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Sāksies čellistu 
konkurss
> 2. lpp.

Pasākumi 
4. maijā
> 3. lpp.

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

Brīvdabas kino atklāj 
sezonu
> 7. lpp.

Kuldīgas novadā plānots veikt 
remontdarbus vairākās izglītības 
iestādēs, kas atrodas novada 
pagastos – Vilgāles un Vārmes 
pamatskolā, Pelču speciālajā 
internātpamatskolā-attīstības 
centrā un PII „Ābelīte” Pelču 
filiālē.

Vilgāles pamatskolai pastiprinās 
laika gaitā nokalpojušās atbalsta 
sienas, sakārtos lietusūdens novadī-
šanas sistēmu un labiekārtos skolai 
pieguļošo teritoriju. Darbu līgums 
noslēgts ar būvfirmu SIA „Genus” 
par EUR 40 334, ieskaitot PVN. 
Būvdarbi jau notiek, paredzams, 
ka tie beigsies maija beigās. Skola, 
kuras vēsture aizsākās 1940./1941. 
mācību gadā (sākotnējais nosaukums 
– Planīcas pagasta pamatskola), kopš 
1992./1993. mācību gada rudens 
darbojas pārbūvētajā bērnudārza ēkā 
Kurmāles pagasta Vilgāles ciemā.

Vārmes pamatskolā plānots atjau-
not fasādi, kā arī ierīkot ugunsgrēka 
apziņošanas sistēmu. Darbus pabeigs 
līdz jaunā mācību gada sākumam 
septembrī. Iepirkumā par būvdarbu 
veikšanu uzvarējis SIA „Amatnieks”, 
līgums noslēgts par EUR 109 248, 
ieskaitot PVN. Vārmes pagastā skola 
kopš 1926. gada darbojas barona pilī, 
kas celta 1830. gadā. 

Pelču pilī, kurā darbojas Pelču 
speciālā internātpamatskola- attīs-

Remontēs vairākas izglītības iestādes

tības centrs, šobrīd tiek atjaunotas 
ieejas kāpnes. Darbus plānots pa-
beigt līdz 20. jūlijam. Būvdarbus 
veic SIA „Genus”, līguma summa ir 
EUR 66 187, ieskaitot PVN. Pelču 
pils celta no 1903. līdz 1904. gadam 
jūgendstilā pēc arhitekta Vilhelma 
Neimaņa projekta un tiek uzskatīta 
par vienu no agrīnākajām Latvijas 

muižām, kurā jūtama jūgendstila 
ietekme. Kopš 1945. gada septem-
bra pils izmantota pagasta skolas 
vajadzībām. Kopš 2009. gada pilī 
darbojas Pelču speciālā internātpa-
matskola-attīstības centrs.

Savukārt PII „Ābelīte” Pelču 
filiālē plānots veikt grupu telpu 
kosmētisko remontu, ieskaitot apku-

res sistēmas uzlabošanu, kas ietver 
radiatoru nomaiņu. Būvdarbu vei-
cēju un līguma summu noskaidros 
iepirkuma procedūrā, kas vēl nav 
noslēgusies. Darbus iecerēts pabeigt 
līdz 15. jūlijam.

KrISTĪnE DuĻBInSKa,
mārketinga un sabiedrisko attiecību 

nodaļas vadītāja 

Vārmes 
pamatskola 
pēc fasādes 
sakārtošanas 
atgūs sākotnējo 
izskatu.

Lielajā talkā šogad pilsētā un novadā talkotāji 
čakli pastrādājuši un ar atkritumiem piepildī-
juši vairāk nekā 1500 balto maisu.

SIA „Kuldīgas komunālie pakalpojumi” no 
pilsētas un 13 pagastiem šonedēļ turpinās savākt 
pilnos atkritumu maisus, jo iedzīvotāji, uzņēmumi, 
biedrības un citi talkotāji bija pieteikuši vairāk nekā 
40 vietas, kuras sakopa.

Padures pagastā Nabes ezera krastu, avotiņa ap-
kārtni un peldvietas sakopa SIA „Lakebur”, biedrība 
„Nabīte” un Endija Kalnmane ar domubiedriem. 
SIA „Lakebur” pārstāve Madara Burdīgina-Rieksti-
ņa ar ģimeni un draugiem talkoja pie Nabes ezera, 
kopumā sakārtojot 2 – 3 km plašu teritoriju – ceļ-
malas, grāvjus, Ventas piekrasti, stāvkrastus, kanāla 
malas. M.Burdīgina-Riekstiņa aicina makšķerniekus 
kļūt zaļi domājošiem, jo atstāto atkritumu bijis tik 
daudz, ka pietrūkuši talkas maisi. 

Biedrība „Kūrava”, SIA „Kurzemes cope” un 
Laivo.lv ar domubiedriem sakopa vairākas vietas 
Ventas krastā, kā arī Abavas apmetnes vietas.  Arī 
biedrība „Dzīvo sportisks, vesels, laimīgs” aicināja 
domubiedrus un volejbola mīļotājus sakārtot atpūtas 
un volejbola laukumu Parka ielā 22. Iedzīvotāju 
grupa Pārventā tīrīja Vidus, Šķērsu, Jaunsaimnieku 
un Krasta ielas apkārtni. L.Paegles parkā un Alekš-
upītes teritorijā darbojās Raitumu ģimene.

Dārzkopības biedrība „Rumba” sakopa Ventas 
krastu un zaļo zonu pie Graudu ielas. Garāžu bied-
rība „Venta” talkoja Aveņu, Lapegļu, Egļu, Riteņu 
un Virkas ielā.

Katrā pagastā bija izvēlētas vairākas talkas vietas. 
Rumbas pagastā talkotāji sakopa piemiņas vietas, 
izgāja ceļu uz Riežupi, kā arī atpūtas vietu, Vilkaču 
ceļu, atbrīvojot to no dažāda veida atkritumiem, 

kopā savācot 100 maisus.
Turlavā biedrība „Dižavots” sakārtoja vēsturisko 

kuršu ķoniņu dzimtu dzīvesvietu Ķoniņciema „Vi-
dusmauļu” un „Kalna ķīkāļu” apkārtnē, svētvietu 
Elku birzi un Ķoniņciema pieturvietu, lai arī ciemiņi 
novērtē šo bagāto kuršu mantojumu.

Gudenieku pagasta ļaudis talkoja Kadiķu lie-
gumā; vārmenieki sakopa Omiķu gravu; Pelču 
un Snēpeles pagasts – kapsētas. Pārvalžu vadītāja 
Dace Cielava informēja, ka šogad pagastos bijis 
liels talkotāju skaits – vairāk nekā 50 cilvēku katrā. 

Aizvadītajā nedēļā strādāja arī talkotāji izglītības 
iestādēs Kuldīgā un sakopa katrs sev iedalīto teri-
toriju: Kuldīgas 2. vidusskola – pļavas gar Ganību, 
Graudu, Jelgavas ielu, Rūpniecības ielu un apkārtni 

pie jaunā tilta; V.Plūdoņa Kuldīgas ģimnāzija un 
Kuldīgas Alternatīvā sākumskola – teritoriju ap 
skolu, upīti, Gravas ielu un Sudmaļu gravu; Kuldīgas 
Mākslas un humanitāro zinību vidusskola – Alsun-
gas ielu no Aizputes līdz Ēdoles ielai; Kuldīgas 
pamatskola – zaļās zonas un pļavas gar Lapegļu un 
Ventspils ielu; Kuldīgas Centra vidusskola – veco 
dzelzceļu no Skrundas ielas līdz Planīcas ielai un 
Sūru ielas pļavas. Pārējās skolas novadā talkoja 
teritorijā ap savu mācību iestādi.

Paldies visiem, kas iesaistījās apkārtējās vides 
sakopšanā!

SIGnETa LaPIŅa, 
sabiedrisko attiecību speciāliste 

KrISTĪnES šImPErmanES  foto

Talkā savāc daudz atkritumu

Kuldīgas 
Galvenās 

bibliotēkas 
bērnu 

literatūras 
centra 

speciālistes 
Inga Brūvere 

un rasma 
Puriņa 

talkojot 
atrod pat 

zābaku pāri, 
kas izmests 

Ventas 
piekrastē.

Vēl tikai brīdis un klāt 4. maijs, 
Neatkarības deklarācijas pieņem-
šanas diena. Nemaz neliekas, ka 
pagājuši jau 26 gadi.

Tie ir gadi, kad Latvija soli pa 
solim virzījusies pa patstāvības ceļu. 
Ar grūtībām un pacēlumiem, ar savas 
vietas izcīnīšanu Eiropā. Esam pie-
dzīvojuši jau ilgāku neatkarības laiku 
kā tas bija pirmskara Latvijā, kam 
sekoja trīs okupācijas ar Krievijas un 
hitleriskās Vācijas līdzdalību. Man 
4. maijs ir kas sevišķs, jo klātienē 
varēju izjust lielo tautas pacēlumu un 
vēlēšanos būt brīvai. Mēs esam maza 
tauta, bet mums ir sava valoda, sava 
valsts – par to jāpriecājas un tā jāsargā. 
Šajā svētku reizē vēlreiz paldies tiem 
novadniekiem, kas bija organizējušies 
Latvijas Tautas frontē, Latvijas Nacio-
nālajā Neatkarības kustībā. Pateicoties 
šīm organizācijām, varējām stāties 
pretī tālaika nopietnākajam spēkam, 
komunistiskajai partijai. Cilvēki nāca 
kopā, domāja, organizējās un atrada 
vietu tālaika politikas un pārvaldes 
virzībā uz neatkarīgu valsti. Šodien, 
nesaucot nevienu vārdā, paldies mūsu 
novada Latvijas Tautas frontes nodaļas 
vadītājiem un valdei!

Pavasaris vienmēr Kuldīgā ienāk 
ar jaukiem pasākumiem, ar tūristu 
pieplūdumu, vimbu lidošanu Ventas 
rumbā. Paldies visiem, kas sakopuši 
teritorijas gan gar savu māju, gan 
publiskajās vietās. Daba mūs nelolo 
ar siltu laiku, taču vēl tikai brīdis un 
atkal viss ziedēs. Paldies „Kuldīgas 
komunālo pakalpojumu” (KKP) 
komandai un visiem, kas pielikuši 
roku pilsētas sakopšanā, lai vide ap 
mums būtu sakārtota un priecētu ne 
tikai viesus, bet arī mūs pašus.

Beigušās iedzīvotāju sapulces 
novada pagastos. Tās pulcēja dau-
dzus iedzīvotājus. Piedaloties Valsts 
policijai un KKP pārstāvjiem, tika 
pārrunāti novada un katra pagasta 
aktuālākie jautājumi. Prieks, ka 
diskusijas noritēja savstarpējas 
sapratnes gaisotnē ar kopēja risinā-
juma atrašanu.

Paldies Skrundas TV par labo fil-
miņu, kurā bija atspoguļoti svarīgākie 
notikumi katrā pagastā. Ja kādam 
liekas, ka nākamgad sapulces jāorga-
nizē citādākā formātā vai laikā, lūdzu, 
informējiet sava pagasta pārvaldi. 
Mani, piedaloties daudzās pagastu 
sapulcēs, visvairāk pārsteidza un sa-
trauca Ēdolē notiekošais, kas saistīts 
ar sabiedrisko kārtību un noziedzību. 
Vairāk nekā 120 izsaukumu un dažādi 
notikumi, kas reģistrēti Valsts polici-
jā, iedzīvotāju satraukums liek mūsu 
novada tiesībsargājošajām iestādēm 
nopietni izvērtēt padarīto un vēl 
nopietnāk pievērsties nepadarītajam, 
tādēļ tika sasaukta sabiedriskās kārtī-
bas komisijas sēde un gan Valsts, gan 
pašvaldības policijai uzdoti konkrēti 
uzdevumi.

Lai visiem ražīgs pavasaris, 
kas dod spēku nākamajam darba 
cēlienam!

aLEKSanDrS 
LanGE, 
Kuldīgas 
novada 
Domes 
priekšsēdētājas 
vietnieks

Sācies darbīgais 
pavasara cēliens
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Būvniecības komisijā 2016. gada martā lemtais
akceptētās būvniecības ieceru dokumentācijas 

Objekta nosaukums Adrese Dokumentācijas veids
Dzīvokļa vienkāršotā atjaunošana Baznīcas ielā 12-4, Kuldīgā Apliecinājuma karte
Dzīvojamās mājas telpu grupas vienkāršotā atjaunošana Dzintaru ielā 6, Kuldīgā Apliecinājuma karte
Meža meliorācijas sistēmas „Puiļupe” pārbūve Valsts mežs „ 6246”, Ēdoles pagastā Būvprojekts
Meža ceļa „Pakava ceļš” būve Alsungas meža iecirknī, Īvandes pagastā Būvprojekts minimālā sastāvā
Meža ceļa „Usmas ceļš – Ezeri” pārbūve Valsts mežs „Ezeri”, Rendas pagastā Būvprojekts minimālā sastāvā
Dzīvojamā māja Ošu ielā 6, Kuldīgā Būvprojekts minimālā sastāvā
Pirts Ķiršu alejā 14, Kuldīgā Būvprojekts
Nojume  „Veldzes strauti”, Kabiles pagastā Paskaidrojuma raksts
Meliorācijas sistēmas rekonstrukcija ar dīķi un 
ūdens regulēšanas ierīci „Eglieni”, Vārmes pagastā Būvprojekts

Labiekārtojuma elementu būvniecība Parka ielā 22, Kuldīgā Paskaidrojuma raksts
Dzīvojamās ēkas vienkāršota atjaunošana Pētera ielā 7, Kuldīgā Apliecinājuma karte
Dzīvojamās mājas pārbūve  „Sīmaņi”, Padures pagastā Būvprojekts minimālā sastāvā
Ēkas gala un pagalma fasāžu restaurācija/ atjaunošana Baznīcas ielā 17, Kuldīgā Būvprojekts
Dzīvojamās mājas nojaukšana Stendes ielā 1, Kuldīgā Paskaidrojuma raksts
Garāža  „Simbas”, Pelču pagastā Paskaidrojuma raksts
Bēniņu telpas un ēkas fasādes vienkāršota atjaunošana Liepājas ielā 38, Kuldīgā Apliecinājuma karte
Saimniecības ēku nojaukšana un garāžas būvniecība Vienība ielā 63A, Kuldīgā Būvprojekts
Optisko šķiedru kabeļu kanalizācijas atzarojums no projektēja-
mās LVRTC optisko šķiedru kabeļu līnijas Kuldīga TV-Liepāja 
TV uz LMT bāzes staciju „Turlava”

„Sakarnieki”, Turlavas pagastā Tehniskā shēma

Ēkas fasādes vienkāršota atjaunošana Dzirnavu ielā 12, Kuldīgā Ēkas fasādes apliecinājuma 
karte

Meža autoceļa „Kazvalku ceļš” būve
 „Tigas meži” (Alsungas meža iecirkņa 207., 
208. kvartāls), „Vāgmuiža” un „Beltiņi”, Pa-
dures pagastā

Būvprojekts

Dzīvojamās mājas pārbūve, garāža un šķūnis „Viesturi”, Padures pagastā Būvprojekts
Atpūtas māja  „Pērkoni”, Kurmāles pagastā Būvprojekts
Pirts - dzīvojamās mājas pārbūve par dzīvojamo māju  „Meždzirnas”, Kabiles pagastā Būvprojekts minimālā sastāvā
Zivju dīķu pārbūve  „Digas”, Ēdoles pagastā Būvprojekts minimālā sastāvā
0,4 kV pieslēguma izbūve  „Struijas”, Ēdoles pagastā Tehniskā shēma
Dīķa ierīkošana „Strautmaļi”, Snēpeles pagastā Paskaidrojuma raksts
Mazēka – malkas šķūnis „Mežsētas”, Priedainē, Kurmāles pagastā Paskaidrojuma raksts
Ēkas lietošanas veida maiņa bez pārbūves  „Skolas nams”, Īvandes pagastā Paskaidrojuma raksts
Žoga būvniecība  „Žūberi”, Vārmes pagastā Paskaidrojuma raksts
Saimniecības ēkas pārbūve  „Mazķīši”, Kurmāles pagastā Apliecinājuma karte
Teritorijas labiekārtošana pie ēkas ieejas  „Tautas nams” Valtaiķos, Laidu pagastā Paskaidrojuma raksts
Rotaļu laukums  „Tērces” Laidu pagastā Paskaidrojuma raksts
Šķūnis Ievu alejā 5, Kuldīgā Paskaidrojuma raksts
Dārza inventāra ēkas atjaunošana Skrundas ielā 8, Kuldīgā Paskaidrojuma raksts

Izdotās būvatļaujas 
Objekta nosaukums Adrese
Dzīvojamā māja Ošu ielā 6, Kuldīgā
Pirts Ķiršu ielā 14, Kuldīgā
Dārza māja Jasmīnu ielā 32, Ābelē, Pelču pagastā
Dārza māja un saimniecības ēka Akāciju alejā 9, Kuldīgā
Dzīvojamā māja un saimniecības ēka Alejas ielā 32, Kuldīga
Dzīvojamā māja „Dumbrāji”, Rumbas pagastā
Dzīvojamās mājas pārbūve „Sīmaņi”, Padures pagastā
Meliorācijas sistēmas rekonstrukcija ar dīķi un ūdens regulēšanas ierīci „Eglieni”, Vārmes pagastā
Ēkas gala un pagalma fasāžu restaurācija/atjaunošana Baznīcas ielā 17, Kuldīgā
Meža ceļa „Kausa ceļš” būvniecība Valsts mežs„ Ezeri”, Rendas pagastā
Saimniecības ēku nojaukšana un piebūvētas garāžas būvniecība Vienības ielā 63A, Kuldīgā
Atpūtas māja „Pērkoni”, Kurmāles pagastā
Dzīvojamās mājas pārbūve, garāža un šķūnis „Viesturi”, Padures pagastā
Pirts-dzīvojamās mājas pārbūve par dzīvojamo māju „Meždzirnas”, Kabiles pagastā
Zivju dīķu pārbūve „Digas”, Ēdoles pagastā

2016. gada martā ekspluatācijā pieņemtās būves
Nosaukums Adrese Pasūtītājs
Meliorācijas sistēmu rekonstrukcija „Orzaki”, Turlavas pagastā Viesturs Kaltenieks
Dzīvojamās mājas rekonstrukcija un 
palīgēku nojaukšana Aploku ielā 6, Kuldīgā Ruta Lūciņa

Individuālā dzīvojamā māja „Mālkalni”, Turlavas pagastā Anna Ferstere

Četru garāžu rekonstrukcija Riteņu ielā 4, Kuldīgā Kuldīgas garāžu bied-
rība „Venta”

Meliorācijas sistēmas pārbūve „Burtnieki”, Laidu pagastā ZS „Burtnieki”
Vecā rātsnama restaurācija un 
rekonstrukcija Baznīcas ielā 5, Kuldīgā Kuldīgas novada 

pašvaldība

Publisko iepirkumu komisijā martā pieņemtie lēmumi

Iepirkuma priekšmets

Lēmuma 
pieņem-
šanas 
datums

Uzvarētājs

„Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas restaurācija, 
atjaunošana un pārbūve restaurācijas centra 
vajadzībām Baznīcas ielā 30, Kuldīgā” būvpro-
jekta izstrāde un autoruzraudzība

03.03.2016. SIA „Darbnīca A Projekti”; 
EUR 20 300 bez PVN

Videosižetu par Kuldīgas novada aktualitātēm 
veidošana un pārraidīšana 10.03.2016.

SIA „TV KURSA”; EUR 
90 bez PVN (par viena 
videosižeta izveidošanu 
un pārraidīšanu)

Projekta „Hansatour” vadīšana 10.03.2016. Artis Gustovskis; EUR 
4369,29 bez PVN

Velofestivālā veiksmīgākajam 
dienas brauciena dalībniekam 
izlozes kārtībā būs iespēja iegūt 
stilīgu „Kenzel Cruiser” velo-
sipēdu, kuru dāvā uzņēmums 
„VeloAtlaides.lv”.

Lai piedalītos izlozē, dienas 
brauciena dalībniekiem būs jāpiestāj 
pieturās izvēlētajā maršrutā, jāveic 
sagatavotie uzdevumi un jāsaņem 
zīmoga nospiedums aprocē. Da-
lībnieka aproces piedalīsies izlozē 
par galveno un citām veicināšanas 
balvām.

„VeloAtlaides.lv” aicina iepriekš 
sagatavoties velobraucienam un 
dāvina 25% atlaižu kuponu vienam 
pirkumam ikvienam velofestivāla 
dalībniekam. Braucēji, kuri savu 
dalību jau reģistrējuši, kā arī tie, 
kuri to vēl darīs, atlaižu kuponu 
saņems elektroniski uz norādīto 

e-pasta adresi.
Arī šogad velofestivāla organiza-

tori un atbalstītāji sarūpējuši balvas 
dažādās nominācijās, piemēram, 
„Velojuniors”, „Veloseniors”, „Ro-
ķīgāka veloblice” u. c.

Atgādinām, ka pieteikties ve-
lofestivālam iespējams mājaslapā 
www.velokuldiga.lv līdz 25. maijam 
vai arī brauciena dienā – 28. maijā 
Pilsētas estrādē.

Sīkāka informācija par pasākuma 
norisi, t.sk. balvu fondu un atlaižu 
kupona izmantošanas nosacījumiem, 
mājaslapā www.velokuldiga.lv.

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

jana BErGmanE, 
Kuldīgas aktīvās atpūtas centra 

direktora vietniece
Publicitātes foto

Piedalies velodienā un 
laimē divriteni!

Velodienā varēs laimēt stilīgu velosipēdu.

KuLdīgAs noVAdA PAšVALdībA 
saskaņā ar Publiskas personas mantas 

atsavināšanas likumu
p ā r d o d

atkārtotā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli
nekustamo īpašumu „Pauklejas 1”, 
Rumbas pagastā, Kuldīgas novadā.

Nekustamais īpašums „Pauklejas 1” (kadastra Nr. 662840080036) 
atrodas Rumbas pagastā, Kuldīgas novadā, tā sastāvā ir zemes vienība 
ar kadastra apzīmējumu 62840080036, platība 8,13 ha. Pašvaldības 
īpašumtiesības nostiprinātas Rumbas pagasta zemesgrāmatas 
nodalījumā Nr. 100000547389. Nekustamā īpašuma nosacītā 
cena –  EUR 9700, drošības nauda –  EUR 970, reģistrācijas maksa –  
EUR 15, izsoles solis –  EUR 100. Izsole notiks Kuldīgas novada 
pašvaldības mazajā zālē Baznīcas ielā 1, Kuldīgā, 2016. gada 16. 
maijā 13.00.

Dalībnieku reģistrācija no sludinājuma publicēšanas dienas līdz 
2016. gada 13. maijam pulksten 11.00.

Izsoles noteikumus un informāciju par īpašumu var saņemt 
Kuldīgas novada pašvaldības Informācijas centrā Baznīcas ielā 1, 
Kuldīgā. Informācija pa tālruni 63350007, 63323738, 26459091, 
e-pasts: viktors.gotfridsons@kuldiga.lv.

Jau devīto reizi Kuldīgu 
pieskandinās čella skaņas

starptautiskais Kārļa davidova 
čellistu konkurss Kuldīgā notiek, 
godinot šeit dzimušā pasaulsla-
venā XIX gs. mūziķa, komponis-
ta un pedagoga piemiņu.

Konkurss ir himna čellam – mū-
zikas instrumentam, kura tembrs un 
skaņa ir cilvēka balsij vistuvākais no 
mūzikas instrumentiem. Pateicoties 
šim brīnišķajam mūzikas instrumen-
tam, katru otro pavasari Kuldīga 
kļūst par čella galvaspilsētu, kurā 
satiekas dažādu valstu jaunie čellis-
ti – labākie no labākajiem. 

Šogad konkurss uzņems 47 čel-
listus no 12 valstīm. Dalībnieki 
pārstāv tādas prestižas mācību 
iestādes kā Maskavas Valsts Čai-
kovska konservatoriju, Hannoveres 
Mūzikas, teātra un mediju augstsko-
lu, Gildholas mūzikas un drāmas 
skolu, Vīnes Mūzikas un mākslas 
universitāti, Lucernas Universitāti, 
Seulas Mākslas universitāti, Jāzepa 
Vītola Latvijas Mūzikas akadēmiju 
un citas. Konkursanti sacentīsies 
četrās vecuma grupās, trīs kārtās: 
„Cerība”, „A”, „B” un „C”. Lielākā 
konkurence šogad paredzama „C” 

grupā, kurā startēs 24 jau daudzus 
konkursus un koncertus pieredzējuši 
mūziķi (no 21 līdz 29 gadiem). Vis-
plašāk pārstāvētās valstis ir Latvija – 
13, Krievija – 9, Dienvidkoreja – 7. 

Konkursu vērtēs starptautiska 
žūrija, ko veido Eiropā pazīstami 
pedagogi un izpildītājmākslinie-
ki – čellists un pedagogs, slavenā 
čellista M.Rostropoviča audzēknis 
un mūzikas tradīciju turpinātājs 
Stefans Popovs no Anglijas,  daudzu 
starptautisku konkursu laureāts, 
izcils kamermūziķis, Hannoveras 
Mūzikas, teātra un mediju augstsko-
las profesors Leonīds Gorohovs no 
Vācijas, Seulas kamerorķestra ilgga-
dējā čelliste un pedagoģe Hjonvona 
Čana no Dienvidkorejas un konkursa 
patronese, pazīstamā latviešu čellis-
te un pedagoģe, profesore Eleonora 
Testeļeca.

Konkursa programmā iekļau-
ta gan Kuldīgā dzimušā slavenā 
čellista, komponista un pedagoga 
K.Davidova mūzika, gan J.S.Baha, 
D.Poppera, K.Sensānsa, D. Šosta-
koviča, A.Dvoržāka, L.Bokerīni un 
citu komponistu skaņdarbi čellam. 

Konkursa balvu fonds ir EUR 

5000. Papildus tiks piešķirtas trīs 
Kuldīgas novadnieka, profesora Leo 
Maija ģimenes balvas par labāko 
J.S.Baha skaņdarba interpretāciju. 

5. maijā 20.00 Kuldīgas mākslas 
namā notiks Kārļa Davidova pie-
miņas koncerts, kura noslēgumā 
izskanēs viņa skaņdarbs „Lūgšana” 
un latviešu komponista J.Mediņa 
„Ārija”. Tas ir koncerta visemocio-
nālākais mirklis, kad kopā muzicē 
visi konkursa dalībnieki, pieaici-
nātie mūziķi un pedagogi. Čellistu 
orķestri diriģēs bijušais konkursa 
laureāts, tagad mūziķis, komponists 
un konkursa izpildproducents Kārlis 
Auzāns.

Konkursa noslēguma koncerts 
notiks 7. maijā 18.00 Kuldīgas kul-
tūras centrā, kur laureāti uzstāsies 
kopā ar orķestri „Sinfonia Concer-
tante” diriģenta Andra Vecumnieka 
vadībā.

Konkursu organizē E.Vīgnera 
Kuldīgas mūzikas skola sadarbībā 
ar Kultūras nodaļu un konkursa pat-
ronesi profesori Eleonoru Testeļecu, 
atbalsta Valsts kultūrkapitāla fonds. 

aGnESE LaPSIŅa, 
projekta administratore
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Vaicāti, kā svinējuši neatkarības 
atjaunošanas gadadienu 4. mai-
jā, bieži cilvēki atbild, ka nekā 
īpaši – nav bijis svētku sajūtas.

Kuldīgā tika lemts nerīkot pom-
pozus svētkus ar uzrunām un priekš-
nesumiem, bet gan radīt svētku 
noskaņu, aicinot iedzīvotājus un 
pilsētas viesus svinēt un izbaudīt šo 
dienu kopā ar ģimenēm un draugiem, 
iznākot ielās, laukumos un parkos, lai 
apliecinātu, ka esam PAR.

Svinības sāksies plkst. 12.00 Rāts- 
laukumā – tur tiks pacelts Latvijas 
karogs un dziedāta himna.

26 vietās – baznīcās, muzejā, 
kultūras mantojuma centrā „Kūra-
va”, Rātslaukumā, vecajā rātsnamā, 
kultūras centrā, veikalos, viesnīcās, 
kafejnīcās un restorānos –  ja pie 
ēkas vai uz ielas redzams galdiņš ar 
baltu galdautu, ziediem un tautas-
dziesmu grāmatu – tā ir droša zīme, 
ka no plkst. 12.00 līdz 16.00 esat 
aicināti pievienoties.

Rātslaukumā ikkatrs varēs nobal-
sot PAR, iegādājoties un dāvinot pil-

sētai mārpuķīšu stādiņus, no kuriem 
veidos Latvijas kontūru, bet pēc svēt-
kiem puķes iestādīs 1905. gada parkā.

Ēvalda Valtera pieminekļa galdi-
ņam ir tapis īpašs baltais galdauts, ko 
klās tikai reizi gadā – 4. maijā. Kopš 
pieminekļa atklāšanas kuldīdznieku 
un pilsētas viesu ceļš cauri vecpilsē-
tai nav iedomājams bez apstāšanās 
pie Ēvalda Valtera, lai kaut domās 
malkotu tējas tasi kopā ar mūsu 
izcilo novadnieku.

Katru gadu svētkiem izgatavos 
īpašas grāmatzīmes, kas 4. maijā 
kalpos arī kā ceļvedis dienas no-
tikumos.

Vecajā rātsnamā, kurā Atmodas 
laikā darbojās LTF Kuldīgas nodaļas 
koordinācijas centrs, varēs aplūkot 
Kuldīgas Galvenās bibliotēkas sa-
gatavoto literatūras izstādi „Toreiz 
bijām vienoti sajūtās” un tautas lie-
tišķās mākslas studiju „Varavīksne” 
un „Ķocis” izstādi.

Kuldīgas novada muzejā būs 
ekspresizstāde „Faktus galdā!”.

Kurzemes kultūras mantojuma 
centrā „Kūrava” tiks klāts svētku 

galds ar tēju, miežu plāceņiem un 
sklandraušiem, stāstītas Kuldīgas 
teikas un atmiņu stāsti, dziedātas 
Kuldīgas puses dziesmas, adīti cimdi 
un zeķes.

14.00 Sv. Katrīnas baznīcā – 
kamerkoru „Rāte” un „Sonore” 
koncerts.

15.00 Sv. Annas baznīcas dār-
zā – svētki ar tējas dzeršanu un 
pankūkām.

Kultūras centra kino zālē – lat-
viešu filmu programma:

13.00 – animācijas filma ģimenei 
„Lupatiņi un draugi”.

14.00 – Lailas Pakalniņas doku-
mentālās īsfilmas „Rumba” Latvijas 
pirmizrāde un Aivara Freimaņa 
1966. gada dokumentālā filma „Kul-
dīgas freskas”.

15.30 – Latvijas, Polijas un Igau-
nijas kopražojuma filma „Ausma”.

17.10 – dokumentālo filmu prog-
ramma „Rumba” un „Kuldīgas 
freskas”.

InTa BurnEVICa, 
p/a „Kuldīgas kultūras centrs” 

direktore

4. maijā Kuldīgā svinēs Latvijas Republikas 
Neatkarības atjaunošanas gadadienu

Pārventā atjaunos 
novadgrāvjus

Maijā Kuldīgas novada 
pašvaldība uzsāks būvdarbus 
Pārventas ūdens atvadu un 
sāngrāvju renovācijai, kas tiks 
realizēta vairākos gados.

Projekta ietvaros vairākās kārtās 
tiks padziļināti vai, ja vajadzēs, no 
jauna rakti ielu sāngrāvji, kā arī 
izveidota lietusūdens kanalizācija. 
Iebrauktuvju vietās ievietos plast-
masas caurtekas.

Projekts sadalīts sešās kārtās. 1. 
kārta ilgs līdz nākamajam gadam. 
Tajā ietilpst būvdarbi Saldus, Valci-
ņu, Pīlādžu, Bumbieru, Vijolīšu, Zeļ-
ģu ielā, kā arī Apšu un Robežu ielas 
krustojuma izbūve un ceļa seguma 
izbūve pa Apšu ielu (no Robežu ielas 
krustojuma) līdz Vidus ielai.

2. kārtā būvdarbus veiks  Krasta 
ielā no Mērnieku līdz Ventas ielai, 
Mērnieku ielā un Apšu ielā no Mēr-
nieku līdz Robežu ielai, kā arī Apšu 
ielā no Robežu līdz Jaunsaimnieku 
ielai, Liepu, Šķērsu, Vidus ielā (no 
Stendes līdz Ventas ielai), Alejas 
ielā no Šķērsu līdz Mazajai ielai, 
Ziedoņa ielā no Šķērsu līdz Mazajai 
ielai un Mazajā ielā no Alejas līdz 
Ziedoņu ielai.

3. kārtā būvdarbi notiks Ventas, 
Krasta ielā (no Ventas līdz Vēju 
ielai), Apšu ielā (no Ventas līdz Mēr-
nieku ielai), Robežu, Briežu ielā, 
Alejas ielā (no Ventas līdz Mazajai 
ielai), Ziedoņa ielā (no Ventas līdz 
Mazajai ielai) un Mazajā ielā no 
Ziedoņa līdz Jaunsaimnieku ielai.

4. kārtā – Krasta ielā (no Vēju 

līdz Meža ielai), Vidus ielā (no Kras-
ta līdz Ventas ielai), Meža, Smilgu, 
Alejas ielā (no Meža līdz Ventas 
ielai) un Ziedoņa ielā (no Meža līdz 
Ventas ielai).

5. kārtā – Krasta ielā (no Meža 
līdz Ziedoņa ielai un no Jaunsaim-
nieku līdz Ziedoņa ielai), Ziedoņa 
ielā (no Krasta līdz Meža ielai), Ale-
jas ielā (no Ziedoņa līdz Meža ielai).

6. kārtā darbus veiks Jaunsaim-
nieku ielā: no Stendes līdz Apšu 
ielai, no Apšu līdz Meža ielai, no 
Krasta līdz Meža ielai, no Liepu 
līdz Šķērsu ielai, pie Ventas ielas, 
no Ventas līdz Meža ielai.

Kuldīgas novada pašvaldība šo-
gad 9. februārī izsludināja iepirkumu 
būvdarbu veikšanai Pārventas ūdens 
atvadu un sāngrāvju renovācijai 
Kuldīgā.

Objekta būvniecība tiks veikta 
saskaņā ar SIA „Firma L4” izstrā-
dāto būvprojektu „Ūdens atvadu 
un sāngrāvju renovācija Krasta, 
Jaunsaimnieku, Ziedoņa, Alejas, 
Smilgu, Vidus, Robežu, Apšu, Meža, 
Ventas, Vēju, Mazā, Šķērsu, Liepu, 
Mērnieku, Briežu, Saldus, Valciņu, 
Pīlādžu, Bumbieru, Vijolīšu, Zeļģu 
ielā, Pārventā, Kuldīgas pilsētā, 
Rumbas pagastā”.

1. kārtas būvdarbu izmaksas pa-
redzētas EUR 500 000 bez PVN. Tās 
tiks segtas no pašvaldības budžeta.

Darbu laikā iedzīvotājiem ie-
spējamas neērtības. Aicinām būt 
saprotošiem!

SIGnETa LaPIŅa, 
sabiedrisko attiecību speciāliste

Sākusies pieteikšanās platību 
maksājumu saņemšanai

Lauku atbalsta dienests (LAd) 
informē, ka līdz 23. maijam 
lauksaimnieki var pieteikties 
platību maksājumiem, iesniedzot 
Vienoto iesniegumu. Pēdējā die-
na, kad atbalsta maksājumiem 
var pieteikties ar kavējuma 
sankciju, ir 15. jūnijs. 

Tiem lauksaimniekiem, kuru 
saimniecībā ir 10 hektāri vai vairāk 
lauksaimniecības zemes, atbalsta 
saņemšanai šogad obligāti jāpiesa-
kās tikai Elektroniskajā pieteikšanās 
sistēmā (EPS). LAD aicina arī visus 
pārējos lauksaimniekus iesniegt 
Vienoto iesniegumu EPS, jo, piesa-
koties platību maksājumiem elek-
troniski, ir vairāk ieguvumu nekā 
tad, ja iesniegums iesniegts papīra 
formātā. Viens no ieguvumiem – 
iespēja saņemt maksājumus ātrāk. 
Būtiski, ka EPS kļūdas ir iespējams 
novērst jau pieteikuma iesniegšanas 
brīdī, tas savukārt ļauj izvairīties 
no sankcijām. Tikai tiem klientiem, 
kuri būs pieteikušies atbalsta sa-
ņemšanai EPS, LAD varēs pagūt 
nosūtīt brīdinājumus par kļūdām, un 
lauksaimnieks paspēs līdz 27. jūni-
jam iesniegt labojumus, nesaņemot 
par to sankcijas. Šādus labojumus 
nepagūs konstatēt papīra formātā 
iesniegtajos iesniegumos. Sistēma 
sniegs brīdinājumus arī gadījumos, 
ja klients aizmirsīs pieteikties kādam 
no atbalsta veidiem, ko būs saņēmis 
iepriekšējos gados, kā arī neļaus 
pieteikt neatbilstošas platības.

Lai sniegtu atbalstu klientiem, 
LAD ir digitalizējis visus iepriekšējā 
gada pieteikumus, tāpēc tiem, kas 
lietos EPS pirmo reizi, ir iespēja 
kopēt iepriekšējā gada pieteikumus. 

Tā kā daudziem lauksaimniekiem 
nav pieejams dators ar interneta 
pieslēgumu, kā arī nav nepieciešamo 
datorprasmju, lai varētu iesniegt 
iesniegumu EPS, LAD no 11. aprīļa 
organizē vairāk nekā 300 klātienes 
konsultāciju daudzos pagastu cen-
tros, lai palīdzētu klientiem aizpildīt 
pieteikumus elektroniski. Lauksaim-
niekiem bez maksas būs iespēja ie-
sniegt pieteikumus gan minēto kon-
sultāciju laikā, gan arī apmeklējot 
LAD klientu apkalpošanas centrus. 
Atbalstu sniegs arī Latvijas lauku 
konsultāciju un izglītības centrs.

Lauksaimniekiem, kuri 2016. gadā 
vēlas iesniegt vienoto iesniegumu pa-
pīra formātā, ne vēlāk kā līdz 10. mai-
jam jāiesniedz pieprasījums LAD 
par vienotā iesnieguma veidlapas un 
kartes sagatavošanu papīra formātā, 
norādot LAD klienta reģistrācijas 
numuru. LAD veidlapas un kartes 
papīra formātā izsniegs pieprasījuma 
iesniedzējiem no 25. aprīļa.

Jautājumu un neskaidrību ga-
dījumos lauksaimnieki var saņemt 
konsultācijas jebkurā LAD klientu 
apkalpošanas centrā klātienē, rakstot 
e-pastā: klienti@lad.gov.lv vai zva-
not uz informatīvo tālruni 67095000.

LAd speciālisti pagastos vieso-
sies šādos datumos:

Katru dienu līdz 15. maijam EPS ES tiešo maksājumu pakalpojums 
pieejams arī LAD telpās Kuldīgā, Planīcas ielā 4.

KrISTĪnE ILGaŽa, LaD sabiedrisko attiecību daļas vadītāja

Datums Laiks Vieta
Piektdiena, 29. aprīlis 10.00 – 13.00 Gudenieku pagasta pārvalde, „Pagastmāja” 
Pirmdiena, 2. maijs 10.00 – 13.00 Laidu pagasta pārvalde, „Pagastmāja” 
Pirmdiena, 2. maijs 10.00 – 13.00 Kabiles pagasta pārvalde, „Spārītes” 
Otrdiena, 3. maijs 10.00 – 13.00 Ēdoles pagasta pārvalde, Dārza iela 6,  
Otrdiena, 3. maijs 10.00 – 13.00 Turlavas pagasta pārvalde, „Gundegas 1” 

Aicina ciemos pie ugunsdzēsējiem
Atzīmējot ugunsdzēsēju 
un glābēju dienu, Valsts 
ugunsdzēsības un glābšanas 
dienests (Vugd) 17. maijā no 
10.00 līdz 19.00 aicina ciemos pie 
ugunsdzēsējiem Kuldīgas daļā, 
Jelgavas ielā 58.

Vai esi kādreiz bijis ugunsdzēsē-
ju depo, tuvumā aplūkojis glābēju 
tehniku un sēdējis ugunsdzēsēju 
mašīnā? Vai esi kādreiz aprunājies 
ar ugunsdzēsēju glābēju un pats 
uzvilcis viņa „darba tērpu”? Vai esi 
kādreiz aizdomājies par to, kāda ir 
šīs profesijas darbinieku ikdiena?

Atvērto durvju dienā skolēni un 

bērnudārzu audzēkņi tiks iepazīsti-
nāti ar ugunsdzēsēju glābēju ikdie-
nu, viņiem izrādīs depo un VUGD 
tehniku, kā arī ļaus izmēģināt un 
pielaikot ugunsdzēsēju darba tērpu 
jeb aizsargtērpu, sniegs atbildes uz 
visiem interesējošiem jautājumiem, 
atgādinās par drošības noteikumiem 
un pastāstīs par iespējām nākotnē 
kļūt par ugunsdzēsēju glābēju.

Jau vairākus gadus VUGD maijā 
rīko Atvērto durvju dienu visās daļās 
un posteņos, kā arī Ugunsdrošības 
un civilās aizsardzības koledžas 
praktisko mācību nodaļā, tādējādi 
svinot ugunsdzēsības dzimšanas 

dienu Latvijā – šogad tiek atzīmēta 
jau 151. jubileja. Kā ikviens, arī 
ugunsdzēsēji dzimšanas dienā ļoti 
priecājas par dāvanām. Tāpēc bērni 
un jaunieši aicināti sagatavot, pie-
mēram, īpašu zīmējumu vai labu 
vārdu vēlējumu un 17. maijā to 
uzdāvināt ugunsdzēsējiem.

Aicinām iepriekš pieteikt apmek-
lējuma laiku VUGD daļā vai posteņa 
kontaktpersonai Aleksandram Štefa-
ņukam, tālr. 26119169.

Uz tikšanos VUGD atvērto durv-
ju dienā 17. maijā!

SIGnETa LaPIŅa, 
sabiedrisko attiecību speciāliste

Kuldīgas restaurācijas centrs arī 
šogad aicina Kuldīgas vecpilsētas 
ēku un dzīvokļu iedzīvotājus, 
īpašniekus un apsaimniekotājus 
sakārtot sava nama logus. 

Ja vēlaties to darīt bez maksas, 
aicinām līdz 27. maijam pieteikties 
Kuldīgas restaurācijas centrā, Pils 
ielā 5 (iepretī muzejam) darba laikā 
vai zvanot Jānim Mertenam pa tālr. 
29604434. 

Pirmdien, 30. maijā, 17.00 res-
taurācijas centrā tiem, kuri iepriekš 
būs pieteikušies, tiks rīkots praktisks 
pasākums „Logu regulārā apkope”, 
kurā varēs noslēgt sadarbības līgu-
mu. Centra restauratori skaidros un 
praktiski rādīs iedzīvotājiem, kā un 
cik bieži jāveic logu rāmju apkope. 
Restaurators J.Mertens stāstīs par 
krāsu toņu izvēli, krāsām, kādas 
būtu jālieto, lai logi ilgāk kalpotu. 
Iedzīvotāji paši varēs apgūt logu 
ieķitēšanu, jo vēsturiski Kuldīgā 
stikli nav bijuši stiprināti ar līs-
tēm, šis vecpilsētai neatbilstošais 
paradums ieviests padomju laikos. 
Praktisko  darbu veikšanā palīdzēs 

Arī šogad varēs sakārtot logus

uzmanību, autobraucēji!
30. aprīlī un 1. maijā notiks J.baukša piemiņas kausa izcīņas sacensības riteņbraukšanā, tādēļ tiks 

ierobežota satiksme.
30. aprīlī no 10.30 līdz 13.30 tiks slēgta satiksme ceļa posmā Snēpele – Ieras, grupas braucienu laikā no 

17.00  līdz 20.30 – ierobežota satiksme ceļa posmā Kuldīga – Ķikuri.
1. maijā no 10.30 līdz 14.00 būs slēgta satiksme Pilsētas laukumā, Piltenes ielā no Vītolu ielas līdz Liepājas 

ielai, Liepājas ielā no Parka ielas līdz Smilšu ielai, Smilšu ielā no Liepājas ielas līdz Mālu ielai, Mālu iela visā 
garumā, Vītolu ielā no Mālu ielas līdz Piltenes ielai.

Lūgums autobraucējiem būt iecietīgiem un saprotošiem!
aGrIS KImBOrS, Kuldīgas novada sporta skolas direktors

centra amatnieki, palīdzot atjaunot 
arī satrupējošos logu rāmjus. 

Kuldīgas novada pašvaldība 
pasākumu atbalsta, piedāvājot iz-
mantot darbam nepieciešamos ins-
trumentus, lineļļu rāmju gruntēšanai, 
ķiti un krāsu bez maksas. Tādējādi 
šī būs reāla iespēja iedzīvotājiem 

pašiem, izmantojot savu laiku un 
darbu, par velti sakārtot logus. 

Jautājumu un neskaidrību gadīju-
mā aicinām zvanīt Jānim Mertenam 
pa tālr. 29604434.

ILZES ZarIŅaS, 
restaurācijas nodaļas vadītājas, 

teksts un foto

Vecpilsētas iedzīvotāji jau sesto gadu iesaistās māju logu sakārtošanā.
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16. aprīlī Kuldīgas vieglatlētikas 
manēžā notika bērnu veselības 
diena. 

Mazajiem apmeklētājiem piedā-
vāja iespēju pārbaudīt veselību, pie-
dalīties dažādās fiziskās un radošās 
aktivitātēs un izmantot brīvā laika 
pavadīšanas iespējas.

Diena iesākās ar „MILZU!” 
dārgumu meklēšanu, kurā piedalījās 
vairāk nekā 45 ģimeņu komandas. 

Apmeklēti bija dermatologa, 
logopēda un ortodonta konsultāciju 
kabineti, kā arī pēdu datordiagnos-
tika bērniem.

Interesentu netrūka aizraujošajās 
un izzinošajās nodarbībās manēžā. 
Mazie apmeklētāji ar prieku ķērās 
pie veselīgo salātu un uzkodu paga-
tavošanas. Kā atzina uztura speciā-
liste Katrīna Spuleniece-Aišpure, 
pieprasītākā nodarbe bija burkānu 
salātu gatavošana un nobaudīšana.

Mazo bērnu skola bija sarūpējusi 
izzinošu informāciju par cilvēku, 
dabu un kosmosu. Bērni darbnīcā no 
speciāli sagatavotas masas veidoja 
dažādus mākoņu veidus, planetāriju 
un iepazina cilvēka ķermeņa uzbū-
vi. Kuldīgas Galvenās bibliotēkas 
ģeneratīvās darbnīcas „Smaidi un 
esi ziedošs” apmeklētāji ar radošu 
pieeju veidoja savu galda paliktni. 
Mazās princeses un prinči gaidīja 
rindā pie stilistes un vizāžistes 
Zanes Melnaces vadītās Skaistuma 
studijas, lai tiktu pie skaistas frizūras 
un sejas apgleznojuma. Daudzi ap-
meklēja arī zinātkāres centru „Zilie 
brīnumi”, kurā piedāvāja optiskās 
ilūzijas, realitāti un šķitumu. 

Vecāki, kuri piedalījās aktīvajās 
nodarbībās, piemēram, vingrošanā 
bērnu stājas uzlabošanai un jogā ve-
cākiem ar bērniem, atzina, ka iegūtās 
zināšanas un praktiskā informācija 
noderēs arī turpmāk.

Pasākumu organizēja Kuldīgas 
aktīvās atpūtas centrs, Kuldīgas 
novada Dome, Kuldīgas novada 
sporta skola. Atbalstīja „MILZU!”, 
sporta klubs „Fitnesa studija”, Mazo 
bērnu skola, „Virtuves studija”, 
„Dip-Dap”, Kuldīgas Centra vidus-
skola, Kuldīgas Galvenā bibliotēka, 
„Veselības centrs 4”.

jana BErGmanE, 
Kuldīgas aktīvās atpūtas centra 

vadītāja vietniece
arTa GuSTOVSKa un
 InESES KrOnES foto

Kuldīgas novada pašvaldība sadarbībā ar Latvijas Mākslas akadēmi-
ju un citām institūcijām ir iecerējusi vienā no kādreizējiem Kuldīgas 
vecās slimnīcas korpusiem izveidot radošo kvartālu, kurā varētu 
īstenot starptautiskas mākslinieku rezidenču programmas, rīkot 
meistarklases, radošās darbnīcas, seminārus, izstādes un restaurāci-
jas, kā arī ierīkot mākslinieku darbnīcas un studijas un nodrošināt 
radošo uzņēmēju inkubāciju.

Lai saprastu, kā mākslas un 
dizaina studentu vajadzības risinā-
tas vienā no pasaules vadošajiem 
dizaina institūtiem pasaulē – Ūmeo 
Dizaina institūtā, aprīļa sākumā 
Kuldīgas novada Domes priekšsē-
dētāja Inga Bērziņa un Mākslinieku 
rezidences vadītāja Ilze Supe kopā ar 
arhitekti Zaigu Gaili, kura projektēs 
Kuldīgas Mākslas kvartāla telpas, 
interjera arhitekti Zani Dzintaru un 
Latvijas Mākslas akadēmijas dizaina 
nodaļas lektori Ilzi Kundziņu devās 
pieredzes apmaiņas vizītē uz Zvied-
riju, lai iepazītu Ūmeo Universitātes 
mākslas studentu pilsētiņu. 

„Uz Ūmeo devāmies pēc kul-
tūras ministres Daces Melbārdes 
ieteikuma – braucām iepazīt zviedru 
pieredzi, saprast, kā citur pasaulē 
organizē jauno dizaineru un māks-
linieku apmācību, kādas iekārtas un 
tehnoloģijas izmanto mācību proce-
sā, cik daudz vietas tās aizņem. To 
visu nepieciešams saprast, lai varētu 
izprojektēt Kuldīgas Mākslas kvar-
tāla telpas un paredzēt vietu visam 
nepieciešamajam. Iespējams, pēc 
Mākslas akadēmijas lektores Ilzes 
Kundziņas ieteikuma aizbrauksim 
arī uz līdzīgu industriālā dizaina 
centru Kortrijkas pilsētā Beļģijā,” 
stāsta I.Bērziņa.

Ūmeo Universitāte ir Zviedrijas 
piektā vecākā universitāte. Tajā ko-

pumā studē vairāk nekā 31 tūkstotis 
studentu un strādā vairāk nekā 2000 
pasniedzēju un zinātnieku. Tā kā 
mācības notiek angļu valodā, arī 
studenti, pasniedzēji un zinātnieki 
ir no visas pasaules. Uz Ūmeo 
ērti aizbraukt, jo pilsētā darbojas 
lidosta, kurā apkalpo starptautiskus 
reisus.  2012. gadā atklāts īpaši 
veidots vienots komplekss upes 
krastā – Ūmeo mākslas studentu 
pilsētiņa, kas apvieno universitātes 
sastāvā esošās mākslas augstsko-
las – Ūmeo Arhitektūras augstskolu, 
Ūmeo Dizaina institūtu un Ūmeo 
Mākslas akadēmiju, kā arī universi-
tātes mūsdienu mākslas un vizuālās 
kultūras muzeju, plašu bibliotēku, 
mūsdienīgu digitālo eksperimentu 
laboratoriju un radošo industriju 
biznesa inkubatoru. Mākslas studen-
tu pilsētiņā mācās 600 studentu un 
strādā 150 darbinieku.

Ideja par dizaina institūta izveidi 
savulaik radusies sadarbībā ar zvied-
ru autoindustriju. Institūts dibināts 
1989. gadā, un šī augstskola, kurā 
var studēt bakalaura, maģistra vai 
doktora studiju programmā, šobrīd 
ir viena no pasaules vadošajām 
industriālā dizaina augstskolām. 
Institūts specializējas produktu un 
transporta dizainā, un apmācību pa-
matā ir skandināvu dizaina tradīcija 
un uzsvars uz cilvēku vajadzībām. 

Iepazīst mākslas un dizaina studiju vidi Ūmeo universitātē

Studijas notiek mazās grupās, starp-
tautiskā kolektīvā un ciešā sadarbībā 
ar ražotājiem, kas ļauj studentiem 
labi sagatavoties tam, kas viņus 
sagaida pēc studiju beigām. Institūta 
absolventi strādā tādās kompānijās 
kā „Volvo”, „Apple”, „Toyota”, 
„Microsoft” un citās. Zināšanas un 
prasmes apgūt palīdz augstvērtīgais, 
mūsdienīgais aprīkojums – digitālo 
eksperimentu laboratorija apgādāta 

ar visjaunākajām tehnoloģijām. 
Studenti mācās veidot dizainu vis-
dažādākajiem produktiem – sākot 
no automašīnām līdz pat specifiskām 
medicīnas iekārtām. Teicami darba 
apstākļi radīti arī mākslas studen-
tiem – katram studentam Ūmeo 
nodrošina savu mākslas darbnīcu. 
Interesanti, ka, veidojot darbnīcas, 
paredzēti pat tik niansēti risinājumi 
kā īpašas sviras vieglākai durvju 

atvēršanai, ja rokas aizņemtas, 
nesot mākslas darbu, materiālus 
vai darbarīkus, vai īpašas izlietnes 
acu izskalošanai, ja tajās iekļuvuši 
putekļi, strādājot ar metālu.

KrISTĪnE DuĻBInSKa, 
mārketinga un sabiedrisko attiecību 

nodaļas vadītāja
InGaS BĒrZIŅaS foto

Bērnu veselības dienā bija liela atsaucība

Ūmeo Dizaina institūta darbnīcas speciālisti mākslinieku rezidences vadītājai Ilzei Supei (centrā) 
un arhitektei Zaigai Gailei (pa kreisi) prezentēja mācību tehniku.

Ģimenes devās „mILZu!” dārgumu meklēšanas pārgājienā, pildot dažādus uzdevumus.mazie dalībnieki gaidīja rindā, lai tiktu pie sejas apgleznojuma.

„mILZu!” fotopieturā bija dažādi rekvizīti, lai dalībnieki varētu uzpucēties un 
pozēt kamerai.

Bērni ar prieku gatavoja veselīgus salātus un uzkodas.
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4. aprīlī Rumbas pagasta 
Mežvaldē Kuldīgas novada 
domes priekšsēdētājas 
vietnieks Aleksandrs Lange 
iedzīvotājiem stāstīja ar 
paveikto Kuldīgas novadā, 
informēja par uzsāktajiem 
būvdarbiem, iesniegtajiem 
projektiem un nākotnes plāniem 
uzņēmējdarbības veicināšanā.

Jautāts, kāpēc tilts pār Riežupi 
netiks atjaunots tādā stāvoklī, lai tas 
būtu braucams arī autotransportam, 
ne tikai izmantojams gājējiem un 
velosipēdistiem, A.Lange norādīja, 
ka tiltam nav tik lielas noslodzes, 
lai tajā ieguldītu milzu līdzekļus, 
kā arī, aptaujājot māju īpašniekus, 
kuri dzīvo Riežupes pretējā krastā, 
vairums norādījuši, ka uz mājām var 
nokļūt pa citiem ceļiem, tāpēc tilta 
atjaunošana nav aktuāla.

Atbildot uz jautājumu par kanali-
zācijas izbūvi mājās, kurās tā netika 
pievienota, priekšsēdētājas vietnieks 
atbildēja, ka visiem projektiem, ku-
riem tiek piesaistīta Eiropas Savie-
nības nauda, nepieciešams finansiāli 
ekonomiskais pamatojums. Šajā 
gadījumā, aprēķinot, cik izmaksātu 
projekta ieviešana un cik pēc tam 
būtu jāmaksā patērētājiem par pa-
kalpojumu, kas būtu ļoti dārgs, ka-
nalizācijas izbūve būtu nelietderīga. 
Tarifs būtu milzīgs, un iedzīvotāji to 
nespētu samaksāt.

Pagasta pārvaldes vadītāja Lija 
Šēle, uzrunājot klātesošos, aicināja 
būt aktīviem un rakstīt projektu 
pieteikumus. Maija beigās tos va-
rēs iesniegt LEADER izsludinātajā 
projektu konkursā, kura mērķis 

ir veicināt lauku ekonomikas da-
žādošanu un dzīves kvalitāti, lai 
nodrošinātu iedzīvotājiem nepie-
ciešamo pakalpojumu pieejamību 
un atbalstītu vietējo iedzīvotāju 
iniciatīvu, iesaistoties sabiedriskajās 
aktivitātēs. Atgādinot, ka konkursā 
„Sakoptākā Kuldīgas novada lauku 
sēta 2015” 1. vietu grupā „Lauku 
sēta ar piemājas saimniecību” ieguva 
tieši Rumbas pagasta saimniecība 
„Vēveri”, kurā saimnieko Tālber-
gu ģimene, pagasta vadītāja lūdza 
atbalstīt arī šo konkursu, piesakot 
gan savas sētas, gan kaimiņu un 
draugu īpašumus, kuri būtu pelnījuši 
iegūt atzinību šajā gadā. Velodienā, 
kas notiks 28. maijā, Maņģenes 

mežos, paredzēts iekārtot vairākas 
interesantas atpūtas pieturas – varēs 
veidot ēdamas mozaīkas un skatīties 
lieliskas filmas, kas veltītas Ēvalda 
Valtera 100 gadu jubilejai.

Runājot par šajā gadā plānota-
jiem darbiem, L.Šēle atzīmēja, ka 
paredzēts sakārtot piemiņas vietas 
2. Pasaules kara fašisma terora 
upuriem, rekonstruēt ielu Ventas 
ciematā, uzsākt gājēja celiņa izbūvi. 
Atbildot uz iedzīvotāju jautājumu 
par grausta „Saulessvece” nākotni, 
kas atrodas Mežvaldes centrā, va-
dītāja atbildēja, ka īpašnieks 2014. 
gadā piedāvājis to pašvaldībai 
pārņemt, bet pašvaldība atteicās un 
par saviem līdzekļiem nojauca ēkas 

bīstamāko daļu, piedzenot izdevu-
mus no īpašnieka.

Kāds iedzīvotājs norādīja uz 
ugunsdrošības problēmām privātmā-
jās, kuru īpašnieki izturas bezatbildī-
gi. Diemžēl vadītājai nācās atzīt, ka 
privātmāju īpašnieki paši ir atbildīgi 
par sava īpašuma drošību un pašval-
dība nav tiesīga veikt ugunsdrošības 
pasākumus.

Vairāki jautājumi, kas saistīti ar 
siltumapgādi un maksu par patērēto 
siltumu, tika uzdoti SIA „Kuldīgas 
siltums” valdes priekšsēdētājam 
Artim Robertam, kurš norādīja, ka, 
uzliekot mehāniku, problēmas uz-
reiz neatrisināsies. Mezgli atmaksā-
jas ilgtermiņā – vispirms jāiemācās 

tos pareizi regulēt. Tā kā pēdējos 
divos gados ziemas bijušas siltas, 
liela starpība starp maksājumiem 
par siltumu ēkās, kurās ir izvietoti 
mezgli un kurās nav, pagaidām nav 
jūtama. Starpība vairāk būs redzama 
bargās ziemās.

KKP pārstāve Kristīne Silvestro-
va aicināja iedzīvotājus apmeklēt 
māju sapulces. Lai nebūtu papildus 
jāmaksā par atkritumiem, kā labāko 
risinājumu K.Silvestrova piedāvāja 
par atkritumiem maksāt pēc faktiski 
dzīvojošo skaita. Tāpat, lai nerastos 
papildu samaksa par lielgabarīta 
atkritumiem, kuri tiek nolikti pie 
konteineriem, pārstāve aicināja 
iedzīvotājus būt modriem un pie-
fiksēt, kurš kaimiņš ir negodīgs, un, 
noliekot savu dīvānu vai ledusskapi 
pie konteinera, par tā aizvešanu liek 
maksāt visiem mājas iedzīvotājiem. 
Kaspars Poriķis (KKP pārstāvis) 
atgādināja, ka elektropreces, ja tās 
paši aizved uz KKP Dārzniecības 
ielā 9, tiek pieņemtas bez maksas. 
Ja noliek pie konteinera – jāmaksā.

Jautāts par skursteņu tīrīšanu, 
pārstāvji paskaidroja, ka to divas 
reizes gadā veic brīvprātīgo uguns-
dzēsēju biedrība un maksāts tiek no 
apsaimniekošanas naudas.

„Pagājušajā plānošanas periodā 
Kuldīgas novads ir apguvis gandrīz 
60 miljonus Eiropas Savienības 
naudas. Mēs radām vidi, lai uzņē-
mēji varētu šeit veiksmīgi attīstīt 
savu uzņēmējdarbību,” sapulces 
noslēgumā sacīja A.Lange.

EVITaS PĒTErSOnES, 
Kuldīgas novada Domes 

priekšsēdētājas vietnieka palīdzes, 
teksts un foto

7. aprīlī Turlavas pagasta 
ikgadējā iedzīvotāju sapulcē 
aktuāls bija jautājums par 
pagasta ceļiem. Atbildes 
sniedza novada pašvaldības 
priekšsēdētājas vietnieks 
Aleksandrs Lange un pagasta 
pārvaldes vadītājs Mārcis 
brantevics.

Novada ceļiem kopā paredzēti 
3,5 miljoni eiro, no kuriem 3,2 mil-
joni ir Eiropas nauda. „No šīs naudas 
pašvaldība atjaunos Turlavas ceļu, 
kas iet ārā uz Ķikuru ceļu,” pastāstīja 
A.Lange. Savukārt „Latvijas Valsts 
ceļi” 5,2 km garumā pārbūvēs ceļa 
posmu Ķikuri – Maras – Alsunga. 
Laika gaitā plānots šo ceļu sakārtot 
līdz pat Alsungai. Maras muižas 
saimniece Ilga Pranča-Hartingere 
interesējās, kādēļ ceļu neasfaltē. 
A.Lange norādīja, ka „Latvijas 
Valsts ceļi” seguma sakārtošanu 
izvērtē pēc intensitātes. Savukārt uz 
iedzīvotāju jautājumu par doktorāta 
bedraino ceļu, M.Brantevics norādī-
ja, ka ceļš ir apsekots un tāme tiek 
gatavota. Svarīgi noskaidrot tā sa-
kārtošanas izmaksas. Taču projekts 
ir izstrādāts ceļam pie veikala, un 
vispirms savedīs kārtībā to. Atbildot 
uz jautājumu par apgaismojumu ceļa 
posmā no autobusa pieturas līdz 
centram, Lange atbildēja, ka tas ir 
valsts ceļš, turklāt apgaismojuma 
ievilkšana izmaksātu ļoti dārgi.

Pērn vairākas reizes ceļi ir grei-
derēti, nedaudz atjaunots segums, 
bijis bedrīšu remonts. Uz pagastu 
ceļiem nomainītas trīs caurtekas – 
Ķikuri – Ķoniņi, Snēpeles ceļā un 
Dambenieku ceļā. Sakārtota arī 

izgāztuve „Priedīškalns” Ķikuros.
Pārvaldes vadītājs informēja par 

pagājušā gada statistiku pagastā – 
Turlavā deklarēti 914 cilvēki, un tas 
ir vairāk nekā iepriekšējos gados. 
Dzimuši 5, bet miruši 11. Šī gada 
sākumā dzimuši divi, savukārt aiz-
saulē aizgājuši četri. M.Brantevics 
pastāstīja: „Pagājušajā gadā turlav-
nieki aktīvi izmantojuši e-talonus. 
Desmit bērni braukā uz Kuldīgas 
skolām – vispārizglītojošajām ies-
tādēm vai pulciņiem. Kopējie izde-
vumi – 3000 eiro. Šogad e-talonus 
izmanto vēl aktīvāk.”

Pagasta sociālā darbiniece Dina 
Šimpermane pastāstīja, ka sociālo 
palīdzību saņem daudzi pagasta 
iedzīvotāji. 67 ir darba meklētāja 
statuss, no kuriem 40 jau ilgstoši 
ir bezdarbnieki. Nedaudz krities 
trūcīgo un maznodrošināto cilvēku 
skaits, salīdzinot ar iepriekšējo 
gadu, šobrīd tādi ir 64. „Jaunums 
ir samariešu palīdzības saņemšana 
mājās. Turlavā to kārto divi iedzī-
votāji. Ir seniori, kuri labprāt gribētu 
aprūpētāju mājās, tāpēc šeit ir brīvs 
lauciņš tiem, kuri meklē darbu – iziet 
kursus un sniegt šādu pakalpoju-
mu mūsu iedzīvotājiem,” aicināja 
D. Šimpermane.

Pagasts lepojas ar saviem sportis-
tiem. Laboti Kuldīgas rekordi – Uģis 
Jocis Amerikā uzstādījis rekordu 
1500 m, bet Ludmila Joce presti-
žajā Parīzes maratonā noskrējusi 
un labojusi Kuldīgas rekordu. Arī 
futbolistiem bijuši labi rezultāti. 
Dainis Stepe ir Baltijas čempions 
militārajā pieccīņā, piedalījies arī 
Eiropas un Baltijas čempionātos. Bet 
Jānis Šleckus izcīnījis 2. vietu pāru 

Rumbas iedzīvotāji aktīvi iesaistās projektos
un interesējas par pagasta nākotni

rumbas pagasta iedzīvotāji ikgadējā sapulcē uzdeva aktuālos jautājumus par māju
 apsaimniekošanu un pagasta sakārtošanu.

Turlavniekiem aktuāls jautājums par ceļiem

sacensībās smaguma celšanā. Āris 
Brantevics „Skrien Latvija” posmos 
bieži izcīna godalgotas vietas, kā 
arī „Stipro skrējienā” ar komandu 
ieguva 1. vietu. Sporta organizatore 
Džanita Freija priecājās: „Mums ir 
daudz labu sportistu un godalgotas 
vietas Latvijā un ārpus valsts. Mēs 
esam spēcīgi, un mūs atpazīst.” Arī 
kultūras dzīve pagastā ir aktīva. 
Iedzīvotāji aicināti iesaistīties kādā 
no 11 pulciņiem, tai skaitā ritmikas 
nodarbībās bērniem un zumbā.

Turlavas pamatskolas direktore 
Ināra Uzulēna atzina, ka skolēni ak-
tīvi iesaistās dažādos pasākumos – 
makulatūras vākšanā, robotikas 
nodarbībās un citur. Skolā mācās 
71 skolēns 1. – 9. klasē, kopā ar „Lā-
čuka” grupu un 5 – 6 gadus vecajiem 
bērniem ir 103 audzēkņi.

Turlavas pagastā ar 1. aprīli 
strādā jauna iecirkņa inspektore 

Svetlana Liepiņa, jo Ivars Ābelnieks 
devies pensijā. Valsts policijas Kur-
zemes reģiona pārvaldes Kuldīgas 
iecirkņa Kārtības policijas nodaļas 
priekšniece Vita Maslobojeva ziņo-
ja: „No statistikas pārskatiem jāse-
cina, ka pagājušajā gadā te bija vien 
pāris gadījumu par tīšiem miesas 
bojājumiem un zādzības, neskaitot 
alkohola gadījumus. Salīdzinot ar ci-
tiem pagastiem, Turlavā ir mierīgi.” 

Šogad dažu māju iedzīvotāji 
saņēmuši paziņojumu, ka cēlusies 
apsaimniekošanas maksa. Liela 
daļa  māju ir sliktā tehniskā stāvoklī, 
kritiski ir jumta segumi, daudzviet 
pārslodžu dēļ problēmas ir ar skur-
steņiem. SIA „Kuldīgas komunālie 
pakalpojumi” (KKP) speciāliste 
Kristīne Silvestrova pastāstīja: 
„Mājas iedzīvotājiem nav pa kabatai 
nekavējoties mainīt jumtus. Esam 
plānojuši vairākos gados šo summu 

iekrāt. Jādara arī citi darbi, tāpēc 
izvērtēsim un labosim to, kas ir 
viskritiskākais.” Būtiska ir arī PVN 
piemērošana apsaimniekošanas 
maksai, ko paredz MK noteikumi no 
1. jūlija. Tas nozīmē, ka par 21% pa-
lielināsies apsaimniekošanas maksa. 
Situācijās, kad no mājas uzkrājuma 
tiks atskaitīta maksa par kādu pakal-
pojumu (lielākoties ārpakalpojumi), 
tas tiks darīts bez PVN, jo tas būs 
jau samaksāts pirms pakalpojuma 
saņemšanas.

K.Silvestrova aicināja zāli pļaut 
pašiem iedzīvotājiem, tādējādi KKP 
piešķirtu atlaidi apsaimniekošanas 
maksai. K.Silvestrova: „Kam ir grū-
tāk apmaksāt rēķinu, var pieteikties 
sniegt šādu pakalpojumu. Tas pats 
attiecas uz mazu remontdarbiņu 
veikšanu. Atlaide tiek sniegta tikai 
apsaimniekošanas sadaļai.”

KKP ir starpnieks starp iedzīvo-
tājiem un SIA „Kuldīgas ūdens”. 
KKP speciāliste aicina ūdens rādīju-
mus nodot termiņos, jo tas ietekmē 
kopējo rādījumu. Iedzīvotāji gan 
iebilda: „Mēs nododam rādījumus 
1. datumā no rīta, bet KKP tos sa-
vāc tikai vakarā vai pat vēlāk, līdz 
ar to rodas starpība.” K.Silvestrova 
aicināja mājas vecākajam nolasīt 
ievadskaitītāju un rādījumu iemest 
kastītē. Tas būtu visprecīzākais un 
drošākais veids. Liela daļa mājas 
jau šādu praksi piekopj. Viņa arī 
piebilda, ka 2% starpības rašanās ir 
normāla, jo nekur nav 100% preci-
zitāte starp skaitītājiem. KKP reizi 
gadā skaitītājus pārbauda.

SIGnETaS LaPIŅaS,
 sabiedrisko attiecību speciālistes, 

teksts un foto

KKP pārstāve Kristīne Silvestrova iedzīvotājiem atbildēja uz jautājumiem par 
māju apsaimniekošanu.
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Nr. p.k. Pakalpojuma veids* Mērvienība
Cena bez 
PVN (EUR)

Cena ar PVN 
(EUR)

1.
Ekspozīciju apskate individuālajiem apmeklētājiem
skolēniem, studentiem, pensionāriem

1 apmeklējums 1.00 1.00

2.
Ekspozīciju apskate individuālajiem apmeklētājiem:
pārējiem apmeklētājiem

1 apmeklējums 1.50 1.50

3.

Ekspozīciju apskate individuālajiem apmeklētājiem:
pirmsskolas vecuma bērniem (līdz 6 gadu vecumam, ieskaitot); Kuldīgas 
novada vispārizglītojošo skolu un tehnikuma audzēkņiem (uzrādot skolēna 
apliecību);personām ar  1. un 2. grupas invaliditāti (uzrādot invaliditātes 
apliecību), un personu ar 1. grupas invaliditāti vai bērnu ar invaliditāti 
pavadošajām personām; Latvijas muzeju darbiniekiem; ICOM biedriem; 
Latvijas Mākslas akadēmijas pilna laika studentiem; Latvijas Mākslinieku 
savienības biedriem; preses pārstāvjiem1; grupu vadītājiem

1 apmeklējums Bezmaksas Bezmaksas

4. Ekspozīciju apskate gida pavadībā latviešu valodā (grupā līdz 20 cilvēkiem) 1 apmeklējums grupai 10.00 10.00
5. Ekspozīciju apskate gida pavadībā svešvalodā (grupā līdz 20 cilvēkiem) 1 apmeklējums grupai 20.00 20.00
6. Izstādes apskate skolēniem, studentiem, pensionāriem 1 apmeklējums 0.50 0.50
7. Izstādes apskate pārējiem apmeklētājiem 1 apmeklējums 0.75 0.75
8. Izstādes apskate gida pavadībā latviešu valodā (grupā līdz 20 cilvēkiem) 1 apmeklējums grupai 5.00 5.00
9. Izstādes apskate gida pavadībā svešvalodā (grupā līdz 20 cilvēkiem) 1 apmeklējums grupai 10.00 10.00
10. Viesizstādes apskate skolēniem, studentiem, pensionāriem 1 apmeklējums 2.00 2.00
11. Viesizstādes apskate pārējiem apmeklētājiem 1 apmeklējums 2.50 2.50
12. Viesizstādes apskate gida pavadībā latviešu valodā (grupā līdz 20 cilvēkiem) 1 apmeklējums 5.00 5.00
13. Viesizstādes apskate gida pavadībā svešvalodā (grupā līdz 20 cilvēkiem) 1 apmeklējums 10.00 10.00

14. Muzeja sagatavota izglītojoša programma muzeja telpās
1 apmeklējums
1 personai

1.50 1.50

15.
Muzeja sagatavota izglītojoša programma muzeja telpās Kuldīgas 
novada pirmsskolas izglītības iestāžu, Kuldīgas novada vispārizglīto-
jošo skolu un tehnikuma audzēkņiem

1 apmeklējums
1 personai

Bezmaksas Bezmaksas

16. Muzeja sagatavota izglītojoša programma ārpus muzeja telpām
1 apmeklējums
grupai līdz 30 personām

30.00 30.00

17.
Muzeja sagatavota izglītojoša programma
ārpus muzeja telpām (ja viens pasūtītājs pasūta vairāk par 3 vienībām 
no muzeja piedāvājuma vienā reizē)

1 apmeklējums
grupai līdz 30 personām

20.00 20.00

18. Lekcija grupām (līdz 35 cilvēkiem): lekcijas no muzeja piedāvātā saraksta 1 lekcija 20.00 20.00
19. Lekcija grupām (līdz 35 cilvēkiem): pēc pasūtījuma sagatavota lekcija 1 lekcija 40.00 40.00

20.
Lekcija grupām (līdz 35 cilvēkiem): lekcija no muzeja piedāvātā 
saraksta ārpus muzeja telpām

1 lekcija 30.00 30.00

21.
Lekcija grupām (līdz 35 cilvēkiem): lekcija no muzeja piedāvātā 
saraksta ārpus muzeja telpām (ja viens pasūtītājs pasūta vairāk par 3 
vienībām no muzeja piedāvājuma vienā reizē)

1 lekcija 25.00 25.00

22.
Muzeja sagatavotie tematiskie pasākumi skolēniem, studentiem, 
pensionāriem

1 apmeklējums 1.00 1.00

23. Muzeja sagatavotie tematiskie pasākumi pārējiem apmeklētājiem 1 apmeklējums 1.50 1.50

24.
Muzeja sagatavotie tematiskie pasākumi ar paaugstinātu materiālo 
ieguldījumu

1 apmeklējums 3.50 3.50

25.
Muzeja sagatavots tematisks pasākums „Dzimšanas diena muzejā” (vecu-
ma ierobežojumi: 5 – 12 gadi; dalībnieku skaits ne vairāk par 10 bērniem)

1 pasākums 30.00 30.00

26. Muzeja sagatavotie tematiskie pasākumi jaunlaulātajiem 1 pasākums 35.00 35.00
27. Muzeja sagatavotie tematiskie pasākumi ārpus muzeja telpām 1 pasākums 80.00 80.00

28.
Telpu noma īslaicīgai izmantošanai (semināriem, sapulcēm, prezentācijām, 
izglītojošiem pasākumiem) 1. stāvā (39,3 m²) pasākuma rīkošanai muzeja 
darba laikā

1 stunda 40.00 40.00

29.
Telpu noma īslaicīgai izmantošanai (semināriem, sapulcēm, prezentāci-
jām, izglītojošiem pasākumiem) 3. stāvā (47,1 m²) pasākuma rīkošanai 
muzeja darba laikā

1 stunda 45.00 45.00

30.
Telpu noma īslaicīgai izmantošanai (semināriem, sapulcēm, prezen-
tācijām, izglītojošiem pasākumiem) 1. stāvā (39,3 m²) pasākuma 
rīkošanai ārpus muzeja darba laikā

1 stunda 45.00 45.00

31.
Telpu noma īslaicīgai izmantošanai (semināriem, sapulcēm, prezen-
tācijām, izglītojošiem pasākumiem) 3. stāvā (47,1 m²) pasākuma 
rīkošanai ārpus muzeja darba laikā

1 stunda 50.00 50.00

32. Prezentācijas tehnikas un inventāra noma 1 stunda 10.00 10.00

33.
Fotografēšana vai filmēšana muzeja pastāvīgajās ekspozīcijās un 
izstādēs bez zibspuldzes un statīva, ja fotogrāfijas / video paredzēti 
tikai privātai lietošanai, netiks izmantoti reprodukcijām vai publikācijām

1 apmeklējums Bezmaksas Bezmaksas

34.
Fotografēšana vai filmēšana muzeja pastāvīgajās ekspozīcijās un izstā-
dēs mediju pārstāvji, kam ir spēkā esošās preses kartes, var izmantot 
speciālu aparatūru, piesakot vizīti iepriekš pa tālruni: (+371) 26005212

1 apmeklējums Bezmaksas Bezmaksas

35.
Fotografēšana vai filmēšana muzeja ekspozīcijās un izstādēs nekomerci-
āliem mērķiem ar zibspuldzi vai citu papildus apgaismojumu un statīvu2 1 apmeklējums 25.00 25.00

36.
Fotografēšana vai filmēšana muzeja ekspozīcijās un izstādēs komer-
ciāliem, ar muzeja darbību nesaistītiem mērķiem

1 stunda 30.00 30.00

37.
Ekskursija pa Kuldīgu latviešu valodā 1,5 stundas muzeja speciālistu 
darba laikā3 1 ekskursija

38. Ekskursija pa Kuldīgu svešvalodā 1,5 stundas muzeja speciālistu darba laikā 1 ekskursija
39. Nakts ekskursija „Kuldīgas stāsti” 1 ekskursija

40.
Krājuma priekšmetu kopēšana (bez tiesībām publicēt). Muzeja priekš-
metu (datējums – līdz 1920. gadam) kopēšana, A4 formāts

1 lpp. 1.30 1.30

41.
Krājuma priekšmetu kopēšana (bez tiesībām publicēt). Muzeja priekš-
metu (datējums – līdz 1920. gadam) kopēšana, A3 formāts

1 lpp. 1.50 1.50

42.
Krājuma priekšmetu kopēšana (bez tiesībām publicēt). Muzeja priekš-
metu (datējums – no 1921. gadam) kopēšana, A4 formāts

1 lpp. 0.50 0.50

43.
Krājuma priekšmetu kopēšana (bez tiesībām publicēt)
Muzeja priekšmetu (datējums – no 1921. gada) kopēšana, A3 formāts

1 lpp. 0.65 0.65

44.
Krājuma priekšmetu kopēšana (bez tiesībām publicēt). Uzziņas 
materiālu kopēšana, A4 formāts

1 lpp. 0.07 0.07

45.
Krājuma priekšmetu kopēšana (bez tiesībām publicēt). Uzziņas 
materiālu kopēšana, A3 formāts

1 lpp. 0.14 0.14

46.
Krājuma priekšmetu kopēšana (bez tiesībām publicēt). Muzeja priekš-
metu digitālu kopiju melnbalta izdruka, A4 formāts- teksts

1 lpp. 0.07 0.07

47.
Krājuma priekšmetu kopēšana (bez tiesībām publicēt). Muzeja priekš-
metu digitālu kopiju melnbalta izdruka, A4 formāts- attēls

1 lpp. 0.28 0.28

48.
Krājuma priekšmetu kopēšana (bez tiesībām publicēt). Muzeja priekš-
metu digitālu kopiju krāsaina izdruka, A4 formāts- teksts

1 lpp. 0.60 0.60

49.
Krājuma priekšmetu kopēšana (bez tiesībām publicēt). Muzeja priekš-
metu digitālu kopiju krāsaina izdruka, A4 formāts- attēls

1 lpp. 1.50 1.50

50.
Krājuma priekšmetu kopēšana (bez tiesībām publicēt). Muzeja priekš-
metu kopēšana novada pašvaldības iestādēm un pagastu pārvaldēm

1 lpp. Bezmaksas Bezmaksas

51.

Muzeja krājuma dokumentu un fotogrāfiju skenēšana. Muzeja krājuma 
dokumentu un fotogrāfiju (datējums līdz 1920. gadam) skenēšana ar 
izšķirtspēju 300 DPI, ar kultūras vēstures izpēti, zinātni un izglītību 
tieši saistītiem mērķiem, A4 formāts

1 vienība 1.20 1.20

52.

Muzeja krājuma dokumentu un fotogrāfiju skenēšana. Muzeja krājuma 
dokumentu un fotogrāfiju (datējums līdz 1920. gadam) skenēšana ar 
izšķirtspēju 300 DPI, ar kultūras vēstures izpēti, zinātni un izglītību 
tieši saistītiem mērķiem, A3 formāts

1 vienība 1.50 1.50

53.

Muzeja krājuma dokumentu un fotogrāfiju skenēšana. Muzeja krājuma 
dokumentu un fotogrāfiju (datējums no 1921. gada) skenēšana ar 
izšķirtspēju 300 DPI, ar kultūras vēstures izpēti, zinātni un izglītību 
tieši saistītiem mērķiem, A4 formāts

1 vienība 0.80 0.80

54.

Muzeja krājuma dokumentu un fotogrāfiju skenēšana. Muzeja krājuma 
dokumentu un fotogrāfiju (datējums no 1921. gada) skenēšana ar 
izšķirtspēju 300 DPI, ar kultūras vēstures izpēti, zinātni un izglītību 
tieši saistītiem mērķiem, A3 formāts

1 vienība 1.00 1.00

55.
Muzeja krājuma dokumentu un fotogrāfiju skenēšana. Ar izšķirtspēju 
300 – 600 DPI, ar kultūras vēstures izpēti, zinātni un izglītību tieši 
nesaistītiem mērķiem

1 vienība 14.00 14.00

56.
Muzeja krājuma dokumentu un fotogrāfiju skenēšana. Foto negatīvu 
vai stikla plates skenēšana (300 DPI)

1 vienība 1.50 1.50

57.
Muzeja krājuma dokumentu un fotogrāfiju skenēšana. Datu nosūtīša-
na uz e-pastu, datu ierakstīšana datu nesējā

1-10 vienības 0.50 0.50

58.
Muzeja krājuma dokumentu un fotogrāfiju skenēšana. Datu nosūtīša-
na uz e-pastu, datu ierakstīšana datu nesējā

>10 vienības 1.00 1.00

59.
Muzeja krājuma dokumentu un fotogrāfiju skenēšana. Muzeja priekš-
metu skenēšana novada pašvaldības iestādēm un pagastu pārvaldēm

1 vienība Bezmaksas Bezmaksas

60.
Muzeja priekšmetu fotografēšana un filmēšana. Muzeja priekšmeti 
(labā stāvoklī) ar kultūras vēstures izpēti, zinātni un izglītību tieši 
saistītiem mērķiem

1-10 vienības 3.00 3.00

61.
Muzeja priekšmetu fotografēšana un filmēšana. Muzeja priekšmeti 
(labā stāvoklī) ar kultūras vēstures izpēti, zinātni un izglītību tieši 
saistītiem mērķiem

>10 vienības 5.00 5.00

62.
Muzeja priekšmetu fotografēšana un filmēšana.
Muzeja priekšmeti (labā stāvoklī) ar kultūras vēstures izpēti, zinātni un 
izglītību tieši nesaistītiem mērķiem

1 vienība 14.00 14.00

63.
Muzeja priekšmetu fotografēšana un filmēšana.
Muzeja priekšmetu fotografēšana un filmēšana novada pašvaldības 
iestādēm un pagastu pārvaldēm

1 vienība Bezmaksas Bezmaksas

64.
Muzeja priekšmetu fotografēšana un filmēšana.
Muzeja priekšmeti (sliktā saglabātības stāvoklī)4 1 vienība 14.00 14.00

1  Mediju pārstāvji, kam ir spēkā esošās preses kartes, piesakot vizīti iepriekš pa tālruni: (+371) 26005212
2  Muzeja administrācijai ir tiesības aizliegt jebkādu fotografēšanu un filmēšanu atsevišķās ekspozīcijās vai izstāžu telpās.
3  Muzeja speciālista darba laiks – darba dienas plkst.8.00 – 17.00
4  Kuldīgas novada muzejs patur tiesības atteikt krājuma priekšmeta fotografēšanu vai filmēšanu, ja to nepieļauj priekšmeta saglabātības stāvoklis

Pielikums Kuldīgas novada Domes 2016. gada 25. februāra saistošajiem noteikumiem Nr. 2016/3 
Kuldīgas novada pašvaldības aģentūras „Kuldīgas novada muzejs” sniegto maksas pakalpojumu cenrādis

Paskaidrojuma raksts
Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija

1. Saistošo noteikumu projekta nepieciešamības pamatojums Publisko aģentūru likuma 17. panta otrajā daļā noteikts, ka pašvaldības uzdevumu īstenošana tiek nodrošināta, sniedzot maksas pakalpojumus saskaņā ar pašvaldības domes 
apstiprinātu cenrādi, bet 17. panta ceturtā daļa nosaka, ka pašvaldības aģentūras sniegtos pakalpojumus nosaka un to cenrādi apstiprina ar pašvaldības saistošajiem noteikumiem. 

2. Īss projekta satura izklāsts

Saistošie noteikumi nosaka maksas pakalpojumu izcenojumus Kuldīgas novada pašvaldības aģentūrā „Kuldīgas novada muzejs”.
Iepriekš apstiprināti saistošie noteikumi Nr. 2014/8 „Kuldīgas novada pašvaldības aģentūras „Kuldīgas novada muzejs” maksas pakalpojumi” (apstiprināti ar Kuldīgas novada Domes 
2014. gada 27. marta sēdes lēmumu (prot. Nr. 3, p. 51.)), taču laika gaitā  mainījušās izmaksas, nepieciešams noteikt arī jaunus maksas pakalpojumu izcenojumus, papildinot maksas 
pakalpojumu klāstu ar jauniem pakalpojumiem.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Maksas par pakalpojumiem iekasēšana papildina budžeta ieņēmumus.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi 
pašvaldības teritorijā Nav attiecināms.

5. Informācija par administratīvajām procedūrām Nav attiecināms.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Nav attiecināms.

Saistošie noteikumi Nr. 2016/3 „Kuldīgas novada pašvaldības 
aģentūras „Kuldīgas novada muzejs” maksas pakalpojumi”

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 43. 
panta pirmās daļas 13. punktu, Publisko aģentūru 
likuma 17. panta otro daļu un ceturto daļu.

Šie saistošie noteikumi nosaka Kuldīgas novada 
pašvaldības aģentūras „Kuldīgas novada muzejs” 
(turpmāk – Aģentūra) sniegtos maksas pakalpojumus 
saskaņā ar cenrādi (pielikumā).

Samaksu par sniegtajiem pakalpojumiem Aģentūra 
saņem skaidras naudas norēķinu veidā Aģentūras kasē 
vai bezskaidras naudas norēķinu veidā ar kredītiestāžu 
starpniecību.

Par sniegtajiem maksas pakalpojumiem iegūtos 
līdzekļus Aģentūra var izmantot atbilstoši Aģentūras 
apstiprinātajām budžeta tāmēm, ar to saistīto nodokļu 

un izdevumu samaksai, kā arī citu ar Aģentūras saim-
nieciskās darbības nodrošināšanu saistītu izdevumu 
samaksai.

Aģentūra ir atbildīga par šo saistošo noteikumu 
izpildes ievērošanu.

Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā 
pēc to publicēšanas Kuldīgas novada pašvaldības 

bezmaksas izdevumā „Kuldīgas Novada Vēstis”.
Ar šo noteikumu spēkā stāšanās brīdi spēku zaudē 

Kuldīgas novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 
2014/8 „Kuldīgas novada pašvaldības aģentūras „Kuldī-
gas novada muzejs” maksas pakalpojumi” (apstiprināti 
ar Kuldīgas novada Domes 2014. gada 27. marta sēdes 
lēmumu (prot. Nr. 3, p. 51.)). 
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Muzikālie konkursi
Aprīlis  E.Vīgnera Kuldīgas 
mūzikas skolā ir aizritējis aktīvs, 
konkursiem un dažādām rado-
šām sacensībām piepildīts.

Ventspils reģiona mūzikas skolu 
radošajā festivālā solfedžo spēlē 
mūsu skolas komanda ieguva 2. 
vietu. Komandas sastāvā bija Annija 
Kleinberga, Kristīne Kunga, Vendija 
Maslobojeva, Elizabete Rublāne, 
Marta Pūpola un Raima Strazdiņa 
(skolotājas Maruta Grigale, Stella 
Pavloviča, Vaira Leite). Audzēkņu 
jaunrades koncertā ar savām kom-
pozīcijām uzstājās Elvis Dēliņš (sk. 
Māra Šlakorcina) un Kristīne Kunga 
(sk. M.Grigale).

Saldū XI Kurzemes mūzikas 
skolu stīgu instrumentu nodaļu 
audzēkņu konkursā „Sol – re – la – 
mi” piedalījās Elizabete Matveja 

(2. čella klase, sk. Baiba Jūrmale), 
Agnese Zeltiņa (6. vijoles klase, 
sk. Velta Jūrmale) un Kristofers 
Rolands Kangīzers (7. vijoles klase, 
sk. Inguna Svara). K.R.Kangīzers 
ieguva 3. vietu.

Dobelē X Mazpilsētu un lauku 
mūzikas skolu 2. – 4. klašu audzēkņu 
konkursā mūsu skolu pārstāvēja sko-
lotājas Larisas Gailītes 3. klavieru 
klases audzēkne Endija Megne. 
Viņa 19 audzēkņu konkurencē ie-
guva 4. vietu. Skolotāja atzina, ka 
konkursa līmenis bijis ļoti augsts.

Bet uz sadraudzības skolu Kur-
šēnos, kur notika Mazpilsētu un 
lauku mūzikas skolu akordeonistu 
festivāls, 22. aprīlī devās skolas 
akordeonisti (sk. Ingrīda Jankovska).

VaIra LEITE, 
E.Vīgnera Kuldīgas mūzikas skolas 

skolotāja

šovasar jau vienpadsmito gadu 
pēc kārtas pulcēsies fotogrāfi-
jas mākslinieki un interesenti 
no visas pasaules, lai piedalītos 
starptautiski atzītu fotogrāfu 
meistardarbnīcās un diskutētu 
par nozares aktualitātēm.

International Summer School of 
Photography (ISSP), kas aizsākās 
2006. gadā, tagad zinātāju vidū 
atzīta par Eiropā labāko fotogrāfijas 
vasaras skolu. Tai katru gadu kon-
kursa kārtībā piesakās arvien vairāk 
fotogrāfu un vizuālo mākslinieku no 
visas pasaules. Šogad ISSP norisinā-
sies no 6. līdz 14. augustam Pelču 
pilī. Organizatori piedāvā izcilu, 
pasaules līmeņa meistarklašu vadī-
tāju izlasi, kā arī piepildītu vakara 
lekciju un diskusiju programmu, kas 
būs atvērta jebkuram interesentam.

Sešas ISSP meistardarbnīcas 
vadīs starptautiski pazīstami un 
godalgoti mākslinieki, kas pārstāv 
dažādas fotogrāfijas jomas – atzītā 
Nīderlandes konceptuālā mākslinie-
ce Anuka Kruithofa (Anouk Kruit-
hof), kas ar fotogrāfijas palīdzību 
veido laikmetīgas instalācijas, sub-
jektīvais dokumentālists Alehandro 
Časkīlbergs (Alejandro Chaskiel-
berg) no Argentīnas, kura darbnīcā 
studentiem būs iespēja eksperimen-
tēt ar gaismu un citiem radošiem 
līdzekļiem. Dokumentālais fotogrāfs 
Paolo Vudss (Paolo Woods), kas 
savos ilgtermiņa projektos izmanto 
pētnieciskās žurnālistikas pieeju, 
palīdzēs studentiem attīstīt stāstīša-
nas prasmi, strādājot ar jau esošiem 
projektiem. Atpazīstamais jaunās 
paaudzes fotogrāfs Federiko Klava-
rino (Federico Clavarino) darbnīcā 
pievērsīsies flanērisma tēmai jaunā 
skatījumā, bet britu fotogrāfa Džei-
sona Evansa (Jason Evans) vadībā 
būs iespēja radoši un kritiski pētīt 
modes fotogrāfijas robežas. Starp 
pasniedzējiem ir arī pazīstamais 
šveicietis Tajo Onorato (Taiyo 

Sākas pieteikšanās Starptautiskajai 
fotogrāfijas vasaras skolai

Onorato), kurš strādā ar dažādiem 
medijiem – fotogrāfiju, filmu un 
skulptūru.

Starptautiskās fotogrāfijas va-
saras skolas dalībnieki deviņas 
dienas intensīvi strādās fotogrāfijas 
profesionāļu vadībā, radot projektus 
noslēguma izstādei – fotogrāfiju sē-
rijas, instalācijas vai pat performan-
ces. Šogad jau trešo reizi plānota arī 
īpaša radošā darbnīca Pelču pagasta 
iedzīvotājiem.

ISSP oficiālā valoda ir angļu. Lai 
pieteiktos dalībnieku atlasei, jābūt 
padziļinātai un aktīvai interesei par 
fotogrāfiju kā mākslas izteiksmes 
līdzekli, kā arī kvalitatīviem per-
sonīgiem projektiem jeb portfolio. 
Latvijas un kaimiņvalstu dalībnie-

kiem iespējams saņemt stipendiju, 
kas daļēji sedz skolas dalības maksu. 

Pieteikšanās ISSP notiek līdz 8. 
maijam. Plašāku informāciju par 
pieteikšanos, kā arī meistarklašu 
detalizētus aprakstus meklējiet: 
www.issp.lv.

ISSP organizatori pateicas par 
sadarbību Valsts kultūrkapitāla 
fondam, Kuldīgas novada Domei, 
ASV vēstniecībai, ES programmai 
„Radošā Eiropa”, EPSON, KOZO 
un iDeal, kā arī mediju partneriem 
„FK Magazine”, „Calvert Journal”, 
YET,  GUP un „Veto Magazine”.

LIāna IVETE BEŅĶE,
 ISSP projektu menedžere

FEDErICO CLaVarInO foto

19. aprīlī Latvijas bibliotekā-
ru biedrība (Lbb) un Latvijas 
nacionālās bibliotēkas (Lnb) At-
balsta biedrība  svinīgā ceremo-
nijā pasniedza balvas labākajiem 
Latvijas bibliotekāriem. Pelču 
pagasta bibliotēkas vadītāja 
daina girvaite saņēma balvu 
nominācijās „Pagasta bibliote-
kārs – gaismas nesējs” un „gada 
bibliotekārs 2015”.

LBB balvu Dainai piešķīra par iz-
cilu sniegumu mūžizglītības pasāku-
mu īstenošanas jomā, kas saistīta ar 
iedzīvotāju izglītošanu, kompetenču 
paaugstināšanu, kapacitātes celšanu 
un iedvesmošanu.

Daina par savu misiju uzskata 
iedvesmot cilvēkus un padarīt viņu 
ikdienu labāku, skaistāku, dot cerī-
bu nākotnei. Ar lielu degsmi viņa 
bibliotēkā pasniedz spāņu valodas 
kursus un organizē ekskursijas Pelču 
pilī, kas ir arī bibliotēkas mājvieta. 
Dainas vadītā bibliotēka ir pirmā 
Latvijā, kas saņēmusi starptautisku 
inovāciju balvu publiskajām biblio-
tēkām izglītības jomā par projektu 
bērniem „Mazā novadpētniecības 
skola”. D.Girvaite pasaulē nes ne 
vien Pelču, bet arī Kuldīgas un Lat-
vijas vārdu. 

Pelču bibliotēkas vadītāja D.Gir-

Ar prieku paziņojam, ka 
Kuldīgas brīvdabas kinoteātris 
„goldingen Knight Cinema” jau 
sesto vasaru piedāvās labu kino 
zem klajas debess un pilnīgi bez 
maksas.

Šī gada sezona tiks atklāta 30. 
aprīlī pēc pavasara palu šova „Lido 
zivis”, kad par godu zivīm, ūdens 
valstībai, pavasarim un mīlestībai 
plkst. 22.30 notiks animācijas filmas 
„Ness un Nesija” seanss.

Kuldīgas Pilsētas dārzā filmas 
tiks demonstrētas piektdienās un 
sestdienās aptuveni stundu pēc 
saulrieta. Brīvdabas kino skatītāji ir 
ļoti dažādi, tāpēc programma šogad 
iecerēta daudzkrāsaina – latviešu 
kino jaunumi un klasika, Eiropas 
un pasaules kinofestivālu zvaigznes, 
koncerti un laikmetīgā opera, video- 

māksla un animācija. Būs arī īpašas 
lekcijas un tikšanās ar autoriem.

Seansus rīko Kuldīgas novada 
muzejs, atbalsta Kuldīgas novada 
Dome.

„Goldingen Knight Cinema” – 
labs kino brīvā dabā un par brīvu!

Brīvdabas kino sezona šogad 
paredzēta krāsaina.

KrISTa janSOnE,
„Goldingen Knight Cinema” 

projekta vadītāja

Noskaidroti Latvijas labākie 
bibliotekāri

vaite: „Man ir prieks dalīties tajā, 
ko esmu apguvusi, un iedvesmot 
citus, un vislielākais gandarījums 
ir redzēt prieku un ieinteresētību 
mūžizglītības projekta dalībnieku 
acīs, tā apziņa, ka izdevies arī viņus 
„inficēt” ar skaisto un interesanto 
spāņu kultūras pasaulē. Esmu lai-
mīga, ka esmu bibliotekāre, jo šis 
darbs man sniedz iespēju izpausties 
un pilnveidoties.”

Balva „Gada bibliotekārs 2015” 
tiek pasniegta, lai izteiktu atzinību 
LBB biedriem, izceļot pārliecinošā-
ko, aktīvāko un sekmīgāko bibliote-
kāru devumu, kas spējis iedvesmot 

Pelču pagasta bibliotēkas vadītāja 
Daina Girvaite saņēmusi nozīmīgas 

balvas. 

Brīvdabas kinoteātris 
„Goldingen Knight Cinema” 

sāks sesto sezonu

Tuvākie brīvdabas kino seansi:
30. aprīlī 22.30 –  „Ness un Nesija”, rež. Roze Stiebra, Ansis Bērziņš (1991).
6. maijā 22.00 –  „Īvāns”, rež. Andrejs Verhoustinskis  (2015).
7. maijā 22.00 –  „Mana tievā māsa”, rež. Sannas Lenkenas (2015).
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”. 

notiks riteņbraukšanas 
sacensības

1. maijā Kuldīgā notiks Latvijas Riteņbraukšanas federācijas rīkoto 
sacensību „Cerību kauss 2016” 2. posms.

„Cerību kausa” laikā notiks arī sacensības bērniem līdz 12 gadu vecu-
mam, reģistrācija Pilsētas laukumā no plkst. 10.30.

Līdzjutēji un interesenti aicināti atbalstīt Kuldīgas sporta skolas riteņ-
braucējus, kā arī piedalīties bērnu sacensībās.

aGrIS KImBOrS, 
Kuldīgas novada sporta skolas direktors

citus bibliotekārus un bibliotekāro 
sabiedrību kopumā.

Savukārt balva „Pagasta bibliote-
kārs – gaismas nesējs” tiek piešķirta 
lauku bibliotekāriem, kuri aktīvi 
darbojas savā pagastā un bibliotēku 
veido par „mazo gaismas pili”, ne-
aizstājamu izglītošanās un kultūras 
centru un mājīgu satikšanās un akti-
vitāšu vietu vietējiem iedzīvotājiem. 
Konkursam bibliotekārus piesaka 
lasītāji, tādējādi pasakot paldies un 
novērtējot viņu darbu.

Uzvarētājiem galveno balvu –  
EUR 100 – dāvina uzņēmums AS 
„Latvenergo”. Balvas „Gaismas 
nesējiem” sarūpējuši ABLV „Cha-
ritable Foundation”, veikalu tīkls 
„Rimi”, Jāņa Rozes apgāds un „Pure 
Chocolate”.

LNB Atbalsta biedrība konkursu 
„Pagasta bibliotekārs – gaismas 
nesējs” organizē jau devīto reizi. 
Šogad konkursam lasītāji pieteica 54 
pagastu bibliotekārus. Kandidātus 
pēc konkursa nolikuma kritērijiem 
vērtēja LNB Atbalsta biedrības žū-
rija, konsultējoties ar Latvijas Bib-
liotekāru biedrības pārstāvjiem un 
reģionu galvenajiem bibliotekāriem.

SIGnETa LaPIŅa, 
sabiedrisko attiecību speciāliste

Publicitātes foto

SPOrTa PaSāKumI aPrĪLĪ un maIjā
30.IV – 1.V  J.Baukša piemiņas kauss riteņbraukšanā
30.IV 12.00 Kuldīgas novada atklātais čempionāts basketbolā; 
  KNSS sporta nams, Virkas iela 13, Kuldīga
1.V 11.00 Kritērija brauciena „Baltais cerību kauss” 2. posms; 
  Starts un finišs Pilsētas laukumā, Kuldīga
3.V 10.00 Kuldīgas novada atklātās skolēnu sacensības – olimpisko stafešu skrējieni; 
  Kuldīgas pilsētas estrāde
7.V 12.00 Kuldīgas novada atklātais čempionāts basketbolā; 
  KNSS sporta nams, Virkas iela 13, Kuldīga
8.V 12.00 Latvijas jaunatnes čempionāts florbolā, fināls; 
  KNSS halle, Piltenes iela 25, Kuldīga
10.V 10.00 Kurzemes skolu sacensības florbolā 2004. – 2005. g.dz.; 
  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
21.V  11.00 Kurzemes jaunatnes čempionāts futbolā; 
  A.Grundmaņa stadions, Īsā iela 4, Kuldīga



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 28. 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

Kabilē būs mobilais 
mamogrāfs 

10. maijā sievietes tiek 
aicinātas veikt krūšu 
izmeklējumus Kabiles 
pagasta „spārītēs”, pie 
pārvaldes, kur ieradī-
sies mobilais mamo-
grāfs.

Mamogrāfijas izmek-
lējumus veiks tikai pēc 
iepriekšēja pieraksta:

• sievietēm, kuras ir 
saņēmušas uzaicinājuma vēstuli no Nacionālā veselības 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 līgumattie-
cību ar Nacionālo veselības dienestu – par maksu.

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

Sīkāka informācija www.mamografija.lv.  
SIGnETa LaPIŅa, sabiedrisko attiecību speciāliste

P. 29.IV 17.30 LuPaTIŅI un DrauGI
Sv. 1.V 16.00 2011-2015, Latvija, ilgums 0’44
O.  3.V 17.30  Animācijas ģimenes filma
T.  4.V 13.00 U
Biļetes cena uz šo filmu darba dienās – EUR 2,13, 
brīvdienās un svētku dienās – EUR 2,56.

P. 29.IV 18.30 auSma
Sv. 1.V 17.00 2015, Latvija, Polija, Igaunija
O.  3.V 18.30  Ilgums 1’32
T.  4.V 15.30 Drāma, 12+

T. 4.V 14.00 KuLDĪGaS FrESKaS (1966), 
T. 4.V 17.10 rumBa (2016)
C. 5.V 19.00  Latvija, ilgums 1’12
Sv.  8.V 16.00  Dok. filma
P.  9.V 18.10 U
4. maijā filmas „Rumba” Latvijā pirmizrāde!

P. 6.V 16.00 VILKS aITaS āDā
Sv. 8.V 14.00 2016, Krievija, ilgums 1’33
P. 9.V 16.30  Animācijas ģimenes filma
O.  10.V 17.30  Filma dublēta latviešu valodā 
C.  12.V 16.00 U

P. 6.V 18.00 manS PuISIS – SLEPKaVa
P. 9.V 19.30 2015, ASV, ilgums 1’35
T. 11.V 19.00 Romantiska komēdija
C.  12.V 18.00 16+

P. 6.V 19.30 KaPTEInIS amErIKa:  
Sv. 8.V 18.00 PILSOŅu Karš
O. 10.V 19.30  2016, ASV, ilgums 2’26
C.  12.V 20.00  Asa sižeta piedzīvojumu filma,  
   zinātniska fantastika, 12+

Pirmdien, 2. maijā, 10.00 un 12.00 lielajā zālē – Latvijas dokumentālā filma „Īvāns” 
(2015), rež. Andrejs Verhoustinskis. Ieeja – bez maksas. 

Otrdien, 3. maijā, 14.00 – Labāko skolēnu pieņemšana pie Kuldīgas novada Domes 
priekšsēdētājas.

Sestdien, 7. maijā, 18.00 – Kārļa Davidova 9. Starptautiskā čellistu konkursa noslē-
guma koncerts, kurā  uzstāsies konkursa laureāti kopā ar orķestri „Sinfonia Concertante”. 
Diriģents Andris Vecumnieks. Ieeja –  EUR 3. Biļetes KKC kasē un www.bilesuparadize.lv.

Svētdien, 8. maijā, 12.00 – māmiņdienas koncerts. Uzstāsies Kuldīgas kultūras centra 
BDK „Stariņš” (vadītāja Zita Serdante), jauniešu teātris „Focus” (vadītāja Daiga Pirtnie-
ce), saksofonistu ansamblis (vadītāja Līga Aleksandra Jāvalde), Kuldīgas amatierteātris 
(vadītāja Dace Priede).

Sestdien, 14. maijā, 17.00 – BDK „Stariņš” 25. dzimšanas dienas 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.

ĒDOLĒ
30. aprīlī 10.00 – nūjošanas pārgā-

jiens „Ēdoles pavasaris 2016” uz Pūjalgu 
pilskalnu. 

GuDEnIEKOS
No 9. līdz 30. maijam Gudenieku kul-

tūras namā – Kuldīgas pamatskolas Basu 
filiāles skolēnu darbu izstāde.

13. maijā 19.00 kultūras namā – „Va-
sarsvētku koncerts”, piedalīsies pašmāju 
kolektīvi, Basu pamatskolas skolēni, 
individuālie izpildītāji un viesi no kaimiņu 
pagastiem.

ĪVanDĒ
4. maijā Īvandes pagastā dzīvojošiem 

bērniem (7 – 15 gadi) tiek rīkota ekskursija 
„Iepazīsti vietu, kurā dzīvo”. Apmeklēsim 
zemnieku saimniecības „Zemzari” un 
„Pilskalni”, viesosimies Īvandes dzirnavās, 
baznīcā un muižā. Braucienam jāpiesa-
kās pagasta pārvaldē vai jāzvana pa tālr. 
27080467, 26470633.

KaBILĒ
Bibliotēkā no 10. maija līdz 3. jūnijam – 

Zitas Zvaigznes rokdarbu izstāde.
8. maijā 11.00 Kabiles pagasta pārval-

des zālē – uz tikšanos aicina Latvijas Bī-
beles centrs. Atcerēsimies kopā pavadītos 
mirkļus Kabilē, baudīsim atkalredzēšanās 
prieku, gūsim jaunas zināšanas, kopā 
lūgsim Dievu. Līdzi ņemt cienastu kopīgam 
Mātes dienas svinību galdam.

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”.
Pagasta iedzīvotāji aicināti piedalīties 

Baltā galdauta svētkos Kuldīgā 4. maijā. 
Transportu pieteikt līdz 30. aprīlim kultūras 
darba organizatorei.

30. aprīlī 20.00 Kurmāles pagasta pasā-
kumu zālē – sieviešu vokālā ansambļa kon-
certs „Pavasara pieskāriens”. Ieeja – brīva; 
22.00 – atpūtas vakars. Ieeja – EUR 2.

LaIDOS
Sermītes bibliotēkā no 2. līdz 12. mai-

jam – Tatjanas Tilkas darbu izstāde „Īpašie 
papīra pinumi”; no 17. līdz 31. maijam – 

Laidu pagasta rokdarbu pulciņa dalībnieču 
darbu izstāde.

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

3. maijā 17.30 Laidu skolas sporta 
zālē – Valsts svētku koncerts, muzicēs 
grupa „Rumbas kvartets”. Ieeja bez mak-
sas, līdzi ņemt nelielu uzkodu. Transports 
jāpiesaka līdz 2. maijam, tālr. 29925202.

No 13. līdz 25. maijam Laidu pagasta 
„Bitītē” skatāma „Retro izstāde”. Lūgums 
visiem, kuriem mājās ir saglabājušies ap-
ģērbi, aksesuāri, pieteikties līdz 10. maijam 
bibliotēkā (tālr. 29925202).

Aicinājums Laidu pagasta pensionā-
riem  – iesniegt savas idejas, ierosinājumus, 
uz kurieni doties pensionāru 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 priekšzināša-
nām) – spāņu valodas nodarbības.

8. maijā 16.00 pie tautas nama – Mātes 
dienai veltīts koncerts ar Kārli Kazāku.

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

rEnDā
8. maijā 10.00 – pavasara gadatirgus. 

Grupas „Ēna” pavadībā tirgū varēs andelē-
ties un kaulēties, piepirkt pilnus grozus ar 
dažādu dārzeņu un puķu stādiem, augļu 
kokiem un ogulājiem no Pūres un Vilgāles, 
dažādām sēklām no „Mežrozītes” un citiem 
labumiem.  Tirgotājiem pieteikties pa tālr. 
26181470.

11. maijā – organizēts brauciens uz 
Liepājas teātri „Mūsu pilsētiņa”. Biļetes 
cena – EUR 9, pensionāriem EUR 6,75. 
Pieteikties un samaksāt līdz 9. maijam.

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

samaksāt līdz 6. maijam, tālr. 26181470.
rumBā
Līdz 13. maijam – Rumbas pagasta 

pārvaldes nama zālē – Agneses Liping 
gleznu izstāde.

7. maijā 15.00 „Bukaišos” – Māmiņdie-
nas koncerts.

11. maijā 14.15 „Bukaišos” – kulinārijas 
pasākums „Gardēži”.

17. maijā 11.00 Rumbas pagasta biblio-
tēkā, 16.00 „Bukaišos” – radošā darbnīca.

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 bērniem 
„Tinam, pinam, līmējam...”

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

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…”; 

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

4. maijā 11.30 Ķikuros pie pieminekļa – 
Baltā galdauta svētki par godu Latvijas Re-
publikas Neatkarības atjaunošanas dienai.

7. maijā „Vidusmauļās” – „Ūsiņi Ķoniņ-
ciemā. Zirgu diena”: 15.00 – reģistrēšanās; 
15.30 – svētku atklāšana; 16.00 – izglītojo-
ša programma par zirgiem I.Reitas vadībā 
un izjādes pa Ķoniņciemu. A.Štromanes 
vadībā rotaļas un tautasdziesmas, iespēja 
iepazīt kuršu brīvciemus gida pavadībā; 
18.00 – L.Lagzdiņas vadīts stāstu laiks par 
zirgiem. Bērnu folkloras kopu uzstāšanās 
I.Celitānes vadībā; 20.00 – vīru kopas „Vilki” 
uzstāšanās; 21.30 – vakara mistērija pie 
ugunskura I.Freiberga vadībā. Pieguļas 

laiks. Līdzi ņemt dzijas kamolīti ķoniņu 
bizes izveidei. Darbosies amatu darbnīcas, 
varēs iegādāties izstrādājumus. Izstāde 
„Latvietis un viņa zirgs”. Konkursi un akti-
vitātes bērniem un jauniešiem „Zirgu lietas”. 
Ugunskura zupa.

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 „Atkalredzēšanās 
prieks”, aicināti arī citu pagastu seniori. 
Dalības maksa – EUR 2. Pieteikties līdz 16. 
maijam pa tālr. 26263960 vai 28614939.

26. maijā 12.00 – otrais plenērs radošā 
gaisotnē „Ciemgaļu mežābeles perfor-
mance”. Aicināti Ciemgaļu mežābeles 
popularizētāji, dabas draugi un ikviens ra-
doši noskaņots cilvēks, kurš dzejo, glezno, 
komponē, ada, auž, izšuj, fotografē vai ir 
citādi radošs, lai relaksētos, iedvesmotos un 
radītu ko paliekošu par seno Ciemgaļu me-
žābeli, šobrīd ceturto dižāko ābeli Latvijā.

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

VārmĒ
6. maijā 17.00 pamatskolas zālē – Mā-

tes dienai veltīts koncerts. Uzstājas Vārmes 
pamatskolas audzēkņi.

7. maijā 10.00 sporta hallē – „Vārmes 
kauss” florbolā.

No 9. maija bibliotēkā – „Vārmenieku 
rokdarbu un amatniecības darbu izstāde”. 
Aicinām esošos un bijušos vārmeniekus sa-
vus darbus nogādāt bibliotēkā. Informācija 
pa tālr. 63323133 vai 27800188.

8. maijā 12.00 atpūtas parkā „Aizupī-
tes” – „Pavasara stādu tirgus”. Aicinām 
pieteikties tirgotājus pa tālr. 27884937.

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

21. maijā 17.00 Vārmes Sv. Miķela 
baznīcā – labdarības koncerts „Torņu sasauk-
šanās”. Koncertā piedalās vokālie ansamb-
ļi – JVA „Atbalss” (Vārme), SVA „Romance” 
(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.

Dzīvoju citā Kurzemes maz-
pilsētā, bet mani savaldzināja un 
pamazām vien pie sevis pārvilināja 
kuldīdznieks. Vilināšanas process 
noslēdzās pērnajā vasarā, un ofi-
ciāla Kuldīgas iedzīvotāja esmu tik 
9 mēnešus.

Taču, lai teiktu, ka esmu kul-
dīdzniece, jānoiet vēl garš ceļš – 
jāiepazīst Kuldīgas mazās ieliņas, 
pagalmiņi, īsākie celiņi un pilsētas 
dažādie svētku rotājumi, jāapgūst 
vietējiem vien zināmie vietvārdi, 
slavenāko personāžu piedzīvojumi, 
nemaz nerunājot par labākā manikī-
ra, friziera un bulciņu veikala atra-
šanu! Un, protams, jābūt tak savam 
viedoklim par visiem notikumiem, 
kas vietējiem tik pazīstami, ka teju 
jau garlaicīgi – piemēram, Alekšu-
pītes karnevālu. 

Var jau būt, ka ienācēji kā mag-
nētiņi savelkas kopā, jo esmu sati-
kusi vairākas „jaunizceptas” vietē-
jās – vīrieši Kuldīgā ieved radošas, 
enerģiskas, uzņēmīgas un skaistas 
sievietes no citām Latvijas pilsē-
tām. Manuprāt, Kuldīga ir sieviešu 
pilsēta, un vīrieši ir to stiprais balsts. 
Skaties, kurā virzienā gribi – sie-
viete ir vadošā amatā un veido šo 
pilsētu, novadu. Arī virtuves saru-
nās dzirdu, ka vīrieši arvien biežāk 
papukst par vadošajām sievietēm, 
bet –  lai! Mēs taču esam radītājas, 
mātes un ģimenes veidotājas, sargā-
tājas. Ļaujiet mums veidot ne tikai 
mūsu mājas, bet arī pilsētas! Mēs 
esam sievietes – radošās enerģijas 
paudējas. Neļausim mūsu dzirkstīm 
noslāpt, meklēsim domubiedrus un 
kopīgi dosim pasaulei, lai saņemtu 
atpakaļ divtik, trīstik un vēl vairāk!

Domāju, ka man ir paveicies – es 
daru darbu, kas man patīk, un uz 
pasauli vienmēr skatos ar atvērtu 
sirdi. Jā, varbūt dažbrīd burbuļoju kā 
tāds pavasara strautiņš un pat pārāk 
enerģiski traucos pāri zemūdens 
akmeņiem, izplūstot un tad atkal 
atgriežoties sākotnējā gultnē, citbrīd 
jūtoties pat sapinusies kā tāds mazs 
zāles kumšķītis. Tomēr, ja vien pretī 
ir pozitīvs un uz rīcību noskaņots 
cilvēks, mēs sapratīsimies.

Šobrīd Latvijā pārāk daudz kas 
notiek ķeksīša pēc, pārāk daudz cil-
vēku netic sev un pat no vadītājiem, 
politiķiem neko vairs negaida. Ne 
labu, ne sliktu, drīzāk iespēju sevi 
pažēlot, cik viss ir bēdīgi un neviens 
neko nedara pareizi. Bet darīt taču 
varam paši! Vispirms ar attieksmes 
maiņu un ticību savu domu un rīcī-
bu spēkam! Mēs taču esam savas 
dzīves galvenā sastāvdaļa – kā 
rīkošos šodien, ar ko satikšos, kam 
ko izstāstīšu un kā pasmaidīšu – no 
tā mainīsies visi tālākie notikumi 
ap mani.

Mīliet sevi, uzticieties pasaulei, 
un mēs visi kļūsim laimīgāki!

Uzticieties 
sev un citiem 

cilvēkiem! 

InESE SILIŅa, 
biedrības „Kurzemes nVO atbalsta 
centrs” priekšsēdētāja


