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šajā numurā

Grantēto ceļu 
sliktais stāvoklis
> 2. lpp.

Pieteikšanās 
"Darīsim paši" 
> 3. lpp.
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Pirmo reizi 
"Restorānu nedēļa"
> 4. lpp.

aLEKSanDrS LanGE, 
Kuldīgas novada Domes 
priekšsēdētājas vietnieks

Pirmsskolas izglītības iestādē (PII) “Ābelīte” 
jau kādu laiku valda svētku noskaņa, jo bēr-
nudārzam šogad aprit 80 gadu jubileja.

Mēneša garumā “Ābelītē” notiek dažādi pasā-
kumi – stafetes, nodarbības, atrakcijas, 24. feb-
ruārī bija aicināti bijušie iestādes darbinieki, 
28. februārī – absolventi, bet 3. martā bērni ar 

Maza planēta ar plašām sirdīm

neviltotu prieku notiesāja svētku kliņģerus, turpre-
tī audzinātājas un vadītāja Ruta Ziemele uzņēma 
sveicēju pulku un priecājās par vēlējumiem.

Jautāta par emocijām, kas pavada svētku laikā, 
R. Ziemele atbild, ka ar dažiem vārdiem nepietiek, 
tas ir vesels emociju kokteilis. “Prieks par skaista-
jām telpām un labiekārtoto apkārtni. Gandarījums 
par sasniegto rezultātu un apmierinātiem darbinie-
kiem. Laime redzēt dzirkstošas bērnu acis,” sacīja 
vadītāja. 80 gados bērnudārzs pārdzīvojis četras 
sabiedriskās iekārtas; tas kā taurenis no kāpura ir 
pārvērties par lielu, skaistu, plašu, krāsainu, sau-
lainu iestādi. Bērnudārza kolektīva apņemšanās 
un mērķis ir iet līdzi laikam un mainīties uz labāku 
nākotni, uzsvēra iestādes vadītāja. “Pirmsskolas 
iestāde ir kā maza planēta. Bērniem tā ir bērnības 
zeme, kurā vējš sanes sēkliņas un no tām sadīgst 
stādiņi. Tā mūsu mazie audzēkņi šeit sanāk, aug, 
attīstās, mācās un sagatavojas ieiešanai pieaugušo 
pasaulē, un tas notiek jau ceturtajā paaudzē. Par 
šiem mazajiem stādiņiem, kurus vecāki mums 
uztic, jau no pašiem pirmsākumiem rūpējas, sargā, 
samīļo mūsu darbinieces ar savām siltajām rokām, 
atsaucīgajām sirdīm un smaidīgajām sejām,” 
sacīja R. Ziemele.

Sveikt kolektīvu jubilejā bija ieradusies arī 
Kuldīgas novada Domes priekšsēdētāja Inga 
Bērziņa un deputāts Artis Gustovskis. “Nācām 
ar Arti pa celiņu un atcerējāmies, kādas “Ābelī-
tes” ēkas izskatījās senāk un kādas tās ir tagad. 
Taču ļoti svarīga loma dārziņā ir ne tikai ēkām, 
bet arī cilvēkiem, kas šeit strādā – jums visiem, 
“Ābelītes” kolektīvam. Pašvaldības vārdā gribam 
sirsnīgi sveikt skaistajos svētkos un novēlēt, lai 
jums pietiek mīlestības pret bērniem, kas šeit 

nāk!” teica I. Bērziņa.
PII “Ābelīte” ir Kuldīgas pirmais bērnudārzs. 

Par “Ābelītes” pirmsākumu uzskata 1937. gada 
15. janvāri, kad Kuldīgā sāka darbu pilsētas 
bērnudārzs. To iekārtoja pilsētas valde skolotājas 
Fogeles vadībā, kas bija arī bērnudārza pirmā va-
dītāja. 1937. gada 11. aprīlī notika iestādes oficiāla 
atklāšana. Pirmajā pilsētas bērnudārzā darbojās 
viena grupa, ko apmeklēja ap 30 bērnu vecumā no 
trim līdz astoņiem gadiem. 1941. gadā bērnudārzs 
no telpām pie Ventas tilta (Pils ielā 2) pārcēlās uz 
tūku fabrikas direktora māju Ziedu ielā 9. Vācu 
okupācijas gados bērnudārzs mitinājās Padomju 
ielā 20 (tagad Baznīcas iela), līdz piecdesmitajos 
gados radās iespēja atgriezties Ziedu ielā.

1962. gadā tika atvērta nakts grupa, kas atvieg-
loja nakts maiņās strādājošiem vecāku rūpes par 
bērniem. 1968. gadā pirmsskolas izglītības ies-
tādei piešķīra nosaukumu “Ābelīte”, 1980. gadā 
tā ieguva jaunu divstāvu ēku. Jau šajos gados 
bērnudārzam bija iecerēts veikt remontu, taču 
dažādu iemeslu dēļ tas nenotika.

2010. gada nogalē Kuldīgas novada pašvaldība 
uzsāka “Ābelītes” ēkas rekonstrukciju un divu jau-
nu piebūvju būvniecību trīs kārtās. Rekonstrukcijā 
un piebūvē investēti vairāk nekā 3,2 miljoni EUR. 
Šobrīd gaišajās, plašajās un funkcionāli pārdomā-
tajās telpās mitinās 278 bērni divpadsmit grupiņās, 
sākot no 2,5 gadu vecuma, un strādā 37 skolotājas. 
R. Ziemele vadītājas amatā ir kopš 2006. gada, 
taču “Ābelītē” strādā jau 1994. gadā.

SIGnETa LaPIŅa, 
sabiedrisko attiecību speciāliste

SIGnETaS LaPIŅaS, 
KrISTĪnES DuĻBInSKaS foto

PII “ābelīte” trīsgadīgo bērnu grupiņa “Putniņš” un audzinātājas Ilona šile, Selga Briede un Ingūna Baumane jubilejas pasākumā bija iejutušās pasaku un multfilmu 
varoņu tēlos. 

PII “ābelīte” vadītāja ruta Ziemele atskatījās uz 
Kuldīgas vecākā bērnudārza bagātīgo mūžu.

Liekas, ka laiks šajā gadā rit ļoti 
strauji, pavasaris tuvojas ar lieliem 
soļiem – esam jau pagaršojuši šī gada 
kļavu sulas un izjutuši izbrauktos 
grants ceļus.

Ja runājam par ceļiem, redzam, ka 
cīņu ar valdību uzsākuši Bauskas pu-
ses zemnieki. Apsekojot mūsu novada 
grantētos valsts ceļus, sliktākā situā-
cija ir krustojumā Stūrīši–Miltiņi gar 
Zvirgzdu ezeru. Ja vairāki ceļa posmi 
līdz kārtējam sniegam tika greiderēti, 
tad bedrainākais posms joprojām ir 
Maras–Ķikuri. Par minēto ceļa posmu 
esam saņēmuši Turlavas iedzīvotāju 
vēstuli. Birokrātiski pieejot, varētu 
teikt, ka tas ir VAS “Latvijas valsts 
ceļi” jautājums un par to mums nav jā-
rūpējas. Taču mēs nekad ar tādu pieeju 
neesam strādājuši, uzturam sadarbību 
ar “Latvijas valsts ceļu” reģionālo 
struktūrvienību un autoceļa uzturētāju. 
Prioritāri ir tie ceļi, kur notiek skolēnu 
pārvadājumi un ir lielāka transporta 
intensitāte. Sliktos laika apstākļos 
pavasarī un rudenī uzliekamas svara 
ierobežojošās ceļazīmes. 7. martā Rīgā 
bija kārtējā tikšanās, kur spriedām par 
ceļa posmu Ķikuri–Maras–Alsunga 
rekonstrukciju. “Latvijas valsts ceļi” 
atzina, ka “bumba ir viņu pusē”, un so-
līja informēt par tālāko remonta gaitu.

Esam saņēmuši arī iedzīvotāju 
ierosinājumus par autobusu satiksmes 
organizāciju, tāpēc ar 1. aprīli kursēs 
papildu autobuss Liepāja–Kuldīga 
caur Aizputi, kas būs kā papildu reiss 
Turlavas puses braucējiem. Ņemot 
vērā to, ka bija pārpildīts skolēnu au-
tobuss no Snēpeles uz Vilgāles skolu, 
tiek skatīts jautājums par papildu 
sabiedriskā transporta maršrutu Kul-
dīga–Snēpele–Vilgāle. 

Kuldīga vienmēr ir izcēlusies ar 
aktivitātēm, kas piesaista viesus un 
rada interesi arī pašiem. Paldies ko-
lēģiem par iniciatīvu un dalībniekiem 
par vēlmi piedalīties šā gada jaunajā 
pasākumā – Restorānu nedēļā. Aicinu 
mūsu novada iedzīvotājus iziet no 
mājas un baudīt vienu no priekiem – 
garšīgi paēst.

Vēl mani un, domāju, daudzus no 
jums uztrauc jautājums par sadzīves 
atkritumu apsaimniekošanu nākotnē. 
Šo pakalpojumu novadā organizē 
mūsu kapitālsabiedrība SIA “Kuldī-
gas komunālie pakalpojumi”. Šobrīd 
šķirotie atkritumi veido ap 15% no ko-
pējā apjoma, taču valdība uzņēmusies 
plānu, ka tiem jāsastāda 90%, un tas 
ir būtisks palielinājums. Tāpēc aicinu 
gan pašiem, gan arī māju apsaimnie-
kotājiem domāt un organizēt darbu tā, 
lai jau tagad paaugstinātu šo procentu 
sadaļu. Pretējā gadījumā tas nopietni 
var atsaukties uz mūsu maciņu.

Vēlu visiem  jauku pavasari!

Pavasaris 
un lauku ceļi
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Palielina līdzfinansējumu privātajiem 
bērnudārziem un sertificētajām auklītēm

Februāra Domes sēdē lemts 
palielināt pašvaldības līdzfinan-
sējumu privātajām pirmsskolas 
izglītības iestādēm un bērnu uz-
raudzības pakalpojumu sniedzē-
jiem jeb sertificētajām auklēm. 

Nosakot līdzfinansējuma apjomu, 
tika ņemtas vērā iepriekšējā gada 
izmaksas pašvaldības pirmsskolas 
izglītības iestādēs.

Līdz 2016. gada 1. jūnijam valsts 
finansēja sertificētu aukļu pakalpo-
jumu tiem bērniem, kuri sasnieguši 
1,5 gadu vecumu, bet kuriem nebija 
vietu pašvaldības bērnudārzā. Kad 
valsts pārtrauca šī atbalsta snieg-
šanu, tās vietā atbilstoši Domes 
deputātu lēmumam stājās pašvaldī-
ba. Dome nolēma ne tikai finansēt 
sertificētu aukļu pakalpojumus, bet 
arī privātā bērnudārza apmeklējumu, 

ja bērna vecāki izvēlējās bērnu sūtīt 
Kuldīgā strādājošajā pirmsskolas 
izglītības iestādē “Mazo bērnu sko-
la”. Tur šobrīd izglītojas 27 jaunie 
kuldīdznieki vecumā no 1,5 līdz 6 
gadiem, savukārt pērn no jūnija līdz 
decembrim aukļu pieskatīto bērnu 
skaits katrā mēnesī bija atšķirīgs – 
no 39 līdz pat 61 bērnam mēnesī.

Līdzšinējais finansējums par bēr-
niem, kuriem nevar nodrošināt vietu 
pašvaldības pirmsskolas iestādēs un 
kuri tāpēc apmeklēja privāto bērnu-
dārzu vai kurus pieskatīja sertificētas 
aukles, bija 126,27 EUR. Šogad 
mainījusies Ministru kabineta notei-
kumos noteiktā aprēķina metodika, 
tāpēc Dome palielināja līdzfinan-
sējumu par bērniem, kuriem no 1,5 
gadu vecuma netiek nodrošināta vie-
ta pašvaldības pirmsskolas izglītības 
iestādē un kurus pieskata sertificēta 

auklīte – turpmāk tā būs 150 EUR 
mēnesī. Šādu finansējumu aukles 
varēs saņemt no 2017. gada marta.

Kā var saņemt atbalstu?
Atbalstu atbilstoši pašvaldības 

izstrādātajiem saistošajiem notei-
kumiem var saņemt, ja bērna un 
vismaz viena no vecākiem dekla-
rētā dzīvesvieta ir Kuldīgas novada 
administratīvajā teritorijā un tiek 
izmantoti Izglītības kvalitātes valsts 
dienesta reģistrā reģistrēto aukļu 
pakalpojumi. Informācija par iespēju 
saņemt šādu pašvaldības atbalstu 
ir atrodama pašvaldības mājaslapā 
www.kuldiga.lv sadaļā “Izglītība”, 
kā arī saņemama pašvaldības Izglītī-
bas nodaļā, zvanot Valdai Krauzei pa 
tālruni 63322238 vai rakstot e-pastā: 
valda.krauze@kuldiga.lv.

Savukārt “Mazo bērnu skola” 

atbilstoši jaunajai metodikai no šī 
gada 1. janvāra saņem pašvaldības 
finansējumu 150 EUR par katru 
bērnu vecumā no 1,5 līdz 4 gadiem 
un 91 EUR par 5 un 6 gadus veco 
bērnu skološanu.

Samazinās rindas 
bērnudārzos
Kuldīgā darbojas pašvaldības 

pirmsskolas izglītības iestādes 
“Ābelīte” un “Cīrulītis”, kā arī 
pirmsskolas izglītības iestāde-attīs-
tības centrs “Bitīte”. Pirmsskolas iz-
glītības grupas darbojas arī Kuldīgas 
novada pagastos. Vietu bērnudārzos 
trūkst tikai Kuldīgā. Domes apstip-
rinātās izmaiņas “Bitītes” nolikumā 
paredz, ka papildus speciālajām 
pirmsskolas izglītības programmām 
no 2017./2018. mācību gada tajā tiks 
īstenota arī pirmsskolas izglītības 

programma, jaunajā mācību gadā 
“Bitītē” varēs uzņemt 96 bērniņus, 
kuri līdz šim gaidīja rindā uz vietu 
pašvaldības bērnudārzā. Līdz ar to 
pašvaldība varēs nodrošināt vietas 
bērnudārzā visiem 2014. gadā dzi-
mušajiem bērniem un, iespējams, arī 
daļai 2015. gadā dzimušo mazuļu.

Pērn no 1. jūnija līdz 31. de-
cembrim pašvaldība novada jauno 
ģimeņu atbalstam – līdzfinansēju-
mam privātajam bērnudārzam un 
sertificēto auklīšu apmaksai – no 
budžeta līdzekļiem atvēlēja vairāk 
nekā 40 tūkstošus EUR. Savukārt 
pašvaldības 2017. gada budžetā 
finansējums šim mērķim sasniegs 
gandrīz 91 tūkstoti EUR.

KrISTĪnE DuĻBInSKa, 
mārketinga un sabiedrisko attiecību 

nodaļas vadītāja

Paziņojums par Kuldīgas novada teritorijas plānojuma 
grozījumu pirmās redakcijas publisko apspriešanu

Kuldīgas novada pašvaldība informē, ka, pamatojoties uz Kuldīgas 
novada Domes 23.02.2017. lēmumu (prot. nr. 3, p. 38), publiska-
jai apspriešanai tiek nodota Kuldīgas novada teritorijas plānojuma 
2013.–2025. gadam grozījumu pirmā redakcija.

Publiskā apspriešana notiks no 23.03.2017. līdz 24.04.2017.
Ar Kuldīgas novada teritorijas plānojuma grozījumu pirmo redakciju 

var iepazīties Kuldīgas novada pašvaldībā, Baznīcas ielā 1, Kuldīgā, 
katru darba dienu (pirmdienās no 8.00 līdz 18.00, otrdienās, trešdienās, 
ceturtdienās no 8.00 līdz 17.00, piektdienās no 8.00 līdz 16.00), www.
kuldiga.lv un www.geolatvija.lv.

Kuldīgas novada teritorijas plānojuma 2013.–2025. gadam grozī-
jumu pirmās redakcijas publiskās apspriešanas sanāksme notiks 2017. 
gada 10. aprīlī 17.00 Kuldīgas novada Domes zālē.

Rakstiskus priekšlikumus var iesniegt Kuldīgas novada pašvaldībā 
vai pagastu pārvaldēs katru darba dienu.

2017. gada 20. martā 13.00 Kuldīgas novada pašvaldības 
mazajā zālē, Baznīcas ielā 1, Kuldīgā, 

tiks izsolīta Kuldīgas novada pašvaldības kustamā manta – 
cirsmu nogabali 28., 31., 33., 34., 35. nekustamajā īpašumā 

“Ušņas”, Turlavas pagastā, Kuldīgas novadā.
Par izsoles objektu interesēties un ar novērtējumu var iepazīties 

Kuldīgas novada pašvaldībā, Baznīcas ielā 1, Kuldīgā, vai pa tālr. 
63350007, 63323738, 26459091. Objekta izsoles sākumcena – 

30 900 EUR. Izsoles solis –  200 EUR.  
Izsoles dalībnieka reģistrācijas maksa – 30 EUR.

Izsoles dalībnieku reģistrācija notiek 
katru darba dienu līdz 2017. gada 17. marta 12.00 

Kuldīgas novada pašvaldībā, Baznīcas ielā 1, Kuldīgā.

Zvērināti advokāti sniegs 
bezmaksas konsultācijas

No 13. līdz 17. martam Advoka-
tūras dienas ietvaros iedzīvotāji 
aicināti apmeklēt bezmaksas 
juridiskās konsultācijas. Šogad 
uzmanība īpaši veltīta bērnu 
interešu aizstāvībai.

“Septiņu gadu laikā bezmaksas 
konsultācijas cilvēki visvairāk ir 
izmantojuši ģimenes problēmu risi-
nāšanai. Īpaši sasāpējuši ir ar bērnu 
aprūpi saistītie jautājumi, kas kļūst 
arvien sarežģītāki. Nereti aizbild-
nības, uzturlīdzekļu jeb alimentu 
un saskarsmes tiesību jautājumi 
vecākiem jārisina starptautiskā 
līmenī, piemēram, nepilngadīga 
bērna aizvešana uz dzīvi ārvalstīs 
vai bērna aizgādības tiesības, šķi-
roties ar citas valsts pilsoni. Tāpēc 
šī gada konsultāciju vadmotīvs ir 
“Bērnu tiesības”, lai iedrošinātu 

vecākus būt informētiem un vēl 
aktīvāk gādāt par savu bērnu inte-
resēm,” piedalīties aicina zvērināta 
advokāte Tatjana Rancāne.

Kuldīgā konsultācijas sniegs:
• Maija Andersone par ģimenes 

tiesībām, mantošanas tiesībām, īpa-
šuma tiesībām – 13., 14., 16. martā 
no 10.00 līdz 15.00, iepriekš piesa-
koties pa tālr. 29406781, e-pastā: 
maijaadvokate@inbox.lv. Konsul-
tācijas notiks Pilsētas laukumā 4A;

• Vineta Ķine par civiltiesībām 
un krimināltiesībām – 14. martā no 
12.00 līdz 18.00, iepriekš piesako-
ties pa tālr. 29149444 vai e-pastā: 
vinetakine@inbox.lv. Konsultācijas 
notiks Kuldīgā, Nomales ielā 2;

• Gunta Laizāne par adminis-
tratīvām tiesībām, civiltiesībām – 
ģimenes tiesībām, darba tiesībām, 

īpašuma tiesībām, mantojuma tie-
sībām – 14. martā no 9.00 līdz 
17.00, iepriekš piesakoties pa tālr. 
29258198, e-pastā: laizaneg@inbox.
lv. Konsultācijas notiks Kuldīgā, 
Pilsētas laukumā 2, 309. kabinetā.

Ņemot vērā ierobežoto konsul-
tāciju laiku, advokāti iedzīvotājus 
aicina pieteikties laikus. Gadījumā, 
ja nevar ierasties, konsultācijas re-
zervāciju lūdz atteikt, lai šo iespēju 
varētu izmantot kāds cits.

Advokatūras dienas Latvijas 
Zvērinātu advokātu kolēģija 2010. 
gadā iedibināja, lai popularizētu 
zvērināta advokāta profesijas misi-
ju – darboties sabiedrības interesēs, 
sniedzot tai praktisku palīdzību pēc 
labākās sirdsapziņas likumiem.

SIGnETa LaPIŅa, 
sabiedrisko attiecību speciāliste

Pēdējo nedēļu laikā 
Kuldīgas novada paš-
valdība saņem arvien 
vairāk iedzīvotāju 
sūdzību par to, ka, 
mainoties laikapstāk-
ļiem, ievērojami pa-
sliktinājies grantēto 
ceļu stāvoklis novada 
pagastos. 

Gan valsts, gan paš-

Apmaksās apkuri telpām 
Liepājas ielā 14

23. februāra Kuldīgas novada 
Domes sēdē nolēma piešķirt 4000 
EUR finansējumu telpu Kuldīgā, 
Liepājas ielā 14, apkures izdevu-
mu apmaksai.

Telpas savai darbībai un pasā-
kumu rīkošanai izmanto vairākas 
ar sociālo jomu saistītās biedrības, 
kuru mērķis ir sekmēt demokrātiskas 
un pilsoniskas sabiedrības nostipri-
nāšanu un iesaistīt personas dažādu 
sabiedrībai nozīmīgu problēmu 
risināšanā – Kuldīgas pilsētas pen-
sionāru apvienība “Rumbiņa”, Kul-
dīgas novada represēto apvienība, 
Kuldīgas diabēta biedrība, Liepājas 
neredzīgo biedrības Kuldīgas nodaļa 

un sociālā dienesta atbalsta grupa 
“Kopā būt”.

Biedrības aktīvi risina dažādus 
jautājumus, sniedz atbalstu sociāli 
mazaizsargātām personām, palīdz 
tām integrēties sabiedrībā, veic citas 
sabiedrībai noderīgas funkcijas. 

Finansējums paredzēts Kuldīgas 
novada pašvaldības aģentūras “So-
ciālais dienests” 2017. gada budžetā. 
Sociālais dienests segs apkures 
izdevumus atbilstoši faktiskajam 
patēriņam un rēķinam par apkuri. 
Piešķirtā summa atbilst 2016. gadā 
izlietotajam finansējumam.

KrISTĪnE DuĻBInSKa, 
mārketinga un sabiedrisko attiecību 

nodaļas vadītāja

Ceļa posms adze–Gudenieki–Ēdole.

Šķīdonis bojā grantētos ceļus

valdības pārziņā esošie 
grantētie ceļa posmi 
ir kļuvuši bedraini un 
grūti izbraucami, tādēļ 
iedzīvotājiem ir ap-
grūtinoši pa tiem pār-
vietoties. Arī grantētās 
ielas pilsētā kļuvušas 
bedrainas.

“Pavasaros situācija 
uz grantētajiem ceļiem un ielām kļūst 
pavisam nepatīkama, un ir saprotams 
cilvēku satraukums un sašutums – 
slikts ceļu stāvoklis traucē nogādāt 
bērnus skolā, nokļūt uz darbu, pie 
ārsta vai līdz veikalam. Tiklīdz tas 
būs iespējams, pašvaldība ceļus un 
ielas greiderēs un labos. Pagaidām to 
nevar izdarīt, jo ceļi vēl nav apžuvu-
ši,” skaidro Kuldīgas novada Domes 
priekšsēdētāja Inga Bērziņa.

Kā medijiem izplatītajā paziņojumā 
pauž VAS “Latvijas valsts ceļi”, sakarā 
ar pavasara atkusni un ilgstošiem 
nokrišņiem uz grants ceļiem praktiski 
visā Latvijā ir iestājies šķīdonis. Tas 
rodas pavasarī un rudenī, kā arī atkušņa 

laikā, kad uz ceļiem nonāk liels ūdens 
daudzums. Ceļa pamatnei atkūstot un 
pārmitrinoties, grants seguma ceļu 
nestspēja būtiski samazinās. 

Kamēr ceļu konstrukcija nav 
apžuvusi, vienīgais risinājums, lai 
situācija nepasliktinātos, ir gan valsts, 
gan arī pašvaldības pārziņā esošajos 
ceļa posmos, kur tas ir nepieciešams, 
izvietot aizlieguma ceļazīmes, kas 
ierobežo transportlīdzekļu maksimālo 
pilno masu. 

Valsts ceļu tehnisko stāvokli un 
aizlieguma zīmju ievērošanu kontrolē 
“Latvijas valsts ceļu” reģionālo nodaļu 
speciālisti kopā ar Valsts policiju. 

Savukārt pašvaldības grantētos ceļus 
uzrauga un par ceļazīmju izvietošanu 
lemj pagastu pārvaldnieki, kuri ceļus 
regulāri izbrauc un ir lietas kursā par 
to tehnisko stāvokli, skaidro Kuldīgas 
novada Domes priekšsēdētājas viet-
nieks Aleksandrs Lange, kura pārziņā 
ir šis jautājums. Viņš arī norāda, ka 
drīzumā plāno tikties ar VAS “Latvijas 
valsts ceļi” vadību un pārrunāt situāci-
ju atsevišķos valsts ceļu posmos, kur 
situācija ir visdramatiskākā.

KrISTĪnE DuĻBInSKa, 
mārketinga un sabiedrisko attiecību 

nodaļas vadītāja
jura LIPšŅa foto
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Domes 2017. gada 23. februāra sēde
apstiprina saistošos noteikumus
Apstiprināja Kuldīgas novada pašvaldības saistošos 

noteikumus Nr. 2017/4 “Par Nolikuma par licencēto 
makšķerēšanu Ventas upē Kuldīgas novada adminis-
tratīvajā teritorijā 2017. –  2021. gadam apstiprināšanu”; 
Nr. 2017/1 “Grozījumi Kuldīgas novada pašvaldības 
saistošajos noteikumos Nr. 2016/5 “Par braukšanas 
maksas atvieglojumiem Kuldīgas novadā””; Nr. 2017/3 
“Grozījumi Kuldīgas novada pašvaldības saistošajos 
noteikumos Nr. 2015/10 “Sociālo pakalpojumu saņem-
šanas un samaksas kārtība””.

Apstiprināja Kuldīgas novada izglītības iestāžu 
sniegto pakalpojumu izmaksu tāmes vienam izglītoja-
mam pašvaldību savstarpējiem norēķiniem izglītības 
iestādēs no 2017. gada 1. janvāra  un pašvaldības 
pirmsskolas izglītības iestāžu izdevumu tāmes atbal-
sta aprēķināšanai par bērniem, kas apmeklē privātās 
pirmsskolas izglītības iestādes.

Apstiprināja Kuldīgas pirmsskolas izglītības iestā-
des ““Bitīte”-attīstības centrs” nolikumu jaunā redakcijā.

Apstiprināja Kuldīgas novada pašvaldības Izglītī-
bas nodaļas projektu konkursa nolikumu un izveidoja 
projektu vērtēšanas komisiju.

Apstiprināja Kabiles, Vārmes, Kurmāles pagasta 
pārvaldes maksas pakalpojumu cenrāžus.

Apstiprināja Kuldīgas novada Bērnu un jauniešu 
centra un Kuldīgas novada Pieaugušo izglītības centra 
maksas pakalpojumu cenrāžus.

Nolēma organizēt konkursa „Darīsim paši” 12. kārtu, 
apstiprināja konkursa  nolikumu  un žūrijas komisiju.

Atstāja spēkā 2016. gada 7. decembra Dzīvokļu 
komisijas lēmumu (prot. Nr. 16, p. 4).

Finanšu jautājumi
Apstiprināja finansējuma sadali 2017. gadā kultūras 

pasākumiem, biedrībām un nodibinājumiem, kuru dar-
bība saistīta ar kultūras jomu 12 000 EUR. 

Apstiprināja finansiālu atbalstu 2017. gadā Kuldīgas 
novada biedrībām un nodibinājumiem, kuru darbība 
saistīta ar sociālo jomu 11 850 EUR. Piešķīra finan-
sējumu 2017. gadā pasākumu atbalstam 580 EUR.

Noteica 25% nekustamā īpašuma nodokļa atvieg-
lojumu 2017. gadā  par zemesgabalu Kaļķu ielā 26, 
Kuldīgā (kad. apz. 6201 005 0100).

Piešķīra 2017. gadā 25% nekustamā īpašuma 
nodokļa atvieglojumu  par zemi Ziedu ielā 24, Kuldīgā, 
ņemot vērā, ka zemesgabalu šķērso pilsētas  maģis-
trālais ūdensvads. 

Piešķīra 2017. gadā Kuldīgas pilsētas pensionāru 
apvienībai „Rumbiņa” finansējumu  līdz 4000 EUR telpu 
Liepājas ielā 14, Kuldīgā, apkures izdevumu apmaksai 
pēc faktiskā patēriņa un saskaņā ar rēķiniem par apkuri. 

Piešķīra biedrībai “K-Volejs” papildu finansē-
jumu 2000 EUR komandas “ASK/Kuldīga” dalībai 

2016./2017.g. sezonas noslēguma spēlēs Baltijas 
vīriešu volejbola līgā.

Piešķīra īpašniekam 2017. gadā 70% nekustamā 
īpašuma nodokļa atvieglojumu  par dzīvojamo ēku  Kal-
na ielā 14, Kuldīgā, jo viņš ar saviem finanšu resursiem 
ir veicis vēsturiskas ēkas (kas vecākas par 50 gadiem) 
jumta un fasādes atjaunošanu vecpilsētas teritorijā un 
25% nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu par 
zemi Kalna ielā 14, Kuldīgā, jo zem zemes izvietoti 
maģistrālie komunikāciju tīkli.

Piešķīra papildu finansējumu 15 000 EUR projektam 
“Nacionālās pretošanās kustības muzeja paplašināša-
na Rendas pagasta “Viesturos””.

Ņems ilgtermiņa aizņēmumu no Valsts kases 
2017. gadā 284 357, 87 EUR projekta „Mūzikas sko-
las pārbūve Smilšu ielā 6, Kuldīgā” īstenošanai un 
430 194,79 EUR investīciju projektu dokumentācijas 
izstrādei.

Atļāva Kuldīgas novada pašvaldībai pieņemt 
ziedojumu 625,53 EUR no Kuldīgas novada lūgšanu 
brokastu dalībniekiem, lai atbalstītu bērna ārstēšanās 
izdevumus.

Zemes noma
Izbeidza nomas līgumu par zemes vienību daļas 

nomu „Palīgsaimniecībās”, Kabiles pagastā (kad. Nr. 
6258 007 0249, 6258 007 0220). Zemes platības iekļā-
va pašvaldības iznomājamo zemju sarakstā.

Pagarināja nekustamā īpašuma “Kaijas Sermītes”, 
Sermītē, Laidu pagastā, zemes vienības ar kad. apz. 
62640060057,  nomas līguma termiņu uz 5 gadiem.

Iznomāja vienai fiziskai personai ½ domājamo daļu 
no zemes vienības „Blisiņi”, Rendas pagastā (kad. 
apz. 6280 007 0221, platība 0,216 ha) uz 10 gadiem 
un otrai fiziskai personai ½ domājamo daļu no zemes 
vienības „Blisiņi”. Noteica nomas maksu 1,5% no zemes 
kadastrālās vērtības.

Izbeidza zemes nomas līgumu par nekustamā īpa-
šuma “Bedre”, Vārmes pagastā, nomu ar 01.03.2017. 
Zemes vienību iekļāva pašvaldības iznomājamo zemes 
vienību sarakstā.

Izbeidza noslēgto Lauku apvidus zemes nomas 
līgumu Nr. VAPP/6.1/15/10.

Slēdza zemes nomas līgumu ar fizisku personu par 
apbūvētas zemes vienības „Mežgaiķi”, Vārmes pagastā 
(kad. apz. 62960070070, platība 6,58 ha) iznomāšanu 
uz 10 gadiem. 

Iznomāja fiziskai personai zemes reformas pabeig-
šanai paredzētās nekustamā īpašuma “Rudzi”, Vārmes 
pagastā, zemes vienības (kad. apz. 62960070085 un 
62960070086) izmantošanai lauksaimniecībā.

Izbeidza zemes nomas līgumu Nr. RUPP/6.1/15/42 
par nekustamā īpašuma “Veldze 32”, Liepu ielā 19, 
Rumbeniekos, Rumbas pagastā, nomu. Noteica, ka 

informācija par iespējām nomāt nekustamo īpašumu 
izvietojama Rumbas pagasta pārvaldē un Kuldīgas 
novada pašvaldības mājaslapā.

Izbeidza noslēgto Lauku apvidus zemes nomas 
līgumu Nr. RUPP/6.1/14/23 par 1/3 domājamās daļas 
no nekustamā īpašuma „Segļi”, Rumbas pagastā.

Iznomāja fiziskai personai uz 10  gadiem 2/3 
domājamās daļas no nekustamā īpašuma ”Segļi”, 
Rumbas pagasts, zemes vienību (platība 0,4270 ha) 
būvju uzturēšanai.

Iznomāja SIA “Grigaļi Eko” nekustamā īpašuma 
“Palīgsaimniecības”, Laidu pagastā, zemes vienības 
daļu 10,19 ha platībā.

nekustamais īpašums
Slēdza nomaksas pirkuma līgumus pārdošanai par 

nosacīto cenu: par zemes vienību Akāciju alejā 23, 
Kuldīgā, par būvju īpašumu Upes ielā 11, Kuldīgā, un 
par nekustamo īpašumu “Putni”, Gudenieku pagastā.

Slēdza pirkuma līgumu par nekustamā īpašuma 
“Jaunrotas”, Rendas pagastā,  pārdošanu par nosa-
cīto cenu.

Slēdza nomaksas pirkuma un ķīlas līgumu par 
nekustamā īpašuma “Kapteiņi”, Kabiles pagastā, pār-
došanu par nosacīto cenu. 

Nodeva bez atlīdzības valsts īpašumā Satiksmes 
ministrijas personā VAS “Latvijas Valsts ceļi” deleģēto 
funkciju nodrošināšanai un valsts vietējā autoceļa 
V1272 Laidi – Atmatas maršruta pagarināšanai ne-
kustamos īpašumus: “6264A001 Laidu ceļš”, Laidu pa-
gasts, Kuldīgas novads, kadastra Nr.62640020092, kas 
sastāv no zemes vienībām ar kad. apz. 62640020092 
(2,78 ha), 62640040194 (1,76 ha), 62640050065 
(2,06 ha) un inženierbūves – ceļa ar kad. apz. 
62640020092001; “6264C022 Alejas ceļš”, Laidu 
pagasts, kad. Nr. 62640040232, kas sastāv no zemes 
vienības ar kad. apz. 62640040232 (1,1389 ha) un 
transporta būves ar kad. apz. 62640040232001.

Precizēja zemesgabala Zaķu ielā 2, Kuldīga, platību 
no 1054 m2 uz 1063 m2 un grozīja noslēgtā nomas 
līguma 1.1. punktu.

Precizēja nekustamā īpašuma “6272B009 Līlavas 
Mārtiņi”, Padures pagastā, zemes vienības ar kad. apz. 
62720040057 platību no 0,1 ha uz 0,1874 ha.

Vienpusēji lauza ar fizisku personu noslēgto 
02.04.2009. nomas līgumu 3/2009. par daļas no zemes-
gabala un nedzīvojamām ēkām “Valtaiķu pienotava”, 
Laidu pagasts, nomu, ar 2017. gada 1. martu.

Izsolīs un gatavos atsavināšanai
Nodeva atsavināšanai pašvaldības kustamo man-

tu – cirsmu nogabalus 28., 31., 33., 34., 35. nekusta-
majā īpašumā „Ušņas”, Turlavas pagastā. Apstiprināja 
cirsmas izsoles noteikumus.

Noteica, ka nekustamais īpašums – viena dzīvokļa 
māja, šķūnis un tai piesaistāmā zemesgabala daļa (~ 
1245 m2), kas ietilpst nekustamā īpašuma Graudu ielā 
21A, Kuldīgā, Graudu ielā 21, Kuldīgā (īpašuma kad. 
Nr. 62010340373) sastāvā, nav nepieciešams pašval-
dības funkciju veikšanai un gatavos to atsavināšanai 
pēc nekustamā īpašuma sadalīšanas.

Noteica, ka dzīvojamās telpas Ezera ielā 4 - 3, 
Ķikuros, Turlavas pagastā; “Pelči 4” - 4, Pelču pagastā; 
Riežupes ielā 19 - 2, Mežvaldē, Rumbas pagastā; “Vā-
lodzītes” - 12, Snēpeles pagastā, nav nepieciešamas 
pašvaldības funkciju nodrošināšanai un gatavos tās 
atsavināšanai.

Gatavos atsavināšanai pašvaldības dzīvokļa īpašu-
mu “Šalkas”-4, Ķimalē, Padures pagastā.

Slēdz līgumus ar mednieku biedrībām
Slēdza medību tiesību nomas līgumu ar biedrību 

“Laidu mednieks” par medību tiesībām Kuldīgas novada 
pašvaldībai piederošajos 32 nekustamos īpašumos 
Laidu pagastā.

Lauza 01.01.2002., 01.04.2002., 16.08.2002. no-
slēgtos medību tiesību nodošanas līgumus Nr.810083, 
kas noslēgti starp Turlavas pagasta padomi un biedrību 
“Mednieku klubs “Turlavas mednieks”” par medību tie-
sībām lēmuma 2. punktā norādītajās zemes vienībās, 
ar 2017.gada 1. aprīli. Aicināja biedrību “Mednieku 
klubs “Turlavas mednieks”” pieteikties uz šī lēmuma 2. 
punktā norādīto zemes vienību medību tiesību nomu.

Slēdza līgumu uz trim medību sezonām ar biedrību 
“Mednieku klubs “Kurmāle”” par medību tiesību nomu 
30 zemes vienībās Kurmāles pagastā.

Dažādi
Ieteica Kuldīgas novada Domei nodot publiskajai 

apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai 
teritorijas plānojuma 2013. – 2025. gadam grozījumu 
1. redakciju.

Pagarināja nomas līgumā noteikto būvniecības 
ieceres dokumentācijas iesniegšanas termiņu zemes-
gabalam Laukmuižas iela 2, Kuldīga.

Pagarināja kustamas mantas – demontētās ēkas 
būvmateriālu krājuma 2011. gada 5. decembra nomas 
līgumu S-1085/2011 līdz 2019. gada 5. decembrim.

Pagarināja 2013. gada 1. martā noslēgto nomas 
līgumu ar nodibinājumu „Rubeņa fonds” par nekustamo 
īpašumu „Viesturi”, Rendas pagastā, līdz 2025. gada 
1. jūlijam.

Atlika jautājuma “Par Kuldīgas novada Domes 
30.06.2016. lēmuma “Par nekustamo īpašumu Aizputes 
iela 20B, Kurmāles iela 11 un Kurmāles iela, Kuldīgā, 
Kuldīgas novadā, nodošanu pašvaldības īpašumā” 
precizēšanu līdz marta Domes sēdei.

mainīti sabiedriskā 
transporta maršrutu 

laiki
Uzlabojot sabiedriskā transporta pakalpojumu kvalitāti 
un efektivitāti, no 1. marta gaidāmi grozījumi maršrutā 
Nr. 5213 Kuldīga–Vārdupe–Vilgāle un Nr. 5225 Virka–
Pelči. 

Savukārt maršrutā Nr. 6302 Kuldīga–Ēdole–Alsunga, Nr. 
6419 Kuldīga–Padure–Ķimale–Kuldīga, Nr. 5212 Kuldī-
ga–Pūces–Vilgāle–Kuldīga, Nr. 5225 Virka–Pelči, Nr. 5143 
Skrunda–Aizpute, Nr. 6316 Kuldīga–Skrunda un Nr. 5011 
Skrunda–Grāveri var nedaudz mainīties autobusu iebraukšanas 
un izbraukšanas laiks no vairākām pieturvietām. Attiecīgās 
izmaiņas skars kopumā 31 reisu.

Ņemot vērā, ka maršrutā Nr. 5213 Kuldīga–Vārdupe–Vil-
gāle iekļautajā pieturvietā “Turlavas veikals” ilgstoši netika 
uzņemts un izlaists neviens pasažieris, turpmāk tā tiks izņemta 
no kustību saraksta. Savukārt maršruta Nr. 5225 Virka–Pelči 
trim reisiem tiks mainīti laiki, autobuss izbrauks 15 minūtes 
agrāk – attiecīgi plkst. 6.45 no Pelčiem un plkst. 6.15 un 7.15 
no Virkas. Izmaiņas notiek, lai skolēni un strādājošie pasažieri 
savlaicīgi nokļūtu izglītības iestādē un darbavietā.

Maršruta Nr. 6302 Kuldīga–Ēdole–Alsunga, Nr. 6419 Kul-
dīga–Padure–Ķimale–Kuldīga, Nr. 5212 Kuldīga–Pūces–Vil-
gāle–Kuldīga, Nr. 5225 Virka–Pelči, Nr. 5143 Skrunda–Aizpu-
te, Nr. 6316 Kuldīga–Skrunda un Nr. 5011 Skrunda–Grāveri 31 
reisā var nedaudz mainīties autobusu iebraukšanas un izbrauk-
šanas laiks no vairākām pieturvietām, tādēļ iedzīvotāji aicināti 
sekot līdzi aktuālajai informācijai interneta vietnē www.1188.
lv vai neskaidrību gadījumā sazināties ar SIA “Tukuma auto”, 
zvanot pa tālruni 29243537.

Autotransporta direkcija aicina iedzīvotājus izmantot 
sabiedriskā transporta pakalpojumus un ņemt biļetes par 
braucienu, atgādinot, ka ikviena reisa lietderība tiek mērīta 
pēc izsniegtā biļešu skaita.

autotransporta direkcija 

Atbalsts putnkopības nozarei
Lauku atbalsta dienests (LAD) 
izsludina piektās kārtas projektu 
iesniegumu pieņemšanu apakšpa-
sākumā “Atbalsts profilaktiskajiem 
pasākumiem, lai mazinātu epizooti-
ju un epifitotiju iespējamās sekas” 
putnkopības nozarei.

Projektu pieteikumu pieņemšana no-
tiks līdz 31. martam, kopējais publiskais 
finansējums ir 900 000 EUR.

Atbalsta mērķis ir palīdzēt dzīvnieku 
sevišķi bīstamo infekcijas slimību iz-
platības (epizootijas) riska mazināšanai, 
paredzot preventīvo pasākumu ieviešanu 

teritorijās, kurās slimība jau konstatēta, 
kā arī profilaktisko pasākumu ieviešanu 
ārpus epizootijas teritorijas saimnie-
cībām, lai mazinātu slimības straujas 
izplatības risku.

Uz atbalstu piektajā kārtā var pre-
tendēt tikai tirgum paredzētās primārās 
lauksaimniecības produkcijas ražotā-
ji putnkopības nozarē, kuriem ar norma-
tīvajiem aktiem ir uzlikta prasība īstenot 
biodrošības pasākumu plānu.

Projekta iesnieguma veidlapa pieeja-
ma  mājaslapā www.lad.gov.lv sadaļā 
“Atbalsta veidi/Projekti un investīcijas”. 
Iesniegumi jāiesniedz, ievērojot Elektro-

nisko dokumentu likumu, vai personīgi 
LAD reģionālajās lauksaimniecības 
pārvaldēs vai Zemkopības ministrijas 
Klientu apkalpošanas centrā, Rīgā, Re-
publikas laukumā 2, 2. stāva foajē (tālr. 
67095000).

Pasākums tiek īstenots ES Eiropas 
Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai 
un Lauku attīstības programmas pasāku-
ma “Dabas katastrofās un katastrofālos 
notikumos cietušā lauksaimniecības 
ražošanas potenciāla atjaunošana un 
piemērotu profilaktisko pasākumu ievie-
šana” ietvaros. 

LaD Klientu daļa

Atkal īstenos projektu konkursu 
“Darīsim paši”

Arī šogad Kuldīgas novadā rīkos 
iedzīvotāju iniciatīvu konkursu 
“Darīsim paši”. Tas norisināsies jau 
divpadsmito gadu.

Iedzīvotāju iniciatīvu konkursa mēr-
ķis ir radīt sakārtotu un uzlabotu apkār-
tējo publisko vidi novadā, kā arī sekmēt 
iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanu, 
paredzot viņu iesaistīšanos un līdzdalību 
projektu īstenošanā. Katram no atbalstī-
tajiem projektiem, tāpat kā iepriekšējos 
gados, plānots piešķirt 600 EUR lielu 
līdzfinansējumu. Kopumā paredzēts fi-
nansiāli atbalstīt 40 iedzīvotāju iniciatīvu 
projektus, un kopējais konkursam “Darī-
sim paši” pašvaldības budžetā atvēlētais 

finansējums ir 24 000 EUR.
Iedzīvotāji aktīvi piedalās šajā kon-

kursā – kopš 2006. gada, kad konkurss 
tika aizsākts, nevalstiskās organizācijas 
un iedzīvotāju grupas, ieguldot savu dar-
bu, laiku un arī līdzekļus, ar pašvaldības 
finansiālu atbalstu īstenojušas jau 382 
projektus visā Kuldīgas novadā. Patei-
coties iedzīvotāju aktivitātei, remontētas 
kāpņu telpas, sakārtoti pagalmi un au-
tostāvvietas, atjaunotas durvis un logi, 
veikti uzlabojumi baznīcās un kapsētās, 
darināti tērpi pašdarbības kolektīviem, 
ierīkoti rotaļu un sporta laukumi, kā arī 
paveikts daudz citu derīgu un vietējai 
sabiedrībai svarīgu darbu.

Konkursu “Darīsim paši” vadīs un ko-

ordinēs Domes priekšsēdētājas vietnieka 
palīdze Evita Pētersone, kurai jautājumu 
gadījumā var zvanīt pa tālruni 27091623, 
63350143 vai rakstīt e-pastā: evita.peter-
sone@kuldiga.lv. Iesniegtos projektus 
vērtēs un apmeklēs Kuldīgas novada 
Domes apstiprināta konkursa žūrija.

Konkursa nolikums un pieteikuma 
informācija pieejama www.kuldiga.lv 
vai Kuldīgas novada pašvaldības ap-
meklētāju pieņemšanas un informēšanas 
centrā, Baznīcas ielā 1, Kuldīgā. Projekta 
pieteikumus var iesniegt līdz 3. aprīlim.

KrISTĪnE DuĻBInSKa, 
mārketinga un sabiedrisko attiecību 

nodaļas vadītāja 
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18. februārī zelta kāzu jubileju 
svinēja kuldīdznieki Valentīna 
un Juris Brēdiķi. Atsaucot atmi-
ņā svarīgo notikumu pirms 50 
gadiem, pāris atceras, ka todien 
ārā valdījusi kārtīga ziema, bet 
tas nav traucējis kāzas nosvinēt 
ar vērienu.

Abi gaviļnieki savā laikā mācīju-
šies vienā skolā Pelčos, taču, kā smej 
Valentīnas kundze, topošais dzīves-
biedrs, kā jau četrus gadus vecāks, 
tolaik tādas mazas knīpas neesot 
ievērojis. Saskatīšanās notikusi 
vēlāk, kad Valentīnas kundze jau 
pēc vidusskolas strādājusi Ievkalnu 
ciemā (tagadējā Pelču pagastā) par 
sekretāri un kārtojusi no armijas pār-
nākušajam Jura kungam pierakstu. 
Valentīnas kundzei no kāzām spilgtā 
atmiņā palikušas jaunlaulātajiem 
novēlētās Imanta Ziedoņa dzejas 
rindas: “Bez mīlestības nedzīvojiet, 
bez mīlestības viss ir mazs. Bez 
mīlestības dūmo krāsnis, un maizi 
negriež nazis ass.” Viņa arī uzskata – 
ir svarīgi, ka dzīvē blakus ir cilvēks, 
uz kuru var paļauties.

Valentīnas kundze strādājusi 
vairākās darba vietās, bet visilgāk – 
dažādu institūciju arhīvos, tostarp 

14 gadus viņa vadījusi Liepājas 
arhīva Kuldīgas nodaļu. Savukārt 
dzīvesbiedrs visu dzīvi strādājis 
dažādos amatos būvniecības noza-
rē. Padomju laikā būvējis objektus 
ne tikai Kuldīgas, bet arī kaimiņu 
rajonos, bet pēc Latvijas neatkarības 
atgūšanas strādājis privātajās būvfir-
mās. No objektiem, kuros strādāts, 
visvairāk atmiņā palikusi jaunās 
Kuldīgas slimnīcas celtniecība un 
veikala “Kurši” pārbūve.

Šobrīd Brēdiķu pāris bauda pel-
nītu atpūtu, taču, kā teic Valentīnas 
kundze, viņas vīrs neprot atpūsties, 
viņam vajag darboties. Ilgus gadus 
Jura kungs ir daudzdzīvokļu mājas, 
kurā ģimene dzīvo, apsaimniekotājs. 
Piepalīdzot ģimenes locekļiem, pats 
arī uzcēlis vasarnīcu “Veldzes” maz-
dārziņos, un šobrīd Brēdiķu pāris 
siltajā sezonā daudz laika pavada, 
rosoties dārzā.

Ģimenē izaudzināti divi dēli: 
Juris un Jānis, daudz prieka vec-
vecākiem sagādā mazmeita un trīs 
mazdēli. Savu sirds siltumu un rūpes 
Brēdiķu pāris velta arī audžumeitai 
Danai. Tā kā dēli Kuldīgā vairs ne-
dzīvo, zelta kāzu svinības ģimenes 
lokā notiks, kad visa saime atbrauks 
ciemos pie vecākiem.  

Svarīgi, ka blakus ir cilvēks, uz kuru var paļauties

Valentīna un juris Brēdiķi, viesojoties pie Kuldīgas novada Domes priekšsēdētājas Ingas Bērziņas (no kreisās), pastāstīja, kā 
izdevies laimīgi aizvadīt 50 laulības gadus.

KrISTĪnE DuĻBInSKa, 
mārketinga un sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja
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Restorānu nedēļā “uzburs”
Kuldīgas puses īpašās garšas

Restorānu nedēļa “Kuldīgas garša” būs īsti svētki smalku 
garšu cienītājiem. Kuldīgas puses īpašās garšas radīs deviņu 
restorānu, kafejnīcu un krodziņu šefpavāri no izmeklētiem 
un Kuldīgas novadam raksturīgiem vietējiem produktiem.

Restorānu nedēļa “Kuldīgas garša” norisināsies no 13. līdz 18. 
martam Kuldīgā, tajā piedalīsies: restorāns “Bangert’s” (Pils iela 
1), restorāns “Goldingen room” (Baznīcas iela 2), restorāns “Jēkaba 
sēta” (Liepājas iela 36), dzīvās uguns krodziņš “Klūdziņa” (Ēdo-
les iela 40), kafejnīca “Pagrabiņš” (Baznīcas iela 5), konditoreja 
“Šarlote” (Pilsētas laukums 1), “Cafe Tilts” (Kalna iela 27), bārs/
klubs “Stender’s” (Liepājas iela 3) un ekspresrestorāns “Ņamma” 
(Gravas iela 1).

“Katrs no dalībniekiem rūpīgi ir pārdomājis piedāvājumu, kas 
priecēs un lolos ikvienu Restorānu nedēļas apmeklētāju. Mums ir 
patiess prieks, ka dalībnieki izvēlējušies akcentēt tieši Kuldīgas 
puses garšas. Tas viennozīmīgi darīs šo pasākumu ilgtspējīgāku, 
piedāvājot restorānu klientiem ekoloģiski tīrus un veselīgus mūsu 
puses produktus, kas pagatavoti pēc katra šefpavāra smalkās gau-
mes un garšas, zināšanām un tehnoloģiskajām iespējām,” pauž 
Restorānu nedēļas organizatore Jana Bergmane.

Restorāns “Goldingen room” “Kuldīgas garšas” svētku ne-
dēļā galdā cels pašgatavotus tortellini, kas pildīti ar foreli, bērzu 
sulā glazētus burkānus, ziedputekšņu krēmu un citus gardumus. 
Piedāvājumā būs uzkoda, pamatēdiens un deserts. Bārs/klubs 
“Stender’s” piedāvās liellopu ar mārrutkiem un sviestā pagatavotus 
dārzeņus, rudzu maizes zupu ar saldo krējumu un burvīgas pankū-
kas ar karamelizētiem bumbieriem. Restorāns “Bangert’s” priecēs 
ar ēdienu, kas pagatavots no Pelčos audzētām forelēm un Latvijā 
augušām celmenēm, un vietējā biezpiena krēmu ar bezē cepumu 
no Snēpelē audzēto strausu olu baltuma. “Pagrabiņa” apmeklētāji 
varēs baudīt zupu un pamatēdienu no karpas, kartupeļu – šitaki sēņu 
pankūkas un augļu sorbertu. “Cafe Tilts” lutinās garšas ar krāsnī 
ceptu foreli, brieža gaļas kotletēm, biešu zupu ar kokosriekstu 
pienu un medus kūkas desertu, bet “Klūdziņa” –  ar viltoto zosi, 
Maņģenes gaileņu zupu un rupjmaizes kārumu. Savukārt “Ņamma” 
gatavos Ēdolē audzēta jēra šmoriņu un peldošās salas, “Šarlote” – 
kūpinātas cūkgaļas kišu un pekanriekstu kūku, bet “Jēkaba sēta” 
piedāvās salātus ar brieža gaļas šķēlēm, baltvīnā sautētu truša gaļu, 
ko papildinās mūsu pusē audzēti dārzeņi, baraviku krēmzupu un 
seno laiku kāzu krēmu ar ogu mērcīti.

Ar detalizētu gardo maltīšu piedāvājumu var iepazīties 
Restorānu nedēļas “Kuldīgas garša” mājaslapā internetā www.
tastekuldiga.lv.

Restorānu nedēļas ietvaros tiks piedāvātas divu un trīs ēdienu 
maltītes par īpašu cenu – 7 un 10 EUR. Piedāvātie ēdieni tiks 
gatavoti pēc “a’la carte” ēdienkartes. Tas nozīmē, ka cenā nav 
iekļauti dzērieni.

Šāda gardēžu nedēļa senajā Kurzemes pilsētā Kuldīgā norisi-
nāsies pirmo reizi. Pasākums tiek rīkots, lai popularizētu Kuldīgas 
restorānu, kafejnīcu un krodziņu īpašo un neatkārtojamo piedā-
vājumu. Īpaši aicināti ir vietējie kuldīdznieki atnākt, iepazīties, 
baudīt un gūt prieku no pašmāju šefpavāru unikālā piedāvājuma.

Pasākumu organizē Kuldīgas aktīvās atpūtas centrs sadarbībā 
ar Kuldīgas novada Domi un Kuldīgas kultūras centru. 

anITa ZVInGuLE, 
“Kuldīgas garšas” preses pārstāve
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Noslēgumam tuvojas E. Vīgnera 
Kuldīgas mūzikas skolas pārbū-
ve – par to, pirms Domes sēdes 
viesojoties būvobjektā, pārlie-
cinājās ieinteresētie Kuldīgas 
novada Domes deputāti, pašval-
dības speciālisti un žurnālisti. 

Mūra ēka Smilšu ielā 6, kurā atro-
das mūzikas skola, ir valsts nozīmes 
pilsētbūvniecības pieminekļa “Kul-
dīgas pilsētas vēsturiskais centrs” 
un valsts nozīmes arheoloģijas 
pieminekļa “Kuldīgas senpilsēta” 
daļa. Ēka celta 1914. gadā kā pil-
sētas ebreju pamatskola, tādējādi 
kopā ar 1875. gadā celto Kuldīgas 
lielo sinagogu un tās kompleksam 
piederošajām celtnēm veidojot 
vienotu pilsētas ebreju kopienas 
sabiedrisko centru. Mūzikas skola 
šajā ēkā darbojas kopš 1945. gada.

Pārbūvējot mūzikas skolas ēku, 
tika modernizētas tās inženierko-
munikācijas un optimizēts telpu 
funkcionālais plānojums, tādējādi 
izveidojot pievilcīgu vidi mūzikas 
apguvei un uzlabojot skolas infra-
struktūru un materiāli tehnisko bāzi. 
Lai skolai vairs nebūtu jādarbojas 
divās mājās, kā tas bija līdz šim, ēkai 
pagalma pusē tika izbūvēta jauna, ar 
vēsturisko ēku saskaņota piebūve. 
Skolas audzēkņi un pedagogi pēc 
pārbūves varēs strādāt mūsdienīgās 
un labi aprīkotās klašu telpās, kas 
piemērotas dažādu mūzikas instru-

mentu apguvei, radošo spēju attīs-
tīšanai un zināšanu papildināšanai 
mūzikas vēsturē un teorijā.

Liels ieguvums būs speciāli kora 
nodarbībām izveidotā mācību klase, 
jo mūzikas skolā ir stipras kora dzie-
dāšanas tradīcijas. Kora klase būs 
piemērota arī mazāku koncertu rīko-
šanai (66 sēdvietas). Tāpat uzlabo-
sies skolotāju darba vides apstākļi, 
jo viņu rīcībā būs atsevišķa skolotāju 
istaba, piemērota gan pedagoģiskās 
padomes sēdēm, gan atpūtai, gan ik-
dienas darba jautājumu risināšanai. 
Labiekārtojot skolas teritoriju ap 
ēku, top laukums publisku pasāku-
mu, piemēram, brīvdabas koncertu, 
muzikālu iestudējumu, norisei.

Mūzikas skolas pārbūves būv-
projekta autors ir arhitekts Ēriks 
Cērpiņš, bet būvuzraudzību objektā 
veic SIA “Būves un būvsistēmas”. 
Objekta galvenais būvuzņēmējs ir 
SIA “RERE MEISTARI”. 

Mūzikas skolas pārbūves izmak-
sas ir 1,36 miljoni EUR, ieskaitot 
PVN. Darbus finansē Kuldīgas 
novada pašvaldība. Projekta īsteno-
šanas izmaksas nedaudz palielinā-
jušās, jo simtgadīgās ēkas atjauno-
šanas laikā, atsedzot konstrukcijas, 
konstatēts, ka daļai no tām ir būtiski 
bojājumi, tāpēc tās bija jānomaina 
vai jāstiprina. Demontāžas procesā 
skolas zālē tika atklāti jūgendstila 
sienu gleznojumi no ēkas pirmsā-
kumiem, tos nolēma atjaunot. Tāpat 

Noslēgumam tuvojas E. Vīgnera Kuldīgas 
mūzikas skolas pārbūve

darbu gaitā veikta piebūves 3. stāva 
pārplānošana, iegūstot papildu 
telpas. Skolas vajadzībām tiks iegā-
dātas arī nepieciešamās mēbeles un 
cits aprīkojums.

E. Vīgnera Kuldīgas mūzikas 
skola ir Kuldīgas novada pašvaldī-

bas profesionālās ievirzes izglītības 
iestāde, kurā īsteno piecas izglītības 
programmas: taustiņinstrumentu 
spēle (klavierspēle, akordeona 
spēle), stīgu instrumentu spēle 
(vijoļspēle, čella spēle), pūšamins-
trumentu spēle (flautas, saksofona, 

klarnetes, trompetes, mežraga, 
eifonija spēle), sitaminstrumentu 
spēle un vokālā mūzika – kora klase. 

KrISTĪnE DuĻBInSKa, 
mārketinga un sabiedrisko attiecību 

nodaļas vadītāja
SIGnETaS LaPIŅaS foto

Kuldīgas novada Domes deputāti un citi speciālisti apmeklēja E. Vīgnera Kuldīgas mūzikas skolu, lai apskatītu, kā norit 
būvdarbi. Visi atzinīgi novērtēja ēkas piebūvi un izremontētās telpas.

SIA “Stiga RM” vērienīgi paplašina ražošanu
22. februārī ar lepnumu par pa-
veikto SIA “Stiga RM” rūpnīcā 
pulcējās vadība, darbinieki, paš-
valdības pārstāvji, sadarbības 
partneri, lai atklātu uzņēmuma 
jauno bērza saplākšņa laminēša-
nas līniju.

Ceha atklāšana uzņēmuma vadī-
tājam Andrim Ramoliņam bijis ilgi 
lolots sapnis. Viņš uzrunā uzsvēra 
darbinieku, ģimenes un investoru no-
zīmīgo atbalstu tapšanas procesā. “Tik 
strauja attīstība nebūtu iespējama bez 
uzņēmuma vadošā personāla ieguldītā 
apjomīgā darba eksporta tirgus meklē-
jumos un ražošanas procesu izpētē,” 
pauda Ramoliņš. Savukārt Kuldīgas 
novada Domes priekšsēdētāja Inga 
Bērziņa pateicās par veiksmīga uzņē-

muma radīšanu tieši Kuldīgā, tādējādi 
nodrošinot ar darbu vairāk nekā 100 
cilvēkus. Ramoliņš sola, ka tuvākajā 
laikā darbs tiks piedāvāts vēl aptuveni 
20 speciālistiem.

Laminēšanas ceha būvniecībā un 
iekārtu iegādē ieguldīti 16 miljoni 
EUR, piesaistot ES līdzfinansēju-
mu un “Danske Bank” finansēju-
mu. Cehs uzņēmumam palielinās 
eksporta apjomus, produktivitāti, 
vairos konkurētspēju. Plānots, ka 
tas darbosies 24 stundas diennaktī. 
Saplākšņa laminēšanas cehs ražos 
kvalitatīvu laminētu saplāksni, kuru 
plānots eksportēt.

2015. gada sākumā tobrīd mež-
izstrādes un transporta pakalpojumu 
sniegšanas biznesā strādājošā kom-
pānija SIA “Stiga RM” iegādājās 

finiera ražotni no maksātnespējas 
procesā iesaistītās SIA “Kurzemes 
finieris”. Divos gados uzņēmums ir 
desmitkāršojis saražotās produkcijas 
apjomu un plāno to vēl palielināt. 
Šobrīd ražotne izgatavo līdz pat di-
viem tūkstošiem kubikmetru finiera 
mēnesī. 98% saražotās produkcijas 
tiek eksportēta. Uzņēmums lēš, ka 
ieņēmumi no finiera pārdošanas 
2016. gadā varētu sasniegt 3,5 mil-
jonus EUR.

SIA “Stiga RM” dibināta 1994. 
gadā un ir 100% latviešu kapitāla 
meža nozares uzņēmums, kas ražo 
bērza saplāksni no augstas kvalitātes 
izejmateriāliem.

SIGnETaS LaPIŅaS,
sabiedrisko attiecību speciālistes, 
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SIa “Stiga rm” īpašnieks andris ramoliņš izrāda Kuldīgas novada Domes priekšsēdētājai Ingai Bērziņai (no labās) un CFLa 
direktorei anitai Krūmiņai jaunās bērza saplākšņa laminēšanas iekārtas.

Kuldīgas novada vēlēšanu 
komisijas paziņojums

Pamatojoties uz Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un 
vēlēšanu iecirkņu komisiju likuma II nodaļu “Vēlēšanu komisijas un iecir-
kņa komisijas izveidošana un tās sastāva grozīšana”, lai nodrošinātu 2017. 
gada pašvaldību vēlēšanas, kas notiks 2017. gada 3. jūnijā, tiek izsludināta 
vēlēšanu iecirkņu komisiju locekļu kandidātu pieteikšanās šādos Kuldīgas 
novada vēlēšanu iecirkņos:
Iecirkņa 
numurs Iecirkņa nosaukums Iecirkņa adrese

546. Kuldīgas Centra vidusskola Mucenieku iela 6, Kuldīga 
547. V. Plūdoņa Kuldīgas ģimnāzija Piltenes iela 25, Kuldīga
548. Kuldīgas 2. vidusskola Jelgavas iela 62, Kuldīga
549. RPIVA Kalna iela 19, Kuldīga
552. Ēdoles pagasta pārvalde Dārza iela 6, Ēdole, Ēdoles pag. 
553. “Pagastmāja” “Pagastmāja”, Gudenieki, Gudenieku pag. 
554. Īvandes pagasta pārvalde “Skolas Nams”, Īvande, Īvandes pag. 
555. Kabiles pagasta pārvalde “Spārītes”, Kabile, Kabiles pag. 
556. Kurmāles pagasta pārvalde “Pagastmāja”, Vilgāle, Kurmāles pag. 
557. “Bangas” – 2 “Bangas” – 2, Priedaine, Kurmāles pag. 
558. Sermītes interešu centrs “Sermītes Skola”, Sermīte, Laidu pag. 
559. “Bitīte” “Bitīte”, Laidi, Laidu pag. 
561. Padures pagasta pārvalde “Arāji”, Padure, Padures pag. 
562. Pelču pagasta pārvalde “Pagastlejas”, Pelči, Pelču pag. 
564. Rendas pagasta pārvalde “Vīgneri”, Renda, Rendas pag. 
567. Rumbas pagasta pārvalde Riežupes iela 1, Mežvalde, Rumbas pag.
568. Snēpeles tautas nams “Pagastmāja”, Snēpele, Snēpeles pag. 
569. Turlavas pagasta pārvalde “Gundegas 1”, Turlava, Turlavas pag. 
570. Ķikuru pasts Avotu iela 1, Ķikuri, Turlavas pag. 
571. Vārmes pagasta pārvalde “Avotiņi”, Vārme, Vārmes pag. 

Saskaņā ar iepriekšminēto likumu katra politiskā partija vai politisko 
partiju apvienība, vēlētāju grupa (ne mazāk kā 10 vēlētāji) vai novada vē-
lēšanu komisijas loceklis katrā iecirknī drīkst izvirzīt un pieteikt ne vairāk 
kā septiņus kandidātus.

Iecirkņu komisijas locekļu kandidātu pieteikumi iesniedzami Kuldīgas 
novada vēlēšanu komisijai Kuldīgā, Baznīcas ielā 1, 102. kabinetā (vai vietē-
jā pagasta pārvaldē) līdz 9. aprīlim, izpildot pieteikuma veidlapu (saņemamas 
novada Domē un pagastu pārvaldēs), kā arī Kuldīgas novada pašvaldības 
mājaslapā www.kuldiga.lv atbilstoši Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu 
komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likuma II nodaļas 6., 7., 8. pantam.

Ja kandidātu izvirza politiskā partija vai politisko partiju apvienība, pie-
teikumam pievienojams arī izraksts no tās centrālās pastāvīgi funkcionējošās 
vadības institūcijas lēmuma (likuma 8. pants).

Ja kandidātu izvirza vēlētāju grupa, pieteikums jāparaksta katram vēlē-
tājam, norādot savu vārdu, uzvārdu, personas kodu un dzīvesvietas adresi 
(likuma 8. pants).

Informācija pa tālr.: novada VK priekšsēdētāja Inese Ozola 63323561, 
27020961; novada VK sekretāre Ina Firsova 63320216, 27020961.



6

2017. gada 9. marts

Februārī Ēdoles kultūras namā 
norisinājās 7. Kuldīgas novada 
Lūgšanu brokastis. 

Tajās piedalījās vairāk nekā 90 
cilvēku – iestāžu un uzņēmumu 
vadītāji, Domes deputāti, biedrību 
vadītāji, uzņēmēji, ārsti, mākslinieki 
un sportisti, bez kuriem nav iedomā-
jama Kuldīgas novada labklājība. 
Pasākumu vadīja Ēdoles evaņģēliski 
luteriskās draudzes mācītājs Didzis 
Skuška. 

““Es esmu pie jums ik dienas līdz 
pasaules galam” – Mateja evaņģēlijā 
rakstītie Kristus vārdi ir mūsu šī 
gada Lūgšanu brokastu moto. Mēs 
kopīgi izvēlējāmies šos vārdus, lai 
atgādinātu, ka Kristus ir vienmēr 
kopā ar mums, lai mūs atbalstītu un 
stiprinātu. Bet ne tikai. Arī – lai mēs 
sajustu pavasari. Patiesība ir tāda, ka 
šī jauna sākuma sajūta mums varētu 
būt ik dienas, ja mēs atcerētos Kris-
tus vārdus. Tāpēc es gribētu, ka mēs 
ikdienā šos vārdus atkārtotu atkal un 
atkal,” savā uzrunā sacīja Kuldīgas 
novada Domes priekšsēdētāja Inga 
Bērziņa. Viņa no sirds pateicās 
ēdolniekiem, kuri bija parūpējušies 
par pasākuma norisi – gādājuši par 
cienastu, iekārtojuši telpas un tās 
skaisti izrotājuši ar ziediem, lai visi 

šeit justos labi.
Ēdoles pagasta pārvaldes vadītāja 

Anda Upleja sacīja, ka, viņasprāt, 
Ēdole ir visskaistākā vieta ne tikai 
Kuldīgas novadā un valstī, bet arī 
visā pasaulē. Ēdolē ir senas kristīgās 
tradīcijas – šogad aprit 370 gadu, 
kopš uzcelta Ēdoles luterāņu baznī-
ca, kas ir viena no senākajām baz-
nīcām Kurzemē. Viņa klātesošajiem 
atgādināja 37. psalma vārdus: “Ceri 
uz to Kungu un dari labu. Paliec savā 
zemē un dzīvo ar godu” un izteica 
cerību, ka pasākuma dalībniekiem 
būs vēlme atgriezties Ēdolē vēl 
kādu reizi.

Novada ļaudis un viesus uzrunā-
ja Rīgas Lutera draudzes mācītājs 
Kaspars Simanovičs. Liecības snie-
dza Ēdoles draudzes locekles Ligita 
Mateviča un Inguna Lēmane. Lūgša-
nu brokastīs skaisti muzicēja Ēdoles 
pamatskolas skolēni un kuldīdznieki 
Iveta un Gatis Rožkalni.

Lūgšanu brokastu dalībnieku 
saziedoto naudu (625 EUR) saņems 
mazās ēdolnieces Marijas Rudzītes 
ģimene. Marija slimo ar retu ādas 
slimību, un slimības izraisīto ve-
selības problēmu risināšanai viņai 
nepieciešams regulāri iegādāties un 
lietot dažādus medikamentus.

7. Kuldīgas novada Lūgšanu 

Ar sapulci Rendā aizsākās 
ikgadējās iedzīvotāju sapulces 
novada pagastos. 

Sapulce notika nedaudz agrāk 
nekā iepriekš plānots, jo novada 
Dome saņēma vēstuli ar iedzīvotāju 
parakstiem, kurā tika pausts satrau-
kums par Kuldīgas 2. vidusskolas 
Rendas filiāles turpmāko darbu.

Investīcijas līdz šim
Kuldīgas novada Domes priekš-

sēdētāja Inga Bērziņa pateicās 
iedzīvotājiem par aktivitāti, iesais-
tīšanos pagasta dzīvē un uzdotajiem 
jautājumiem. Viņa pastāstīja, ka 
aizvadītajos astoņos gados, kopš 
izveidojies Kuldīgas novads, Ren-
das pagasta attīstībā ieguldīti 625 
tūkstoši eiro. Vislielākais projekts, 
kas izmaksājis 281 tūkstoti eiro, ir 
bijusi kultūras nama un tā apkārt-
nes sakārtošana, tostarp brīvdabas 
estrādes izveidošana. Sakārtots arī 
Rendas centra stāvlaukums, būtiski 
uzlabojot vidi pagastā. “Viesturos” 
vēstures entuziasti izveidojuši Na-
cionālās pretošanās kustības muzeju, 
kas piesaista papildu apmeklētājus 
gan Rendai, gan novadam kopumā. 
Muzeja pilnveidošanai ir saņemta 
Eiropas fondu nauda un arī pašval-
dības līdzfinansējums 17 500 eiro. 
Drīzumā Kuldīgas novadam būs 
pieejama Eiropas nauda grants ceļu 
sakārtošanai – šī projekta 1. kārtā 
Rendā remontēs veco Kuldīgas ceļu 
3,6 km garumā.

Vienlaikus Rendas pagastam ir 
arī apjomīgas kredītsaistības. No 
novada kopējā budžeta joprojām at-
maksā vairākus savulaik 2004. gadā 
Rendas pagastam piešķirtos finanšu 
stabilizācijas kredītus – no 2009. līdz 
2016. gadam kredītu pamatsummu 
un procentu maksājumos samaksāti 
jau vairāk nekā 436 tūkstoši eiro, bet 
turpmākajos gados vēl jāmaksā 209 
tūkstoši eiro. Salīdzinājumam – ie-
nākumi no kūdras purva realizācijas 

pēdējos astoņos gados ir bijuši vien 
238 tūkstoši eiro.

ja skolā būs bērni, 
būs arī skola
Domes priekšsēdētāja I. Bērziņa 

uzsvēra, ka pašvaldība neplāno 
nākamajos gados veikt izmaiņas 
Rendas skolas un bērnudārza darbā. 
“Ja skolā būs bērni, būs arī skola,” 
sacīja I. Bērziņa. Izglītības iestādes 
prognozes, kas balstītas uz vecāku 
iesniegumiem, rāda, ka bērni skolā 
būs arī nākamajos mācību gados. 
Šobrīd šeit mācās 27 bērni – 11 
skolēni un 16 pirmsskolas grupu 
audzēkņi. Tai pašā laikā 28 Rendā 
deklarētie bērni no pirmsskolas 
vecuma līdz 4. klasei izglītojas 
Kuldīgā. Kuldīgas 2. vidusskolas 
direktores pienākumu izpildītāja 
Inese Reisa, kuras pārziņā ir Rendas 
filiāles darbs, sacīja, ka ir iespējams 
pagarināt pirmsskolas grupu darba 
laiku līdz plkst. 18.00, kā to rosina 
bērnu vecāki. Šādas izmaiņas veiks 
jau pavisam drīz. Lai bērnudārza 
grupiņā varētu nodrošināt šādu dar-
ba laiku, tiks risināts jautājums par 
vēl vienu darbinieku.

Darba grupa priekšlikumu 
izstrādei
Sapulcē izskanēja viedoklis – ja 

skolas ēka ir par lielu salīdzinoši 
nelielajam bērnu skaitam, tad jaunās 
paaudzes izglītošanai jāmeklē citas 
telpas. I. Bērziņa sacīja, ka Domei 
iesniegtajā vecāku vēstulē bija labs 
priekšlikums par darba grupas iz-
veidi, lai izstrādātu priekšlikumus 
par Rendas muižas, kurā atrodas 
skola, sekmīgu turpāko izmantoša-
nu. Darba grupā strādātu deleģēti 
vecāku pārstāvji, kā arī speciālisti 
no pašvaldības Izglītības nodaļas un 
pagasta pārvaldes. “Tā ir jūsu iespēja 
iesaistīties,” uzsvēra pašvaldības 
vadītāja, mudinot deleģēt vecāku 
pārstāvjus šai darba grupai.

Lūgšanu brokastīs ziedo naudu 
mazajai ēdolniecei Marijai

7. Kuldīgas novada Lūgšanu brokastīs aicinātie viesi un novadnieki dalījās pārdomās par tēmu “Es esmu pie jums ik dienas 
līdz pasaules galam”.

brokastis rīkoja Reliģisko lietu 
konsultatīvā padome sadarbībā ar 
Ēdoles pagasta pārvaldi un Ēdoles 

evaņģēliski luterisko baznīcu. KrISTĪnES DuĻBInSKaS, 
mārketinga un sabiedrisko attiecību 

nodaļas vadītājas, teksts un foto

Rendā spriež par skolu, sabiedrisko
transportu un ūdensvadu

autobusu reisi
Bērnu vecāki sapulcē interesējās 

par iespējām skolēniem ērtāk no-
kļūt skolā Kuldīgā un savlaicīgāk 
atgriezties Rendā – rīta reiss esot 
par agru, jo bērniem jau 7.00 jābūt 
autobusa pieturā Rendā, savukārt 
pēcpusdienās vairākas stundas 
jāuzkavējas pilsētā, jo autobuss uz 
Rendu iet tikai vakarpusē. Tāpat 
reizēm esot problēmas sagādāt 
skolēnam skaidru naudu, lai norē-
ķinātos par autobusa biļeti – cauri 
Rendai kursējošajos autobusos ne-
darbojas e-talonu iekārtas un Rendā 
nav bankomāta skaidras naudas 
izņemšanai. Pašvaldības vadītāja 
skaidroja, ka sabiedriskais transports 
nav pašvaldības pārziņā, tāpēc tā 
nevar izmainīt reisu laikus vai uzdot 
transporta firmām uzstādīt e-talonu 
iekārtas, taču par šo jautājumu tiks 
runāts ar Autotransporta direkciju, 
lai situāciju risinātu. 

Ūdensapgādes problēmas
Attiecībā uz izskanējušo priekš-

likumu par sadarbību ar Rīgas 
skolām, rīkojot Rendas muižā no-
metnes galvaspilsētas skolēniem 
vai sportistiem, iedzīvotājiem tika 
skaidrots, ka muižas ēkā ir problēma 
ar ūdensapgādi. Tāpēc par nometņu 

rīkošanu varētu domāt tikai tad, kad 
būs atrisināts ūdens kvalitātes jau-
tājums, kas savukārt rada papildus 
izdevumus. SIA “Kuldīgas ūdens” 
vadītājs Andris Kļaviņš iedzīvo-
tājiem sacīja, ka noskaidros, kādi 
varētu būt risinājumi un iespējamās 
izmaksas. Problēmas ar ūdensapgādi 
ir ne vien skolā, bet arī Rendas cen-
trā. “Kuldīgas ūdens” ūdensapgādi 
Rendā savā pārziņā pārņēma vien 
pirms trīs gadiem A. Kļaviņš sa-
runā ar iedzīvotājiem skaidroja, ka 
savulaik Rendā ieraktais ūdensvads 
acīmredzot nav atbilstošs tehniska-
jiem noteikumiem un ir savu laiku 
nokalpojis – tas burtiski sadaloties. 
Tāpēc SIA “Kuldīgas ūdens” bri-
gāde vai katru otro dienu brauc uz 
Rendu risināt situāciju, veco cauruļu 
plīsušajos posmos ievietojot jaunas. 
Pagasta pārvaldniece Inta Freiberga 
skaidroja, ka savulaik neizdevās pie-
saistīt Eiropas fondu naudu ūdensva-
da sakārtošanai, jo Rendai pieejamā 
summa bija gandrīz divreiz mazāka 
nekā iepirkumā noskaidrotās reālās 
būvniecības izmaksas.

Par atkritumu izvešanu
Sapulcē izskanēja jautājums par 

lielgabarīta atkritumu izvešanas 
iespējām. SIA “Kuldīgas komunā-

lie pakalpojumi” vadītājs Pēteris 
Gobzemis sacīja, ka pieprasījums 
pagastos pēc šāda pakalpojuma 
iepriekš nav bijis liels, jo parasti 
lielgabarīta atkritumi ir vecas koka 
mēbeles, ko cilvēki mēdz vienkārši 
sadedzināt. P. Gobzemis rosināja par 
šo pakalpojumu zvanīt uzņēmuma 
dispečerdienestam – iespējams, 
lielgabarīta atkritumus varētu sa-
vākt ar to pašu mašīnu, kas brauc 
pēc šķirotajiem atkritumiem, tāpēc 
atliks vien vienoties par savākšanas 
laiku. Komunālās saimniecības va-
dītājs aicināja iedzīvotājus negaidīt 
iedzīvotāju sapulces, bet ziņot uz-
ņēmumam par problēmām laicīgi 
un arī jautājumus uzdot tad, kad tie 
rodas, nevis pēc gada. “Zvaniet, ri-
sināsim,” uzsvēra P. Gobzemis. Vēl 
iedzīvotājus interesēja, vai pagastā 
plānots mainīt kurināmā veidu vai 
izveidot nojumi malkas glabāšanai. 
Pašvaldības vadība, atbildot uz jau-
tājumu, plaši skaidroja, kas novadā 
ir darīts, pilnveidojot infrastruktūru, 
lai veicinātu uzņēmējdarbību, uz-
skaitot privāto uzņēmēju investīcijas 
un radītās darba vietas gan ražošanā, 
gan tūrisma nozarē.

KrISTĪnE DuĻBInSKa, 
mārketinga un sabiedrisko attiecību 

nodaļas vadītāja

aicina uz ikgadējām iedzīvotāju sapulcēm pagastos
Kuldīgas novada pagastu iedzīvotāji aicināti apmeklēt ikgadējās sapulces, kurās Kuldīgas novada Do-

mes vadībai, Valsts policijas un SIA “Kuldīgas komunālie pakalpojumi” darbiniekiem, kā arī citu nozaru 
pārstāvjiem varēs uzdot visus interesējošos un neskaidros jautājumus.

SAPULcES NoTIKS:
14. martā 18.00 – Rumbas pagasta Ventas ciema 
“Bukaišos”;
20. martā 17.00 – Pelču pagasta pārvaldē;
27. martā 17.00 – Snēpeles tautas namā;
28. martā 15.00 – Vārmes jauniešu centrā;
29. martā 12.00 – Gudenieku pagasta pārvaldē;
3. aprīlī 17.00 – Ēdoles kultūras namā;

5. aprīlī 16.00 – Īvandes muižā;
10. aprīlī 17.00 – Padures pagasta pārvaldē;
12. aprīlī 18.00 – Turlavas tautas namā;
18. aprīlī 15.00 – Laidu pilī;
20. aprīlī 17.00 – Kabiles tautas namā “Sencis”;
24. aprīlī 17.00 – Kurmāles pagasta pārvaldē.
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Piešķir finansējumu ar sociālo jomu saistītām biedrībām
Kuldīgas novada Domes sēdē 
nolēma piešķirt finansējumu 
11 850 EUR ar sociālo jomu sais-
tītu biedrību un nodibinājumu 
darbības nodrošināšanai, kā arī 
580 EUR trīs biedrību īstenota-
jiem pasākumiem.

Kuldīgas novadā aktīvi darbojas 
biedrības un nodibinājumi, kuru 
mērķis ir sekmēt demokrātiskas 
un pilsoniskas sabiedrības nostip-
rināšanu, iesaistīt personas dažādu 
sabiedrībai nozīmīgu problēmu ri-
sināšanā. Biedrības un nodibinājumi 
aktīvi piedalās sociālo jautājumu 
risināšanā, sniedz atbalstu sociāli 
mazaizsargātām personām, palīdz 

tām integrēties sabiedrībā, veic 
dažādas citas sabiedrībai noderīgas 
funkcijas. Biedrību finanses galve-
nokārt veidojas no biedru naudām, 
bet biedrības un nodibinājumi pie-
saista līdzekļus arī no dažādiem 
fondiem, ziedojumiem un ESF 
līdzfinansētiem projektiem. Tomēr 
bez pašvaldības atbalsta biedrības 
un nodibinājumi nevar īstenot savus 
mērķus, līdzdarboties sabiedrības 
procesos, palīdzēt pašvaldības dar-
bā un funkciju veikšanā, lēmumu 
izstrādes un pieņemšanas procesos.

Lai atbalstītu biedrības un to 
darbību, veicinātu iedzīvotāju ie-
saistīšanos sabiedrības dzīvē un 
sabiedrības integrāciju, tika apstip-

rināts nolikums Kuldīgas novada 
pašvaldības finansiālā atbalsta sa-
ņemšanai 2017. gadā biedrībām un 
nodibinājumiem, kuru darbība sais-
tīta ar sociālo jomu, kā arī noteikts 
pieteikumu iesniegšanas termiņš un 
nosacījumi. 

Kuldīgas novada Dome pie-
šķīra finansējumu 17 biedrībām 
un nodibinājumiem – Kuldīgas 
diabēta biedrībai (400 EUR), Kul-
dīgas daudzbērnu ģimeņu biedrībai 
“Šūpulītis” (850 EUR), Liepājas 
neredzīgo biedrības Kuldīgas no-
daļai (600 EUR), invalīdu biedrībai 
“Tu vari” (1200 EUR), Kuldīgas 
novada politiski represēto biedrībai 
(1200 EUR), Latvijas Multiplās 

sklerozes asociācijas Kuldīgas noda-
ļai (400 EUR), Latvijas Nedzirdīgo 
savienības Kuldīgas reģionālajai 
biedrībai (1200 EUR), Kuldīgas ra-
jona invalīdu biedrībai (1200 EUR), 
Kuldīgas pilsētas pensionāru apvie-
nībai “Rumbiņa” (1200 EUR), bied-
rībai “Savējie savējiem” (600 EUR), 
nodibinājumam “Mamma mammai 
fonds” (850 EUR), Latvijas Nacio-
nālo karavīru biedrībai (300 EUR), 
ģimeņu biedrībai “Dzirkstelīte” 
(450 EUR), Ēdoles invalīdu bied-
rībai (300 EUR), Snēpeles pagasta 
ģimeņu biedrībai “Svētelis” (500 
EUR), biedrībai “Padure” (200 
EUR) un biedrībai “Mammas bēr-
niem” (400 EUR).

Savukārt no projektu konkursam 
iesniegtajiem pieteikumiem pasā-
kumu rīkošanai nolemts finansiāli 
atbalstīt trīs biedrību iecerētos 
pasākumus – Rendas pagasta at-
tīstības biedrības rīkoto Kurzemes 
novada draudžu sadraudzības dienu 
(200 EUR), Usmas baznīcas atbal-
sta biedrības ģimeņu sadraudzības 
svētkus (140 EUR) un Nedzirdīgo 
savienības Kuldīgas reģionālās bied-
rības pasākumu “Nedzirdīgo diena, 
mūsu diena!” (240 EUR).

KrISTĪnE DuĻBInSKa, 
mārketinga un sabiedrisko attiecību 

nodaļas vadītāja

Projekta nosaukums Iesniedzējs/proj. 
vadītājs Organizācija Piešķirtais 

finansējums
Fotogrāfa Aivara Vētrāja 60 gadu jubilejas fotoizstāde Aivars Vētrājs Biedrība “Kursas raksti” 400 EUR
Simtgades kalendārs, Dzejas dienu pasākums, jauno 
žurnālistu ekskursija Inguna Spuleniece Biedrība “Kursas raksti” 240 EUR

Materiāli, sadziedāšanās pasākums, latvisko danču 
vakars Vigra Leismane Biedrība “Padure” 250 EUR

Labdarības koncerts “Torņu sasaukšanās” Lelde Ose Vārmes pagasta attīstības biedrība 
“Vārme” 300 EUR

Vasaras saulgrieži Laidu pagasta Rudē Artis Roberts Biedrība “Laidu laipa” 300 EUR

Leģendu nakts 2017 Padures muižā Jānis Lazdāns Biedrība “Padures Muiža” 250 EUR

Izstāde “Hrestomānija” Ilze Supe Biedrība “Kuldīgas mākslinieku 
rezidence” 500 EUR

“Ģimene – Latvijas lepnums un spēks” Kuldīga 2017 Oskars Pērkons Biedrība “Integrācijas centrs “Atvērtās 
durvis”” 500 EUR

Pētnieciska dokumentālās fotogrāfijas izstāde 
“Ārpus rāmjiem” Artis Gustovskis

Kuldīgas fotoklubs “Divas upes” kopā 
ar biedrību “Viduskurzemes tūrisma 
apvienība”

300 EUR

Mākslas plenērs “Gleznot prieks” Iveta Brence Biedrība “Mākslas centrs “Pēda”” 560 EUR

Kurzemes desmitais stāstnieku festivāls “Ziv’ Zup’” Ina Celitāne “Kūrava”, Kurzemes kultūras mantoju-
ma centrs 600 EUR

Nemateriālās kultūras mantojuma pasākumi Kuldīgas 
novadā Ina Celitāne “Kūrava”, Kurzemes kultūras mantoju-

ma centrs 500 EUR

Ūsiņi Ķoniņciemā. Zirgu diena Eva Muižniece Biedrība “Dižavots” 500 EUR

Stikls mūzikā Aigars Ostrovskis Kuldīgas Svētās Annas evaņģēliski 
luteriskā draudze 500 EUR

Kuldīgas kultūras biedrības “Līvija” darbības 
nodrošināšana un kultūras pasākumu organizēšana Antoņina Valeiņa Kuldīgas kultūras biedrība “Līvija” 1500 EUR

Kurzemes tamborēšanas plenērs Jolanta Mediņa Biedrība “Čaupe” 250 EUR
Starptautiskā publiskās adīšanas diena Kuldīgā 2017. 
gada 10. jūnijā Jolanta Mediņa Biedrība “Čaupe” 100 EUR

Darbnīcu nodrošinājums akcijas “Satiec savu meistaru” 
laikā Jolanta Mediņa Biedrība “Čaupe” 200 EUR

Lieldienas Valtaiķos Baiba Podniece Biedrība “Kopā Cits Citam” 200 EUR
Gaisma mostas Valtaiķos Baiba Podniece Biedrība “Kopā Cits Citam” 100 EUR
Izstāde “Kuldīgas radošie cilvēki” Ieva Vītola-Lindkvista Mākslas un radošuma telpa M22 500 EUR
Starptautiskā alternatīvās modes skate “Emīlija mežā” Ina Ozola Biedrība “MESS” 120 EUR
Grāmata par Zigfrīdu Kalniņu “Esmu teātrī” Jānis Oga Apgāds “Mansards” 600 EUR
 KOPā 9270 Eur

23. februāra Kuldīgas novada 
Domes sēdē lēma par finansēju-
ma sadalījumu 2017. gadā nova-
da kultūras pasākumiem, kā arī 
biedrību un nodibinājumu darbības 
atbalstam, kuru darbība saistīta ar 
kultūras jomu.

Kuldīgas novadā aktīvi darbojas 
biedrības, kuru mērķis ir sekmēt de-
mokrātiskas un pilsoniskas sabiedrības 
nostiprināšanu, iesaistīt personas dažādu 
sabiedrībai nozīmīgu problēmu risināša-
nā. Biedrības aktīvi piedalās ar kultūru, 
mākslu, jaunradi, tautas mākslu saistītu 
jautājumu risināšanā, palīdz iedzīvo-
tājiem integrēties sabiedrībā. Biedrību 
finanses galvenokārt veidojas no biedru 
naudām, tās piesaista līdzekļus arī no 
dažādiem fondiem, ziedojumiem un 
ESF līdzfinansētiem projektiem. Tomēr 
bez pašvaldības atbalsta biedrības nevar 
eksistēt un realizēt savus mērķus, līdz-
darboties sabiedrības procesos, palīdzēt 
pašvaldības darbā un funkciju veikšanā, 
lēmumu izstrādes un pieņemšanas proce-
sos. Gan biedrības, gan citas personas un 

to grupas aktīvi rīko dažādus kultūras pa-
sākumus, kas bagātina novada kultūras 
dzīvi un piedāvā brīvā laika pavadīšanas 
iespējas iedzīvotājiem.

Lai sekmētu Kuldīgas novada kul-
tūrvides veidošanos, kultūras vērtību 
saglabāšanu, attīstītu jaunradi, veicinātu 
iedzīvotāju brīvā laika organizēšanu 
un sabiedrības integrāciju, pērnā gada 
beigās pašvaldība izsludināja konkur-
su par Kuldīgas novada pašvaldības 
finansējuma saņemšanu 2017. gadā 
kultūras pasākumiem un biedrībām un 
nodibinājumiem, kuru darbība saistīta 
ar kultūras jomu.

Kopumā kultūras pasākumiem un 
biedrībām un nodibinājumiem, kuru 
darbība saistīta ar kultūras jomu, nolemts 
šogad piešķirt 12 000 eiro no pašvaldības 
budžeta līdzekļiem. 23 dažādu pasākumu 
norisei gan Kuldīgā, gan novada pagas-
tos atvēlēti 9270 EUR, savukārt astoņu 
biedrību un nodibinājumu darbības 
atbalstam –  2730 EUR. 

KrISTĪnE DuĻBInSKa, 
mārketinga un sabiedrisko attiecību 

nodaļas vadītāja

Biedrību darbības atbalsts   
Biedrība “Čaupe” Jolanta Mediņa 300 EUR
Biedrība “Dižavots” Juris Vītols 300 EUR
Biedrība “Kūrava”, Kurzemes kultūras mantojuma centrs Ina Celitāne 740 EUR
Biedrība “Cantare” Terēza Strauta 200 EUR
Kuldīgas dejotāju biedrība Terēza Strauta, Valda Gaure 300 EUR
Biedrība “Kuldīgas mākslinieku rezidence” Mārtiņš Dambergs 500 EUR
Biedrība “Snēpeles pagasta deju kolektīvs” Ilonda Reita 200 EUR
Biedrība “MESS” Aina Tovstuļaka 190 EUR
 KOPā 2730 Eur

Finansiāli atbalsta novada kultūras 
pasākumus un biedrības

apstiprināts pedagogu projektu 
konkursa nolikums

Arī šajā gadā tāpat kā pērn īstenos 
Kuldīgas novada pašvaldības Izglītības 
nodaļas pedagogu projektu konkursu, 
lai veicinātu pedagogu iniciatīvu darba 
vides un satura kvalitātes uzlabošanā.  

Projektu pieteikumus Kuldīgas novada 
pašvaldībā līdz 3. aprīlim varēs iesniegt 
Kuldīgas novada izglītības iestāžu peda-
gogi. Viens pretendents var iesniegt vienu 
projekta pieteikumu. 

Konkursa nolikums, kā arī pieteikuma 
un atskaites veidlapas atrodamas Kuldī-
gas novada pašvaldības mājaslapā www.
kuldiga.lv.

Projektu pieteikumus vērtēs Kuldīgas 
novada Domes apstiprināta komisija. 
Konkursā līdzekļus piešķirs:

• projektiem, kas saistīti ar kompetencēs 
balstītu izglītības saturu, t.i., – mācību 
metodisko materiālu izgatavošanu, kas 
attīsta šādas kompetences: mācīšanās 
mācīties, matemātikas, dabaszinātņu un 

tehnoloģiju kompetence, saziņa dažādās 
valodās, sociālā un pilsoniskā kompetence, 
pašizziņas, pašiniciatīvas un uzņēmējdar-
bības kompetence, digitālā kompetence un 
kultūras izpratnes kompetence;

• projektiem, kuros akcentēts atbalsts 
bērniem ar īpašām vajadzībām, t.sk., 
mācību līdzekļu izstrāde vieglajā valodā;

• projektiem, kas saistīti ar reģionālās 
identitātes stiprināšanu un vērsti uz kultūr-
vēsturiskā mantojuma saglabāšanu;

• projektiem, kas paredz izglītojamo 
apmācības, kuru rezultātā tiek veicināta 
skolēnu profesionālā orientācija un karje-
ras izvēles iespējas;

• projektiem, kuri paredz pedagogu pro-
fesionālo pilnveidi kompetencēs balstīta 
mācību satura īstenošanai.

Pērn šī projektu konkursa ietvaros nova-
da pedagogi īstenoja 11 projektus.

KrISTĪnE DuĻBInSKa, 
mārketinga un sabiedrisko attiecību 

nodaļas vadītāja

Novada olimpiāžu un 
konkursu uzvarētāji

Ekonomikas olimpiādē 1. februārī piedalī-
jās septiņi skolēni no visām novada vidējās 
izglītības iestādēm.
Godalgotās vietas netika piešķirtas. At-
zinību saņēma Sanija Smidberga (Kul-
dīgas Mākslas un humanitāro zinību 
vsk. (KMHZV), sk. Aiga Moļņika), Anete 
Kramēna (Kuldīgas Centra vsk., sk. Indra 
Iveta Gaile). 
matemātikas olimpiādē 9.–12. klašu 
skolēniem 3. februārī piedalījās 41 sko-
lēns no visām pilsētas skolām un Ēdoles 
pamatskolas. Olimpiādes darbus vērtēja 
četrās klašu grupās.
9. klašu grupā: 1. vietā – Kārlis Rimaševskis 
(Kuldīgas pamatsk., sk. Dace Zomerovska), 
2. – Kristaps Mikāls (Kuldīgas Centra vsk., 
sk. Gunta Jankovska), 3. – Kristers Rolands 
Kangīzers (V. Plūdoņa Kuldīgas ģimn., sk. 
Laila Zudāne). Atzinību saņēma Paula Asti-
ča (Kuldīgas pamatsk., sk. D. Zomerovska).
10. klašu grupā: 1. un 2. vieta netika piešķir-
ta. 3. vietā – Monta Jankovska (KMHZV, sk. 
Valda Gaure). Atzinību saņēma Kristiana 
Kovaļevska (Kuldīgas 2. vsk., sk. Pēteris 
Kairišs), Katarina Dintere un Elans Andrejs 

Vēvers (abi no KMHZV, sk. V. Gaure).
11. klašu grupā: 1. vietā – Vanesa Silves-
trova (Kuldīgas Centra vsk., sk. Santa 
Lapiņa), 2. – Laura Balandiņa (Kuldīgas 
2. vsk., sk. P. Kairišs). Atzinību saņēma 
Anna Kricka (V. Plūdoņa Kuldīgas ģimn., 
sk. Inese Reboka).
12. klašu grupā vietas netika piešķirtas. 
Atzinību saņēma Inga Melānija Birzniece 
(V.Plūdoņa Kuldīgas ģimn., sk. I. Rebo-
ka), Sindija Bože un Kārlis Zatlers (abi no 
Kuldīgas Centra vsk., sk. G. Jankovska).
angļu valodas olimpiādē 10.–12. klašu 
skolēniem 8. februārī piedalījās 25 skolēni 
no visām novada vidējās izglītības iestā-
dēm un Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma 
tehnikuma (KTTT). Olimpiādes darbus 
vērtēja trīs klašu grupās.
10. klašu grupā: 1. vietā – Māris Saulkalns 
(KTTT, sk. Aija Rutule), 2. – Gatis Dvilaitis 
(Kuldīgas 2. vsk., sk. Ilze Bloka).
11. klašu grupā: 1. vietā – Luīze Šteina, 2. 
– Ēriks Pētersons (abi no Kuldīgas Centra 
vsk., sk. Līga Lapsa), 3. – Rihards Audze 
(V. Plūdoņa Kuldīgas ģimn., sk. Vineta 
Pērkone). Atzinību saņēma Niklāvs Brašs 

(Kuldīgas 2. vsk., sk. I. Bloka).
12. klašu grupā: 1. vietā – Renāte Vītiņa 
(KMHZV, sk. Agita Zubriļena), 2. – Elvis 
Strauts (V. Plūdoņa Kuldīgas ģimn., sk. 
V. Pērkone).
Kombinētajā olimpiādē 2. klases skolē-
niem 9. februārī piedalījās 28 skolēni no 
visām novada skolām, izņemot Turlavas 
pamatskolu.
1. vietā – Marta Dārziņa (Kuldīgas Alternatī-
vā sākumsk., sk. Inese Vitte), 2. – Amanda 
Bredovska (Kuldīgas Centra vsk., sk. Iveta 
Megne), 3. – Petra Agnija Lasmane (Kul-
dīgas pamatsk., sk. Dace Rimaševska). 
Atzinību saņēma Laura Līdaka (KMHZV, 
sk. Anita Ose, Evita Kņaza), Sintija Jeļesina 
(Kuldīgas pamatsk., sk. D. Rimaševska), 
Beāte Āboliņa (Kuldīgas Alternatīvā sā-
kumsk., sk. Saiva Peskopa), Luīze Skujāne 
(Kuldīgas Alternatīvā sākumsk., sk. I. Vitte), 
Gustavs Aniņš, Kristiāns Kalanda (abi no 
Ēdoles pamatsk., sk. Dace Jansone), Jē-
kabs Krūmiņš (Vārmes pamatsk., sk. Anita 
Celmiņa, Daiga Keiša).

LILITa maČTama, 
Izglītības nodaļas speciāliste



KInO aFIša

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

mŪSu LaIKS

KuLDĪGaS KuLTŪraS CEnTrā

 PaSāKumI PaGaSTOS

2017. gada 9. marts

Turlavā būs mobilais mamogrāfs
21. martā sievietes tiek aicinātas 
veikt krūšu izmeklējumus pie 
Turlavas pagasta pārvaldes – 
stāvlaukumā, kur ieradīsies 
mobilais mamogrāfs.

Mamogrāfijas izmeklējumus 
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 līgu-
mattiecību ar Nacionālo veselības 
dienestu – par maksu.

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

Sīkāka informācija www.mamo-
grafija.lv.  

SIGnETa LaPIŅa,
 sabiedrisko attiecību speciāliste

L I E L D I E N U  B A L L E
Kuldīgas pilsētas senioriem

15. aprīlī plkst. 15.00
Kuldīgā, Virkas ielā 13.

Ballē muzicēs grupa “Banchiks”.
Līdzi ņemt labu noskaņojumu, groziņu ar našķiem un krāsotu olu.

Dalību un vietu rezervāciju pieteikt no 27. marta līdz 5. aprīlim 
pa tālruni 26019937 vai 26300247.

P. 10.III  15.30 PŪĶa PaVĒLnIEKS
P. 10.III  17.30 2016, Ukraina
P. 13.III  17.30 Ilgums 1’25 
O. 14.III  16.00; 18.00 Animācijas ģimenes filma
T. 15.III  15.00  Filma dublēta latviešu valodā
C. 16.III  17.30 U

P. 10.III  19.30 LauVa
P. 13.III  19.30 2016, ASV, Austrālija, Lielbritānija 
O. 14.III  20.00 Ilgums 1’58
C. 16.III  19.30 Drāma, 16+

P. 17.III  16.00 SuŅa DZĪVES jĒGa
Sv. 19.III  14.00 2017, ASV, ilgums 2’00
T. 22.III  18.00 Piedzīvojumu komēdija, drāma, 
C. 23.III  18.00 ģimenes filma  7+

P. 17.III  18.00 DŽEKIja
Sv. 19.III  18.00 2016, ASV, Čīle, Francija, 
O. 21.III  18.00 ilgums 1’40; Biogrāfiska drāma
C. 23.III  20.00 16+

P. 17.III  20.00 DŪru CĪŅa
Sv. 19.III  16.00 2017, ASV, ilgums 1’31
O. 21.III  20.00 Komēdija
T. 22.III  20.00 16+

Sv. 26.III  14.00 TaS, KO VIŅI nErEDZ
O. 28.III  20.00 2016, Latvija, ilgums 1’30
C. 30.III  18.00 Drāma, zinātniska fantastika. Filma krievu  
    valodā ar subtitriem latviešu valodā

Sv. 26.III  16.00 manS aKLaIS ranDIŅš ar DZĪVI
P. 27.III  20.00 2017, Francija, Vācija, ilgums 1’51
O. 28.III  18.00 Komēdija, drāma
T. 29.III  18.00 12+

Trešdien, 15. martā, 19.00 – koncerts “Brīvais lidojums 2”. Spēlē NBS bigbends un 
J. Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas džeza katedras studenti. Diriģents – Uldis Locenieks. 
Ieeja – bez maksas.

Ceturtdien, 16. martā, 12.00–17.00 – senioru balle. Spēlēs grupa “La Bamba”. 
Ieeja – 3 EUR.

Sestdien, 18. martā, 20.00–3.00 – “Ventas Dzirkstis” ielūdz uz disko balli “mēs 
tikāmies martā”. Biļetes iepriekšpārdošanā – 5 EUR, pasākuma dienā līdz 21.00 – 6 EUR, 
vēlāk – 8 EUR. Biedrības “Ventas Dzirkstis” biedriem 2 biļetes par 5 EUR.

Ceturtdien, 23. martā, 14.00 – XII Integratīvā mākslas festivāla “nāc līdzās!” Kur-
zemes pasākums. Ieeja – bez maksas.

Piektdien, 24. martā, 19.00 – aijas andrejevas koncertprogramma “Ceļojums pie 
sevis”. Jaunajā programmā par muzikālo pavadījumu gādās Kaspars Ansons (ģitāras), 
Jānis Pals (čells; “Melo M”) un Kaspars Kurdeko (perkusijas). Biļetes KKC kasē un www.
bilesuparadize.lv. Ieeja – 10, 12, 15 EUR.

Piektdien, 31. martā, 19.00 – grupa “ainaviski” un stepa dejas duets “Soul Trap” 
koncertprogrammā “Dalī pastaiga”. Ieeja – 3 EUR.

ĒDOLĒ
11. martā 18.00 kultūras namā – “Pop- 

iela” visiem pagasta iedzīvotājiem un 
kaimiņiem.

18. martā 19.00 kultūras namā – atpūtas 
vakars bijušajiem kolhoza “Ēdole” biedriem 
un darbiniekiem. Programmā: pašdarbnieku 
koncerts, atmiņu stāstījumi, balle ar grupu 
“Ēna”, ieeja – 1 EUR. Līdzi ņemt groziņu. 
Pieteikties līdz 10. martam kultūras namā 
vai pa tālr. 22013247.

Līdz 31. martam bibliotēkā – Ilonas 
Mārtiņsones suvenīru kolekcijas izstāde.

GuDEnIEKOS
Martā Gudenieku kultūras namā – Initas 

Vējkājas darinātie rokdarbi.
11. martā 21.00 Basu tautas namā teh-

nisku iemeslu dēļ NENOTIKS atpūtas vakars.
ĪVanDĒ
Pagasta iedzīvotāji 15. martā aicināti 

apmeklēt Liepājas teātra izrādi “Vecās 
dāmas vizīte”.

KaBILĒ
11. martā 18.00 saieta namā “Sencis” – 

līnijdejotāju kluba “Jautrie zābaciņi” 15 gadu 
jubilejas koncerts “Lūk, tās ir līnijdejas”. 
Ieeja – 1 EUR.

25. martā pie piemiņas akmens – Ko-
munistiskā genocīda upuru piemiņas diena. 
Atceries, piemini, noliec ziedus!

25. martā 12.00 saieta namā “Sen-
cis” – mākslas filma “Melānijas hronika”. 
Ieeja – bez maksas.

KurmāLĒ
18. martā 19.00 pagasta pasākumu 

zālē – jautra komandu spēle “Ar smaidu 
var visu!”. Komandā – trīs cilvēki. Pieteikties 
un sīkāku informāciju var saņemt līdz 10. 
martam pie kultūras darba organizatores 
vai pa tālr. 29257707.

18. martā 21.00 pagasta pasākumu 
zālē – atpūtas vakars kopā ar Ervīnu. 
Ieeja – 4 EUR.

Trūkst zaļuma, saules gaismas un 
siltuma. Gada drūmākie mēneši, tik 
maz cilvēku mīlēti un gaidīti, sadum-
pojas un par spīti padara arī Latvijas 
bagātīgos laukus pavisam trūcīgus. 
Stāvot uz izdangāta lauku ceļa drūmā, 
pelēkā dienā un lūkojoties uz kailiem 
laukiem, ir viegli noticēt, ka tajos 
nekad nav līgojuši zeltaini labības 
stiebri un sasalums būs nebeidzams.

Šādos brīžos atliek vienīgi sākt 
veidot savu Poliannas sarakstu un 
meklēt apkārtesošajā trūkumā gaišas 
un pozitīvas dzirkstis. Un tas, kas 
sākas kā mazliet naivs pašapmāns, 
pēkšņi liek saskatīt tik daudz skais-
tuma, savstarpējas palīdzības, panā-
kumu un jaunu iespēju visapkārt, ka 
ir grūti iedomāties labāku likteni, kā 
dzīvi Latvijas laukos. 

Laiks, kad zeme vēl atpūšas, ļauj 
mazliet atvilkt elpu arī zemniekiem, 
atrast brīžus, lai sanāktu kopā, pa-
priecātos par citiem un palielītos 
ar sava darba augļiem un nākotnes 
plāniem.  Mūsu biroja rīkotā ikga-
dējā zemnieku balle šogad bija ļoti 
kupli apmeklēta – tajā piedalījās 170 
lauku ļaužu. Šis pasākums nu jau 
kļuvis par tādu kā atskaites punktu 
starp bija un būs, liekot atskārst, ka 
iepriekš nebūt nemaz tik slikti nav 
bijis un būs vēl labāk.

Pagājušajā gadā Kuldīgas lauku 
konsultāciju birojs tika atzīts par la-
bāko lauku attīstības nodaļu Latvijā. 
Kuldīgas vārds vairākkārt izskanēja 
pasākumā “Sējējs 2016”. Mums ir 
daudz iemeslu būt lepniem par savu 
novadu un tā ļaudīm. Lauksaimnie-
cība un lauku attīstība ir cieši saistīti 
jēdzieni, bet tie nav sinonīmi. Lauku 
infrastruktūras attīstība ir nesaraujami 
saistīta ar lauksaimniecības attīstību 
novadā. Lauksaimniecības uzņēmumi 
paplašinoties veido jaunas darba vie-
tas, tiek celta darbinieku kvalifikācija, 
kā arī veidota sakopta lauku ainava. 
Mēs savā novadā esam bagāti ar uz-
ņēmumiem, kuri sarežģītos apstākļos 
ir spējuši attīstīties un sasnieguši tādu 
līmeni, ka var sniegt ieguldījumu 
lauku attīstībā arī ārpus uzņēmuma 
teritorijas.

Tiklab laika apstākļi, kā procesi 
gaļas, graudu un piena tirgū liek 
zemniekiem strādāt enerģiskāk, 
pārdomātāk un profesionālāk. Man 
ir liels prieks, ka mūsu padomus 
un darbu novērtē. Lauku saimnieki 
kļūst arvien izglītotāki, piedaloties 
mācībās un gūstot pieredzi pieredzes 
apmaiņas braucienos. Mēs mācā-
mies un iedvesmojamies cits no cita, 
saskatot arvien jaunas iespējas.

Paldies liktenim, ka man vēlēts 
dzīvot zemē ar bagātu dabu un spē-
cīgiem ļaudīm, un sirsnīgs paldies 
visiem jaukajiem cilvēkiem, kuru 
labestību un atbalstu esmu sajutusi 
šajā dzīves posmā!

Lai mums visiem pietiek spēka 
novērtēt to, cik daudz ir dots, un 
apņēmības vienmēr tiekties sasniegt 
vēl vairāk!

DaIGa mELLErE, 
Latvijas Lauku konsultācijas un izglītī-
bas centra Kuldīgas biroja vadītāja

Nekur nav labāk 
kā Latvijas laukos

25. martā 19.00 pagasta pasākumu 
zālē – Kurmāles amatierteātra uzvedums 
“Tik un tā”. Dziesmas skanēs Aletas Lipsnes 
izpildījumā. Ieeja brīva.

Vēstures istabā izstāde par skolām 
Kurmālē, sākot no 19. gs. 

Līdz 20. martam pagasta kultūras telpās 
1. stāvā – Kārļa Dazarta jaunākās gleznas.

Līdz 21. martam pagasta izstāžu zālē 
Kārļa Lejnieka gleznas.

No 17. marta līdz 13. aprīlim pagasta 
izstāžu zālē – Kurmāles pagasta rokdarbu 
kopas “Darbīgās rokas” izstāde “Latvju 
raksti rokdarbos”.

LaIDOS
10. martā 18.00 “Bitītē” – Laidu vokālā 

ansambļa “Vēja zvani” 5 gadu jubilejas 
koncerts.

11. martā 10.00 Sermītes interešu cen-
trā – novusa turnīrs divās vecuma grupās 
– jauniešiem līdz 18 gadiem un 18+ grupa. 
Būs arī pāru dubultspēles; 18.00 – filma 
“Svingeri”,  maksa –  3 EUR.

24. martā 9.30 Sermītes bibliotēkā – Te-
ātra svētki kopā ar b/d audzēkņiem.

Trešdienās 19.00 “Bitītē” – galda spēles 
“Zolīte” turnīrs. 

Martā Sermītes bibliotēkā – Latvi-
jas–Lietuvas programmas projekta “Ezeri 
nākotnei” partneru ceļojošā fotoizstāde.

PaDurĒ
25. martā 19.00 Deksnes pasākumu 

zālē – koncerts “Ar dziesmu pretī pavasa-
rim” un Padures pagasta sieviešu vokālā 
ansambļa 5 gadu jubilejas pasākums. 
Uzstāsies vokālie ansambļi no Aizputes, 
Snēpeles, Matkules, Kabiles un Ēdoles, kā 
arī Padures sieviešu un senioru vokālais 
ansamblis. Ieeja – bez maksas.

25. martā 21.00 Deksnes pasākumu 
zālē – atpūtas vakars kopā ar muzikantu 
no Talsiem. Ieeja – 3 EUR.

Līdz 30. aprīlim Padures pagasta biblio-

tēkā – seno pastkaršu izstāde; no 13. marta 
līdz 12. aprīlim, Lieldienas gaidot, radošās 
aktivitātes. Noslēguma izstāde – Lieldienu 
pasākumā pie Padures klēts.

PELČOS
16. martā 18.00 bibliotēkā – Valda Grē-

viņa dzejas vakars. Dzejoļus no grāmatas 
“Veca cilvēka dziesmas” lasa Jānis Jarāns, 
saksofonu spēlē Valters Mucenieks. Pieda-
lās grāmatas sastādītāja Marta Dziļuma.

Martā bibliotēkā – grāmatu izstāde “Ko-
lumbiešu rakstniekam Gabrielam Garsijam 
Markesam – 90”; līdz 31. martam – Sandras 
Vanagas leļļu izstāde.

rEnDā
Līdz 31. martam bibliotēkā – Edgara Eg-

liena fotoizstāde “Daba ap mums”; Austras 
Ausmanes rokdarbu izstāde.

15. martā 12.00 – rakstniecei Vilmai 
Dellei veltīts atceres brīdis Kraķu kapsētā.

29. martā 12.00 Rendas kultūras namā – 
tikšanās ar agronomi, dārzeņkopības eksper-
ti, tematiskās avīzes “Siltumnīca pašu dārzā” 
autori un “Ievas dārza” dārzeņu audzēšanas 
speciālisti Mārīti Gailīti, kura ieteiks interesan-
tākos šī pavasara sēklu jaunumus tomātu, 
gurķu, kabaču un ziedkāpostu klāstā un kā 
izvēlēties labākās sēklas mazdārziņiem. Pa-
mācīs, kā cīnīties ar kaitēkļiem.  Notiks jauno 
šķirņu prezentācija. Ieeja – 1 EUR.

rumBā
10. martā 19.00 “Bukaišos” – Kuldīgas 

BJC muzikāli radošās studijas “Mona” 
koncerts.

14. martā 13.00 “Bukaišos” – galda 
spēļu sacensības.

21. martā 11.00 Mežvaldes bibliotēkā; 
18.00 Ventas ciema “Bukaišos” – radošā 
darbnīca.

Martā Rumbas pagasta pārvaldes nama 
zālē – Tautas tēlotājas mākslas studijas 
“Kuldīgas palete” gleznu izstāde.

SnĒPELĒ
Bibliotēkā – snēpelnieka Kārļa Raše-

vica fotogrāfiju izstādes “Rundāles pils” 
un “Pēterburga un Pēterhofa”; līdz 30. 
martam – snēpelnieka Gunta Kadiķa ka-
lendāru izstāde “Laika liecinieki...”; no 13. 
līdz 24. martam – virtuālā izstāde “Grāmatu 
jaunumi”.

25. martā 12.00 – Komunistiskā genocī-
da upuru piemiņas dienai veltīts pasākums. 
Ziedu nolikšana pie piemiņas akmens, tējas 
pēcpusdiena kultūras namā.

31. martā 15.00 kultūras namā – prak-
tisko nodarbību cikla “Radoši, praktiski, 
interesanti un arī sātīgi” kārtējā nodarbība 
“Lieldienas nāk...”

TurLaVā
12. martā 12.00 kultūras namā – bēr-

niem animācijas filma “Vilks aitas ādā”, 
ieeja – 1 EUR; 13.30 – Andreja Ēķa komē-
dija “Svingeri” (no 16 g. v.), ieeja – 3 EUR.

18. martā 22.00 kultūras namā – paš-
darbnieku un sportistu vakars kabarē stilā. 
Ieeja – bez maksas.

23. martā 12.00 bibliotēkā – Iveta Foge-
le “Dziednieciskais uzturs” vai tas, kas garšo 
tev, garšo arī taviem orgāniem?

Bibliotēkā martā – rokdarbnieces Ag-
neses Salmas izstāde “Lika pasmaidīt”; 
TTMS “Kuldīgas palete” izstāde “Ceļā uz 
jubileju…”; grāmatu izstāde “Puķainās grā-
matas”; PII “Lāčuks” radošo darbu izstāde 
“Sveču stāsti”.

VārmĒ
11. martā 22.00 sporta hallē – Sieviešu 

dienas balle kopā ar grupu “Pļum-pa-pā”. 
Ieeja – 3 EUR. Iepriekš var rezervēt galdiņu 
pa tālr. 27884937.

25. martā 12.00 – atceres brīdis Sv. Mi-
ķeļa baznīcā, pēc tam ziedu nolikšana 
Piemiņas birzī.

Līdz 30. martam bibliotēkā – mākslinie-
ces Ivetas Fogeles grafikas darbu izstāde.


