, kas vokālo ansambļu skatē 
ieguvis tiesības piedalīties skates 
2. kārtā. 

Ceļus pagasta pārvalde uztur 
kārtībā sadarbībā ar SIA „Kuldīgas 
komunālie pakalpojumi” (KKP). 
D.Cielava informēja, ka pērn re-
montēti ceļi visos trīs kalnos, kā arī 
pagasta centrā sākts darbs pie ūdens 
noteces sakārtošanas, ko iecerēts 
turpināt šogad. Nākamgad par ES 
līdzekļiem plānots rekonstruēt ceļu 
no „Celmiņu” mājas uz Turlavu, kā 
arī ceļu no Lējējiem uz Liekni.

Par lielākajām problēmām D.Cie-
lava nosauca doktorātu un pastu. 
Doktorātu Snēpelē pērnā gada no-
galē slēdza Veselības inspekcija, jo 
iestāde nebija reģistrā, kas ir ārstu 
ziņā. Papildus inspekcija norādījusi, 
ka telpas neatbilst invalīdu apkal-
pošanai. Lai atjaunotu doktorāta 
darbību, Kuldīgas novada Dome 
kopā ar Snēpeles pagasta pārvaldi un 
dakteri Zandu Zaueri ir vienojušies 
par labāko un finansiāli izdevīgāko 
risinājumu – doktorātu pārvietot no 
„Ambulances” ēkas uz pagastmāju, 
jo ēkā ir izpildīta lielākā daļa no 
prasībām – t.i., invalīdu brauktuve, 
invalīdu tualete. Pagasta pārvalde 
piedāvāja „Latvijas Pastam” pārcelt 
pasta nodaļu uz „Ambulances” tel-
pām, taču pasts zemo ieņēmumu dēļ 
izlēma nodaļu slēgt, tāpēc pastniece 
Verita Kadiķe pasta pakalpojumus 
turpmāk sniegs bibliotēkas telpās. 
Kamēr pagasta pārvalde agrākajās 
pasta nodaļas telpās veic remontu 
doktorātam un ārste Z.Zauere kārto 
dokumentāciju, lai reģistrētu un 
sertificētu praksi, snēpelnieki me-

Iedzīvotāji aicināti uz sapulcēm
Novada pagastu iedzīvotāji aicināti apmeklēt sapulces, 
kurās Kuldīgas novada Domes vadībai, Valsts policijas un 
SIA „Kuldīgas komunālie pakalpojumi”, SIA „Kuldīgas 
siltumtīkli” darbiniekiem, kā arī citu nozaru pārstāvjiem varēs 
uzdot visus interesējošos un neskaidros jautājumus.

Sapulces notiks:
7. aprīlī 18.00 – Turlavas kultūras namā;
8. aprīlī 10.00 – Īvandes muižā;
11. aprīlī 18.00 – Padures pagasta pārvaldes ēkā;
12. aprīlī 16.00 – Vārmes jauniešu centrā;
14. aprīlī 17.00 – Ēdoles kultūras namā;
18. aprīlī 17.00 – Kurmāles pagasta pasākuma zālē;
20. aprīlī 14.00 – Gudenieku kultūras namā;
25. aprīlī 17.00 – Kabiles kultūras namā.

30. martā ikgadējā iedzīvotāju 
sapulce notika Laidu pagastā. 

Pagasta pārvaldnieks Andris 
Neilands pastāstīja par lielākajiem 
darbiem, kas paveikti pagājušajā 
gadā, kā arī par nākotnes iecerēm. 
Pērn investēts ūdenssaimniecības 
attīstībā un uzlabošanā, izveidota 
malkas novietne Laidu centrā, 
kur 20 īrniekiem uzglabāt malku. 
Uzsākti arī pašvaldībai piederošo 
dzīvojamo māju remontdarbi, kas 
ietver mājas apkures, ventilācijas 
sistēmu sakārtošanu, skursteņu pār-
mūrēšanu un apmešanu. Darbi vēl 
nav pabeigti, tie turpināsies, kad to 
ļaus laikapstākļi. Pagastmājā izvei-
dots publiskais interneta piekļuves 
punkts, uzstādīts dators un printeris, 
lai ikviens iedzīvotājs var veikt 
maksājumus un veidot pieteikumus, 
apskatīt e-pastu u.c.

Autoceļiem pērn 38 tūkstoši eiro 
izlietoti  seguma rekonstrukcijā vai-
rākos pagasta ceļu posmos un ceļu 
uzturēšanā – greiderēšanā, bedrīšu 
aizpildīšanā, sniega tīrīšanā, bīstamo 
koku zāģēšanā. Piesaistot ES fon-
dus, kad tie kļūs pieejami, atjaunos 
Sermītes – Kazdangas autoceļu, bet 
par pašvaldības līdzekļiem sakār-
tos vairākus pagasta ceļu posmus. 
A.Neilands mudināja iedzīvotājus 
pieteikties konkursam „Darīsim 
paši”. 2015. gadā pagastā īstenoti 
divi konkursa projekti – sakārtots 
Valtaiķu baznīcas celiņš un labie-
kārtota dzīvojamās mājas apkārtne. 

Snēpelē spriež par ceļiem, teritoriju 
sakopšanu un doktorātu

dicīnas pakalpojumus var saņemt 
ārstu praksē Kuldīgā, Planīcas ielā 
4. D.Cielava aicināja iedzīvotājus 
saprast, ka pašvaldība nevar regulēt 
ne pasta, ne doktorāta darbu, taču 
visiem spēkiem cenšas panākt, lai 
dr.Zauere varētu atsākt pacientu 
pieņemšanu Snēpelē. 

D.Cielava arī mudināja snēpel-
niekus, ja ir kādi sasāpējuši jautāju-
mi vai neskaidrības, nākt uz pagasta 
pārvaldi, jautāt un problēmas risināt. 
„Ja ir problēma, jānāk un jāsaka,” 
uzsvēra D.Cielava.

KKP pārstāve Kristīne Silves-
trova atbildēja uz iedzīvotāju jau-
tājumiem par daudzdzīvokļu māju 
apsaimniekošanu. Iedzīvotājiem 
tika atgādināts par iespēju, pie-
mēram, uzņemties pašiem nopļaut 
zāli, tādējādi šim mērķim netērējot 

mājas apsaimniekošanas naudu, 
un par to kā kompensāciju saņemt 
atlaidi apsaimniekošanas maksai. 
Kaspars Poriķis, kurš KKP atbild 
par atkritumu apsaimniekošanu, 
atgādināja par to, kādus atkritumus 
iespējams šķirot, skaidroja, kur likt 
vecu sadzīves tehniku, būvgružus 
vai vecu šīferi. Viņš arī ieskicēja 
problēmu – dažkārt šķiroto atkri-
tumu konteineros iedzīvotāji saber 
parastos sadzīves atkritumus, līdz 
ar to visa šķirošana vējā. Savukārt 
pašvaldības Attīstības un projektu 
vadības nodaļas projektu speciālists 
Matīss Upītis skaidroja, kāds un 
kāpēc turpmāk būs ūdensapgādes un 
kanalizācijas tarifs Snēpelē.

KrISTĪnES DuĻBInSKaS,
mārketinga un sabiedrisko attiecību 

nodaļas vadītājas, teksts un foto

Snēpeles pagasta pārvalde 
aicina iedzīvotājus apkopt 
piederīgo kapu kopiņas un 
palīdzēt sakopt arī kopējās 

kapu teritorijas 
TaLKā 

sestdien, 16. aprīlī, 
no plkst. 10.00 

Centra kapos, Kalna kapos, 
Kundu un Vindenieku 

kapsētās. 
Līdzi jāņem darba rīki (grābeklis, 
cirvis, zāģis), darba cimdi, maisi.
Talkas vietās talciniekus sagaidīs 

pagasta darbinieks, kurš vadīs 
plānotos darbu.

Snēpelnieki pulcējās ikgadējā iedzīvotāju sapulcē, lai uzzinātu par gada laikā paveikto un aktuālo šogad.

Laidos remontētas dzīvojamās mājas un ceļi

Arī kultūras jomā Laidos gai-
dāmas dažādas aktivitātes. Pagasta 
pārvaldnieks priecājās par no jauna 
atdzimušo teātra pulciņu, kā arī 
nupat notikuši biedrības un pagasta 
kopīgi organizētie Lieldienu pasā-
kumi Valtaiķos. Ir vēlme nākamajā 
gadā izveidot Laidu pagasta ceļvedi 
tūristiem. 

Laidu pamatskolas direktore Elita 
Tisjaka pastāstīja, ka bez ikdienas 
mācību darba skola cenšas iesaistī-
ties citās aktivitātēs. Vairākus gadus 
skola piedalās projektos „Skolas 
piens” un „Skolas auglis”. Viņa 
pauda gandarījumu par audzēkņu 
dalību olimpiādēs un dažāda mēro-
ga konkursos. Ik gadu skolā notiek 

vasaras nometnes, šogad tās būs jau 
sesto reizi. „Prieks, ka varam savu 
pili rādīt ekskursantiem un skolotā-
jiem,” sacīja E.Tisjaka. 

SIA „Kuldīgas komunālie pakal-
pojumi” pārstāve Kristīne Silvestro-
va iedzīvotājiem skaidroja jautāju-
mus, kas saistīti ar daudzdzīvokļu 
māju apsaimniekošanu. Pērn pagastā 
kopumā 8 mājām par pašvaldības 
finansējumu veikti remonti – gan 
apjomīgāki, gan mazāk apjomīgi, 
atkarībā no tā, kādi bojājumi mājai 
bija jānovērš. Galvenais kritērijs 
bija drošība un ugunsdrošība. „Ka-
menes” vēl gaida savu kārtu, un arī 
tajās mājās, kur jāremontē jumti, 
remonts vēl tikai būs, kad to atļaus 

laikapstākļi. Tā kā vēl aprīlī sola 
slapju sniegu un temperatūru zem 
nulles, būvnieks nevēlas riskēt. 
K.Silvestrova aicināja iedzīvotājus 
ievērot ugunsdrošības noteikumus 
un pagrabos neturēt neko uguns-
nedrošu, lai nebūtu aizdegšanās 
riska. Problēmas rada arī tas, ja 
kāds veic darbus kopējos kanali-
zācijas vai ūdensvada tīklos, par 
to nepaziņojot apsaimniekotājam. 
Viņa skaidroja arī to, kā veidojas 
maksa par atkritumiem. Sapulcē 
tika atgādināts arī par skursteņu 
tīrīšanu, ko nepieciešams veikt div-
reiz gadā, lai nerastos paaugstināta 

uguns nedrošība. Uz jumtiem skur-
steņslauķis tiek, bet iedzīvotājiem 
jāseko līdzi informācijai un jāielaiž 
skursteņslauķi dzīvoklī, lai nekavētu 
skursteņu tīrīšanu. Apkures ierīces, 
kas ir katra dzīvokļa īpašums, jātīra 
pašiem, un arī to aicina darīt vismaz 
divreiz gadā. „Ja vēlaties, lai skur-
steņslauķis iztīra apkures ierīci arī 
dzīvoklī, tas ir jāpiesaka pirms tam, 
jo viņiem ir stingrs grafiks. Taču, ja 
pieteiksiet, viņi to izdarīs,” norādīja 
K.Silvestrova. 

EDuarDa DamBErga, 
sabiedrisko attiecību speciālista, 

teksts un foto

Laideniekus interesē gan paveiktais pērn, gan iecerētais un darāmais šogad.
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SPOrTa PaSāKumI aPrĪLĪ

Paskaidrojuma raksts
Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības pamatojums

Izglītības likuma 17 .panta  2.4 daļa nosaka, ka pašvaldība izdod saistošos noteikumus, kuros nosaka kārtību par atbastu bērniem, kuri sasnieguši pusotra gada vecumu un dzīvesvieta bērnam un 
vienam vecākam vai likumiskajam pārstāvim deklarēta Kuldīgas novada administratīvajā teritorijā, bet pašvaldība nenodrošina vietu pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē, tad pašvaldība Ministru 
kabineta noteiktajā kārtībā sedz izmaksas privātajam pakalpojuma sniedzējam. 
Normatīvie akti paredz arī, ja bērnam tiek piedāvāta vieta pašvaldības pirmsskolas iestādē, bet bērna vecāks vai likumiskais pārstāvis no piedāvātās vietas ir atteicies un bērns turpina apgūt pirmsskolas 
izglītības programmu privātajā izglītības iestādē, pašvaldība turpina sniegt atbalstu saistošo noteikumu noteiktajā apmērā privātajai izglītības iestādei.

2. Īss projekta satura izklāsts

Saistošo noteikumu projektā ir iestrādāta Ministru kabineta 2015. gada 8. decembra noteikumu nr. 709 „Noteikumi par izmaksu noteikšanas metodiku un kārtību, kādā pašvaldība atbilstoši tās noteiktajām 
vidējām izmaksām sedz pirmsskolas izglītības programmas izmaksas privātai izglītības iestādei” noteiktā metodika. Pašvaldības atbalsts ir paredzēts norēķiniem par pirmsskolas izglītības programmas 
apguvi privātā izglītības iestādē, ar kuru pašvaldība un bērna likumiskais pārstāvis ir noslēdzis līgumu par izglītības pakalpojuma sniegšanu un kura normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir reģistrējusi 
bērnu Valsts izglītības informācijas sistēmā. Lai pamatotu pašvaldības atbalsta izlietojumu atbilstoši finansējuma mērķim, privātā izglītības iestāde, slēdzot līgumu ar pašvaldību un bērna likumisko 
pārstāvi, pievieno izmaksu tāmi atbilstoši pakalpojuma sniedzēja apstiprinātiem iepriekšējā gada pēc naudas plūsmas uzskaitītiem izdevumiem vai gadījumā, ja tiek dibināta jauna izglītības iestāde, 
atbilstoši apstiprinātai plānoto izdevumu tāmei katrā izglītības iestādē. Tāme tiek sagatavota atbilstoši normatīvajiem aktiem par izmaksu ekonomisko klasifikāciju.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz 
pašvaldības budžetu

2015. gadā pašvaldība sniedza atbalstu  privātajai izglītības iestādei „Mazo bērnu skola” Kuldīgā, kurā pirmsskolas izglītības programmu apgūst ne vairāk kā 30 bērnu. 
Ņemot vērā, ka pēc Ministru kabineta noteiktās metodikas aprēķinātais pašvaldību atbalsts vienam bērnam ir EUR 126,27, tad provizoriski 2016. gadā no pašvaldības budžeta šim mērķim būs nepie-
ciešami EUR 45 457,20.

4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz 
uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Uzņēmējdarbības vidi lēmums neietekmē, jo saistošie noteikumi attiecas uz pirmsskolas izglītības programmas apguvi.

5. Informācija par administratīvajām procedūrām Saistošie noteikumi tiks nosūtīti izvērtēšanai un atzinuma sniegšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai. Pēc pozitīva atzinuma saņemšanas tiks publicēti Kuldīgas novada pašvaldības 
infomatīvajā izdevumā „Kuldīgas Novada Vēstis|” un interneta mājaslapā www.kuldiga.lv.

6. Informācija par konsultācijām ar 
privātpersonām Nav notikušas.

Izdoti saskaņā ar Izglītības likuma 17. panta 2.4 daļu.
1. Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā Kuldī-

gas novada pašvaldība (turpmāk – pašvaldība) nosaka 
vienam izglītojamajam nepieciešamās vidējās izmaksas 
pirmsskolas izglītības programmā pašvaldības pirms-
skolas izglītības iestādēs, un kārtību, kādā pašvaldība 
sedz pirmsskolas izglītības programmas (no pusotra 
gada vecuma līdz pamatizglītības ieguves uzsākšanai) 
izmaksas privātajai izglītības iestādei (turpmāk – paš-
valdības atbalsts).

2. Pašvaldības atbalsts tiek piešķirts, ja izglītojamā 
un vismaz viena vecāka vai likumiskā pārstāvja (turp-
māk – likumiskais pārstāvis) dzīvesvieta ir deklarēta 
pašvaldības administratīvajā teritorijā.

3. Pašvaldība, īstenojot savas funkcijas izglītībā, 
sniedz pašvaldības atbalstu privātajām izglītības iestā-
dēm uz savstarpēja līguma pamata ar likumisko pārstāvi 
un privāto izglītības iestādi, ja izglītības iestādēs tiek īs-
tenotas licencētas pirmsskolas izglītības programmas.

4. Pašvaldības atbalsta aprēķinā atbilstoši Ministru 
kabineta 2015. gada 8. decembra noteikumu nr. 709 
„Noteikumi par izmaksu noteikšanas metodiku un kār-
tību, kādā pašvaldība atbilstoši tās noteiktajām vidējām 
izmaksām sedz pirmsskolas izglītības programmas 

izmaksas privātai izglītības iestādei” (turpmāk – MK 
noteikumi)  prasībām iekļauti pašvaldības pirmsskolas 
izglītības iestāžu iepriekšējā gada pēc naudas plūsmas 
uzskaitītie izdevumi par vienu izglītojamo mēnesī, 
aprēķinā neiekļaujot izglītojamā ēdināšanu. Atbalsta 
aprēķinu kārtējam gadam apstiprina ar Kuldīgas novada 
Domes lēmumu un publisko Kuldīgas novada pašvaldī-
bas mājaslapā www.kuldiga.lv. Ja pašvaldības atbalsts 
tiek maksāts par nepilnu mēnesi, tad to aprēķina pro-
porcionāli apmeklējuma dienu skaitam.

5. Gadījumos, ja pirmsskolas izglītības programmas 
īstenošanas pakalpojumu maksa, kurā nav iekļauta izglī-
tojamā ēdināšana, privātā izglītības iestādē ir zemāka kā 
šo saistošo noteikumu 4. punktā minētais pašvaldības 
atbalsts, pašvaldības atbalstu nodrošina apmērā, kas 
atbilst pirmsskolas izglītības pakalpojuma izmaksām 
privātā izglītības iestādē un ir noteikta līgumā starp 
attiecīgo privāto izglītības iestādi un likumisko pārstāvi.

6. Pašvaldības atbalsts tiek nodrošināts, noslēdzot 
līgumus starp privāto izglītības iestādi, likumisko pār-
stāvi un pašvaldību vienu reizi finanšu gadā.

7. Lai noteiktu, vai pirmsskolas izglītības pakalpo-
juma izmaksas privātā izglītības iestādē nav mazākas 
nekā noteiktais pašvaldības atbalsts,  privātā izglītī-

bas iestāde pirms līguma ar pašvaldību un likumisko 
pārstāvi noslēgšanas, iesniedz pašvaldībai izmaksu 
tāmi atbilstoši pakalpojuma sniedzēja apstiprinātiem 
iepriekšējā gada pēc naudas plūsmas uzskaitītiem iz-
devumiem vai gadījumā, ja tiek dibināta jauna izglītības 
iestāde, atbilstoši apstiprinātai plānoto izdevumu tāmei 
katrā izglītības iestādē. Tāme tiek sagatavota atbilstoši 
normatīvajiem aktiem par izmaksu ekonomisko klasi-
fikāciju, neiekļaujot izglītojamā ēdināšanas izmaksas.

8. Pašvaldības Finanšu un ekonomikas nodaļa 
(turpmāk – Finanšu nodaļa) pārbauda iesniegto iz-
maksu tāmes atbilstību ekonomiskajai klasifikācijai 
un nosaka piešķiramā pašvaldības atbalsta summu 
atbilstoši MK noteikumu 5. vai 8. punktam.

9. Pašvaldības atbalsts tiek ieskaitīts attiecīgās 
privātās izglītības iestādes kontā, ievērojot šo saistošo 
noteikumu 10. – 11. punktu.

10. Privātā izglītības iestāde katru mēnesi līdz 
piektajam datumam iesniedz pašvaldībai pieprasījumu 
par iepriekšējo mēnesi pašvaldības atbalsta saņem-
šanai. Iesniegtos dokumentus pārbauda un lēmumu 
par pašvaldības atbalsta piešķiršanu pieņem Kuldīgas 
novada pašvaldības Izglītības nodaļa (turpmāk –  Iz-
glītības nodaļa).

11. Par pieņemto lēmumu Izglītības nodaļa informē 
privāto izglītības iestādi, izglītojamā likumisko pārstāvi 
un  Finanšu nodaļu. Finanšu nodaļa 10 darbdienu laikā 
pēc pieprasījuma vai rēķina saņemšanas pārskaita 
pašvaldības atbalstu par iepriekšējo mēnesi attiecīgās 
privātās izglītības iestādes kontā.

12. Pašvaldības atbalsts no pašvaldības budžeta 
tiek pārtraukts, ja:

12.1. izglītojamā un vismaz viena  likumiskā pār-
stāvja dzīvesvieta vairs nav deklarēta Kuldīgas novada 
pašvaldības administratīvajā teritorijā;

12.2. tiek pārtraukts līgums starp privāto izglītības 
iestādi un izglītojamā likumisko pārstāvi par pirmsskolas 
izglītības programmas apguves īstenošanu attiecīgajā 
iestādē;

12.3. bērns uzsāk pirmsskolas izglītības program-
mas apguvi pašvaldības izglītības iestādē.

13. Lēmumu par pašvaldības atbalsta pārtraukšanu 
pieņem Izglītības nodaļa.

14. Izglītības nodaļas pieņemto lēmumu var apstrī-
dēt pašvaldības domē.

15. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā 
dienā pēc to publicēšanas Kuldīgas novada pašvaldī-
bas informatīvajā izdevumā „Kuldīgas Novada Vēstis”.

Saistošie noteikumi nr. 2016/1 „Kārtība, kādā Kuldīgas novada pašvaldība sedz pirmsskolas
izglītības programmas izmaksas privātajai izglītības iestādei” (precizētajā redakcijā, kas apstiprināta ar Kuldīgas 

novada Domes 31.04.2016. sēdes lēmumu (prot. nr. 3, p. 41))

Olimpiāžu uzvarētāji
Vokālās  mūzikas  konkursā 

„Balsis  2016”  augstākās pakāpes 
diplomu ieguva Kuldīgas 2. vsk. 5. – 
9. klašu vokālais ansamblis „Kuldī-
gas liesmiņas”, sk. Jana Paipa. 

I pakāpes diplomus ieguva Kul-
dīgas Mākslas un humanitāro zinību 
vsk. 1. – 4. klašu un 5. – 9. klašu 
ansamblis, sk. Iveta Vīksne, Kuldī-
gas Centra vsk. 4. klašu ansamblis, 
sk. Ligita Brauna, un 10. – 12. klašu 
ansamblis, sk. Dagnija Šteinberga, 
Kuldīgas pamatsk. 5. – 9. klašu an-
samblis, sk. Ļubova Pirtniece, Kul-
dīgas 2. vsk. 5. – 9. klašu ansamblis, 

sk. J.Paipa un Z.A.Meierovica Kabi-
les pamatsk. 5. – 9. klašu ansamblis, 
sk. Anete Siltāne. 

II pakāpes diplomus ieguva Kul-
dīgas Alternatīvās sākumsk. zēnu 
ansamblis un 3., 4. klašu ansamblis, 
sk. Sangrita Upeniece, Kuldīgas 
2. vsk. 1. – 4. klašu ansamblis, sk. 
J.Paipa, Vārmes pamatsk. 1. – 4. 
klašu ansamblis, sk. Inese Krūmiņa, 
Z.A.Meierovica Kabiles pamatsk. 
1. – 4. klašu ansamblis, sk. A.Siltāne 
un Ēdoles pamatsk. 5. – 9. klašu 
ansamblis, sk. Egita Putniņa. 

III pakāpes diplomus ieguva 

Kuldīgas pamatsk. 1., 2. klašu un 3., 
4. klašu ansamblis, sk. Ļ.Pirtniece, 
Kuldīgas Alternatīvās sākumsk. 1., 
2. klašu ansamblis, sk. S.Upeniece, 
Vilgāles pamatsk. 1. – 4. klašu an-
samblis, sk. Inga Dubure, Kuldīgas 
2. vsk. zēnu ansamblis, sk. J.Paipa 
un Turlavas pamatsk. 1. – 4. klašu 
ansamblis, sk. Agnese Čīče. 

Pateicību saņēma Vilgāles pamatsk. 
5. – 9. klašu ansamblis, sk. I.Dubure.

2. kārtā Kuldīgas novadu pārstā-
vēs Kuldīgas 2. vsk. 5. – 9. klašu 
vokālais ansamblis „Kuldīgas lies-
miņas” un Kuldīgas Centra vsk. 4. 

klases vokālais ansamblis.
Kombinētajā olimpiādē 3. kla-

šu skolēniem piedalījās 23 skolēni 
no visām novada izglītības iestādēm, 
izņemot Vārmes un Z.A.Meierovica 
Kabiles pamatskolu.

1. vietā – Monta Uzare (Kuldīgas 
Alternatīvā sākumsk., sk. Lāsma 
Balode), 2. – Linda Lasmane (Kul-
dīgas Mākslas un humanitāro zinību 
vsk., sk. Marika Šulca), 3. – Ketija 
Pulmane (Kuldīgas Alternatīvā 
sākumsk., sk. L.Balode). Atzinību 
saņēma Laura Vanaga, Edvards So-
kolovskis (abi no Kuldīgas Centra 

vsk., sk. Inga Kromane), Daniela 
Nikalovska (Kuldīgas Mākslas un 
humanitāro zinību vsk., sk. M.Šulca) 
un Toms Žagata (Kuldīgas pamatsk., 
sk. Ieva Bergmane).

Kurzemes reģiona mājturības 
un tehnoloģiju olimpiādē Liepājā 
piedalījās 25 skolēni no Kuldīgas, 
Ventspils, Saldus, Talsu novada, 
Ventspils un Liepājas pilsētas. Mūsu 
novada pārstāvis Edgars Ērglis 
(Vārmes pamatsk., sk. Aivars Ērglis) 
6. – 7. klašu grupā ieguva 1. vietu.

LILITa maČTama, 
Izglītības nodaļas speciāliste 

8.IV 20.00 Latvijas jaunatnes čempionāts florbolā, 1/4 fināls U-16 grupā: 
  Kuldīgas NSS – Rīgas „Lauvas”; KNSS halle, Piltenes iela 25, Kuldīga
9.IV 12.00 Kuldīgas novada atklātais čempionāts basketbolā; 
  KNSS sporta nams, Virkas iela 13, Kuldīga
10.IV 12.00 Kuldīgas novada atklātais čempionāts basketbolā; 
  KNSS sporta nams, Virkas iela 13, Kuldīga
12.IV 10.00 Kuldīgas novada atklātās skolēnu sacensības florbolā 2004. – 2007. g.dz. 
  grupā; KNSS halle, Piltenes iela 25, Kuldīga
16.IV  Bērnu veselības diena; KNSS manēža, Dzirnavu iela 13, Kuldīga
16.IV 12.00 Kuldīgas novada atklātais čempionāts basketbolā; 
  KNSS sporta nams, Virkas iela 13, Kuldīga
19.IV 10.00 Kuldīgas novada atklātās skolēnu sacensības orientēšanās sportā; 
  Krauļu priedes, Kuldīga
20.IV 10.00 Jauno satiksmes dalībnieku sacensības; KNSS manēža, 
  Dzirnavu iela 13, Kuldīga
23.IV 12.00 Kuldīgas novada atklātais čempionāts basketbolā; 
  KNSS sporta nams, Virkas iela 13, Kuldīga
23.IV 15.00 LJČ fināls volejbolā U-14 grupā zēniem; 
  KNSS halle, Piltenes iela 25, Kuldīga
24.IV 9.30 LJČ fināls volejbolā U-14 grupā zēniem; 
  KNSS halle, Piltenes iela 25, Kuldīga
26.IV 10.00 Kuldīgas novada atklātās skolēnu sacensības pavasara krosā; 
  Krauļu priedes, Kuldīga
27.IV 17.30 28. skriešanas seriāls „Kuldīgas apļi-2016”, 2. kārta; Krauļu priedes, Kuldīga
30.IV – 1.V J.Baukša piemiņas kauss riteņbraukšanā

Kopīgi talkosim
Katru gadu Kuldīgā aprīlis 
tiek izsludināts par „Spodrības 
mēnesi”, kurā visi pilsētas un 
novada iedzīvotāji, uzņēmu-
mi, izglītības un pašvaldības 
iestādes tiek aicinātas sakopt 
savu namīpašumu un terito-
riju, informēt pašvaldību par 
nekoptām vietām un ieteikt, kā 
tās sakārtot. 

Aicinām iedzīvotājus pieteikt 
talkošanas vietas līdz 22. aprīlim 
Lielās talkas organizatorei Kuldī-
gā – novada pašvaldības vides spe-
ciālistei Dacei Jansonei pa tālruni 
63321903, 27025423 vai e-pastā: 
dace.jansone@kuldiga.lv, lai 23. 
aprīlī varam sakopt teritorijas vec-
pilsētā un Ventas krastos. Kuldīgas 
novada pagastu pārvaldēs iedzī-
votāji var saņemt informāciju par 
talkas norisi pagastos un arī baltos 

atkritumu maisus, bet Kuldīgā par 
atkritumu maisu saņemšanu jāinte-
resējas no 18. aprīļa pie SIA „Kul-
dīgas komunālie pakalpojumi” 
dispečeres Daces Grehovas 
pa tālruni 63322380 vai 
26674543, Dārznie-
cības ielā 9, Kuldī-
gā. Par pilnajiem 
atkritumu maisiem 
obligāti jāpaziņo 
D.Grehovai vai pa-
gastu pārvaldēs, lai 
zinātu to savākšanas 
vietas un varētu nogādāt 
atkritumu poligonā. Svarīgi 
atcerēties, ka Lielās talkas atkri-
tumi nav vecās mantas no māju 
pagrabiem un atkritumu kaudzes 
privātmāju un daudzdzīvokļu māju 
teritorijās. Lielā talka ir koplietoša-
nas teritoriju sakopšanas pasākums 
katrā pilsētā un novadā, kurā ai-

cināts piedalīties ikviens Latvijas 
iedzīvotājs, kam rūp ilgtspējīga 
valsts attīstība un iespēja dzīvot 

nepiesārņotā, skaistā vidē. 
Lai arī Lielā talka tiek 
organizēta jau astoto 

gadu, bet „Spodrības 
mēnesis” vēl senāk, 
tomēr aicinu ikvie-
nu pilsētas iedzīvo-
tāju būt atbildīgam 
un savu īpašumu 

uzturēt kārtībā re-
gulāri, gan sakopjot 

teritoriju, gan savācot un 
nodot sadzīves atkritumus 

tam paredzētajās vietās un noteiktajā 
kārtībā, bet nekādā gadījumā tos „pa 
kluso” neizgāzt pilsētas mežos vai 
citā nepieskatītā pilsētas teritorijā!

DaCE janSOnE, 
vides speciāliste



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

KKC PIEDāVā

PaSāKumI PagaSTOS

2016. gada 7. aprīlis

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

ēDOLē
15. aprīlī 14.00 kultūras namā – atbil-

dības stunda. Sarunas par atbildību pret 
dzīvnieku ar grāmatas „Poga” autori Zandu 
Bērziņu. Zanda viesosies kopā ar izglābto 
Austrumeiropas suneni Loti.

15. aprīlī 22.00 kultūras namā – dis-
kotēka ar dīdžejiem: Frenky, Kalvi, Ēriku. 
Ieeja – EUR 3. 

30. aprīlī 10.00 – nūjošanas pārgājiens 
„Ēdoles pavasaris 2016” uz Pūjalgu pils-
kalnu. Pieteikšanās līdz 27. aprīlim pa tālr. 
29619084 vai bibliotēkā pie Airas Celmas.

guDEnIEKOS
21. aprīlī 13.00 Gudenieku kultūras 

namā – VSAC „Kurzeme” filiāles „Gude-
nieki” klientu koncerts „Pavasari sveicot”.

Aicina pieteikties aušanas nodarbībām 
Gudeniekos un Basos (tālr. 29366724).

KaBILē
Līdz 30. aprīlim bibliotēkā – „Kabiles 

aptiekai – 130”.
9. aprīlī 13.00 saieta namā „Sencis” – uz 

Kolhoznieku balli draugus ielūdz Kabiles 
pensionāru biedrība. Norādījumi par ap-
ģērbu un priekšnesumu pie Dainas (tālr. 
29903638).

17. aprīlī 16.00 saieta namā „Sencis” – 
Saldus novada Druvas teātris ar Jāņa 
Akuratera komēdiju „Vecie un jaunie”. 
Ieeja – EUR 1,50, skolēniem EUR 1. 

19. aprīlī 12.00 – 14.00 bibliotēkā – 
Valsts ieņēmuma dienesta (VID) „E-busiņš”, 
kurā speciālisti palīdzēs apgūt VID e-pakal-
pojumus un iesniegt Gada ienākumu dekla-
rāciju. Līdzi ņemt: personu apliecinošu do-

kumentu (pasi vai eID karti), internetbankas 
kodu karti, attaisnojuma dokumentus (čeki 
par izglītību, medicīnas un zobārstniecības 
pakalpojumiem). Ja neesat internetbankas 
lietotājs, „E-busiņā” būs arī iespēja iegūt 
lietotāja vārdu un paroli EDS lietošanai. 
„E-busiņš” ir aprīkots ar portatīvo datoru, 
mobilo internetu un dokumentu skeneri.

KurmāLē
Līdz 15. aprīlim pagasta izstāžu zālē – 

rokdarbu kopas „Darbīgās rokas” izstāde 
„Pretī pavasarim”.

LaIDOS
9. aprīlī 10.00 Laidu skolas sporta 

zālē – Imanta Gutberga piemiņas turnīrs 
galda tenisā.

15. aprīlī 19.00 „Bitītē” – zolītes 4. kārta.
No 18. līdz 30. aprīlim Sermītes bibliotē-

kā – fotogrāfiju un virtuālā izstāde „Sermītes 
bibliotēka 2015”.

22. aprīlī 9.30 Sermītes bibliotēkā – čak-
lāko lasītāju – pirmsskolēnu sumināšana.

23. aprīlī 9.00 visā Laidu pagastā – Lielā 
talka. Sekot līdzi informācijai www.laidi.lv.

29. aprīlī 19.00 „Bitītē” – zolītes 5. kārta 
un apbalvošana.

PaDurē
Līdz 15. maijam bibliotēkā – sadarbī-

bā ar Padures sākumskolu un biedrību 
„Padure” lasīšanas konkurss skolēniem 
„Punktainā lasīšana 2”; līdz 15. aprīlim – 
fotoizstāde „Mārtiņš Freimanis amatieru 
fotoredzējumā”.

PELČOS
Otrdienās 13.00, sestdienās 11.00 

bibliotēkā – datorkonsultācijas.

Bibliotēkā trešdienās 16.30 (iesācējiem) 
un piektdienās 18.00 (ar priekšzināša-
nām) – spāņu valodas nodarbības.

Bibliotēkā – līdz 30. aprīlim TTMS 
„Kuldīgas palete” mākslinieku darbi; virtuālā 
izstāde „Pasaules skaistākās bibliotēkas”; 
spāņu bērnu zīmējumu izstāde par latviešu 
tautas pasaku „Vecīša cimdiņš” (sadarbībā 
ar Viānas bibliotēku Spānijā).

8. aprīlī 16.00 tautas namā – radošā 
darbnīca, gatavosim filca piespraudes 
„Bizbizmārīte”.

16. aprīlī 10.00 Pelču, Ģiņu, Rimzātu un 
Bišavu kapos – talkas diena.

22. aprīlī 22.00 bibliotēkā – nakts lasī-
šanas festivāls bērniem.

23. aprīlī 12.00 bibliotēkā – Vispasaules 
grāmatu diena – viktorīna.

28. aprīlī 17.00 bibliotēkā – spāņu va-
kars. Tikšanās ar stāstnieku un bibliotekāru 
Iņaki Suso Espadas (Viāna, Spānija).

rEnDā
7. aprīlī 15.00 bibliotēkā – tikšanās ar 

žurnālisti, grāmatu autori Līgu Blauu.
7. aprīlī – organizēts brauciens uz Kul-

dīgas kultūras centru. Jāņa Lūsēna jaunā 
koncertprogramma, Ingus Pētersons kon-
certā „Romantika”. Biļetes cena – EUR 10. 

15. aprīlī 19.00 kultūras namā – Kul-
dīgas kultūras centra amatierteātra izrāde 
„Makss un Morics”. Ieeja – EUR 2, skolē-
niem EUR 1.

23. aprīlī 19.00 kultūras namā – paš-
darbnieku koncerts „Atver sirdi pavasa-
rim”. Koncertā piedalīsies: Rendas deju 
kolektīvs, Rendas amatierteātris ar dzejas 

kompozīciju „Un mirkli šo mīlēt...” un 
H.K.Andersena pasakas „Sniega karaliene” 
fragmentu, Rendas skolas folkloras kopa 
„Cītariņš” un Rendas skolas un pagasta 
individuālie izpildītāji. Ieeja bez maksas.

23. aprīlī 21.00 kultūras namā – balle kopā 
ar muzikantu no Liepājas. Ieeja – EUR 3.

rumBā
13. aprīlī 14.15 „Bukaišos” – kulinārijas 

pasākums „Gardēži”.
19. aprīlī 12.00 Rumbas pagasta biblio-

tēkā, 16.00 „Bukaišos” – radošā darbnīca.
TurLaVā
Aprīlī bibliotēkā – Patrīcijas Junkeres 

pildspalvu kolekcija (ar vairāk nekā 130 pild-
spalvām); PII „Lāčuks” radošo darbu izstāde 
„Saulīte rotaļājas”; Danas un Zanes Vilces 
rokdarbu izstāde „Prieks pašām”; Guntas 
Cīrules rokdarbu izstāde; kazdandznieces 
Māras Tīmanes darināto segu izstāde; 

18. – 24. aprīlī bibliotēkā – bibliotēku 
nedēļā akcija „Iesaku izlasīt!”.

29. aprīlī 12.00 bibliotēkā – „Laimīgas 
sievietes atziņas un ieteikumi”. Saruna ar 
Māru Tīmani.

Vārmē
Līdz 15. aprīlim bibliotēkā – Intas 

Mednieces keramikas darbu izstāde; vār-
menieku veidoto Lieldienu kartīšu izstāde.

11. aprīlī 11.00 pamatskolā – Liepājas 
leļļu teātra izrāde „Krāsainais brauciens”, 
ilgums – 45 min. Biļetes cena – EUR 1,50.

16. aprīlī 14.00 pamatskolā – E.Vulfa 
komēdija „Līnis murdā”, Vārves amatierte-
ātris „Vārava”, režisors Valdis Šmēliņš. Izrā-
des garums – 1 h. Ieeja – par ziedojumiem.

Nūjošanas pārgājiens
„Ēdoles pavasaris – 2016”
Gatavojoties Latvijas  simtga-

dei, Ēdoles pagasta sieviešu apvie-
nība „Vaidelote” aicina iepazīties 
ar  pagasta  dabas  objektiem un 
vēsturiskajām vietām, piedaloties 
nūjošanas  pārgājienā  uz  seno 
kuršu Pūjalgu pilskalnu 30. aprīlī 
plkst.10.00. 

Pulcēšanās pārgājienam notiks 
pie kultūras nama. Maršrutā uz pils-
kalnu vispirms būs jāuzkāpj Kaušu 
kalnā, kas ir augstākā vieta pagastā –  
98,6 metri virs jūras līmeņa.

Nūjošana notiks gan pa grants 
ceļu, gan takām, gan meža ceļiem. 
Iespējams, ka kādam izdosies pa-
manīt lūsi, kas tajā apvidū dzīvo. 
Var gadīties, ka pār ceļu pārskrien 
kāda stirna vai āpsis. Pūjalgu pils-
kalna virsotnē paredzēta atpūta un 
sviestmaižu pikniks. Mājupceļā 
būs jāšķērso Vankas upe. Maršruta 
kopgarums –  9 km.

Pārgājienam jāpiesakās līdz 
27. aprīlim pa telefonu 29619084 vai 
bibliotēkā pie Airas Celmas.

P. 8.IV 17.30 manaS LIELāS grIEĶu KāzaS 2
Sv. 10.IV 19.30 2015, ASV, ilgums 1’29
O.  12.IV 19.30  Romantiska komēdija
T.  13.IV 18.30 12+ 

P. 8.IV 19.30 SKrējIEnS
Sv. 10.IV 17.00 2016, Francija, Vācija, Kanāda
T.  13.IV 20.00  Ilgums 2’14
C.  14.IV 17.30 Biogrāfiska drāma, 12+

Sv. 10.IV 15.00 SLēPES Pa gaISu
O. 12.IV 17.30 2016, Lielbritānija, ASV
T.  13.IV 16.30  Ilgums 1’45
C.  14.IV 20.00 Biogrāfiska komēdija, 12+

P. 15.IV 17.30 DŽungĻu grāmaTa
Sv. 17.IV 16.00 2016, ASV, Kanāda
O. 19.IV 17.30  Ilgums 1’36
T.  20.IV 18.00  Piedzīvojumu filma
C.  21.IV 17.30 7+

P. 15.IV 19.30 VISurEDzOšā aCS
Sv. 17.IV 18.00 2015, Kanāda, Lielbritānija
O. 19.IV 19.30  Ilgums 1’42
T.  20.IV 20.00  Trilleris, kara drāma
C.  21.IV 19.30 16+

P. 22.IV 17.30 jauTrāS PĪLES
Sv. 24.IV 14.00 2016
Sv. 24.IV 16.00 Krievija 
O. 26.IV 17.30  Ilgums 1’25
T.  27.IV 16.00  Animācijas filma
T. 27.IV 18.00 Dublēta latviešu valodā
C.  28.IV 17.30 U

7. aprīlī, 19.00 – Jāņa Lūsēna jaunā programma „Ingus Pētersons. romantika”. Kon-
certtūres 1. koncerts – komponista dzimšanas dienā. Pie klavierēm – J.Lūsēns, čells – Ivars 
Bezproznanovs, akordeons – Kaspars Gulbis, perkusionists – Harijs Gūtmanis, ģitāra – Jā-
nis Lūsēns, juniors. Biļetes: KKC kasē un www.bilesuparadize.lv. Ieeja – EUR 8, 10, 12, 15.

9. aprīlī 21.00 – Kurzemes radio „Popiela” pieaugušajiem.
16. aprīlī 12.00  - Latvijas vokālo ansambļu konkursa pusfināla skate Kurzemes 

reģionam.
22. aprīlī 18.00 – rīgas cirks „Svētki visai ģimenei”. Viesizrādē piedalīsies klauni, 

žonglieri, akrobāti, burvju un citi mākslinieki ar saviem mīluļiem – suņiem un baložiem. 
Viņi gan bērnus, gan pieaugušos aicinās pārtapt par cirka māksliniekiem, darbojoties īstā 
cirka meistarklasē. Biļetes KKC kasē un www.bilesuserviss.lv.

Kopš pagājušā gada novembra 
esmu pieņēmusi jaunu izaicinā-
jumu – strādāt Kuldīgas attīstības 
aģentūrā.

Papildus pašvaldības projektu 
pieteikumu sagatavošanai manos 
darba pienākumos ietilpst arī darbs 
ar uzņēmējiem un potenciālo inves-
toru piesaisti Kuldīgas novadam. 
Darbs ir ļoti interesants un izaicinā-
jumu pilns. 

Piedalījos vizītēs pie uzņēmē-
jiem konkursa „Kuldīgas novada 
uzņēmēju un amatnieku gada balva” 
ietvaros. Biju patīkami pārsteigta par 
mūsu aktīvajiem un darboties gribo-
šajiem cilvēkiem – apbrīnoju viņu 
idejas un drosmi to visu uzņemties 
un īstenot. 

Izaicinājumi darbā ir saistīti ar 
jautājumiem, kuros parādās dažādu 
pušu intereses un uz kuriem ir grūti 
rast viennozīmīgas atbildes. Kā 
piemēru varu minēt ideju par jaunu 
lielveikalu būvniecību Kuldīgā. Ir 
notikušas vairākas sanāksmes un 
diskusijas par to, kā samērot liel-
veikalu vēlmi paplašināties ar mazo 
tirgotāju un iedzīvotāju interesēm.

Pozitīvi vērtējama ir ražošanas 
uzņēmumu vēlme paplašināties, at-
tīstot Kuldīgas novadam raksturīgās 
nozares, radot jaunas darba vietas 
un nodokļu ieņēmumus pašvaldības 
budžetā. Prieks gan par SIA „Stiga 
RM” ieguldītajām un plānotajām 
investīcijām ražotnē, gan par SIA 
„Palleteries” veiksmīgo attīstību, 
gan arī par citu investoru vēlmi at-
tīstīt kokapstrādes nozari Kuldīgas 
novadā.

Šobrīd aktuāla tēma ir pieeja-
mais Eiropas Savienības fondu un 
citu finanšu instrumentu atbalsts 
uzņēmējiem. Jau zināms, ka šogad 
LEADER projektu pieteikumus uz-
ņēmējdarbības atbalstam Kuldīgas 
novadā varēs iesniegt no 20. maija 
līdz 20. jūnijam ar 70% atbalstu 
no Eiropas Lauksaimniecības fon-
da lauku attīstībai jaunajiem un 
pašreizējiem uzņēmējiem, kuru 
apgrozījums ir līdz 70 000 eiro 
iepriekšējā noslēgtajā gadā pirms 
projektu pieteikumu iesniegšanas. 
Par atbalsta nosacījumiem un ar to 
saistītajām aktualitātēm aicinu sekot 
līdzi biedrības „Darīsim paši!” mā-
jaslapā www.darisimpasi.lv.

29. aprīlī organizēsim Kuldī-
gas novada uzņēmēju dienas, lai 
informētu par ES fondu atbalsta 
iespējām maziem, vidējiem un to-
pošiem uzņēmējiem. Aicinu visus 
interesentus piedalīties un sekot 
līdzi aktualitātēm Kuldīgas novada 
mājaslapā www.kuldiga.lv sadaļā 
„Uzņēmējiem”. 

Prieks par
novada

uzņēmējiem

DaCE STrazDIņa,
Kuldīgas novada pašvaldības aģentūras 
„Kuldīgas attīstības aģentūra” direktora 
vietniece

Iedzīvotāji aicināti apmeklēt 
veco rātsnamu pēc restaurācijas!

Aprīlī vecais rātsnams apmeklētājus gaidīs:

15., 22. un 29. aprīlī no 10.00 līdz 18.00;
16., 23. un 30. aprīlī no 10.00 līdz 16.00.


