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ILZE DamBĪTE-DamBErGa, 
Kuldīgas novada pašvaldības 
izpilddirektore

Priedainē darbu sāk 
jaunā katlumāja
> 7. lpp.

Kuldīgas slimnīcas dzemdību no-
daļa šogad bijusi ļoti pieprasīta 
un sasniegusi teicamus darba 

rezultātus – līdz 20. decembrim Kuldī-
gas slimnīcas dzemdību nodaļā pasaulē 
nākuši jau 627 bērniņi. 

Salīdzinājumam – 2016. gadā Kuldīgas 
slimnīcā piedzima 587 bērniņi, 2015. gadā – 
617, bet 2014. gadā – 567 bērniņi. Vislielā-
kais jaundzimušo skaits slimnīcā savulaik 
sasniegts 2009. un 2011. gadā, kad Kuldīgā 
piedzima 659 mazuļi. 

Kā jau vairākkārt uzsvēris Kuldīgas 
slimnīcas vadītājs Ivars Eglītis, slimnīca 
apkalpo ne tikai Kuldīgas novada iedzīvo-
tājus, bet daudz plašāku teritoriju, aptverot 
Saldus, Talsu, Aizputes, Skrundas, Alsun-
gas un citus novadus. To apliecina dati par 
šogad slimnīcā piedzimušajiem bērniņiem: 
no 627 mazuļiem 194 jeb 31% ir piedzimu-
ši Kuldīgas novada iedzīvotājiem, bet atli-
kušie 69% – citu pašvaldību iedzīvotājiem. 
Visbiežāk savus bērniņus pasaulē laist 
Kuldīgā izvēlējušies Saldus (133 mazulis), 
Talsu (85), Kandavas (42), Brocēnu (40), 
Aizputes (30), Skrundas (25), Tukuma (13) 
un Alsungas (10) novada iedzīvotāji. 

Kuldīgu kā sava bērniņa piedzimšanas 
vietu izvēlējušās arī ģimenes no daudz lie-
lākām pilsētām – Rīgas (13), Ventspils (11) 
un Liepājas (6). Kuldīgā šogad pasaulē 
nākuši arī Pāvilostas (5), Vaiņodes (4), 
Priekules (2), Dundagas (2), Ķekavas (1), 
Alojas (1), Preiļu (1), Ogres (1), Dobeles 
(1), Madonas (1), Mazsalacas (1), Durbes 
(1), Rucavas (1), Viesītes (1), Jelgavas (1) 
un iedzīvotāji. 

Mediķu profesionalitāte, iejūtīgā un 
draudzīgā attieksme, mājīgā gaisotne un 
labie apstākļi nodaļā ir galvenie iemesli, 
kāpēc jaunie vecāki izvēlas tieši Kuldīgas 
slimnīcu kā vietu, kur laist pasaulē savus 
bērniņus. Nereti Kuldīgas slimnīcu izvēlas 
arī tie novada iedzīvotāji, kurus dzīves un 
darba gaitas aizvedušas uz lielpilsētu, bet te 
ir iespējams būt tuvāk bērniņu vecvecākiem.

Viesojoties slimnīcas dzemdību nodaļā, 

satikām vairākas jaunās ģimenes un ap-
jautājāmies, kā viņiem šeit patīk un kāpēc 
izvēle izdarīta par labu Kuldīgai. 11. de-
cembra rītā Kuldīgā pasaulē nācis mazais 
Ārons, kurš kopā ar vecākiem Solvitu un 
Spodri dzīvos Saldū. Vecāki stāsta, ka Kul-
dīgu izvēlējušies, jo par māmiņas un bērna 
veselību gaidību periodā rūpējusies ārste 
Ilze Smiltāne, kura strādā Kuldīgas slim-
nīcā. Mazā Ārona piecgadīgā māsiņa Sāra 
Bella gan dzimusi Jūrmalā, bet tolaik jaunā 
ģimene arī dzīvojusi citur. Solvita atzīst, ka 
slimnīcā jūtas ļoti labi un ir apmierināta 
ar ārstu un pārējā personāla attieksmi pret 
māmiņām un jaundzimušajiem.

Tai pašā dienā Kuldīgā piedzimusi kan-
davniece Patrīcija. Arī viņas māmiņa Egita 
teic, ka slimnīcā viss apmierina. Patrīcija 
ir viņas ceturtais bērniņš. Patrīcijas vecākā 
māsa pirms 17 gadiem dzimusi Kuldīgā, 
bet divi brāļi – Tukumā, kur šobrīd dzem-
dību nodaļa ir slēgta.

Nodaļā sastopam Signi no Alsungas 
novada, kurai piedzimusi meitiņa Nikola. 
Arī Nikolas gandrīz divus gadus vecais brā-
lītis dzimis Kuldīgā, kas alsundzniekiem ir 
loģiska izvēle, jo atrodas vistuvāk. “Nevaru 
sūdzēties,” par apstākļiem un personāla 
attieksmi saka Signe.

Savukārt Kuldīgas novada iedzīvotāji 
Aiva un Dairis nupat kļuvuši par vecākiem 
savam pirmdzimtajam – dēliņam Domini-
kam. Aiva teic, ka tikai pamazām apjauš, 
ka kļuvusi par mammu. Kuldīgas slimnīca 
bijusi likumsakarīga izvēle, jo atrodas tuvu 
pašu dzīvesvietai, tepat dzīvo arī jaunās ģi-
menes radinieki. Arī Aiva pauž tikai labus 
vārdus par slimnīcas personāla attieksmi.

Pozitīva tendence vērojama arī Kuldī-
gas novada Dzimtsarakstu nodaļas datos 
par jaundzimušo skaitu. Līdz 20. decembra 
rītam nodaļā reģistrēti 235 bērniņi, kas ir 
par 20 vairāk nekā 2016. gadā kopumā, kad 
reģistrēti 215 mazuļi.

KrISTĪnE DuĻBInSKa,
mārketinga un sabiedrisko attiecību 

nodaļas vadītāja
SIGnETaS LaPIŅaS foto

Dāvanu tirdziņš stikla mājiņās
Līdz 25. decembrim Kuldīgas Rātslaukumā vēl 
sliesies ziemīgi zaigojošie stikla namiņi, lai sniegtu 
kuldīdzniekiem un viesiem iespēju Ziemassvētku 
tirdziņā iegādāties ko gardu vai noderīgu.
Tirdziņa darba laiks:
piektdien, 22. decembrī, 12.00–18.00
sestdien, 23. decembrī, 10.00–18.00
svētdien, 24. decembrī, 10.00–14.00
pirmdien, 25. decembrī, 12.00–14.00

radošās darbnīcas 
Kuldīgas vecajā rātsnamā
Otro gadu savu programmu Ziemassvētku 
gaidīšanas laikā piedāvā arī Kuldīgas vecais 
rātsnams, Baznīcas ielā 5, kurā ikviens aicināts 
uzburt savu Ziemassvētku sajūtu, piedaloties 
radošajās darbnīcās.
Vecā rātsnama radošo darbnīcu programma
Piektdien, 22. decembrī, 18.00–20.00 – smaržī-
gās vannas bumbas kopā ar Inesi Kroni. Dalība – 
3 EUR / personai. 
Sestdien, 23. decembrī, 12.00–15.00 – galda 

dekoru darbnīca kopā ar Kristīni Mateviču. Dalī-
ba – 3 EUR / personai.
Svētdien, 24. decembrī, 12.00–15.00 – laimes 
liešana un izskaidrošana kopā ar SIA “Niedru Lija”. 
Dalība – 1 EUR / personai.
Pirmdien, 25. decembrī, 12.00–15.00 – svētki 
mūsmājās. Karamelizēto ābolu un silto dzērienu 
darbnīca. Laimes vēlējumi un dāvanas. Dalība – 
bez maksas.
rūķu pils “Divas spices” programma
Piektdien, 22. decembrī 
16.00 – rūķi rūķojas 
17.00 – Ziemassvētku karaoke
Sestdien, 23. decembrī
12.00 – rūķu ziemas šeptes 
12.30 – rūķi muzikanti 
13.00 – lielais Laimes rats 
14.00 – Rūķzinību akadēmija. Izlaidums un ballīte. 
DJ Rūdolfs
Svētdien, 24. decembrī 
12.00 – Rūķis pošas svētkiem. Pārvērtību, našķu 
un foto salons
Pirmdien, 25. decembrī 
12.00 – Rūķa dzimšanas dienas svinības. Ciemos 

nāk arī radošās apvienības “Pārsteiguma tēli” 
Kaķis, Suns un Lapsa 
rŪĶa ISTaBaS DarBa LaIKS: 
darbdienās no 11.00 līdz 18.00,
sestdienās, svētdienās un 
svētku dienās no 12.00 līdz 14.00.
Pirmdienās Rūķa istaba ir ciet!
Laimīgās stundas:
• Piektdien, 22. decembrī, 16.00–18.00 – 
virteņu virpulis
• Sestdien, 23. decembrī, 12.00–14.00 – 
sveču lietuve
• Svētdien, 24. decembrī, 12.00–14.00 – 
Rūķis pošas svētkiem
rŪĶa DZImšanaS DIEnaS SVInĪBaS 
pirmdien, 25. decembrī, 12.00 Rātslaukumā, 
Rūķu pilī “Divas spices”.
Ieejas kartes noteikti saglabājiet, jo 25. decembrī – 
Rūķa dzimšanas dienā – tās jums var sagādāt 
pārsteigumus. Gaidām ciemos lielus un mazus!

Papildus informācija: 
Rūķafons Rūķa istabā 63320300
Rūķu nama ziņu lapā www.kckuldiga.lv

Arvien vairāk mazuļu 
nāk pasaulē Kuldīgā

Laimi jaunajā 
2018. gadā 
viens otram 

vēlēsim 
Pilsētas dārzā 

Uz brīvdabas kino 
“Goldingen Knight 
Cinema” ekrāna:
23.30 – Kuldīgas novada 
2017. gada notikumu 
apskats,
23.50 – Kuldīgas novada 
Domes priekšsēdētājas 
Ingas Bērziņas uzruna,
00.00 – svētku salūts uz 
vecā tilta.

Vecāki Solvita un Spodris no Saldus par mazā ārona dzimšanas 
vietu izvēlējušies Kuldīgas slimnīcu.

Kuldīgas slimnīcas dzemdību nodaļā pie sienas piestiprinātais dzimušo 
mazuļu informatīvais dēlis šogad ir pilnāks nekā citus gadus.

Laiks pirms Ziemassvētkiem 
ir aizturēta prieka pilns. Brīnumu 
gaidot, pavisam savādāki – kā 
bērni – paliekam mēs visi. Lielie 
karotāji noliek kara cirvjus, ne-
miera cēlāji kļūst rāmi, cits citam 
novēlam: “Gaišus Ziemassvētkus!” 
Kur vistumšākajā laikā rast gais-
mu? Savās sirdīs, domās un darbos.

Ziemassvētki ir laiks, kad cen-
šamies atcerēties ikvienu, pateikt 
paldies šoferim, kas katru rītu 
aizved uz skolu mūsu bērnus, sēt-
niecei, kas agri no rīta ir notīrījusi 
ietves, vecmātei, kura vistumšākā 
naktī palīdz pasaulē nākt bērniņam, 
bibliotekārei, kas piezvana savam 
lasītājam, kad pienākusi viņa kārta 
rindā pēc ilgi gaidītās grāmatas. 

Viena no tradīcijām pašvaldībā 
ir aicināt uz Ziemassvētku eglīti 
Sibīrijas bērnus, nu jau sirmos ļau-
dis, kas bērnību aizvadījuši izsū-
tījumā. No politiski represētajiem 
cilvēkiem esam sajutuši prieku 
par to, ka svecītes Ziemassvētku 
eglītē varam iededzināt bez bailēm 
no svešas varas. Sibīrijas bērnu 
piedzīvotais katru gadu no jauna 
liek aizdomāties, cik laimīgi varam 
būt, ja esam kopā ar tuvajiem un 
mīļajiem savās mājās – Latvijā.

Ziemassvētki ir laiks, kad ar 
mazām dāvaniņām iepriecinām 
arī seniorus pansionātos. Paldies 
ikvienam aprūpētājam, kas ik 
dienu gādā par cilvēkiem, kas paši 
vairs nespēj veikt ikdienas soli! 
Šajā ziņā esam daudz paveikuši, 
ar cieņpilnu attieksmi veidojot 
abus pansionātus, ieviešot drošī-
bas pogas un citus pakalpojumus 
sirmgalvjiem. Pateicoties Latvijas 
Samariešu apvienībai un Latvijas 
Sarkanajam Krustam, turpmākajos 
gados radīsim pakalpojumus senio-
riem, par kādiem varējām tikai sap-
ņot, redzot, kā to dara sadraudzības 
pilsētas Vācijā un Norvēģijā.

Un vēl gribas īpaši uzrunāt sko-
lotājus un bērnudārza audzinātājas, 
kuras ar bērniem un jauniešiem 
katros Ziemassvētkos no sirds 
aizkustina vecākus un vecvecākus. 
Audzinātājām un auklītēm nav 
bijis viegls laiks, jo, tāpat kā visā 
valstī, arī Kuldīgas novadā arvien 
vairāk bērnu ar īpašām vajadzībām 
sāk apmeklēt parastos bērnudārzus 
un skolas. Tas ir nopietns izaicinā-
jums pedagogiem, tādēļ lai spēks 
un izturība, sirdsgudrība un siltums 
pavada visus, kas gādā par mums – 
maziem un lieliem, veseliem un 
slimiem, stipriem un vājiem, jau-
niem un veciem. “Gods Dievam 
augstībā, miers virs zemes, un 
cilvēkiem labs prāts!”

Priecīgus 
Ziemassvētkus!

Dzemdību nodaļas bērnu aprūpes māsa Ilze Birze aprūpē 
jaundzimušo intensīvās terapijas palātā.
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Sāksies bērnu pieteikšana mācībām 1. klasē
2018. gada 2. janvārī Kuldīgas novada izglītības iestādēs sāksies bērnu pieteikšana mācībām 1. klasē. Domes komitejās atbalstīja vecāku ierosinājumu, ka priekšroka pieteikt 
bērnu konkrētajā skolā vispirms tiks dota to bērnu vecākiem, kuru vecākie bērni jau mācās šajā skolā, un skolas pedagoģisko un tehnisko darbinieku bērniem. Gala lēmumu 
21. decembra sēdē pieņems Dome. Aicinām sekot līdzi informācijai pašvaldības mājas lapā www.kuldiga.lv.
 

2018./2019. mācību gadā 1. klasē audzēk-
ņus uzņems šādās novada skolās:

• Kuldīgas 2. vidusskolā (vienu 1. klasi vis-
pārējās pamatizglītības programmā un pēc pie-
prasījuma speciālās izglītības programmās);

• Kuldīgas Centra vidusskolā (trīs 1. klases);
• Kuldīgas pamatskolā (vienu 1. klasi);
• Kuldīgas Mākslas un humanitāro zinību 

vidusskolā – (vienu 1. klasi);
• Kuldīgas Alternatīvajā sākumskolā (trīs 

1. klases);
• Kuldīgas Alternatīvās sākumskolas Padu-

res filiālē (vienu 1. klasi);
• Vilgāles pamatskolā (vienu 1. klasi);
• Vārmes pamatskolā (vienu 1. klasi); 
• Turlavas pamatskolā (vienu 1. klasi);
•  Z. A. Meierovica Kabiles  pamatskolā 

(vienu 1. klasi);
• Ēdoles pamatskolā (vienu 1. klasi);
• Laidu pamatskolā (vienu 1. klasi).

Iesniegumu pieņemšana, piesakot bērnus, 
kuri 2018. gada 1.  septembrī uzsāks mācības 
1. klasē, sāksies katrā izglītības iestādē: 

•  no  2018.  gada  2.  janvāra  –  reģistrējot 
bērnus,  kuriem konkrētajā  izglītības  iestādē 
jau mācās māsas  un/vai  brāļi,  un konkrētās 
izglītības  iestādes  pedagoģisko  un  tehnisko 
darbinieku bērnus;

•  no  2018.  gada  16.  janvāra  – Kuldīgas 
novadā dzīvesvietu  deklarējušus  bērnus,  uz 

kuriem neattiecas 1. punkts; 
• no 2018. gada 16. marta līdz 2. maijam – brī-

vajās vietās var tikt pieteikti visi pārējie obligāto 
skolas vecumu sasniegušie bērni neatkarīgi no 
dzīves vietas.

Piesakot  bērnu pēc  2018.  gada 2. maija, 
neatkarīgi  no dzīves vietas  tiek nodrošināta 
vieta 1. klasē skolā, kurā ir brīvas vietas. 

KRISTĪNE DUĻBINSKA, 
Mārketinga un sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja

Paskaidrojuma raksts
Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības pamatojums

Kuldīgas novadā ir spēkā Kuldīgas novada pašvaldības saistošie noteikumi 2015/21 “Par sociālās palīdzības pabalstiem”, kas apstiprināti ar Kuldīgas novada Domes 2015. gada 26. novembra 
sēdes lēmumu (prot.nr.13, p.52). Precizēti ar 29. decembra sēdes lēmumu (prot. Nr.14, p.79.).
LR “Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā” (turpmāk-Likums) ar 12.01.2017. grozījumiem ir iekļauta definīcija, kas  Likuma izpratnē apzīmē krīzes situāciju, kā arī veikti grozījumi 
5. nodaļas 35. panta 2. daļā, kas paredz, ka “Pašvaldība, neizvērtējot ģimenes (personas) ienākumus, var piešķirt ģimenei (personai) pabalstu krīzes situācijā.” 
Labklājības ministrija aicina pašvaldības pārskatīt saistošos noteikumus, kuros noteikta vienreizēja pabalsta ārkārtas situācijā apmērs un tā piešķiršanas kārtība, un precizēt pabalsta apmēru 
un piešķiršanas kārtību atbilstoši likuma grozījumiem

2. Īss projekta satura izklāsts

Likumā ietvertā krīzes situācijas definīcija nosaka, ka krīzes situācija ir situācija, kurā ģimene (persona) katastrofas vai citu no ģimenes (personas) gribas neatkarīgu apstākļu dēļ pati saviem 
spēkiem nespēj nodrošināt savas pamatvajadzības un tai ir nepieciešama psihosociāla vai materiāla palīdzība. Līdz ar to ir definēti gadījumi, kad pašvaldība var piešķirt pabalstu krīzes 
situācijā, neizvērtējot ienākumus. Tie ir: krīzes situācija ir radusies katastrofas rezultātā vai ir iestājušies no personas gribas neatkarīgi apstākļi, kuru dēļ ģimene (persona) nespēj nodrošināt 
savas pamatvajadzības. (Katastrofu veidus pēc to cēloņiem definē Civilās aizsardzības un katastrofu pārvaldīšanas likuma 4. pants) Citu no personas gribas neatkarīgu apstākļu vērtēšanu 
un interpretēšanu Likums atstāj pašvaldības sociālo dienestu kompetencē, kas tiks balstīta uz Labklājības ministrijas skaidrojumiem.
Kuldīgas novada pašvaldības saistošajos noteikumos 2015/21 “Par sociālajiem pabalstiem” ir noteikts vienreizējs pabalsts ārkārtas situācijā, kas paredzēts piešķirt stihiskas nelaimes gadījumā 
vai gadījumos, kad ārkārtas situācija ir noteikta ar pašvaldības lēmumu. Saistošo noteikumu esošā redakcija neatbilst Likumā noteiktajai krīzes situācijas definīcijai un Likuma 5. nodaļas 
35. panta 2. daļā noteiktajam sociālā pabalsta veidam, kuru drīkst piešķirt, neizvērtējot ienākumus. 
Saistošo noteikumu grozījumi paredz, ka turpmāk pabalstu krīzes situācijā, neizvērtējot ienākumus, varēs piešķirt gadījumos, kad krīzes situācija ir radusies katastrofas gadījumā vai citos 
gadījumos, kad ir radušies apstākļi, kas bez materiālā atbalsta apdraud ģimenes sociālo funkcionēšanu. Grozījumi neparedz gadījumus, kad šo sociālās palīdzības pabalstu, neizvērtējot 
ienākumus, var izmaksāt pašvaldības Domes noteiktajās ārkārtas situācijās

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības 
budžetu Grozījumi neparedz būtisku ietekmi uz pašvaldības budžetu

4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības 
vidi pašvaldības teritorijā Nav attiecināms

5. Informācija par administratīvajām procedūrām Jaunas struktūras nav jāveido
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Nav paredzēti, jo grozījumus pieprasa Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums

Kuldīgas novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 2017/16 “Par grozījumiem Kuldīgas novada pašvaldības 
saistošajos noteikumos Nr. 2015/21 “Par sociālās palīdzības pabalstiem Kuldīgas novadā””

Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās 
palīdzības likuma 35. panta otro, trešo, ceturto un piekto 
daļu, likuma “Par pašvaldībām” 43. panta trešo daļu,  
likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 
5. pantu un 25. panta pirmo daļu, Ministru kabineta 
2009. gada 17. jūnija noteikumu Nr. 550 “Kārtība, 
kādā aprēķināms, piešķirams, izmaksājams pabalsts 
garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai 
un slēdzama vienošanās par līdzdarbību” 13. punktu.

Izdarīt šādus grozījumus ar Kuldīgas novada Do-
mes 2015. gada 26. novembra lēmumu apstiprinātajos 
saistošajos noteikumos Nr. 2015/21 ”Par sociālās 
palīdzības pabalstiem Kuldīgas novadā” (turpmāk – 
Noteikumi):

1. Izteikt noteikumu IV nodaļas nosaukumu un 
16. punktu šādā redakcijā:

”IV Vienreizējs pabalsts krīzes situācijā 
16. Vienreizēju pabalstu krīzes situācijā piešķir 

gadījumos, kad ģimene (persona) pati saviem spēkiem 
nespēj nodrošināt pamatvajadzības un krīzes situācijas 
risināšanai ir nepieciešama materiāla palīdzība:

16.1. dabas vai cilvēku izraisītās katastrofas gadī-
jumā - 1 (vienas) valstī noteiktās minimālās mēnešal-
gas apmērā, ja katastrofa skārusi dzīvojamo vidi, bet 
50% apmērā no 1 (vienas) valstī noteiktās minimālās 
mēnešalgas, ja katastrofa skārusi dzīvojamās vides 
palīgēkas;

16.2. gadījumos, kad, saskaņā ar sociālā darbinieka 
atzinumu, no ģimenes (personas) gribas neatkarīgu 
apstākļu dēļ ir radušās pēkšņas materiālās grūtības, kas 
apdraud ģimenes (personas) sociālo funkcionēšanu – 
50 % apmērā no 1 (vienas) valstī noteiktās minimālās 
mēnešalgas.”

2. Svītrot noteikumu 17. punktu.

Par to, kas šogad paveikts 
un kādi plāni pašvaldībai ir 
nākamajam gadam, lasiet 
gada izskaņas intervijā ar 
Kuldīgas novada 
Domes priekšsēdētāju 
INGU BĒRZIŅU. 

Pēc jūnijā notikušajām vēlēšanām 
sākās jauns četru gadu periods 
pašvaldības darbā. Tas atnesa 
arī pārmaiņas pašvaldības struk-
tūrā, tiek veidota centralizēta 
grāmatvedība. Kāpēc tas bija 
nepieciešams?

Lai efektīvāk organizētu novada 
pārvaldi  un  netērētu  resursus  tur, 
kur to var nedarīt. Mums taču ir ļoti 
daudz  vajadzību  –  vajag  uzlabot 
ceļus un ietves, daudzviet nepiecie-
šami rotaļu laukumi, sporta laukumi 
un daudz kas cits. Kopā ar Finanšu 
un  ekonomikas  nodaļas  vadītāju 
Antru  Laumani  saredzējām,  ka 
grāmatvedības  centralizēšana  ļaus 
ietaupīt  līdzekļus  tur,  kur  tie  nav 
vajadzīgi, lai ieguldītu tos iedzīvo-
tājiem svarīgās jomās, tostarp pagas-
tos. Daudzviet Latvijā pašvaldības tā 
jau bija izdarījušas. Grāmatvedības 
centralizācija nozīmē mazāk doku-
mentu – atskaišu, gada pārskatu un 
citu. Arī tehnoloģijas ir attīstījušās, 
norēķini no nākamā gada mūsu val-
stī būs tikai elektroniski. 

Likvidējot būvniecības ko-
misiju, daļu jautājumu, ko līdz 
šim skatīja komisijā, jau ceturto 
mēnesi risina darba kārtībā būv-
valdē un Nekustamo īpašumu 
nodaļā. Vai praksē ir pierādījies, 
ka iedzīvotāji sev interesējošos 
jautājumus var atrisināt ātrāk?

Jā,  noteikti.  Vienkāršojot  ar 
būvniecību  saistītos  saskaņošanas 
procesus, būvvaldē speciālisti ope-
ratīvi izskatījuši un saskaņojuši jau 
47  vienkāršākās  būvniecības  iece-
res. Tāpat  raiti virzījusies  lēmumu 
pieņemšana Nekustamo  īpašumu 
nodaļai deleģētajos  jautājumos par 
zemes ierīcību, nekustamā īpašuma 
lietošanas mērķa maiņu, nosaukumu 
un numuru piešķiršanu ēkām, adrešu 
un nosaukumu maiņu un precizēša-
nu – pieņemti jau 103 lēmumi. 
Vai pārmaiņu process jau ir no-
slēdzies?

Principā  jā,  jo  visi  svarīgākie 
lēmumi ir pieņemti. No 1.  janvāra 
centralizētajā grāmatvedībā iekļau-
sies arī pilsētas skolas, bērnudārzi, 
muzejs, bibliotēka.  Bijām iecerējuši 
pusgada laikā tikt galā ar pārmaiņām 
novada administrācijā,  lai pēc  tam 
varētu  strādāt  bez  būtiskām  pār-
maiņām, un šo plānu esam praktiski 
izpildījuši.
Šovasar Dome nolēma vienā lielā 
vidusskolā apvienot trīs skolas. 
Skolotāji un skolēnu vecāki grib 
zināt, kā un kad notiks skolu ap-
vienošanas process?

Decembra Domes sēdē apstipri-
nās  reorganizācijas  komisiju,  kurā 
darbosies  visu  trīs  skolu  deleģētie 
pārstāvji, kā arī arodbiedrības pār-
stāvis. Arī  konkursa  komisijā,  kas 
izvēlēsies  jaunās  skolas  direktoru, 
iekļausim skolu pārstāvjus, protams, 
ne  tos  cilvēkus,  kuri  pretendēs 
uz  skolas  direktora  amatu.  Esam 
vienojušies,  ka  komisijas  atlasītie 
kandidāti prezentēs savu redzējumu 
visu trīs skolu padomēm. 
Vai sagaidāmas vēl kādas izmai-
ņas skolu tīklā?

Atbilstoši  Izglītības un zinātnes 
ministrijas  ieteikumiem, Dome  ir 

Ar cerīgu skatu nākotnē
arī ietvi. Valsts ceļu uzturētājs labos šo 
ceļu, bet pašvaldībā vērtēsim iespēju 
uzbūvēt ietvi. Viena no aktuālākajām 
vietām satiksmes drošības uzlaboša-
nai ir arī Planīcas ielas krustojums ar 
apvedceļu. Tur būtu ļoti nepieciešama 
apgaismota  gājēju  pāreja,  par  ko 
runāsim ar  autoceļu uzturētāju,  bet 
pašvaldība no savas puses domās par 
gājēju celiņa sakārtošanu.

Nākamgad  pilsētā  plānveidīgi 
turpināsim ielu asfaltēšanu un seguma 
stiprināšanu. Lauku ceļu uzlabošanai 
pēc izpilddirektora vietnieces Agneses 
Bukas un SIA “Kuldīgas komunālie 
pakalpojumi”  iniciatīvas meklēsim 
iespējas  sadarboties  ar  zemnieku 
saimniecībām un lauku uzņēmējiem, 
jo arī viņi  ir  ieinteresēti  lauku ceļu 
uzlabošanā: viņiem turpat ir zemes, ir 
tehnika, un viņi ir gatavi sadarboties 
ar pašvaldību. Šādā kopdarbībā varētu 
izdoties sakārtot garākus ceļu posmus.
 Faktiski noslēgušies būvdarbi 
Kuldīgas ziemeļos, kur attīstās 
ražošanas uzņēmumi. Dažkārt 
dzirdēts jautājums, kāpēc tieši 
šajā vietā vajadzēja būvēt pavi-
sam jaunu ielu?

Struktūrfondu atbalstu  šajā plā-
nošanas  periodā  var  saņemt  tikai 
tādu ielu un ceļu sakārtošanai, kas 
ved uz uzņēmumiem un zemnieku 
saimniecībām. Rajons,  kur  tapusi 
Meistaru iela un sakārtota Siltumnī-

cu un Dārzniecības iela, ir vieta, kur 
uzņēmēji  jau  investējuši  ražošanas 
attīstībā.  SIA  “Stiga RM”  ražotnē 
ieguldīti  gandrīz  20 miljoni  eiro, 
uzņēmums  turpina  attīstīties  un 
nodarbina jau ap 140 cilvēku. Plāni 
attīstībai  ir  arī  SIA  “R grupa”,  un 
nav šaubu, ka uzbūvētie pievedceļi 
ļaus vēl kādiem uzņēmējiem plānot 
sava biznesa attīstību šai teritorijā. 

Otra iela, ko plānojam sakārtot ar 
Eiropas līdzfinansējumu, ir Jelgavas 
iela. Diemžēl jau otro gadu turpinās 
būvnieku  savstarpējie  strīdi  par 
iepirkumu,  kas  tādam  apjomīgam 
objektam ir ļoti sarežģīts. Jācer, ka 
nu  jau esam finiša  taisnē un nāka-
majā  pavasarī  patiešām varēs  sākt 
būvēt.  Arī projekta pieteikums jau 
ir izgājis pirmo atlasi.
Šogad, mainoties vairāku pagastu 
pārvalžu vadītājiem, savu viedokli 
ļoti aktīvi pauda pagastu iedzīvo-
tāji. Kā Jūs vērtējat iedzīvotāju 
izrādīto lielo aktivitāti, pulcēšanos 
uz ārpuskārtas sapulcēm?

Domāju,  ka  tas  ir  ļoti  labi,  ja 
iedzīvotāji ir aktīvi. Tas nozīmē, ka 
viņiem interesē, kas notiek pagastā, 
kurš  būs  pārvaldes  vadītājs. Varu 
tikai pateikt paldies iedzīvotājiem un 
ceru, ka viņi arī turpmāk tikpat aktīvi 
izteiks  savu viedokli. Mēs  labprāt 
to  uzklausīsim  un  diskutēsim  gan 
sapulcēs,  gan  arī  sociālajos  tīklos 

un citādi. Snēpelē  vienojāmies, ka 
pēc  atkārtotā  konkursa  uz  pagasta 
pārvaldes  vadītāja  amatu  atkal 
organizēsim sapulci un  iespējama-
jiem  pārvaldes  vadītājiem  lūgsim 
prezentēt  savu  redzējumu  par  pa-
gasta attīstību.  Iedzīvotāji varēs  to 
novērtēt  un  izteikt  savu  viedokli. 
Gala  lēmumu,  protams,  pieņems 
Dome, bet mēs noteikti uzklausīsim 
iedzīvotāju viedokli.

Šogad Jūs atkārtoti kļuvāt par Kur-
zemes plānošanas reģiona attīstības 
padomes priekšsēdētāju un turpinā-
jāt darboties Eiropas Reģionu ko-
mitejā. Kā paspējat visu apvienot?

Paldies maniem kolēģiem – Kur-
zemes pašvaldību vadītājiem – par 
to, ka viņi atkārtoti uzticēja man va-
dīt reģiona attīstības padomi. Mūsu 
tikšanās, pārrunājot pašvaldībām ak-
tuālās problēmas un meklējot labā-
kos risinājumus, ir ļoti vērtīgas. Arī 
darbs Eiropas Reģionu komitejā dod 
labu pieredzi, lai gan bieži vien lido-
jumi ir agri no rīta un vēlu vakarā, 

tāpēc mazāk stundu atliek miegam. 
Taču  tas  sniedz  iespēju  saprast,  ar 
kādām problēmām mums jārēķinās 
visas  Eiropas  kontekstā.  Šogad, 
piemēram,  vērtīga  bija  tikšanās  ar 
zemniekiem Spānijā,  lai  saprastu, 
ka  arī Rietumeiropas  zemniekiem 
problēmas ir līdzīgas kā pie mums.    
Vairāki “Kuldīgas Novada Vēstu” 
lasītāji īsti neizprata Jūsu sleju 
iepriekšējā numurā. Vai varat pa-

skaidrot, ko tieši bijāt domājusi?
Manas slejas vēstījums bija vispā-

rīgs un nebija vērsts uz kādu konkrētu 
personu.  Ideja  ir  pavisam vienkār-
ša – dariet to, kas jūs dara laimīgus! 
Katram no mums gribas būt laimīgam, 
jo laime ir būtiska kvalitatīvas dzīves 
sastāvdaļa. Tikai cilvēks, kurš dzīvo 
saskaņā ar sevi, dara darbu, kas rada 
gandarījumu un prieku, mīl  sevi un 
savus tuvākos, spēj būt patiesi laimīgs. 
Ceru, ka tam piekritīsiet. 
Kur ikdienā smeļaties spēku un 
iedvesmu?

Labos draugos un kolēģos. Vēlos 

pateikties par atbalstu un pleca sajūtu 
visa gada garumā, īpaši tuvākajiem 
kolēģiem – Ilzei Dambītei-Damber-
gai un Viktoram Gotfridsonam.

Protams, veldzēties un atgūt spē-
kus palīdz pastaigas mežā, nūjošana, 
peldes Ventā  un  jaunajā  baseinā, 
mūzika, filmas,  grāmatas un  laiks, 
kas pavadīts kopā ar ģimeni.

Ar kādām izjūtām sagaidāt nā-
kamo gadu un ko Jūs novēlētu no-
vada iedzīvotājiem Jaunajā gadā?

Ar cerībām skatos nākotnē. Ticu 
un  vienmēr  ticēšu  taisnīguma  un 
godaprāta uzvarai pār negodīgumu, 
meliem un ļaunumu. Runā, ka dzīve 
ir kā zebra, kur gaišās svītras mijas ar 
tumšajām, līdzīgi kā blakus labajam 
pastāv  ļaunais,  priekam –  skumjas, 
mīlestībai – naids. Novēlu, lai jums 
gaišās svītras kļūst arvien platākas, 
bet  tumšās  saraujas  tādas  šauras, 
šauras,  kam ātri  var  tikt  pāri. Gan 
sev, gan katram no jums novēlu atrast 
harmoniju, ieklausīties un sadzirdēt 
savu  iekšējo  balsi,  rast  veidus,  kā 
veldzēt  savu  dvēseli! Lai  saticība 
ģimenēs, veselība, dzīvesprieks un, 
protams, mīlestība! Novēlu  jums 
dzīvot  laimīgu dzīvi; mierpilni  un 
saticīgi sagaidīt Ziemassvētkus!

KRISTĪNE DUĻBINSKA, 
Mārketinga un sabiedrisko attiecību 

nodaļas vadītāja
IEVAS BENEFELDES foto

lēmusi, ka vidusskolas 10. klasi var 
atvērt, ja tajā ir vismaz 18 skolēni, 
vai  arī  vidusskolas  klasēs  jābūt 
vismaz  48  audzēkņiem.  Sekosim 
līdzi,  lai  tas  tiktu  ievērots.  Ja  sko-
lēnu skaits nebūs pietiekams, klasi 
neatvērsim.

Runājot  par  lauku  skolām,  tur-
pināsim  līdzšinējo  politiku  –  pēc 
iespējas saglabāt skolu tuvāk bērnu 
dzīvesvietai, ja vien ir bērni, kas tur 
mācās. Šobrīd situācija lauku skolās 
izskatās cerīga, 1. klases ir labi no-
komplektētas. Atklāts  ir  jautājums 
par Kuldīgas 2. vidusskolas Rendas 
filiāli. Tur  šogad mācās  tikai  10 
bērni, bet nākamajā mācību gadā, iz-
skatās, bērnu skaits būs vēl mazāks. 
Deputātiem priekšā  ir  ļoti  svarīgs 
lēmums par to, ko darīt. 
Kad šis jautājums kļuva aktuāls, 
Jūs atbalstījāt ierosinājumu vei-
dot darba grupu tā risināšanai. 
Vai tā ir sanākusi?

Ir  bijušas  jau  divas  tikšanās. 
Darba  grupā  darbojas  arī  vecāku 
pārstāvji, un jāsaka, ka viņu viedokļi 
ļoti  atšķiras:  ir  tādi,  kuri vēlas,  lai 
skola Rendā paliek, bet  ir arī  tādi, 
kuri uzskata, ka apvienotajās klasēs 
nevar  sniegt  pilnvērtīgu  izglītības 
procesu,  tāpēc  plāno  izvēlēties 
pilsētas skolas. Šobrīd tiek apzināti 
Rendas vecāki, kuriem ir bērni sko-
las vecumā, jautāts par viņu izvēlēm 
un domāts par  transporta  iespējām 
situācijā,  ja  šiem bērniem būtu  jā-
mācās pilsētas skolās. Darba grupas 
sanāksmē Kuldīgas  2.  vidusskolas 
direktore Guntra Buivida stāstīja, ka 
vecākiem nav  jāsatraucas,  ka viņu 
bērniem būs jāmācās lielās klasēs – 
tā kā skolā īsteno ne tikai vispārējo, 
bet arī vairākas speciālās izglītības 
programmas, te ir  iespējams mācī-
ties klasēs ar mazāku bērnu skaitu. 
Vai pārmaiņas varētu skart arī 
pirmsskolas grupas Rendā?

Šobrīd tiek vērtēta iespēja pirms-
skolas grupas  izvietot pagasta pār-
valdes  telpās,  tuvāk  ciemata  cen-
tram,  bet  arī  šo  jautājumu  lems 
deputāti.  Domājam,  kā  turpmāk 
varētu  izmantot Lielrendas muižas 
ēku.  Iespējams,  to  varētu  nodot 

kādai biedrībai pansionāta izveidei – 
skaidrojam,  vai  kādam varētu  būt 
interese. Ja novada iedzīvotājiem ir 
kāda  ideja vai priekšlikums, kā  šo 
ēku izmantot, aicinu to darīt zināmu.
Ik gadu pašvaldības budžetā tiek 
atvēlēti līdzekļi skolēnu brīv-
pusdienām. Šogad pašvaldība 
apmaksā pusdienas arī piecus un 
sešus gadus vecajiem bērniem, 
kuri apgūst obligāto pirmsskolas 
programmu. Kāpēc tā nolēmāt?

Brīvpusdienu  programma  ir 
pašvaldības  iespēja  atbalstīt  ģime-
nes.  Nauda, ko nāktos maksāt par 
pusdienām, paliek vecāku maciņos, 
un viņi to var izlietot citām bērnu un 
ģimenes vajadzībām. 

Nesen  saņēmām  izglītības  dar-
binieku arodbiedrības priekšlikumu 
palielināt bērnudārzu pedagogu dar-
ba algas. Mēs ļoti vēlētos to atbalstīt, 
taču  jāskatās,  kādas  būs  budžeta 
iespējas.  Pašvaldībai  no  nākamā 
gada jāpārņem visas izmaksas, kas 
saistītas  ar  pirmsskolas  izglītības 

iestādes “Bitīte” darbu – līdz šim tās 
sedza valsts. Tas prasīs ievērojamus 
līdzekļus,  tāpēc  pagaidām  atturos 
ko solīt.
Jau veselu gadu strādā slimnīcā 
izveidotais mūsdienīgais pansio-
nāts. Vai tas ir aizpildīts?

Abi  pansionāti  –  gan  slimnīcā 
izveidotais, gan biedrības “Latvijas 
Sarkanais Krusts” pansionāts “Ven-
ta” – ir piepildīti. Ja agrāk mums bija 
tikai viens pansionāts ar 54 vietām, 
tad  šobrīd  abos  kopā mitinās  98 
cilvēki. Turklāt slimnīcas pansionāts 
piedāvā  arī  īslaicīgo  uzturēšanos 
cilvēkiem, kuriem aprūpe nepiecie-
šama uz laiku, piemēram, pēc insulta 

vai citām smagām saslimšanām. Tā 
kā slimnīcas pansionāts ir praktiski 
aizpildīts, tūlīt tajā vairs nebūs vietas 
īslaicīgajiem klientiem. Meklēsim 
sadarbības iespējas ar slimnīcu.
Jautājums par Kuldīgas slimnīcas 
turpmāko darbu aktualizējās va-
sarā un ir aktuāls arī šobrīd. Kāda 
nākotne sagaida slimnīcu?

Par  slimnīcu  šobrīd  cīnāmies 
valsts līmenī. Mums ir laba slimnīca, 
tā šogad sasniegusi izcilus rādītājus – 
dzemdību  nodaļā  piedzimuši  jau 
vairāk nekā 600 bērnu. Tas apliecina, 
ka pacienti ne tikai no mūsu novada, 
bet  no  daudz  plašākas  teritorijas 
mūsu  slimnīcai  uzticas.  Slimnīcas 
vadība ir piesaistījusi jaunus ārstus, 
medmāsas un vecmātes, te praktiskā 
darba pieredzi gūst arī daudzi topošie 
ārsti. Labās iestrādnes būtu jāsaglabā 
un jāattīsta, taču jau divreiz esam sa-
skārušies ar mēģinājumu mūsu slim-
nīcai  piešķirt  tās darba  rezultātiem 
neatbilstoši zemu aprūpes līmeni.

Slimnīcas  vadītājs  Ivars Eglītis 
ir  nolēmis  turpmāk vairs  nestrādāt 
publiskajā  sektorā  –  viņš  nevadīs 
slimnīcu un arī nebūs novada Domes 
deputāts. Taču  esam  vienojušies, 
ka viņš turpinās sadarboties ar paš-
valdību,  palīdzot  ar  padomiem un 
priekšlikumiem slimnīcas turpmāka-
jai attīstībai. Vēlos viņam pateikties 
par  līdz  šim paveikto,  lai  slimnīca 
sekmīgi darbotos un attīstītos! Turp-
māk slimnīcas valdē būs divi cilvēki, 
drīzumā  izsludināsim konkursu uz 
valdes priekšsēdētāja un valdes  lo-
cekļa  amatu. Savukārt Domē  Ivara 
Eglīša  vietā  nāks  uzņēmējs Ģirts 
Vēvers, kas jau iepriekš bija deputāts.
Maijā noslēdzās Kuldīgas mūzikas 
skolas telpu pārbūve. Vai pedagogi 
un audzēkņi ir apmierināti ar 
rezultātu?

Mūzikas  skolai  plašākas  telpas 
bija  ļoti  vajadzīgas,  tāpēc  liels 
paldies  visiem,  kuri  ļāva  šim  sap-
nim piepildīties!  Piebūve  ļoti  labi 
vizuāli  iekļaujas vidē un saskan ar 
vēsturisko skolas ēku, kopā ar agrāk 
atjaunoto sinagogu un mākslas namu 
veido skaistu, sakārtotu vecpilsētas 
kvartālu. Protams, bērniem un skolo-
tājiem ir daudz patīkamāki apstākļi, 
bet, kā jau būvniecībā gadās, ir kon-
statēti  arī  defekti.  Jaunajā  piebūvē 
nav  pietiekama  skaņas  izolācija, 
tāpēc prasām atbildību no būvnieka 
un strādājam, lai to atrisinātu.
Kad novembrī durvis apmeklē-
tājiem vēra jaunais peldbaseins, 
atklāšanā Jūs nosaucāt to par  
gadsimta būvi Kuldīgā. 

Tas varbūt  tā  skaļi  skan, bet  jā, 
tas  ir Kuldīgai  nozīmīgs  projekts, 
lai mūsu  iedzīvotājiem,  arī  skolē-
niem,  būtu  kur  peldēt,  sportot  un 
relaksēties. Turklāt tika sakārtots vēl 
viens  vecpilsētas  kvartāls.  Paldies 
arhitektei Diānai Zalānei par spēju 
projektu izstrādāt tā, ka baseinu ar 
četriem celiņiem  izdevās  ietilpināt 
gana šaurā vietā blakus sporta sko-
lai. Turklāt  no  ārpuses  ēka  lieliski 
iekļaujas vidē. Esam pat dzirdējuši, 
ka iebraucēji, stāvot pie pašas ēkas, 
brīnās: kur tad ir tas jaunais baseins? 
Ir  prieks  par   mūsdienīgo, mājīgo 
interjeru  –  daudzi  saka,  ka  šis  ir 
viens  no  skaistākajiem baseiniem, 
kāds redzēts. Arī 3,2 miljonus eiro 
lielās  projekta  izmaksas  par  šāda 
veida tehnoloģiski sarežģītu būvi un 
vesela kvartāla rekonstrukciju ir ja 
ne zemākās, tad vienas no zemāka-
jām izmaksām Latvijā. Paldies visai 
komandai par darbu!
Cik tālu ir izdevies pavirzīties 
vecās slimnīcas kvartāla sakār-
tošanā? 

Arhitekte Zaiga Gaile izstrādā ēkas 

Kalpaka ielā 4 atjaunošanas jeb Kul-
dīgas mākslas kvartāla būvprojektu, 
tam drīz jābūt gatavam. Savukārt otru 
ēku Kalpaka ielā 1 atdevām Kuldīgas 
Tehnoloģiju un tūrisma tehnikumam. 
Tur  taps kompetenču centrs, ko arī 
jau projektē. Ja viss labi veiksies, tad 
mākslas kvartāla projekts varētu tikt 
pabeigts 2019. gadā.
Novembra Domes sēdē deputā-
ti nolēma nākamgad atbalstīt 
36 kultūras pieminekļu sakārtoša-
nu Kuldīgas vecpilsētā un novada 
pagastos. Kā skaidrojat vēsturisko 
ēku īpašnieku lielo interesi?

Apsveicami,  ka  īpašnieki  vēlas 
sakārtot  savas  ēkas  –  tas  nozīmē, 
ka  iedzīvotājiem  rūp unikālā  vide, 
kurā  viņi  dzīvo.  Par  to  ļoti  daudz 
ir runājuši arhitekti, restauratori un 
citi speciālisti, un ir brīnišķīgi, ka tas 
ir  sadzirdēts  un varam virzīties  uz 
priekšu vecpilsētas atjaunošanā. Ar 
šīs programmas palīdzību arī pagas-
tos turpinājusies vairāku baznīcu un 
Padures muižas atjaunošana.
Diskusijas šogad raisīja restau-
rācijas centra ēkas atjaunošanai 
nepieciešamie līdzekļi. Daudzi 
jautā, kāpēc tik dārgi?

Tā  nav  tikai  ēka  restaurācijas 
centra vajadzībām, bet ieguldījums 
mūsu vecpilsētas saglabāšanā nāka-
majām paaudzēm. Ēka būs atvērta 
iedzīvotājiem, kuri šeit varēs nākt, 
lai  apgūtu  senās  amatu  prasmes, 
mācītos restaurēt savu ēku detaļas – 
logus,  durvis. Tā  kā  ēku  atjauno, 
izmantojot  tradicionālās  būvnie-
cības metodes,  tas  nav  ikdienišķs 
projekts  –  tā  praktiski  nekur  vairs 
nebūvē,  esam vienīgie Baltijā.  Jā-
saprot, ka tas nevar būt lēti. Toties 
restaurācijas  centra  vadītājai  Ilzei 
Zariņai  sekmīgi  izdodas  piesaistīt 
līdzekļus  no  dažādiem  fondiem. 
Nupat  saņemts  apstiprinājums  par 
Eiropas  fondu  naudas  piešķiršanu 
restaurācijas  centra  aprīkojuma un 
mēbeļu iegādei.
Vienmēr aktuāls jautājums ir ielu 
un ceļu sakārtošana pilsētā un no-
vada pagastos, it īpaši ņemot vērā 
šī gada ilgstošās lietavas. Vai lielais 
nokrišņu daudzums ietekmēja 
pašvaldības plānus ceļu asfaltē-
šanā un lauku ceļu sakārtošanā?

Pagastos  sākām  īstenot Eiropas 
līdzfinansēto  grants  ceļu  sakārto-
šanas  programmu.  Daudz  jau  ir 
paveikts, bet ceļa posms gar Meža 
kapiem  par  pašvaldības  naudu  ir 
arī  noasfaltēts. Nākamgad  asfaltēs 
arī  veco  Saldus  ceļu.  Bet  kopu-
mā  finansējuma  ceļiem,  protams, 
nepietiek.  Cenšamies  pieejamos 
līdzekļus sadalīt taisnīgi. No janvāra 
pašvaldībā  sāks  strādāt  transporta 
speciālists,  kura  pārziņā  turpmāk 
būs ceļu fonda līdzekļu izlietojums. 
Vēlamies, lai viņš izvērtē vajadzības 
un sadala naudu nevis proporcionāli 
pa pagastiem, bet raugoties, kur tas 
visvairāk  nepieciešams  –  varbūt 
vienā  gadā  kādā  pagastā  vairāk, 
nākamajā gadā atkal citur.

Finansējuma ceļu un ielu sakār-
tošanai  trūkst  visā  valstī  kopumā. 
To redzam pēc iedzīvotāju vēstulēm 
kaut vai par Kuldīgas – Basu ceļu un 
Alsungas – Ķikuru ceļu, kas ir valsts 
pārziņā. Vienīgais,  ko  pašvaldība 
var  darīt  – mudināt  valsti  kā  ceļu 
īpašnieku tos sakārtot. 

Šobrīd esam vienojušies ar valsts 
autoceļu uzturētāju, ka  tas  sakārtos 
Saldus ceļa posmu no Kuldīgas robe-
žas līdz Ventas ciemam, bet pašvaldība 
šai posmā būvēs ietvi un apgaismoju-
mu. Patlaban tiek projektēta rotācijas 
apļa  un Skrundas  ceļa  posma  līdz 
iebrauktuvei  uz maizes kombinātu 
pārbūve. Esam lūguši, lai uzprojektē 

“Par slimnīcu 
šobrīd cīnāmies 
valsts līmenī. Mums 
ir laba slimnīca, tā 
šogad sasniegusi 
izcilus rādītājus.”

 “Ir ļoti labi, ka iedzīvotāji ir aktīvi. 
Tas nozīmē, ka viņiem interesē, 
kas notiek pagastā. Varu tikai pateikt 
paldies iedzīvotājiem.”
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 Decembris iesākās ar lielo svētku gaidīšanas laiku – 
ielas un skvēri krāšņi izrotāti, festivālā “Notici brīnumam” 
iedegtas Ziemassvētku egles, rūķi aktīvi darbojas rūķu pilī 
“Divas spices” un Rūķa istabā Liepājas ielā 3, aicinot bērnus 
ieraudzīt brīnumu un izzināt rūķu zinības. 
 Kuldīgas novada pašvaldība nolēmusi, ka par Latvijas 

brīvību kritušos karavīrus Liepājas un Kalpaka ielas skvērā 
godinās mākslinieciski augstvērtīgi apstrādāts jau 1935. gadā 

uzstādītais pamatakmens piemineklim un informatīva plāksne 
ar vēstījumu. 
 Kurmāles pagasta Priedaines ciemā pēc četru mēnešu 

intensīva darba pabeigta jaunā katlumāja.
 Jau šobrīd Kuldīgas novada Dzimtsarakstu nodaļā deklarēti 

par 20 mazuļiem vairāk nekā pagājušā gada laikā. Savukārt Kuldī-
gas slimnīca lepojas ar rekordlielu dzimušo mazuļu skaitu – 627. 
Tik daudz mazuļu pēdējo reizi dzimuši vien 2011. un 2009. gadā.

2017. gads – notikumiem bagāts
 JANVĀRIS

  Kuldīgas 
novada pašval-
dība tradicionāli 
godināja nova-
da uzņēmējus un 
amatniekus, kuri 
aktīvi darboju-
šies savā nozarē 
un sekmējuši uz-
ņēmējdarbības 
vides attīstību 
2016. gadā. 

  Septītajās tradicionālajās vieglatlētikas sacensībās 
“Kuldīgas Katrīnas kauss” šogad uzstādīti jauni manēžas un 
personīgie rekordi. Jānis Leitis 400 m skrējienā uzstādīja jaunu 
sacensību rekordu, bet Solomons Bokari no Lielbritānijas 
pārspēja iepriekšējo manēžas rekordu 60 m skrējienā.
 Būtiskas izmaiņas skāra bērnudārzu rindu jautājumu. 

Pirmsskolas izglītības iestādē “Bitīte” – attīstības centrā lēma 
par speciālās pirmsskolas izglītības un pirmsskolas izglītības 
programmu apguvi, tā mazinot rindu par 40 bērniem.

 FEBRUĀRIS
 Kuldīgas slimnīcā viesojās veselības ministre Anda 

Čakša un uzteica slimnīcas darbu un sniegtos pakalpojumus.
  Izdota grā-

mata, kurā meklēt 
senču pēdas. At-
dzimis Kuldīgas 
pilsoņu saraksts 
no  1569 .  gada 
līdz 1889. gadam. 
Elektronisko grā-
matas versiju ik-
viens var apskatīt 
Kuldīgas Galvenās bibliotēkas mājaslapā. Drukātā versijā 
izdotas vien divas grāmatas, kuras nodotas Kuldīgas novada 
muzeja un vecā rātsnama rīcībā. 

 Pirmsskolas izglītības iestāde “Ābelīte” šogad svinēja 
80 gadu jubileju. Mēneša garumā iestādē norisinājās dažādas 
nodarbības, atrakcijas, stafetes, salidojums un svētku kliņģeru 
ēšana.
 7. Kuldīgas novada Lūgšanu brokastis pulcēja vairāk 

nekā 90 cilvēku. Saziedotā nauda novirzīta mazajai ēdolniecei 
Marijai Rudzītei, kura slimo ar retu ādas slimību.

 Pirmo reizi norisinājās Restorānu nedēļa “Kuldīgas 
garša”, kas pulcēja ne mazums gardēžu kādā no deviņām 
kafejnīcām un restorāniem. Pasākuma apmeklētāji augstu 
novērtēja Restorānu nedēļai speciāli izstrādātās maltītes, 
bet ēdināšanas iestāžu vadītāji priecājās par kuplo apmek-
lējumu. 
 Ikgadējā ģimeņu balle arī šogad pulcēja lielu skaitu – 

70 pāru, kuri apliecināja ģimenes vērtību un mīlestības 
spēku mūža garumā. Pieci pāri svinēja jau 40. kāzu jubileju.
 Kuldīgas novada pašvaldība kopā ar vairākiem citiem 

partneriem no šī gada marta līdz 2020. gada martam īstenos 
projektu “Mazo etno-kultūru reģionu attīstīšana un popula-
rizēšana kā UNESCO galamērķi”. Projekta mērķis ir radīt 
tūrisma produktu, kurā iesaistīti četri nelieli etnisko kultūru 
reģioni, kuru kultūru unikalitāti ir atzinis UNESCO. Projek-
ta partneri ir apņēmušies izveidot unikālu integrētu tūrisma 
produktu un popularizēt to kopā ar vietējo kultūrvēsturisko 
mantojumu, vietējo uzņēmēju pakalpojumu piedāvājumiem 
un interesantākajām vietām. 
 Kuldīgas vecais rātsnams atzīts par otro labāko restau-

rēto būvi Latvijā 2016. gadā, piekāpjoties vien Rīgas doma 
un torņa restaurācijai. Skati “Gada labākā būve Latvijā” 
rīko Latvijas Būvnieku asociācija un Latvijas Būvinženieru 
savienība.

 marts  aprīlis

 Pavasaris iesākās ar Ģimeņu veselības dienu, piedāvā-
jot dažādas veselīgas nodarbes un darbnīcas. Pēc divu gadu 
pārtraukuma veselības dienā ar meditāciju un lekciju viesojās 
reanimatologs Pēteris Kļava. 

 Ēdoles pamatskola ar lepnumu, saviļņojumu un prieka 
asarām nosvinēja 195 gadu jubileju. 
 Latvijas Universitāte un Kuldīgas novada pašvaldība 

vienojās par stratēģisko sadarbību augstākās izglītības jomā. 
Kuldīgas novada Domes priekšsēdētāja Inga Bērziņa un 
Latvijas Universitātes rektors Indriķis Muižnieks parakstīja 
nodomu protokolu par turpmāko sadarbību un studiju procesa 
nepārtrauktības nodrošināšanu. 
 Uzņēmums “Kuldīgas siltumtīkli” nosvinēja 40. jubileju. 
 Pavasara svētki “Lido zivis Kuldīgā” norisinājās jau 

trīspadsmito reizi. Interese par pasākumu gan no tirgotāju, 
gan apmeklētāju puses tradicionāli bija liela – šogad pie vairāk 
nekā 200 tirgotājiem iepirkās ap 7000 apmeklētāju.

 maijs

 Atzīmējot Latvijas Republikas neatkarības gadadienu, 
4. maijā pilsētā 26 vietās klāti balti galdauti. Cilvēki aktīvi 
apmeklēja pasākumus, kā arī paši tajos piedalījās. 
 Kuldīgas lepnums ir novada labākie skolēni. Šogad svi-

nīgā pasākumā sveica 58 uzcītīgos un aktīvos skolēnus. Šāda 
tradīcija pašvaldībai ir jau vairāk nekā 10 gadus. 

 Svinīgi atklāta pārbūvētā E. Vīgnera Kuldīgas mūzi-
kas skola. Optimizēts esošo telpu funkcionālais plānojums, 
izveidota pievilcīga un mūsdienu prasībām atbilstoša vide, 
kā arī uzbūvēta jauna piebūve, lai mācību process skolā gan 
pedagogiem, gan audzēkņiem būtu ērtāks.
 Latvijas Lauksaimniecības universitāte ar Kuldīgas 

novada pašvaldību noslēdza sadarbības līgumu, kurā apņē-
mās kopīgi strādāt uzņēmējdarbības, izglītības, zinātnes un 
pētniecības saskaņotai attīstībai.

 jūnijs
 Uz pirmo sēdi pulcējās jaunievēlētie Kuldīgas novada 

Domes deputāti. Par Domes priekšsēdētāju deputāti ievēlēja 
Ingu Bērziņu, bet par viņas vietnieku – Viktoru Gotfridsonu. 

 Kuldīgā norisinājās grandiozie tautas deju svētki “Latvju 
bērni danci veda”, kuros piedalījās vairāk nekā 4000 dejotāju 
no visas Latvijas. 
 Kuldīgas 2. vidusskolā darbu sāk jauna direktore – 

Guntra Buivida. 
 Mārtiņsalas plud-

male jau astoto gadu 
pēc kārtas novērtēta ar 
Zilo karogu. Tā ir Latvi-
jā vienīgā peldvieta pie 
upes, kurā plīvo Zilais 
karogs. 
 Paraksta vienoša-

nos par skatu torņa un 
pastaigu takas projekta 
īstenošanu. Nākamajā 
gadā plānots izveidot 
vairāk nekā 24 m augstu 
skatu torni Pārventas 
parka teritorijā, savu-
kārt divas ainaviskas 
pastaigu takas Ventas 
kreisajā krastā stiepsies 
vairāk nekā 2 kilometru garumā.

 jūlijs

 Vasaras nometnes bērniem un jauniešiem jau septiņus 
gadus piedāvā lietderīgi un aizraujoši pavadīt brīvo laiku. Tās 
ar pašvaldības atbalstu rīko gan izglītības iestādes, gan bied-
rības, organizācijas un individuālas personas. Par nometnēm 
priecājas ne tikai vecāki, bet arī bērni. 
 Jelgavas ielā 1, iepretim peldbaseinam, atjaunots pa-

galms, tā iegūstot papildu autostāvvietas vecpilsētā. 
 Godam no-

svinētas divdes-
mit otrās “Dzīres 
Kuldīgā”. Četru 
dienu garumā 
Kuldīgā pulcējās 
ap 100 000 svēt-
ku viesu, kuri 
apmeklēja kādu 
no 200 pasāku-
miem. 

 Arī šovasar ap 170 jauniešu izmantoja iespēju strādāt 
vietējos uzņēmumos – veikalos, kafejnīcās, zemnieku saim-
niecībās un citur, tā apgūstot pirmās iemaņas darbā, nopelnot 
algu un iegūstot jaunu pieredzi. 
  Kuldīgas pusmaratons šogad sevi pasludināja par 

karstāko no visiem Latvijas posmiem. Tika noskaidroti ātrākie 
un karstumizturīgākie 5, 10 un 21 km distancēs. Vienlaikus 
sadalīti valsts čempiona tituli pusmaratonā pieaugušo un 
junioru konkurencē. 
 Domes sēdē apstiprināts lēmums par Kuldīgas novada 

pašvaldības būvvaldes izveidošanu. Jaunā kārtība iedzīvotājiem 
un uzņēmējiem mazina administratīvo slogu – dažādi saskaņo-
šanas procesi, kas saistīti ar būvniecību, kļuvuši vienkāršāki. 

 septembris
 Vārmes pamatskolā 1. septembra zvanu ieskandināja 

jaunā direktore Agita Grāvere-Prenclava. 

 Īvandes pagastā izveidoti astoņi jauni āra trenažieri, 
tostarp viens īpaši paredzēts senioriem un cilvēkiem ar kustību 
traucējumiem. Ar jaunām rotaļu iekārtām papildināts arī bērnu 
rotaļu laukums. 
 Eiropas Jauno satiksmes dalībnieku sacensībās Albānijā 

Latvijas komanda, kuras sastāvā bija arī Kuldīgas Alternatī-
vās sākumskolas audzēkņi Nika Plivča un Jānis Priedoliņš, 
izcīnīja 1. vietu. 
 Kuldīgas 2. vidusskolā noslēgusies telpu renovācija 

1. stāvā – tas ieguvis gaišas krāsas un mājīgas telpas. Mācību 
vidi skolā plānots uzlabot arī nākamgad. 
 Noslēdzot vasaras sezonu, Mārtiņsalas peldvietā norisi-

nājās pirmā veselības diena pie ūdens, atklāts jauns volejbola 
laukums un “Veselības taka”, kas sastāv no vairākiem stendiem 
ar dažādiem vingrinājumiem labai veselībai. 

 Kuldīgas slimnīcā uzstādīta jaunākās paaudzes dator-
tomogrāfijas iekārta, kas, nepalielinot starojumu, ātrāk un 
jaudīgāk ļauj izmeklēt lielāku ķermeņa laukumu. 

 Jelgavas ielā 26 durvis vēra Jauniešu māja. Tā iekārtota 
un aprīkota ar dažādām nodarbēm nepieciešamo, lai jaunieši 
varētu interesanti un lietderīgi pavadīt brīvo laiku. Telpās var 
spēlēt biljardu, galda hokeju un dažādas galda spēles, iekārtota 
arī virtuve. 
 Valdības apstiprinātajā veselības aprūpes sistēmas refor-

mā Kuldīgas slimnīcai piešķirts 2. līmenis (sākotnēji plānotā 
1. līmeņa vietā), kas nozīmē, ka slimnīcā turpinās pieņemt 
dzemdības, sniegt neatliekamo medicīnisko palīdzību un citus 
pakalpojumus.
 Paraksta līgumus par lauku ceļu būvdarbiem un uzsāk 

darbu vairākos posmos. Kopējais ceļu garums, kurus sakārtos, 
ir gandrīz 32 km. Visus posmus plānots sakārtot līdz nākamā 
gada vasarai.
 E. Vīgnera Kuldīgas mūzikas skolas koris “Cantus” 

izcīnīja zelta medaļu Nāciju Grand Prix Rīga 2017 konkursā 
bērnu koru grupā, bet Kuldīgas kultūras centra jauniešu koris 
“Lai top” ieguva sudraba diplomu Atklātajā konkursā.

 oktobris
 Novadnieka, Senāta pirmā priekšsēdētāja Kristapa Valtera 

piemiņai Kuldīgas novada Domes priekšsēdētāja Inga Bērziņa 
un trīs atjaunotās Latvijas Republikas Augstākās tiesas priekš-
sēdētāji – Ivars Bičkovičs, bijušie priekšsēdētāji Gvido Zemrībo 
un Andris Guļāns – Kuldīgas pilsētas dārzā iestādīja ozolu. 
 Kuldīgas pilsētvidē jau otro gadu veiksmīgi aizvadīts 

teātra festivāls “Teātris ir visur Kuldīgā”. 
 Vizītē Kul-

d ī g a s  n o v a d ā 
viesojās Latvijas 
Valsts prezidents 
Raimonds Vējo-
nis ar kundzi Ivetu 
Vējoni. Valsts pir-
mais pāris aizva-
dīja darbīgu dienu, 
apmeklējot dažā-
das iestādes un uz-
ņēmumus, kā arī tiekoties ar novada iedzīvotājiem, skolēniem, 
senioriem, pedagogiem, uzņēmējiem un Domes deputātiem. 

 Ar bagātīgām rudens veltēm un jautrām atrakcijām aiz-
vadīts astotais Hercoga Jēkaba gadatirgus. Pārdevēji dalījās 
pieredzē, receptēs un amata prasmēs, bet pircēji priecājās par 
iespēju iegādāties pašu labāko un garšīgāko. 
 Atklāta vērienīga zinātniskā grāmata “Kuldīga. Laiki, 

cilvēki, ainava”, kas stāsta par Kuldīgas kultūrainavu un 
daudzu paaudžu darbības ietekmi uz to. Vēsturiski cilvēcīgu, 
notikumos un pilsētas ģeogrāfiskās izveides faktos balstītu 
darbu šoreiz Kuldīgai radījusi profesore Aija Melluma. 

 Restorānu nedēļas rudens sesija Kuldīgas kafejnīcās un 
restorānos noritēja godam, saņemot daudz pozitīvu atsauksmju 
un dodot iedvesmu nākamajiem izaicinājumiem. Pasākumā 
piedalījās astoņi uzņēmumi – restorāns “Bangert’s”, restorāns 
“Goldingen room”, restorāns “Jēkaba sēta”, restorāns “Met-
ropole”, kafejnīca “Pagrabiņš”, konditoreja “Šarlote”, “Cafe 
Tilts” un bārs/klubs “Stender’s”.
 Zemkopības ministrijas augsto lauksaimniecības no-

vērtējumu konkursa “Sējējs 2017” nominācijā “Bioloģiskā 
lauku saimniecība” šogad saņēma Kuldīgas novada uzņēmums 
“SIA “Lāses AM”, tās vadītājs Aigars Melderis ar sievu Daci 
Melderi. 

 Svinīgi atklāts atjaunotais Kuldīgas novada sporta 
skolas komplekss un jaunais peldbaseins. To ilgi gaidījuši ne 
tikai iedzīvotāji; peldbaseina būvniecība bija izaicinājums arī 
būvniekiem, un tagad ir lepnums par paveikto. 
 Sociālā dienesta ēkai nosiltināta fasāde un cokols, bē-

niņu un pagraba pārsegumi, nomainīts jumts un logi, kā arī 
atjaunota ieeja ēkā. 
  Latvijas Republikas proklamēšanas dienā Kuldīgā 

tradicionāli teica paldies cilvēkiem, ar kuru veikumu novads 
lepojas. Šogad Goda balva pasniegta 11 cilvēkiem. 
 Kuldīgas Mākslas un humanitāro zinību vidusskola atkal 

ieguvusi Draudzīgā aicinājuma fonda balvu, kopvērtējumā 
specializēto skolu grupā iegūstot 2. vietu. Pēc eksāmenu 
rezultātiem latviešu valodā un literatūrā skola ierindojusies 
1. vietā specializēto skolu grupā, bet pēc angļu valodas ek-
sāmena rezultātiem skola savā grupā ierindojusies 2. vietā. 

 novembris

 decembris

 augusts

Signeta Lapiņa
ieVaS BeneFeLDeS, MaReKa gaĻinOVSKa, SignetaS LapiņaS, aRta 

gUStOVSKa, RiČaRDa SOtaKa, JURa BĒRZiņa-SOMa, ineSeS KROneS foto



6

2017. gada 21. decembris

Būvniecības komisijā 2017. gada novembrī lemtais

Akceptētās būvniecības ieceru dokumentācijas 
Objekta nosaukums Adrese Dokumentācijas veids
Telpu grupas vienkāršotā atjaunošana Smilšu ielā 17-2, Kuldīgā Apliecinājuma karte
Dzīvojamās mājas pārbūve un divu šķūņu 
nojaukšana Rumbas ielā 7, Kuldīgā Būvprojekts minimālā sastāvā

Slaucamo govju kūts komplekss “Orzaki”, Turlavas pagastā Būvprojekts minimālā sastāvā
Ražošanas ēkas nojaukšana Planīcas ielā 73, Kuldīgā Būvprojekts minimālā sastāvā
Iebrauktuves pieslēguma pārbūve Valciņu ielā 1, Kuldīgā Paskaidrojuma raksts
Iebrauktuves pieslēguma pārbūve Vienības ielā 6, 8, 9 un 10, Kuldīgā Paskaidrojuma raksts
Ēkas fasādes vienkāršotā atjaunošana “Putnu kūts”, Laidu pagastā Apliecinājuma karte
Četras vasaras atpūtas mājas “Jaunās zives”, Laidu pagastā Būvprojekts
Dzīvojamās ēkas jumta seguma maiņa Liepājas ielā 20A, Kuldīgā Apliecinājuma karte

Snēpeles luterāņu baznīcas ērģeļu balkons “Evaņģēliski luteriskā baznīca”, Snēpeles 
pagastā Būvprojekts

Valsts nozīmes ūdensnotekas “Raudiņa” 
atjaunošana Turlavas pagastā Būvprojekts

Elektroapgādes slodzes sadalīšana Leona Paegles ielā 12A, Kuldīgā Paskaidrojuma raksts
Elektroapgādes pievads dzīvojamai mājai “Ētiņi”, Laidu pagastā Paskaidrojuma raksts

Elektroapgādes tīkla pieslēgums Planīcas ielā 73, Priedainē, Kurmāles 
pagastā Paskaidrojuma raksts

Siena un salmu noliktava “Druvas”, Kabiles pagastā Būvprojekts
Dzīvokļa vienkāršotā atjaunošana Skrundas ielā 11-3, Kuldīgā Apliecinājuma karte
Laidu pils āra parādes kāpņu atjaunošana “Laidu skola”, Laidu pagastā Būvprojekts minimālā sastāvā
Lietus ūdens kanalizācijas tīkla pārbūve Jelgavas ielā 62, Kuldīgā Apliecinājuma karte
Divas graudu uzglabāšanas tvertnes “Angārs”, Sermītē, Laidu pagastā Būvprojekts
Dzīvojamās ēkas un saimniecības ēkas 
pārbūve  “Strazdi”, Ķikuros, Turlavas pagastā Būvprojekts

Meliorācijas sistēmu pārbūve  “Mežmalieši”, “Sāmieši”, “Treidas”, “Aizpurvi” 
un “Ķeiči”, Turlavas pagastā Būvprojekts

Liellopu kūts - nojume  “Tauriņi”, Vārmes pagastā Būvprojekts
Atbalstsienas demontāža un labiekārtojums Virkas ielā 29-57, Kuldīgā Būvprojekts
Tehnikas novietne  “Plāči”, Snēpeles pagastā Būvprojekts minimālā sastāvā
Graudu noliktava  “Krustceles”, Turlavas pagastā Būvprojekts minimālā sastāvā
Kazu ferma  “Nornieki”, Snēpeles pagastā Būvprojekts minimālā sastāvā
Divas graudu tvertnes ar graudu pirmapstrā-
des iekārtu  “Krastiņi”, Gudenieku pagastā Būvprojekts minimālā sastāvā

Vienas telpas - noliktavas lietošanas veida 
maiņa  “Skola”, Turlavas pagastā Paskaidrojuma raksts

Lopbarības novietne  “Naktsvijoles”, Īvandes pagastā Būvprojekts minimālā sastāvā
Lopbarības novietne  “Zāģeri”, Īvandes pagastā Būvprojekts minimālā sastāvā

Izdotās būvatļaujas 
Objekta nosaukums Adrese
Dzīvojamās mājas pārbūve un divu šķūņu nojaukšana Rumbas ielā 7, Kuldīgā
Slaucamo govju kūts komplekss  “Orzaki”, Turlavas pagastā
Ražošanas ēkas nojaukšana Planīcas ielā 73, Kuldīgā
Četras vasaras atpūtas mājas  “Jaunās zives”, Laidu pagastā
Snēpeles luterāņu baznīcas ērģeļu balkons  “Evaņģēliski luteriskā baznīca”, Snēpeles pagastā
Valsts nozīmes ūdensnotekas “Raudiņa” atjaunošana Turlavas pagastā
Siena un salmu noliktava  “Druvas”, Kabiles pagastā
Divas graudu uzglabāšanas tvertnes “Angārs”, Sermītē, Laidu pagastā
Dzīvojamās ēkas un saimniecības ēkas pārbūve  “Strazdi”, Ķikuros, Turlavas pagastā
Meliorācijas sistēmu pārbūve  “Mežmalieši”, “Sāmieši”, “Treidas”, “Aizpurvi” un “Ķeiči”, Turlavas pagastā
Tehnikas novietne  “Plāči”, Snēpeles pagastā
Graudu noliktava  “Krustceles”, Turlavas pagastā
Kazu ferma  “Nornieki”, Snēpeles pagastā
Divas graudu tvertnes ar graudu pirmapstrādes iekārtu  “Krastiņi”, Gudenieku pagastā
Lopbarības novietne  “Naktsvijoles”, Īvandes pagastā
Lopbarības novietne  “Zāģeri”, Īvandes pagastā

2017. gada novembrī ekspluatācijā pieņemtās būves
Nosaukums Adrese Pasūtītājs
Asfalta seguma izbūve Vienības ielā, Kuldīgā Kuldīgas novada pašvaldība
Asfalta seguma izbūve Valciņu ielā, Kuldīgā Kuldīgas novada pašvaldība
Lauksaimniecības noliktava “Kalna-Mikas”, Turlavas pagastā z/s “Kalna-Mikas”
Mākslinieku darbnīca Mālu ielā 22, Kuldīgā Ieva Vītola-Lindkvista
20 kV un 0,4 kV GVL pārbūve Dārzniecības ielā, Kuldīgā AS “Sadales tīkls”
Dārza mājas pārbūve Ābeļu alejā 19, Kuldīgā Māris Birze

Publisko iepirkumu komisijā novembrī pieņemtie lēmumi

Iepirkuma priekšmets
Lēmuma 
pieņemšanas
datums

Uzvarētājs

Veselības veicināšanas pasākumu inventāra iegāde 
ESF projekta “Veselības veicināšanas un slimību profi-
lakses pakalpojumu pieejamības uzlabošana Kuldīgas 
novada iedzīvotājiem” (Nr.9.2.4.2/16/I/095) darbību 
nodrošināšanai

02.11.2017. IK “TIGRR”; 14730,45 EUR bez PVN

Ziemassvētku dekoru uzstādīšana un atjaunošana 09.11.2017.

Andris Zemke 4050,69 EUR bez PVN; 
SIA “Genus” 7154,88 EUR bez PVN; 
SIA “Kuldīgas komunālie pakalpojumi” 
9633,24 EUR bez PVN.

Papildus darbu veikšana būvobjektā “Kuldīgas 2. vidus-
skolas telpu renovācija Jelgavas ielā 62, Kuldīgā” 16.11.2017. SIA “Būvfirma INBUV”; 

58 918,44 EUR bez PVN
Informatīvā izdevuma “Kuldīgas Novada Vēstis” tipogrā-
fiskās iespiešanas pakalpojumi 2018. un 2019. gadā 30.11.2017. SIA “Latgales druka”; 

19 968 EUR bez PVN
Informatīvā izdevuma “Kuldīgas Novada Vēstis” izplatī-
šana 2018. un 2019. gadā 30.11.2017. VAS “Latvijas Pasts”; 

36 786,24 EUR bez PVN

Atklāts konkurss “Kancelejas preču piegāde Kuldīgas 
novada pašvaldības vajadzībām” 30.11.2017.

SIA “Hermess”; 74,96 EUR par vienību 
bez PVN (tehniskajā specifikācijā norā-
dīto preču vienību kopsumma)

KULDĪGAS NOVADA PAŠVALDĪBA 
saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likumu

PĀRDOD 
mutiskā izsolē ar augšupejošu soli

nekustamo īpašumu “Lapsiņas”, Kabiles pagastā, Kuldīgas novadā, kas sastāv no zemes 
vienības ar kadastra apzīmējumu 62580110076, platība 0,35 ha, dzīvojamās mājas ar kadastra apzī-
mējumu 62580110076001 un palīgēkas ar kadastra apzīmējumu 62580110076002. Dzīvojamā māja 
ar kadastra apzīmējumu 62580110076001 un palīgēka ar kadastra apzīmējumu 62580110076002 ir 
sagruvušas ēku drupas. Pašvaldības īpašumtiesības nostiprinātas Kabiles pagasta zemesgrāmatas 
nodalījumā Nr. 100000009851. Nekustamā īpašuma nosacītā cena – 400 EUR, drošības nauda – 
40 EUR, reģistrācijas maksa – 15 EUR, izsoles solis – 40 EUR. Izsole notiks Kuldīgas novada 
pašvaldības mazajā zālē Baznīcas ielā 1, Kuldīgā, 2018. gada 15. janvārī plkst. 13.30.

Dalībnieku reģistrāci ja no sludinājuma publ icēšanas dienas l īdz 2018. gada 
12. janvāra plkst. 11.00.

Izsoles noteikumus un informāciju par īpašumu var saņemt Kuldīgas novada 
pašvaldības informācijas centrā Baznīcas ielā 1, Kuldīgā. Informācija pa tālruni 63370004; 
63323839, e-pasts: klavs.svilpe@kuldiga.lv.

KULDĪGAS NOVADA PAŠVALDĪBA
 saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likumu

PĀRDOD
mutiskā izsolē ar augšupejošu soli

nekustamo īpašumu “Kalna Virpnieki”, Turlavas pagastā, Kuldīgas novadā, kas sastāv no 
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 62920040046, platība 4,71 ha, dzīvojamās ēkas ar kadastra 
apzīmējumu 62920040046001, platība 123,70 m2, un palīgceltnes – kūts ar kadastra apzīmējumu 
62920040046004, platība 46,60 m².

Dzīvojamās ēkas tehniskais stāvoklis ir daļēji apmierinošs, neapmierinošs, bet palīgēkas – kūts 
tehniskais stāvoklis ir apmierinošs. Pašvaldības īpašumtiesības nostiprinātas Turlavas pagasta 
zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000570350. Nekustamā īpašuma nosacītā cena – 9000 EUR, 
drošības nauda – 900 EUR, reģistrācijas maksa – 15 EUR, izsoles solis – 100 EUR. Izsole notiks 
Kuldīgas novada pašvaldības mazajā zālē Baznīcas ielā 1, Kuldīgā, 2018. gada 15. janvārī 
plkst. 13.00.

Dalībnieku reģistrācija no sludinājuma publicēšanas dienas līdz 2018. gada 12. janvāra 
plkst. 11.00.

Izsoles noteikumus un informāciju par īpašumu var saņemt Kuldīgas novada pašvaldī-
bas informācijas centrā Baznīcas ielā 1, Kuldīgā. Informācija pa tālruni 63370004; 63323839, 
e-pasts: klavs.svilpe@kuldiga.lv.

Laidu pagasta pārvalde (reģ. nr. 90011421166)
aicina darbā AUTOBUSA VADĪTĀjU.

Prasības pretendentiem: vidējā vai profesionālā vidējā izglītība, D1 vai D kategorijas autovadītāja apliecība, 
kvalifikācija (kods 95) un digitālā karte.
Pretendenti aicināti iesniegt īsu dzīves un darba gaitu pārstāstu (CV) un kvalifikāciju apliecinošu dokumentu 
kopijas e-pastā: Andris.Neilands@kuldiga.lv vai personīgi Laidu pagasta pārvaldē, “Pagastmāja”, Laidu 
pagasts, Kuldīgas novads.
Pieteikšanās līdz 2018. gada 2. janvārim.
Informācija pa tālruni 29387398 (Andris Neilands).

Kuldīgas novada pašvaldība (reģ. nr. 90000035590) 
izsludina atklātu konkursu uz vakanto

SNēPeLeS PAGASTA PĀRVALDeS VADĪTĀjA AmATU.

Prasības pretendentiem: • prasme izmantot un strādāt ar informācijas un komunikācijas tehnoloģijām,
 valsts valodas zināšanas,
 • augstākā izglītība, vai pretendents šobrīd studē kādā no augstākās izglītības iestādēm, 
 B kategorijas vadītāja apliecība,
Vēlama: • izglītība inženierzinātnēs, tehniskās jomās un/vai vadības zinātnēs,
 • pieredze vadošā darbā,
 • pieredze budžeta plānošanā un izlietojuma kontrolē,
 • labas komunikācijas prasmes un spēja pamatot savu viedokli,
 • zināšanas likumdošanā.
Konkursa pretendentiem jāiesniedz:
 • motivācijas vēstule,
 • īss dzīves un darba gaitu pārstāsts (CV),
 • izglītību un kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas,
 • Snēpeles pagasta attīstības stratēģija nākamajiem četriem gadiem 
 (ne vairāk kā divas A4 formāta lapas),
 • rekomendācijas un ieteikuma vēstules (vēlamas),
 • pretendents var iesniegt amata pienākumu izpildei atbilstošu papildus 
 apmācību apliecinošu dokumentu kopijas. 
Dokumentus iesniegt Kuldīgas novada pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas un informēšanas centrā (Baznīcas ielā 1, 
Kuldīgā) vai elektroniski e-pastā: dome@kuldiga.lv līdz 2018. gada 4. janvāra 17.00. Informācija pa tālr. 63320216.

KUDĪGAS NOVADA PAŠVALDĪBA
saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likumu

PĀRDOD
atkārtotā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli

nekustamo īpašumu “Ķikuru pienotava”, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra 
apzīmējumu 62920070064, platība 0,7626 ha, pienotavas ar kadastra apzīmējumu 62920070064001, 
platība 460,3 m². Adrese: “Pienotava”, Ķikuri, Turlavas pagasts, Kuldīgas novads. Pašvaldības 
īpašumtiesības nostiprinātas Turlavas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000407724.

Nekustamā īpašuma nosacītā cena – 1600 EUR, drošības nauda – 160 EUR, reģistrācijas 
maksa – 15 EUR, izsoles solis – 100 EUR. Izsole notiks Kuldīgas novada pašvaldības mazajā zālē 
Baznīcas ielā 1, Kuldīgā, 2018. gada 15. janvārī plkst. 14.00.

Dalībnieku reģistrācija no sludinājuma publicēšanas dienas līdz 2018. gada 12. janvāra 
plkst. 11.00.

Izsoles noteikumus un informāciju par īpašumu var saņemt Kuldīgas novada 
pašvaldības informācijas centrā Baznīcas ielā 1, Kuldīgā. Informācija pa tālruni 63370004; 
63323839, e-pasts: klavs.svilpe@kuldiga.lv.
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Piešķir līdzfinansējumu kultūras biedrībām 
un individuālām personām

Kuldīgas novada pašvaldība izsludina kon-
kursu finansējuma saņemšanai 2018. gadā 
kultūras pasākumiem, biedrību un nodibi-
nājumu atbalstam, kuru darbība saistīta ar 
kultūras jomu.

Pieteikumi jāiesniedz līdz 15. janvārim 
Kuldīgas novada pašvaldībā, Baznīcas ielā 1, 
apmeklētāju pieņemšanas un informēšanas spe-
ciālistam vai jānosūta pa pastu tā, lai tie tiktu sa-
ņemti līdz 15. janvārim. Finansiāli tiks atbalstītas 
sabiedriskās un privātās struktūras, kas darbojas 
kvalitatīvu, ekonomiski efektīvu kultūras projektu 
īstenošanā, bagātina Kuldīgas novada kultūrtelpu 
ar dažādām aktivitātēm, sekmējot Kuldīgas nova-
da atpazīstamību.

Finansējumu šai jomai piešķir, lai sekmētu 
Kuldīgas novada kultūrvides attīstību un atpa-
zīstamību, kultūras vērtību saglabāšanu, attīstītu 
jaunradi, veicinātu iedzīvotāju brīvā laika orga-
nizēšanu, biedrību un nodibinājumu iesaistīšanos 
pilsoniskās sabiedrības veidošanā un iesaistīšanos 
kultūras procesu norisēs.

Ar konkursa nolikumu finansējuma saņemša-
nai var iepazīties Kuldīgas novada pašvaldībā, 
kā arī mājaslapā www.kuldiga.lv. Pieteikuma 
veidlapas var saņemt Kuldīgas novada Domē pie 
apmeklētāju pieņemšanas un informēšanas speciā-
lista (Baznīcas iela 1, Kuldīga), kā arī izdrukājot 
no Kuldīgas novada pašvaldības mājaslapas. 

SIGNeTA LAPIŅA, 
sabiedrisko attiecību speciāliste

Sociālās biedrības un individuālas 
personas aicina pieteikties 

līdzfinansējumam 
Kuldīgas novada pašvaldība izsludina konkursu finansējuma saņemšanai 2018. gadā 
sociālajā jomā.

Biedrībām un nodibinājumiem, kuru darbība saistīta ar sociālo jomu, pieteikumi 
jāiesniedz līdz 2018. gada 15. janvāra plkst. 17.00.

Finansējuma piešķiršanas mērķis biedrībām un nodibinājumiem, kuru darbība sais-
tīta ar sociālo jomu, ir iesaistīt nevalstisko sektoru inovatīvās aktivitātēs sociāli maz- 
aizsargāto personu grupu sociālās integrācijas veicināšanai, rosināt un dažādot sociāli 
mazaizsargāto iedzīvotāju grupu aktivitāti un līdzdalību aktuālu problēmu risināšanā, 
sekmējot viņu dzīves kvalitātes uzlabošanos.

Ar konkursa nolikumu finansējuma saņemšanai var iepazīties Kuldīgas novada paš-
valdībā, kā arī mājaslapā www.kuldiga.lv. Pieteikuma veidlapas var saņemt Kuldīgas 
novada Domē pie apmeklētāju pieņemšanas un informēšanas speciālista (Baznīcas iela 1, 
Kuldīga), kā arī izdrukājot no Kuldīgas novada pašvaldības mājaslapas. 

SIGNeTA LAPIŅA, sabiedrisko attiecību speciāliste 

Pēc četru mēnešu intensīva darba, spītējot ilgstošajām lietavām, decembra 
sākumā darbu uzsākusi jaunuzbūvētā Priedaines katlumāja, kas centrālo 
siltumu piegādā iedzīvotājiem Kurmāles pagasta Priedaines ciemā.

Katlumāju uzbūvē četros mēnešos

“Priedaines katlumājas celtniecība ir 
labs piemērs tam, kā īsā laikā uzbūvēt 
ar šķeldu kurināmu katlumāju, kuras 
jauda ir 1,5 megavati. Visas iekārtas 
ir ražotas Latvijā, Druvā, un arī pro-
jektu izstrādājuši mūsu cilvēki. Kopš 
4. decembra tehnoloģiskās iekārtas ir 
darba gatavībā, šķeldas katls darbojas 
un Priedaines iedzīvotāju mājokļi tiek 
apsildīti no jaunās katlumājas. Līdz 
būvniecības uzsākšanai daudz laika 
prasīja dokumentācijas sakārtošana, 
tādēļ būvdarbus varējām uzsākt tikai 
1. augustā. Izaicinājums katlumājas 
tapšanas gaitā bija lietus, kas visus šos 
mēnešus lija teju katru dienu. Pirms 
projekta uzsākšanas veicām arī ģeo-
loģisko izpēti, kas rādīja, ka objekta 
celtniecības vietā jābūt smilts gruntij, 
bet realitātē tā izrādījās ļoti mālaina 
augsne. Līdz ar to nācās veikt grunts 
maiņu lielākā apjomā, nekā sākotnēji 
plānots. Neietekmējamie laika apstākļi 
un neparedzamie darbi prasīja ilgāku 
laiku katlumājas būvniecībai. Prieks, 
ka katlumāja ir uzbūvēta un palaista 
darbībā pirms ziemas sākšanās,” pastās-
tīja SIA “Kuldīgas siltumtīkli” valdes 
priekšsēdētājs Artis Roberts.

Jaunajā katlumājā klimata kon-
troles ierīce regulē siltuma nesēja 

temperatūru, vadoties pēc āra gaisa 
temperatūras. Tas nozīmē, ja āra gaiss 
paliek aukstāks, tad temperatūra kāpj, 
un otrādi. Ja kādā no dzīvokļiem ir par 
aukstu vai pārāk silti, par to jāinformē 
mājas apsaimniekotājs, jo ēku tehniskie 
stāvokļi ir ļoti atšķirīgi.

Visa darbība ir automatizēta
Katlumājas darbība ir pilnībā auto-

matizēta. Tā tiek kontrolēta ar elektro-
nisku vadības sistēmu. Ja tiek novērotas 
izmaiņas uzstādītajos parametros, tad 
atbildīgajam darbiniekam pienāk īszi-
ņa. Katlumājā uzstādīta videonovēro-
šana, kā arī ugunsdrošības un apsardzes 
signalizācija.

Vēl atlikuši nelieli veicamie dar-
bi – nosiltināt dažas caurules, šķeldas 
noliktavai pabeigt jumtu un pavasarī 
veikt teritorijas apzaļumošanu.

Sākoties apkures sezonai, kamēr 
noritēja jaunās katlumājas būvniecības 
process, Priedaines iedzīvotāji centrali-
zēto siltumu saņēma no pagaidu dīzeļ-
degvielas katliem. Šie katli paliks kā 
rezerves risinājums, lai iedzīvotājiem 
nerastos siltuma padeves pārrāvumi.

Galvenie siltuma saņēmēji – 
daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas

Centralizēto siltumu no jaunās kat-

“Kuldīgas ūdens” ceļā uz 
energopārvaldības standartu ISO 50001

SIA “Kuldīgas ūdens” viena no prioritā-
tēm ir efektīva resursu izmantošana un 
videi draudzīga darbība. Lai uzlabotu 
energoefektivitātes rādītājus, uzņēmums 
ir pieņēmis lēmumu 2018. gadā ieviest 
energopārvaldības sistēmas standartu 
ISO 50001.

Energoefektivitāte ir būtisks rādītājs 
katram mūsdienīgam uzņēmumam, ietaupītā 
enerģija nozīmē ne tikai ieguvumu, ko dod 
ietaupītās izmaksas, bet tas ir arī veids, kā lie-
lie uzņēmumi var darboties videi draudzīgāk.

ISO 50001 energopārvaldības standarts 
sevī ietver lietošanas un prasību norādījumus, 
kas palīdz izveidot un uzturēt energopār-
valdības sistēmu iestādēs, neatkarīgi no to 
darbības jomas. Ieviešot energopārvaldības 
standartu, uzņēmumam veidojas labāka 
izpratne par enerģijas patēriņu, tā monito-
ringu un patēriņa prognozēšanu nākotnē, tas 
nozīmē, ka uzņēmums var plānot patēriņu un 
rast iespēju ietaupīt enerģiju.

SIA “Kuldīgas ūdens”, ieviešot uzņē-
mumā minēto standartu, nodrošinās to, ka 
mērķtiecīgi tiks sasniegti aizvien labāki 
rādītāji energopatēriņam un tiks nodrošināti 
energoresursu izmantošanas uzlabojumi. 

Samazinot patērētās enerģijas daudzumu, 
uzņēmums darbosies videi vēl draudzīgāk.

Eiropas Komisija 2012. gada 25. oktobrī 
ir pieņēmusi Eiropas Parlamenta un Padomes 
direktīvu 2012/27/ES par energoefektivitāti, 
kuras mērķis ir samazināt dalībvalstu atka-
rību no enerģijas importa, ierobežot klimata 
pārmaiņas un veicināt energoefektīvas eko-
nomikas attīstību. Direktīva paredz virkni 
pasākumu, lai līdz 2020. gadam sasniegtu 
vispārējo energoefektivitātes mērķi, ietau-
pot 20% no Eiropas Savienības primārās 
enerģijas patēriņa, kā arī panākot turpmākos 
uzlabojumus pēc 2020. gada. Tiesību normas, 
kas izriet no minētās direktīvas, ir pieņemtas 
Latvijas Republikas likumdošanā, 2016. gada 
3. martā pieņemot Energoefektivitātes liku-
mu. Tas nosaka prasību lielajiem elektroener-
ģijas patērētājiem, arī SIA “Kuldīgas ūdens”, 
ieviest sertificētu energopārvaldības sistēmu.

LIeNe ŠTeRNBeRGA,
 SIA “Kuldīgas ūdens” biroja administratore

Priedaines jaunā katlumāja gatava

lumājas saņem vairākas daudzdzīvokļu 
dzīvojamās mājas: “Skalbes”, “Prie-
des”, “Tērces”, “Meldri”, “Kalves”, 
“Upmaļi”, “Virši”, “Priedītes”, “Lī-
gotnes”, “Bērzi”, “Atmodas”, “Upes- 
kalni”, “Grodi”, “Viļņi” un “Silavas”, 
kā arī privātmāja “Rasas”. Siltumtrase 
izbūvēta arī līdz privātmājai “Sijas”, 
kas plāno pievienoties centralizētajai 
siltumapgādei.

Plānots mainīt esošo un izbūvēt 
jaunu siltumtrasi

Pastāstot par nākotnes plāniem, 
A. Roberts bilda, ka Priedainē tiek 
plānots mainīt savu laiku nokalpo-

jušās siltumtrases, kas pārņemtas no 
SIA “Centrs”. “Šobrīd ēkām aiz meža 
sanāk siltumtrases vistālākais gals, bet, 
izbūvējot jaunu trasi, katlumāja atrastos 
pa vidu siltuma saņēmējiem.”

Jaunā Priedaines katlumāja atrodas 
teritorijā aiz veikala, starp privātmājām 
un daudzdzīvokļu dzīvojamajām mā-
jām “Atmodas”, “Virši”, “Ābeļkalni”. 
Teritorijai dots nosaukums “Siltums”.

Katlumājas būvnieki
Katlumājas pamatus, sienas un jum-

tu būvēja SIA “Kurzemes jumti”, pie-
vedceļus – SIA “Kuldīgas komunālie 
pakalpojumi”, siltumtrases, ūdensvada 
pievadus un kanalizāciju – SIA “Kuldī-

gas siltumtīkli”, bet elektropieslēguma 
pievadus, iekšējos elektrotīklus, uguns-
drošības signalizāciju un zibensaizsar-
dzību – SIA “KCE”. Apkures iekārtas 
piegādāja uzņēmums “AGB Serviss”.

Autoruzraudzību nodrošināja 
SIA “3D birojs”, bet būvuzraudzī-
bu – SIA “BaltLine Globe”. Projekta 
autors – SIA “3D birojs”.

Kopējās projekta izmaksas ir ap 
500 tūkstošiem eiro. Lai katlumāju 
uzbūvētu, Valsts kasē uz 20 gadiem 
ņemts aizdevums.

Siltumenerģijas tarifs –  49,80 eUR 
par 1 mWh plus PVN

Siltumenerģijas tarifs Priedaines 
ciemā ir tāds pats kā Kuldīgas pil-
sētā – 49,80 EUR par 1 MWh plus 
PVN (iedzīvotājiem 12%, juridiskām 
personām 21%).

Jāpiebilst, ka iepriekš apkuri Prie-
daines ciemā nodrošināja SIA “Centrs”, 
kurš vērsās Kuldīgas novada pašvaldī-
bā ar lūgumu turpmāk pašvaldībai 
nodrošināt pakalpojuma sniegšanu, jo 
uzņēmēja rīcībā esošā infrastruktūra 
bija nolietojusies un tās atjaunošanai 
nebija pietiekamu resursu. Kuldīgas 
novada pašvaldība uzdeva apkures 
pakalpojumu turpmāk nodrošināt 
SIA “Kuldīgas siltumtīkli”.

ANITAS ZVINGULeS, 
SIA "Kuldīgas siltumtīkli" sabiedrisko 

attiecību speciālistes, teksts un foto

SIA “Kuldīgas siltumtīkli” valdes priekšsēdētājs Artis Roberts pie kurtuves durvīm, 
kurās pa speciālu atveri var novērot šķeldas degšanas procesu.

Lai veicinātu Ziemassvētku laikam atbilstošu 
noskaņu Kuldīgas pilsētā un novadā, kā arī 
noskaidrotu oriģinālāko skatlogu, telpu, ēku 
fasāžu, pagalmu, priekšpagalmu īpašnie-
kus vai apsaimniekotājus un pašdarināto 
Ziemassvētku rotājumu īpašniekus, Kuldīgas 
novada pašvaldība arī šogad rīkos konkursu 
“Ziemassvētki Kuldīgas novadā”.

Konkurss norisināsies no 1. līdz 30. decembrim. 
Pieteikumus var iesniegt fiziskas un juridiskas 
personas, valsts un pašvaldības iestādes, norādot 
pieteiktā objekta adresi, veikala vai uzņēmuma 
nosaukumu (noformētāja (mākslinieka) vārdu un 
uzvārdu), kā arī sniedzot īsu pamatojumu, kāpēc 
iesniedzējs piesaka konkursam tieši šo objektu. Pie-
teikumus konkursam pieņems līdz 22. decembrim. 

Pieteikuma anketas pieejamas pašvaldības 
apmeklētāju pieņemšanas centrā Kuldīgā, 
Baznīcas ielā 1, un pagastu pārvalžu telpās. 
Pieteikuma anketu var aizpildīt arī mājaslapā 
www.kuldiga.lv, vēl kandidātu iespējams pieteikt 
pa tālruni 27020754.

Konkursā atsevišķi vērtēs skatlogus, ēku 
fasādes un priekšpagalmus, viensētas, oriģinā-
lākos dekorus un ar rokām veidotus rotājumus. 
Vērtēšanas komisija ņems vērā konkrētā objekta 

Rīko ikgadējo konkursu 
“Ziemassvētki Kuldīgas novadā”

Lai veicinātu Ziemassvētku sajūtu Kuldīgas novadā, 
ikviens aicināts piedalīties rotājumu konkursā.

noformējuma atrašanās vietu, rotājumus, kompo-
zīciju un krāsu, formu, lietoto materiālu atbilstību 
apkārtējai videi, ēkas arhitektūrai, kā arī idejas 
oriģinalitāti. 

Pirmās vietas ieguvēji katrā nominācijā saņems 
naudas balvu 75 EUR un atzinības rakstu, bet 
pārējie – atzinības rakstu un pārsteiguma balvu.

KRISTĪNe DUĻBINSKA, 
mārketinga un sabiedrisko 
attiecību nodaļas vadītāja

eDUARDA DAmBeRGA foto



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 21. decembris

KINO AfIŠA

ANce PRIeDe, 
Kuldīgas kultūras centra producente

P. 22.XII 15.00 feRDINANDS
S. 23.XII 14.00 2017, ASV
S. 23.XII 16.00 Ilgums 1’46
O. 26.XII 16.00 Animācijas piedzīvojumu filma
P. 29.XII 15.30 U
S. 30.XII 13.00 
O. 2.I 16.00 
T. 3.I 16.00 
C. 4.I 18.00 

P. 22.XII  17.00  ZVAIGŽŅU KARI: PēDējIe
O. 26.XII  20.00  DŽeDI; 2017, ASV, ilgums 2’30
T. 27.XII  17.30  Asa sižeta piedzīvojumu filma, 
C. 28.XII  19.30  fantāzija; 12+

P. 23.XII 18.00 BASmATI BLūZS
O. 26.XII 18.00 2017, ASV, ilgums 1’46
T. 27.XII 20.00 Muzikāla filma, 
C. 28.XII 17.30 romantiska komēdija; 12+

P. 29.XII 17.30 DŽUmANDŽI: LAIPNI LūGTI
S. 30.XII 17.00 DŽUNGĻOS; 2017, ASV
O. 2.I 20.00 Ilgums 2’00
T. 3.I 18.00 Piedzīvojumu komēdija, 
C. 4.I 20.00 ģimenes filma, fantāzija; 7+

P. 29.XII 20.00 BRĪNUmS
S. 30.XII 15.00 2017, ASV, ilgums 1’53
O. 2.I 18.00 Drāma, ģimenes filma
T. 3.I 20.00 7+

S. 6.I 14.00 KOKO NOSLēPUmS
Sv. 7.I 14.00 2017, ASV
O. 9.I 17.30 Ilgums 1’59
T. 10.I 16.00 Animācijas piedzīvojumu filma
C. 11.I 17.30 U

S. 6.I 16.30 mAĢISKAIS KImONO
Sv. 7.I 19.00 2017, Latvija, ilgums 1’40
O. 9.I 20.00 Komēdija, drāma
T. 10.I 18.00 12+

S. 6.I 18.30 IZKLAIDeS KARALIS
Sv. 7.I 16.30 2017, ASV, ilgums 2’19
T. 10.I 20.00 Drāma, mūzikls, biogrāfija
C. 11.I 19.30 12+

Piektdien, 22. decembrī, 18.00 Sv. Katrīnas baznīcā – Ziemassvētku koncerts. 
Kuldīgas mūzikas skolas meiteņu koris “Cantus”, Kuldīgas mūzikas skolas kamerorķestris 
un pūtēju orķestris, Kuldīgas kultūras centra jauktais koris “Ventava”. Ieeja – bez maksas.

Sestdien, 23. decembrī, 18.00 Sv. Katrīnas baznīcā – labdarības koncerts “Nāc, 
tev eņģeļi stāstīs”. Uzstāsies Kuldīgas novada bērnu un jauniešu centra popgrupas 
“Putas” un “Putiņas”. Ieeja – par ziedojumiem.

Pirmdien, 25. decembrī, 12.00 Rātslaukumā – Rūķa dzimšanas dienas svinības. 
Pirmdien, 25. decembrī, 18.00 Sv. Annas baznīcā – koncerts “Ir klusa nakts”. Kopā 

ar solistiem Ingu Pētersonu un Dināru Rudāni, diviem talantīgiem bērniem – Elizabeti Luka-
ševiču un Kristianu Jasinski – muzicēs kameransamblis Jāņa Lūsēna (taustiņinstrumenti) 
vadībā: Evija Mundeciema (flautas, zvaniņi, perkusijas), Marita Karpa (akordeons) un 
Jānis Lūsēns jun. (ģitāras). Biļetes KKC kasē un www.bilesuparadize.lv. Ieeja – 12 EUR.

Otrdien, 26. decembrī, 15.00 Kuldīgas kultūras centrā – Ziemassvētku eglīte bēr-
niem. Slepena informācija vecākiem: dalības maksa (5 EUR par dāvaniņu) jāsamaksā 
līdz 20. decembrim KKC kasē 2. stāvā.

Svētdien, 31. decembrī, 22.00–3.00 Kuldīgas kultūras centrā – Gadumijas balle. 
Gada smalkākā balle ir klāt! Aicinātas dāmas un kungi vakartērpos romantiskā atmosfērā 
pie balti klātiem galdiņiem svinīgi pavadīt veco un sagaidīt jauno gadu. Par omulību visa 
vakara garumā gādās Vilnis Dumpis, deju orķestris un pasākuma vadītājs Uģis. Darbo-
sies kafejnīca, fotosalons un laimes aka. Vietas pie galdiņiem jārezervē laikus! Biļetes 
cena līdz 15. decembrim tikai 10 EUR, vēlāk – 15 EUR (biļetes cenā iekļautas uzkodas 
un dzirkstošais vīns). Pasākumā ienest drīkstēs tikai labu garastāvokli. Savi groziņi lai 
šoreiz paliek mājās.

Lai cik dīvaini tas neizklausī-
tos, bet mans darbs ir svētki. Radīt 
un veidot svētkus. Pavasara svēt-
kus, mīlestības svētkus, vasaras 
svētkus, pilsētas svētkus, dzejas 
svētkus, svētku svētkus, kādus 
vien spējat iedomāties un izdomāt. 
Taču gada beigās – paši spožākie, 
smaržīgākie, mani mīļākie un gada 
skaistākie svētki – Ziemassvētki. 
Ar lielāko prieku uzvelku savu 
Rūķa kostīmu, lai mēneša garu-
mā mestos spēlēs un rotaļās ar 
mazajiem ķipariem. Decembri es 
varētu raksturot ar trīs vārdiem: 
konfektes, rotaļas un apskāvieni. 
Saka, ka latvieši esot vēsi pēc 
dabas. Muļķības! Apskāviens 
pēc apskāviena nāk no bērniem, 
patiesi un bez viltus.

Šogad man jautāja, vai man kā 
profesionālai aktrisei tas neesot 
pazemojoši – muļķoties un tēlot 
Rūķi. Nē, jo es taču daru to brīv-
prātīgi. Kad sastopu bērniņus, kuri 
mani mīļi apskauj un patiešām tic, 
ka es esmu Rūķis, tie ir skaistākie 
mirkļi manā darbā. Katru nedēļu 
lielajā “Laimes ratā” tiek izlozētas 
neskaitāmas dāvanas par baltu vel-
ti. Un es esmu laimīga, ka drīkstu 
būt tas mazais posmiņš dāvanu 
saņemšanas procesā. Arī to var 
saukt par dāvināšanas prieku.

Kad pagājušas trīs nedēļas 
zem Ziemassvētku zvaigznes, tad 
saprotu, ka esmu pagurusi svinēt 
un svētku sajūta pēkšņi izzudusi. 
Kur tā slēpjas, kur to meklēt? Sev 
cenšos stāstīt, ka starp spožām 
rotām un Ziemassvētku dziesmām 
ir paslēpusies mana Ziemassvētku 
sajūta.

Ielas un veikalu skatlogi izro-
tāti, adventes vainagā jau svecītes 
iedegtas. Kaut kā tomēr pietrūkst. 
Sniegs? Varbūt. Pa galvu šaudās 
neskaitāmas domas, ko tad uz-
dāvināt saviem mīļajiem, ar ko 
pārsteigt? Šogad maciņš palicis 
plānāks. Taču sirds mierīga, jo 
zinu, ka mirklī, kad visa ģimene 
atkal sasēdīsies ap svētku galda, 
būs vienalga, kas dāvanu maisā.

Es zinu, kur ir mans Ziemas-
svētku prieks! Pietiek atcerēties, 
ka drīz jau 24. datums un pie 
mammas pavarda sabrauks māsas 
un brāļi. Izmētāti pa visu Latviju, 
kur nu kurš, mana ģimene beidzot 
sabrauks kopā, lai izbaudītu laiku 
ģimenes lokā. Dziesmas un spē-
les, joki un smiekli līdz asarām. 
Katru gadu no jauna, kad sēžu ar 
visiem kopā, es saprotu, ka man 
ir neprātīgi paveicies, jo man ir 
pati brīnišķīgākā ģimene pasaulē, 
ka nekad nenoguršu mīlēt tos, kas 
man līdzās.  Re, Ziemassvētku 
sajūta pati atnākusi! Kā es gaidu 
šo vakaru! Mīļie, brauciet taču 
beidzot mājās – es jūs gaidu! 
Nekas pasaulē nav svarīgāks par 
ģimeni. Novēlu arī jums atrast 
Ziemassvētku sajūtu kopā ar sa-
viem mīļajiem!

Brīvprātīgi – 
Rūķis

ēDOLē
Decembrī – Mudītes Martinovas gleznu 

izstāde.
22. decembrī 17.00 kultūras namā – Ziemas-

svētku pasākums pagasta senioriem. Balli spēlēs 
kapela “Kā ir, tā ir”.

28. decembrī 12.00 kultūras namā – pirms-
skolas vecuma bērnus uz pasākumu aicina 
Ziemassvētku vecītis. Kopā iesim rotaļās, varēs 
piedalīties dažādās darbnīcās.

31. decembrī 22.00 kultūras namā – Vecgada 
balle un Jaunā gada sagaidīšana. Spēlēs grupa 
“Ugāles ritmi”. Ieeja tikai ar iepriekš iegādātām 
biļetēm. Biļetes cena – 5 EUR.

6. janvārī 19.00 kultūras namā – Zvaigžņu 
dienas sadancošanas koncerts. Piedalās deju 
kolektīvi “Ance”, “Spiekstiņš” no Ventspils no-
vada, Snēpele, Pāvilosta, “Mudurs”, “Sprigulis” 
no Ēdoles.

ĪVANDē
23. decembrī 16.00 muižā – pagasta bērnu 

eglīte kopā ar Kuldīgas amatierteātri.
29. decembrī 19.00 muižā – Jaungada balle. 

Vakaru atklās uguns šovs, muzicēs grupa “Imula”.
GUDeNIeKOS
Decembrī kultūras namā – Daces Nastevičas 

ar pērlītēm izadītas jostas.
KABILē
Līdz Ziemassvētkiem bibliotēkā – Eduarda 

Skabja fotoizstāde “Mūžam Latvijas debesīs”.
23. decembrī 11.00 saieta namā “Sencis” – 

eglīte pirmsskolas vecuma bērniem ar leļļu teātri 
un saldumiem no vecīša.

31. decembrī 23.00 saieta namā “Sencis” – 
Jaungada balle. Spēlēs Genādijs no Talsiem. 
Ieeja – 5 EUR. Galdiņu rezervācija, zvanot pa 
tālr. 25618976.

KURmĀLē
Pagasta vēstures istabā – izstāde par 

pašdarbību Kurmālē, sākot no pēckara gadiem.
Decembrī izstāžu zālē – Oļģerta Visvalža 

Grūbes fotoizstāde.
22. decembrī 19.00 pasākumu zālē – kon-

certs “Klāt Ziemassvētku laiks”. Uzstājas pagasta 
sieviešu vokālais ansamblis un amatierteātris.

26. decembrī 10.00 uz Kuldīgas kultūras 
centru aicināti Kurmāles pagasta pirmsskolas 
vecuma bērni un viņu vecāki. Pie Ziemassvētku 
eglītes bērnus gaidīs Liepājas leļļu teātris ar izrādi 
“Olafa Ziemassvētki”. Zem eglītes – saldumu tūta.

29. decembrī 21.00 pasākumu zālē – atpū-
tas vakars “Paliec sveiks, Veco gadiņ!” Spēlēs 
meitenes no Liepājas. Ieeja – 5 EUR. Atpūtas 
vakara laikā ieeja slēgta.

LAIDOS
22. decembrī 22.00 pamatskolas sporta 

zālē – Ziemassvētku balle kopā ar Ziemassvētku 
vecīti. Ieejas biļete – paša sarūpēta dāvaniņa. 
Vakara gaitā pašapdāvināšanās.

25. decembrī kursēs autobuss uz dievkalpo-
jumu Valtaiķu baznīcā, vietu skaits ierobežots. 
Pieteikšanās, zvanot pa tālr. 29604482.

PADURē
23. decembrī 11.00 Deksnes pasākumu 

zālē – Ziemassvētku vecītis un draugi gaidīs 
ciemos Padures pagastā deklarētos pirmsskolas 
vecuma bērnus (no 1 līdz 6 gadiem, ieskaitot).

28.  decembrī 14.00 – ikviens aicināts ie-
rasties pie pagasta bibliotēkas, lai dotos kopīgā 
pārgājienā uz mežu un jautri pavadītu laiku. Līdzi 
ņemsim dārza veltes, ko iecienījuši meža zvēriņi.

PeLČOS
22. decembrī 16.00 tautas namā – atpūtas 

pēcpusdiena pensionāriem.
25. decembrī 13.00 Ābeļciemā, Klusās ielas 

galā, laukumā pie priedītēm – Ziemassvētku 
pasākums.

ReNDĀ
22. decembrī 16.00 kultūras namā – Ziemas-

svētku vecītis gaidīs Rendas pagastā dzīvojošos 
un deklarētos bērniņus līdz 6 gadiem (ieskaitot) 
uz Liepājas ceļojošā leļļu teātra muzikālu leļļu uz-
vedumu “Kauliņ, kociņ, knikt... Ziemassvētki klāt!”

6. janvārī – brauciens uz operetes Jaungada 
koncertu “In blue” Liepājas koncertzālē “Lielais 
dzintars”. Biļetes cena – 14 EUR.

RUmBĀ
Pagasta pārvaldes zālē – Lauras Gudzinskas 

fotoizstāde “Ūdenslāses atspulgs Kuldīgā”.
23. decembrī 13.00 un 15.00 Ventas ciema 

“Bukaišos” – “Mazo bērnu eglīte”. Ierašanās ar 
ielūgumiem.

SNēPeLē
23. decembrī 15.00 kultūras namā – Ziemas-

svētku vecītis gaidīs pirmsskolas vecuma bērnus. 
Saldumu paciņas saņems tikai pagastā deklarētie 
un faktiski dzīvojošie bērni.

25. decembrī 14.00 Snēpeles luterāņu baz-
nīcā – Ziemassvētku dievkalpojums, piedalās 
vokālais ansamblis “Mozaīka”, Snēpeles vīru 
ansamblis, senioru ansamblis “Atvasara” un 
Laidu vokālais ansamblis “Vēju zvani”.

31. decembrī 21.00 kultūras namā – Jaun-
gada balle. Pieteikšanās līdz 22. decembrim 
kultūras namā vai pa tālr. 27843792.

TURLAVĀ
23. decembrī 18.00 kultūras namā – mazos 

bērnus ciemos gaidīs Ziemassvētku vecītis.

23. decembrī 22.00 kultūras namā – Zie-
massvētku balle.

24. decembrī 17.00 Lipaiķu baznīcā – Zie-
massvētku dievkalpojums un vitrāžas “Lutera 
roze” atklāšana.

25. decembrī 17.00 kultūras namā – Zie-
massvētku koncerts. Dziedās duets no Saldus 
un Turlavas sieviešu vokālais ansamblis “Viola”.

27. decembrī 18.00 kultūras namā – Ziemas-
svētku pasākums jauniešiem. Pieteikties pa tālr. 
26263960 vai 24332265.

13. janvārī 19.00 kultūras namā – kon-
certs-konkurss “Nāc un dziedi Turlavā”, izvē-
lēsimies dziesmas no latviešu kinofilmām un 
teātra izrādēm. Pieteikties pa tālr. 28614939, 
26263960 vai e-pastā: zandaspulgite@inbox.lv.

VĀRmē
Līdz 1. janvārim bibliotēkā – Kuldīgas 

fotokluba “Divas upes” Vārmes fotoplenēra 
izstāde. 

22. decembrī 11.00 pamatskolas zālē – 
Ziemassvētku eglīte pirmsskolas vecuma 
bērniem, kuri neapmeklē pirmsskolas izglītības 
iestādi.

31. decembrī 23.00 sporta hallē – Jaunā 
gada sagaidīšanas balle visai ģimenei kopā ar 
Uldi Fridrihsonu. 24.00 svētku salūts. Ieeja – 
3 EUR (16+), 1 EUR (7–15 g.). Līdz 16 gadiem 
ieeja kopā ar vecākiem. 24.00 – svētku salūts.

13. janvārī 13.00 sporta hallē – senioru 
balle “Ko nesīs Jaunais gads?” Aicināti pagasta 
seniori un draugi no citiem pagastiem. Balle 
kopā ar Māri Lemberu. Zīlēsim un minēsim, kas 
mūs gaida 2018. gadā. Dalības maksa – 3 EUR. 
Pieteikties līdz 11. janvārim pa tālr. 28742355, 
27884937.

23.XII 10.00 Kuldīgas novada atklātais čempionāts galda tenisā; KNSS halle, 
  Piltenes iela 25, Kuldīga
26.XII 11.00 A. Grandberga un J. Vilerta piemiņas turnīrs šahā; KNSS šaha klubs, 
  Liepājas iela 14, Kuldīga
28.XII 11.00 Kuldīgas NSS Ziemassvētku turnīrs šahā jauniešiem; KNSS klubs Poligons, 
  Virkas iela 15, Kuldīga
30.XII 13.00 Kuldīgas novada atklātais čempionāts telpu futbolā; KNSS halle, 
  Piltenes iela 25, Kuldīga
30.XII 18.00 Latvijas 1. līgas meistarsacīkstes florbolā: FK “Kuldīga”/KNSS-FK “Roja Rauda Print”; 
  KNSS halle, Piltenes iela 25, Kuldīga
3.I 17.30 Latvijas meistarsacīkstes florbolā U-13 grupā; KNSS halle, Piltenes iela 25, Kuldīga
4.I 18.00 Kurzemes čempionāts telpu futbolā U-14 grupā; KNSS halle, Piltenes iela 25, Kuldīga
4.I 19.00 Kurzemes čempionāts telpu futbolā U-16 grupā: Kuldīgas NSS-Saldus SS 2; 
  KNSS halle, Piltenes iela 25, Kuldīga
6.I 10.00 Latvijas meistarsacīkstes florbolā U-12 grupā; KNSS halle, Piltenes iela 25, Kuldīga
7.I 14.00 Latvijas čempionāts Nacionālā līgā 2. divīzijā volejbolā vīriešiem: 
  Kuldīgas NSS-Rēzeknes nov.; KNSS halle, Piltenes iela 25, Kuldīga
10.I 17.30 Latvijas meistarsacīkstes florbolā U-14 grupā; KNSS halle, Piltenes iela 25, Kuldīga
12.I 19.00 Kuldīgas novada “Sporta laureāts 2017”; Kuldīgas kultūras centrs, 
  Raiņa iela 21, Kuldīga

SPORTA PASĀKUmI DecemBRĪ UN jANVĀRĪ


