
Kafejnīcas “Tilts” apmeklētāji Māris Dadzis ar dēlu Mārtiņu atzinīgi 
vērtēja jauno pasākumu. Jāatzīst, ka “Kuldīgas garša” izpelnījusies mazo 
pilsētas svētku titulu.
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BĒrZIŅa,
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priekšsēdētāja

No 13. līdz 19. martam pirmo reizi 
Kuldīgā notika Restorānu nedēļa 
“Kuldīgas garša”. 

Tā sākās līdz ar pavasara iestāšanos 
un pamudināja ne tikai vietējos iedzī-
votājus meklēt “Kuldīgas garšas”, bet 
arī agrāk nekā citus gadus pievilināja 
tūristus. Daudzi interesenti devās 
uz kādu no deviņām kafejnīcām un 
restorāniem un nobaudīja īpašos 
piedāvājumus, kas izstrādāti speciāli 
Restorānu nedēļai.

Viena no pasākuma dalībniecēm, 
konditorejas “Šarlote” vadītāja Aira 
Egle klientiem piedāvāja kūpinātas 
cūkgaļas kišu un pekanriekstu kūku, 
kuru receptes ņēmusi no savas “burvju 
klades”, kā arī kādu karsto dzērienu. 
Šis piedāvājums līdz šim nav bijis 
sortimentā, taču pēc cilvēku atsauk- 
smēm un aicinājuma vadītāja apsver 
to iekļaut arī ikdienas piedāvājumā. 
Apmeklētāji “Šarlotes” īpašo piedā-
vājumu novērtē. Vadītāja atzina: “Ja 
ikdienā “Šarlotē” pati negatavoju, tad 
šobrīd to daru, jo pieprasījums tiešām 
ir liels. Nevienu brīdi nenožēlojam, ka 
piekritām piedalīties pasākumā.”

Tā kā pavasara sākums restorānu 
un kafejnīcu īpašniekiem ir kluss 
periods, jo tūrisms pilsētā vēl īsti nav 
sācies un arī vietējie iedzīvotāji mazāk 
apmeklē publiskas vietas, kafejnīcas 
“Tilts” darbinieks Klāvs Šlakorciņš 
pastāstīja, ka apmeklētība ir gandrīz 
četras reizes lielāka. “Cilvēki regulāri 
zvana un veic rezervāciju. Esam ļoti 
apmierināti ar pasākumu.”

Kafejnīca “Pagrabiņš” ir iecienīta 
vieta iedzīvotāju vidū arī ikdienā, 
tāpēc Restorānu nedēļa ir īpašs pār-
baudījums, lai ikvienu apmeklētāju 
izdotos nodrošināt ar piedāvājumu. 
Īpašnieks Raimonds Lapuķis: “Visa 
pilsēta kustas, nāk ļoti daudz cilvēku. 
Jau pirmajās dienās mums aptrūkās 
karpas, tāpēc steidzīgi pats braucu 
meklēt un dūmot. Arī darbiniekiem 
tas ir pārbaudījums, jo līdz šim neesam 
pasnieguši restorāna tipa ēdienu, taču 
šī pieredze ļauj mums pacelt augstāk 
savu latiņu.” Lai izstrādātu restorāna 
maltītes piedāvājumu, ēdienkarti palī-
dzēja sastādīt Latvijā atzītais šefpavārs 
Nauris Hauka. Īpašās maltīšu garšas 

Kuldīgā garšas ir izcilas

kafejnīcas klienti atzinīgi novērtējuši, jo pēc viņu ierosinājuma turp-
māk ēdienkartē plānots iekļaut desertu. R. Lapuķis novērojis arī, ka 
lielākā daļa apmeklētāju ir vietējie, taču trešdaļa –  pilsētas viesi.

Restorānu nedēļas ietvaros vairāki dalībnieki rīkoja darbnīcas, 
degustācijas un meistarklases. Restorānā “Bangert’s” ģimenes bija 
aicinātas uz ravioli darbnīcu. “Paša gatavots vienmēr ir gardāks,” 
sacīja vadītāja Anda Šīmane. Vislielāko interesi par ravioli gatavo-
šanu izrādīja tieši mazākie dalībnieki. Viņus patiesi aizrāva mīklas 
mīcīšana, gaļas pildīšana un noslēgumā – pagatavotā nobaudīšana.

Kuldīgas novada Domes priekšsēdētāja Inga Bērziņa ir gan-
darīta, ka organizatoriem izdevies novada iedzīvotājus un viesus 
iepriecināt ar vēl nebijušu pasākumu. Tas devis pienesumu ne 
tikai iedzīvotājiem, bet arī uzņēmējiem. Turklāt katrs pasākuma 
dalībnieks centies pasniegt labāko ēdiena un viesmīlības ziņā. 
Viņa bilst: “Niansētās garšas un greznais noformējums pārsteidza, 
turklāt lielais pieprasījums iedvesmoja arī turpmāk domāt par šāda 
pasākuma rīkošanu.”

Arī apjautātie klienti par Restorānu nedēļas piedāvājumu un 
dalībniekiem priecājas, turklāt tas ir iemesls, lai izietu no mājām 
un iepriecinātu sevi ar ko garšīgu. Vairākus restorānus apmeklēja 
arī delegācija no Tukuma. Viņi atzina, ka pasākums ir izdevies un 
nobaudītās maltītes – ļoti garšīgas.

Vēl “Kuldīgas garšā” piedalījās restorāns “Goldingen Room”, 
“Jēkaba sēta”, dzīvās uguns krodziņš “Klūdziņa”, bārs/klubs 
“Stender’s” un ekspresrestorāns “Ņamma”.

Konditorejas “šarlote” vadītāja aira Egle apmeklētājus lutināja ar piedāvājumu, kas gatavots pēc viņas īpašās receptes.

Kafejnīcas “Pagrabiņš” saimnieks raimonds 
Lapuķis ir gandarīts par restorānu nedēļā 
gūto pieredzi un apmierinātiem klientiem.

restorāns "Bangert's" šefpavāra aigara Sīļa vadībā 
ikvienu aicināja uz ravioli darbnīcu.

anDaS šĪManES foto

SIGnETa LaPIŅa, 
sabiedrisko attiecību speciāliste

arTa GuSTOVSKa foto

Pavasara gaiss un krāsas mudina 
doties laukā, sākt rosīties dārzā 
un sētā vai vienkārši pastaigāties 
svaigā gaisā. 

Iepriekšējā nedēļā mūs aicināt 
aicināja deviņi krodziņi, kuri pie-
dalījās pirmajā “Kuldīgas garšas” 
nedēļā.  Atsauksmes sociālajo 
tīklos liecina, ka Restorānu nedēļa 
ir izdevusies un turpmāk tai jākļūst 
par Kuldīgas tradīciju. Prieks, ka 
krodziņi bija pilni arī darbdienās, 
ne tikai nedēļas nogalēs, kad iero-
das tūristi. Tas liecina, ka vietējie 
iedzīvotāji labprāt izmanto šādu 
piedāvājumu. Vairāki darba kolek-
tīvi pat devās kopīgās pusdienās, 
lai baudītu mūsu krodziņu pavāru 
radītos meistardarbus. 

Nezinu kā citiem, bet man Res-
torānu nedēļa vairoja apziņu, ka 
Kuldīga var! Un mēs patiesi arvien 
vairāk un vairāk varam būt lepni, 
ka dzīvojam tieši Kuldīgas novadā. 

Ļoti lielu paldies vēlos pateikt 
visu krodziņu, kafejnīcu un res-
torānu saimniekiem, pavāriem, 
viesmīļiem, ikvienam, kurš pielika 
savu radošo domu un darbu. Gan-
darījums par mūsu zemniekiem, 
uzņēmējiem un vīndariem, kuri 
piegādāja kvalitatīvus vietējos pro-
duktus. Bet, lai “Kuldīgas garšas” 
nedēļa izdotos, bija vajadzīgs kāds, 
kurš visu satur kopā, rūpējas par 
iesaistītajiem dalībniekiem, reklā-
mu, skaistajiem priekšautiem, logo 
un galda kartēm, kā arī iedvesmo 
komandu kopīgam darbam. Jana 
Bergmane ir cilvēks, kurai īpašs 
paldies par “mazajiem pilsētas 
svētkiem”, kā pasākums tika no-
dēvēts sociālajos tīklos.

Daudzi no mums ar nepacietību 
gaida brīdi, kad varēs rušināties 
dobēs dārzā, savukārt zemnieku 
saimniecībām tuvojas sējas laiks. 
Pirms tā sākšanās 7. aprīlī Mākslas 
namā notiks Uzņēmēju diena lauk-
saimniekiem, kurā par aktualitātēm 
stāstīs zemkopības ministrs Jānis 
Dūklavs un nozares eksperti.

Dabai mostoties, lai izdodas at-
rast laiku aktīvai atpūtai svaigā gai-
sā! Ja ne skriešanai vai peldēm, tad 
vismaz pastaigām vizbulīšu pilnos 
mežos un pakalnos. Mans iecienī-
tais brīvdienu nūjošanas maršruts 
sākas no “Lapsu” mājām Padures 
pagastā, tad gar Ventas krastu 
līdz pat “Vecajai skolai” un gar 
Tigavas dīķi atpakaļ. Interesants 
būs arī pārgājiens uz Baltavotu un 
Melnavotu, Kundu pilskalnu, Ūšu 
namiņu, Māmuļas alu un Sarkana-
jām sienām Ventas ielejā, Riežupes 
smilšu alām, Maņģenes mežiem, 
Muižarāju klintīm Abavas krastā 
un daudzām citām vietām.

Lai Jums spēks, veselība un 
pavasaris sirdīs!

Tapusi lieliska, 
jauna tradīcija
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Pieminēs komunistiskā genocīda upurus
25. martā 13.00 piemiņas vietā 
Pētera ielā, Kuldīgā, notiks 
komunistiskā genocīda upuru 
piemiņas brīdis.

Pasākumu vadīs Kuldīgas Sv. An-
nas evaņģēliski luteriskās baznīcas 
mācītājs Mārtiņš Burke-Burkevics. 
Klātesošos uzrunās Kuldīgas novada 
Domes priekšsēdētājas pirmais viet-
nieks Viktors Gotfridsons, Kuldīgas 
novada Politiski represēto biedrības 
priekšsēdētāja Cecīlija Kinda un 
Kuldīgas novada muzeja pētnieciskā 
darba speciāliste Ingrīda Pole.

1949. gada 25. martā notika 
visplašākā Latvijas iedzīvotāju izsū-
tīšana uz Sibīriju un citiem attāliem 

Padomju Savienības reģioniem. 
Latviešu tautai pagājušajā gadsimtā 
viens no visdrūmākajiem periodiem 
ir bijis tieši deportāciju laiks. Maz ir 
tādu notikumu, kas būtu atstājuši tik 
lielu ietekmi uz nacionālo apziņu kā 
1941. gada 14. jūnija un 1949. gada 
25. marta deportācijas. 1941. gada 
14. jūnija deportācija galvenokārt 
bija vērsta pret personām, kuras sa-
vas agrākās nodarbošanās laikā tika 
uzskatītas okupācijas režīmam par 
neuzticamām un bīstamām. Par upu-
riem kļuva politiķi, valsts ierēdņi, ar-
mijas un policijas virsnieki, aizsargi, 
literāti, mācību spēki, uzņēmēji un 
tirgotāji. Deportācijai tika pakļauti 
šo personu ģimenes locekļi neatka-

rīgi no viņu vecuma. No Latvijas 
aizveda vairāk nekā piecpadsmit ar 
pusi tūkstošu cilvēku. No Kuldīgas 
apriņķa deportēja 598 cilvēkus, 
no kuriem 302 bija vīrieši, kurus 
atšķīra no ģimenēm, un tikai retais 
izdzīvoja Gulaga nometnēs. Daudzi 
bērni kļuva par bāreņiem, jo tēvus 
viņi pēdējo reizi redzēja dzelzceļa 
stacijās, bet mātes no pārcilvēcīga 
darba un bada nomira nometināju-
ma vietās. 1949. gada 25. martā uz 
Sibīriju deportēja aptuveni 44 000 
cilvēku – ģimenes ar bērniem un 
sirmgalvjiem, starp tiem aptuveni 
2500 ļaužu no Kuldīgas apriņķa.

InGrĪDa POLE,
 pētnieciskā darba speciāliste

anketē par pakalpojumiem
Kuldīgas novada pašvaldības 
aģentūra “Kuldīgas attīstības 
aģentūra” veic iedzīvotāju anke-
tēšanu Kuldīgas novada attīstī-
bas programmas uzraudzības 
ziņojuma ietvaros.

Aptaujas mērķis ir noskaidrot 
Kuldīgas novada iedzīvotāju vie-
dokli par pakalpojumu pieejamību 
un kvalitāti, kā arī par vispārējām 

attīstības tendencēm un būtiskāka-
jām problēmām.

Aptaujas anketas pieejamas vietnē 
www.kuldiga.lv, sociālajos tīklos 
facebook.com, draugiem.lv lapā “Kul-
dīga”, kā arī Kuldīgas novada Domē, 
Baznīcas ielā 1, laikrakstā “Kurzem-
nieks”, 1905. gada ielā 19, Kuldīgas 
attīstības aģentūrā, Pilsētas laukumā 3 
un novada pagastu pārvaldēs. Anketē-
šana notiks līdz 21. aprīlim.

SIA “Kuldīgas ūdens” aicina 
piedalīties cenu aptaujā

SIA “Kuldīgas ūdens” aicina 
interesentus piedalīties cenu ap-
taujā par uzņēmumam piederošā 
ūdenstorņa demontāžu. 

Pretendentam jānodrošina ūdens-
torņa demontāžas darbu izpilde. 
Ūdenstornis atrodas Tehnikas ielā, 
Kuldīgā. Darbu izpildes termiņš – 
projekta izstrāde un saskaņošana – 
ne vēlāk kā līdz 2017. gada 4. au-
gustam, savukārt būvdarbi jāveic 
60 dienās pēc līguma noslēgšanas. 
Piedāvājums noformējams, aizpildot 
tehniskā un finanšu piedāvājuma 
formu, ietverot nepieciešamo saturu.

Piedāvājumi iesniedzami rak- 
stiski SIA “Kuldīgas ūdens” birojā 
Ventspils ielā 15, Kuldīgā darba 
dienās no 8.00 līdz 12.00 un no 13.00 
līdz 17.00, pirmdienās līdz 18.00, 
piektdienās līdz 16.00. Pieteikumus 
var iesūtīt elektroniski e-pastā: 

kuldigas.udens@pcabc.lv ne vēlāk 
kā līdz 7. aprīļa 14.00. Pēc norādītā 
datuma un laika piedāvājumi netiks 
pieņemti. Ja pretendents izvēlas 
nosūtīt piedāvājumu pa pastu vai 
kurjerpastu, tad visu atbildību par 
iespējamo pasta sūtījumu aizkavē-
šanos vai citiem apstākļiem, kas 
var traucēt piedāvājuma savlaicīgu 
nogādāšanu norādītajā adresē, uz-
ņemas pretendents.

Pasūtītājs patur tiesības pārtraukt 
iepirkuma procedūru bez rezultā-
tiem, ja pasūtītāja rīcībā pieejamais 
finansējums būs nepietiekams.

Cenu aptaujas anketa atrodama 
vietnē www.kuldiga.lv. Kontaktin-
formācija: uldis.kuzmins@pcabc.
lv, tālr. 26304650.

LIEnE šTErnBErGa, 
SIa “Kuldīgas ūdens” biroja 

administratore

Lai uzlabotu satiksmes drošību, 
Kuldīgas ielas papildinās trīs 
ātrumvaļņi un ceļa norādījuma 
zīmes “Dzīvojamā zona”. 

Ātrumvalnis jau uzstādīts Vienības 
ielā pie Kuldīgas 2. vidusskolas un 
Gravas ielā pie apgaismojuma laternas 
pretī V. Plūdoņa Kuldīgas ģimnāzijai. 
Grants ielā 29 un Virkas ielā 25 ātrum-
vaļņi tiks ierīkoti tuvākajā laikā.

Savukārt ceļa norādījuma zīmes 
“Dzīvojamā zona” tiks izvietotas 
starp Piltenes un Vakara ielu Kuldīgā.

Ātrumvaļņu izvietošanu un ceļa zīm-
ju uzstādīšanu pilsētā veic SIA “Kuldī-
gas komunālie pakalpojumi”, saskaņojot 
ar VAS “Latvijas Valsts ceļi”.

anITa ZVInGuLE, 
SIa “Kuldīgas komunālie 

pakalpojumi” sabiedrisko attiecību 
speciāliste

Izsludināts metu konkurss vides 
objekta Brīvības cīnītājiem izveidei 

Kuldīgas novada pašvaldība iz-
sludinājusi metu konkursu vides 
objekta Brīvības cīnītājiem izvei-
dei Liepājas ielā 39, Kuldīgā.

Nolikums paredz, ka piedāvājumi 
iesniedzami līdz šī gada 11. maija 
13.00 Kuldīgas novada pašvaldībā, 
Baznīcas ielā 1, Kuldīgā.

Konkursā iesniegtos darbus vēr-
tēs žūrijas komisija, kurā darbosies 
Kuldīgas novada Domes priekšsēdē-
tāja Inga Bērziņa, Kuldīgas novada 
pašvaldības Būvniecības nodaļas 
vadītāja Jana Jākobsone, arhitekte 

Zaiga Gaile, Latvijas Mākslas aka-
dēmijas rektors prof. Aleksejs Nau-
movs, Latvijas Mākslas akadēmijas 
tēlniecības katedras vadītājs Bruno 
Strautiņš, Kuldīgas iedzīvotājs Juris 
Purviņš, Valsts kultūras pieminekļu 
aizsardzības inspekcijas vadītājs 
Juris Dambis.

Kuldīgas iedzīvotāji vēlas ide-
jisku vides objektu veltītu brīvībai, 
kas nebūtu saistīts ar vienu konkrētu 
laika posmu Latvijas atbrīvošanas 
cīņu vēsturē, bet ietvertu sevī ide-
ju par Latvijas brīvību, kuras dēļ 
arī kuldīdznieki dažādos laikos ir 

cīnījušies. Izvēlētā vieta ir skvērs 
Liepājas ielā 39 – nacionāli nozī-
mīgu notikumu vieta, kas atspo-
guļo Latvijas vēsturē ievērojamus 
pārmaiņu procesus un ir saistīts ar 
Latvijas valstiskuma veidošanās un 
atjaunošanas piemiņas saglabāšanu. 
1935. gada 12. maijā skvērā Liepā-
jas ielā 39 Latviešu veco strēlnieku 
biedrības Kuldīgas nodaļa ielika pa-
matakmeni piemineklim par Latvijas 
brīvību kritušajiem karavīriem, kas 
saglabājies līdz mūsdienām.

LaurIS HErCEnBErGS, 
projektu speciālists

No 30. marta līdz 2. aprīlim 167 
vietās Latvijā notiks pasākums 
“Satiec savu meistaru”. Jau sesto 
gadu dalību meistaru dienās ir 
pieteikusi arī Kuldīgas novada 
muzeja rokdarbu kopa “Čaupe”.

Šajā gadā pasākuma tēma Kuldīgā 
būs “Uzadi savu cimdu”. Cimdi ir 
viena no greznākajām lietām jau no 
seniem laikiem, ko gan meitas, gan 
sievas adīja lielā daudzumā. Čaklām 
meitām, ejot pie vīra, pūrā bija vairāki 
simti cimdu pāru, ar kuriem bagātīgi 
apdāvināja radus un greznoja jauno 
dzīves vietu. Latviešu rakstainie 
cimdi ir kā mākslas darbs, kas atklāj 
gan krāsu, gan rakstu daudzveidību. 
Tādēļ trīs dienu laikā būs iespēja no 
pamatiem uzburt katram interesentam 
savu mākslas darbu. 

31. martā no 18.00 līdz 20.00 
adīsim cimda valnīti. 

1. aprīlī no 12.00 līdz 15.00 adīsim 
cimda daļu līdz noraukuma vietai. 

2. aprīlī no 12.00 līdz 15.00 
adīsim cimda noraukumu un īkšķi. 

Nodarbības notiks Kuldīgas no-
vada muzeja administrācijas ēkā, 2. 
stāvā, Pils ielā 5.  

Meistaru dienas atkal klāt

Lūgums pasākuma dalībniekiem 
līdzi paņemt katram savas mīļākās 
zeķu adāmās adatas. Pārējie mate-
riāli būs pieejami uz vietas. Gaidīti 
visi interesenti, lai kopā adītu katrs 
savu cimdu.

“Satiec savu meistaru” pasākuma 
būtība ir vēstīt plašākai sabiedrībai 
par cilvēkiem, viņu zināšanām un 

prasmēm, kas saglabātas un pārman-
totas no paaudzes paaudzē.

Sīkāka informācija pa tālr. 
26243212 (Jolanta Mediņa), e-pasts: 
muzejs.jolanta@inbox.lv

JOLanTa MEDIŅa, 
Kuldīgas novada muzeja 

pētnieciskās nodaļas vadītāja
Kuldīgas novada muzeja arhīva foto

šogad pasākumā “Satiec savu meistaru” Kuldīgas novada muzejs aicina piedalī-
ties un uzadīt savu cimdu.

Kuldīgā jauni ātrumvaļņi 
un zīmes “Dzīvojamā zona”

Gravas ielā pie V. Plūdoņa Kuldīgas ģimnāzijas novietots ātrumvalnis, lai skolēnu 
pārvietošanās būtu drošāka.

Uzņēmēju diena lauksaimniekiem
Kuldīgas novada pašvaldība aici-
na novada uzņēmējus, jo īpaši 
lauku ļaudis, piedalīties Kul-
dīgas novada Uzņēmēju dienā 
lauksaimniekiem, kas notiks 
7. aprīlī no 10.00 līdz 15.00 Kul-
dīgas Mākslas namā, 1905. gada 
ielā 6.

Uzņēmēju dienā ar novada zem-
niekiem un lauksaimniekiem tiksies 
LR zemkopības ministrs Jānis 
Dūklavs, lai diskutētu par lauk-

saimniekus interesējošām tēmām, 
piemēram, par zaļināšanas prasī-
bām, kas jāievēro platībmaksājumu 
pieteicējiem 2018. gadā, par ES 
fondu atbalstu, par elektrības pie-
slēgumiem ražošanas ēkās nākotnē, 
par Āfrikas cūku mēra izplatīšanās 
draudiem u. c. 

Par Lauku atbalsta dienesta 
aktualitātēm informēs  dienesta 
direktore Anna Vītola-Helviga. 
Latvijas Lauku konsultāciju un 
izglītības centra (LLKC) valdes 

priekšsēdētājs Mārtiņš Cimerma-
nis stāstīs par lauksaimniecības 
nozīmīgajām nozarēm LLKC ska-
tījumā, savukārt LLKC Kuldīgas 
biroja vadītāja Daiga Mellere in-
formēs par plānotajām apmācībām 
un semināriem lauksaimniekiem 
un lauksaimniecības produkcijas 
ražotājiem. Aicināta arī Valsts 
ieņēmumu dienesta (VID) ģene-
rāldirektora vietniece Dace Pe-
lēkā, lai stāstītu par aktualitātēm 
nodokļu administrēšanā – reversā 

PVN piemērošanu graudaugu un 
tehnisko kultūru piegādēm un PVN 
pārmaksu atmaksu, par gada ienā-
kumu deklarācijas aizpildīšanas un 
iesniegšanas kārtību VID. Dienas 
noslēgumā enerģētikas konsultants 
Dainis Treijs sniegs izsmeļošu in-
formāciju par enerģijas taupīšanu 
zemnieku saimniecībās.

Pasākumā visas dienas garumā 
būs iespēja saņemt VID speciālistu 
individuālās konsultācijas.

Informācija par dienas kārtību un 

pieteikšanās atrodama vietnē www.
kuldiga.lv, sadaļā “Uzņēmējiem”. 
Pieteikšanās Uzņēmēju dienai līdz 
3. aprīlim.

Plašāka informācija pie Kuldīgas 
attīstības aģentūras direktora viet-
nieces Daces Šēles, zvanot pa tālruni 
26691192 vai rakstot e-pastā: dace.
sele@kuldiga.lv.

DaCE šĒLE,
 Kuldīgas attīstības aģentūras 

direktora vietniece
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Būvniecības komisijā 2017. gada februārī lemtais

akceptētās būvniecības ieceru dokumentācijas 
Objekta nosaukums Adrese Dokumentācijas veids
Pirts  “Valciņi”, Padures pagastā Paskaidrojuma raksts
Dārza māja ar garāžu Jasmīnu ielā 24, Ābelē, Pelču pagastā Būvprojekts 
Mazēka Jelgavas ielā 1-2, Kuldīgā Paskaidrojuma raksts
Saimniecības ēka - šķūnis Aveņu alejā 2, Kuldīgā Paskaidrojuma raksts 
Uguns novērošanas tornis  Uguns novērošanas tornis, Snēpeles pagastā Būvprojekts 
Futbola treniņu laukuma mākslīgā seguma un 
pamatnes ierīkošana Īsā ielā 4, Kuldīgā Paskaidrojuma raksts 

Ēkas telpu grupas vienkāršotā atjaunošana Jelgavas ielā 2-2, Kuldīgā Apliecinājuma karte 
Ēkas pārbūve Ganību ielā 25, Kuldīgā Būvprojekts 
Pirts  “Abavas”, Rendas pagastā Paskaidrojuma raksts
Aptiekas telpu vienkāršotā atjaunošana TC “Rimi” Sūru ielā 2, Kuldīgā Apliecinājuma karte
Tirdzniecības telpu vienkāršotā atjaunošana 
TC “Rimi” Sūru ielā 2, Kuldīgā Apliecinājuma karte

Vasarnīca Ceriņu alejā 26, Kuldīgā Būvprojekts 
Žogs Ievu alejā 30, Kuldīgā Paskaidrojuma raksts
Saimniecības ēka  “Tumpeļi”, Laidu pagastā Būvprojekts 
Pagalma labiekārtošana un bruģa seguma izbūve 
Gaismas ielas 4. nama pieguļošajā teritorijā Skuju ielā 2, Kuldīgā Paskaidrojuma raksts

Telpu vienkāršotā atjaunošana ar funkciju maiņu  “Miķeļi”, Rumbas pagastā Apliecinājuma karte
Dzīvojamā māja  “Vāveres”, Kurmāles pagastā Būvprojekts 
Dzīvojamās ēkas nojaukšana  “Upmaļi”, Padures pagastā Paskaidrojuma raksts
Žogs  “Upmaļi”, Padures pagastā Paskaidrojuma raksts
Dzīvojamās mājas pārbūve Graudu ielā 1B, Kuldīgā Būvprojekts 
Kuldīgas Mākslas un humanitāro zinību vidussko-
las ēkas fasādes vienkāršotā atjaunošana Pētera ielā 5, Kuldīgā Ēkas fasādes aplieci-

nājuma karte
LR Prokuratūras nomāto telpu vienkāršotā at-
jaunošana Pilsētas laukumā 4, Kuldīgā Apliecinājuma karte

Dārza māja Lazdu alejā 2, Kuldīgā Paskaidrojuma raksts 

Izdotās būvatļaujas 

Objekta nosaukums Adrese
Uguns novērošanas tornis  Uguns novērošanas tornis, Snēpeles pagastā
Ēkas pārbūve Ganību ielā 25, Kuldīgā 
Vasarnīca Ceriņu alejā 26, Kuldīgā
Dzīvojamās mājas pārbūve Graudu ielā 1B, Kuldīgā

2017. gada februārī ekspluatācijā pieņemtās būves
Nosaukums Adrese Pasūtītājs
Pirts “Stalti”, Padures pagastā Indra Martinsone
Ventspils ielas posma no Grants 
ielas līdz Gravas ielai un Ventspils 
un Gravas ielas krustojuma pārbūve 
Kuldīgā

Ventspils ielas posma no Grants ielas 
līdz Gravas ielai un Ventspils un Gravas 
ielas krustojuma pārbūve Kuldīgā

Kuldīgas novada pašvaldība

Dzīvojamās ēkas atjaunošana Kaļķu ielā 3, Kuldīgā Maija Noemi 
Pašapkalpošanās auto mazgātava Adatu ielā 5, Kuldīgā SIA “LL Mazgātava”

Dzīvojamās ēkas nesošo un noro-
bežojošo konstrukciju renovācija 
(atjaunošana) un restaurācija

Baznīcas ielā 30, Kuldīgā Kuldīgas novada pašvaldība

Publisko iepirkumu komisijā februārī pieņemtie lēmumi
Iepirkuma priekšmets Lēmuma pieņemšanas 

 datums Uzvarētājs

Riežupes tilta demontāža, autoceļš 6284A003 “Mež-
valde – Galmicas” 02.02.2017. SIA “401 Logistic”; 9555,60 EUR bez PVN

Kuldīgas novada suvenīra – sudraba karotīšu iegāde 02.02.2017. SIA “PRO-BALTIC”; 4605,60 EUR bez PVN

Būvprojekta “Gājēju ietves izbūve Dārza ielas posmā 
no Vītolu ielas līdz Grants ielai, Kuldīgā” izstrāde un 
autoruzraudzība

09.02.2017. SIA “JOE”; 6800 EUR bez PVN

Būvprojekta “Gravas ielas posma (kadastra Nr. 6201 
008 0194) no Ventspils ielas līdz Gravas ielas posmam 
(kadastra Nr. 6201 008 0257) un Gravas un Dārza 
ielas krustojuma pārbūve, Kuldīgā, Kuldīgas novadā” 
izstrāde un autoruzraudzība

09.02.2017. SIA “JOE”; 15 300 EUR bez PVN 

Būvprojekta “Kuldīgas 2. vidusskolas telpu renovā-
cija Jelgavas ielā 62, Kuldīgā” izmaiņu izstrāde un 
autoruzraudzība

22.02.2017. SIA “3d birojs”; 9950 EUR bez PVN

Biedrība “Darīsim paši!” izsludina 
projektu pieteikumu konkursu

Biedrība “Darīsim paši!” izsludina atklā-
ta konkursa projektu pieteikumu pieņem-
šanas 2. kārtu Lauku attīstības program-
mas 2014.–2020. gadam 19.2. pasākuma 
“Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrī-
bas virzītas vietējās attīstības stratēģiju” 
ietvaros apstiprinātās sabiedrības virzītas 
vietējās attīstības stratēģijas īstenošanai.

Projektu iesniegumu pieņemšana no-
tiks no 3. aprīļa līdz 3. maijam, konkursa 
2. kārtā pieejamais publiskais finansējums ir 
423 340,34 EUR.

Iesniegumus pieņems 1. rīcībā “Atbalsts 
vietējās ekonomikas stiprināšanai”.

Projektu īstenošanas termiņš:
1) ja tiek veikta būvniecība, teritorijas 

labiekārtošana – divi gadi no Lauku atbalsta 
dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta 
iesnieguma apstiprināšanu;

2) pārējiem projektiem – viens gads no 
Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas 
par projekta iesnieguma apstiprināšanu.

Projekta iesniegumu var iesniegt Lauku 
atbalsta dienesta elektroniskās pieteikšanās 

sistēmā eps.lad.gov.lv/login vai elektroniska 
dokumenta veidā, parakstītu ar drošu elektro-
nisko parakstu un apliecinātu ar laika zīmogu 
saskaņā ar Elektronisko dokumentu likumā 
noteikto kārtību, nosūtot uz Lauku atbalsta 
dienesta elektroniskā pasta adresi: lad@lad.
gov.lv.

Iesniegumu papīra formātā var iesniegt 
biedrībā “Darīsim paši!” Pilsētas laukumā 
4, 3. stāvā, Kuldīgā – divos eksemplāros un 
tā elektronisko kopiju, kas ierakstīta ārējā 
datu nesējā (ja to neiesniedz dienesta EPS 
vai elektroniska dokumenta veidā saskaņā ar 
Elektronisko dokumentu likumu).

Ar Kuldīgas, Skrundas un Alsungas novada 
sabiedrības virzītu vietējās attīstības stratēģiju 
(SVVA) un dokumentāciju, kas nepieciešama, 
lai iesniegtu projekta iesniegumu, var iepa-
zīties: biedrības “Darīsim paši!” mājaslapā 
sadaļā “Leader”, “Vietējās attīstības stratēģi-
ja”; Lauku atbalsta dienesta mājaslapā sadaļā 
“Atbalsta veidi”, “Projekti un investīcijas”.

IEVa BIrBELE, 
biedrības “Darīsim paši!” koordinatore 

Traktortehnikas īpašnieku 
ievērībai

Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra atgādina – lai piedalītos ceļu satiksmē, traktortehnika 
un tās piekabes jāsagatavo un jāuzrāda ikgadējai tehniskajai apskatei.

Apskates laikā vadītājam jābūt līdzi derīgai atbilstošas kategorijas traktortehnikas vadītāja 
apliecībai, tehnikas reģistrācijas apliecībai un jābūt derīgai OCTA polisei. No 2017. gada 30. 
jūnija par Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras sniegtajiem pakalpojumiem varēs samaksāt 
TIKAI ar bezskaidras naudas maksājumu.

Tālrunis 29425676, 29920594 vai www.vtua.gov.lv
Apdzīvota 
vieta Datums Laiks Datums Laiks Datums Laiks Norises vieta

Ēdole 10.04. 10.30 14.06. 13.00 07.08. 10.30 “Amoli” (pie darbnīcām)
Gudenieki 12.04. 13.00 10.07. 13.30 07.08. 15.00 “Darbnīcas”
Basi 12.04. 10.30 14.06. 15.00 12.07. 15.00 “Tomkalni” (pie darbnīcām)
Kabile 19.04. 12.30 07.06. 14.00 10.08. 10.30 “Dzelmes” (pie darbnīcām)
Vilgāle 03.04. 10.30 08.06. 10.30   “Pagastmāja”
Sermīte 26.04. 14.00 08.06. 13.30 14.08. 13.00 “Mehāniskās darbnīcas”
Laidi 12.06. 15.00 16.08. 12.30 “Gnomiķi” (pie darbnīcām)
Padure 14.06. 10.30 09.08. 13.30 “Arāji” (pie pagasta pārvaldes)
Pelči 12.06. 10.30 09.08. 10.30 “Lejēji” (pie darbnīcām)
Renda 19.04. 11.00 07.06. 10.30 13.07. 10.30 “Mehāniskā darbnīca”
Venta 09.08. 12.00   “Darbnīcas”

Novadnieki 05.06. 10.30   Nākotnes iela 2
(pie degv. bāzes)

Snēpele 05.04. 10.30 12.06. 12.30 16.08. 10.30 “Snēpeles darbnīcas”
Turlava 03.04. 13.00 12.07. 10.30 14.08. 10.30 Kalte “Kupšas”
Ķikuri 12.07. 13.00 14.08. 15.00  “Raimondi” (pie šķūņa)
Vārme 19.04. 14.30 05.06. 13.00 10.08. 14.00 “Centra garāžas”

Mājputnu turētājiem jāievēro 
biodrošības noteikumi

Ņemot vērā situāciju, ka lielākajā daļā Eiropas Savienības valstu, t. sk. Latvijai kaimi-
ņos esošajās, ir konstatēta augsti patogēnā putnu gripa un ir sākusies gājputnu atgrieša-
nās, pastāv ļoti augsta iespējamība, ka šī slimība skars arī Latviju.

Saslimšanas sekas mājputnu ganāmpulkos 
ir ne tikai putnu masveida nobeigšanās un 
inficētā ganāmpulka pilnīga iznīcināšana, bet 
arī mājputnu un to produktu pārveidošanas un 
tirdzniecības ierobežojumi, tādējādi apdrau-
dot putnkopības nozares uzņēmējdarbību gan 
reģionos, gan valstī kopumā.

Kas jāievēro putnkopjiem?
Grozījumi MK 2015. gada 9. jūnija notei-

kumos Nr. 291 “Noteikumi par biodrošības 
pasākumu kopumu dzīvnieku turēšanas 
vietām” nosaka, ka putnu gripas visaktuālā-
kajā periodā – no 2017. gada 2. marta līdz 
31. maijam:

• visi mājputni, neatkarīgi no to skaita un 
sugas, jātur slēgtās telpās, novēršot kontaktu 
ar savvaļas putniem un dzīvniekiem;

• ir aizliegta izbraukuma tirdzniecība ar 
mājputniem un inkubējamām olām;

• aizliegti tirgi, izstādes, skates un citi 
pasākumi, kuros iesaistīti mājputni.

Noteikumi nosaka arī citus biodrošības 
pasākumus, kas īpašniekiem jāievēro jebkurā 
laikā, lai novērstu mājputnu saslimšanu un 
tālāku slimības izplatību.

Lai ievērotu drošību, jāierobežo nepiede-
rošu personu piekļūšana mājputnu turēšanas 
vietām, jāievēro higiēnas pasākumi, mājputnu 
barība un pakaiši jāglabā savvaļas putniem 
nepieejamās vietās, mājputnu barošana un 
dzirdināšana jāorganizē iekštelpās vai noro-
bežotā teritorijā, dzirdināšanai neizmantojot 
virszemes ūdenskrātuvēs iegūtu ūdeni.

Ierobežojumi un drošības pasākumi attie-
cas uz visām saimniecībām, arī tām, kurās tiek 
turēts viens putns.

Pašvaldības policija palīdzēs
kontrolēt
Pārtikas un veterinārais dienests (PVD) ne-

spēj pārbaudīt katru mājputnu turēšanas vietu. 
Tā kā no lielākajiem riskiem putnu gripas iz-

platībā ir mazie un vidējie mājputnu īpašnieki, 
PVD aicinājis pašvaldības policijas palīdzību 
kontrolēt, vai mājputni netiek izlaisti pagalmā 
vai turēti neatbilstošos āra aplokos. Kuldīgas 
novada pašvaldības policija informē iedzīvotā-
jus par biodrošības prasībām un noteikumiem, 
sekām to neievērošanas gadījumā. Pašvaldības 
policija arī pārbauda, vai šīs prasības tiek ievē-
rotas. Ja īpašnieks šo informāciju neņem vērā 
un situāciju neuzlabo, par to tiek informēta 
PVD teritoriālā struktūrvienība.

Ko darīt, ja novērotas pazīmes?
Ja kaut viens mājputns saimniecībā saslimis ar 

putnu gripu, jālikvidē un jāiznīcina viss ganām-
pulks. Ap saimniecību 3 km rādiusā tiks noteikta 
aizsardzības zona un 10 km rādiusā – uzraudzības 
zona. Tas nozīmē, ka visām kaimiņu saimniecī-
bām un uzņēmumiem, kas ietilpst šajā teritorijā, 
būs ierobežojumi mājputnu un no tiem iegūtu 
produktu tirdzniecībai un pārvietošanai.

Ja mājputni (kaut viens) nebūs reģistrēti 
Lauksaimniecības datu centrā, nevarēs sa-
ņemt kompensāciju par slimības dēļ likvidēto 
ganāmpulku.

Kā atpazīt putnu gripu?
Putnu gripa ir akūta, lipīga putnu infekcijas 

slimība. Galvenie vīrusa pārnēsātāji un izplatītāji 
ir savvaļas putni, īpaši ūdensputni. Mājputni var 
inficēties, kontaktējoties ar inficētiem putniem, 
uzņemot vīrusu ar barību vai ūdeni, kā arī uztu-
roties inficētā ārējā vidē. Vīrusu var izplatīt arī 
ar aptraipītu aprīkojumu, olu kastēm, transport-
līdzekļiem, pakaišiem u. c.

Slimības pazīmes: strauji samazinās olu 
dējība, putni mazāk ēd, tie izskatās savārguši. 
Par to steidzami jāinformē PVD vai veterinā-
rārsti. PVD uzticības tālrunis – automātiskais 
atbildētājs – 67027402.

Pārtikas un veterinārā dienesta 
sniegtā informācija
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14. martā Kuldīgas novada 
Domē svinīgā pasākumā jaun-
dzimušajiem pasniedza piemiņas 
dāvanu – sudraba karotīti.

Šajā reizē uz pasākumu bija 
aicināti 35 mazuļi – 20 meitenes 
un 15 zēni, kuru dzimšana Kuldī-

gas novada Dzimtsarakstu nodaļā 
reģistrēta no 2017. gada 1. janvāra 
līdz 28. februārim.

No 35 bērniņiem 15 dzimuši 
reģistrētā laulībā, bet 20 bērniem 
vecāki laulību nav reģistrējuši. 

10 ģimenēs mazulis ir pirmais 

bērns, 14 ģimenēs – otrais, 10 ģi-
menēs – trešais un vienā ģimenē – 
ceturtais bērniņš.

Populārākais vārds jaundzimu-
šajiem ir: meitenēm – Marta (2), 
Alise (2), Amanda (2), Anna (2), bet 
zēniem – Alekss (2).

Vienam zēnam vecāki ir izvēlēju-
šies divus vārdus –  Dominiks Artūrs, 
un arī viena meitiņa tikusi pie diviem 
vārdiem – Elizabete Marta.

Visi Kuldīgas novada jaundzimu-
šie uz svinīgo pasākumu tiek aicināti 
reizi divos mēnešos, nākamā tikša-

nās būs 9. maijā, uz kuru no 1. marta 
līdz 30. aprīlim Kuldīgas novada 
Dzimtsarakstu nodaļā reģistrētie 
mazuļi saņems ielūgumu.

ILOna ĶESTErE, 
Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja

IEVaS BEnEFELDES foto

Sudraba karotītes – novada mazuļiem

Martā piemiņas dāvanas – sudraba karotītes – saņemšanā piedalījās 25 mazuļi ar ģimenēm.

11. martā Kuldīgas kultūras 
centrā notika ikgadējā Ģimeņu 
balle, kurā pulcējās 70 pāri ar 
draugiem un vedējiem.

Apaļās kāzu jubilejās, kas apri-
tējušas 2015., 2016. vai 2017. gadā, 
sveica 38 ģimenes. Sumināja arī 
piecas jaunākās ģimenes, kuras 
kāzas svinēja tikai pagājušajā vai 
2015. gadā.

Kuldīgas Dzimtsarakstu nodaļas 
vadītāja Ilona Ķestere pasākumu 
rīko jau piekto gadu. Taču tā vēsture 
sākusies pirms daudziem gadiem. 
Ģimeņu balle, kuras pamatideja ir 
apliecināt ģimeni kā vērtību, stip-
rināt laulības saites un dalīties ar 
bagāto mīlestību, notiek jau vairāk 
nekā 30 gadus. I. Ķestere dalījās ie-
spaidos: “Prieks ne tikai par pāriem, 
kuri svin savu pirmo kāzu jubileju, 
bet arī par tiem, kuri laulībā aizva-
dījuši jau 50 gadus. Šajās ģimenēs 
ir dzirksts un mīlestība vienam 

pret otru. Tas nav noslēpjams, to 
var manīt. Uz Ģimeņu balli pāri ar 
vedējiem un draugiem var atnākt, 
atpūsties, un tā ir liela vērtība, kuru 
cenšamies kopt.”

Pasākumu apmeklēja arī Aina 
un Aivars Sļisarenko, kuri šogad 
svin 40 gadu kāzu jubileju. “Mēs 
viens otram pielāgojamies. Tas esot 
galvenais, kas notur un nostiprina 
laulības saites. Visādi ir gājis, bet 
kopā esam, tas nozīmē, ka viss ir 
kārtībā. Jāsaprot, ko domā otrs, kā 
viņam labāk,” sacīja Ainas kundze.

Pāri, kuri kāzas svinējuši nesen, 
priecājās par tiem, kuri laulībā dzīvo 
jau 40 un vairāk gadus. Viņi labprāt 
aizgūtu kādu vērtīgu padomu, kā 
saglabāt ģimeni tik ilgus gadus. Gal-
venais ir saprast vienam otru, lutināt 
un cienīt, to atzina daudzi pasākuma 
apmeklētāji.

Pasākumu apmeklēja arī laulātie, 
kuri šogad nesvin apaļu kāzu jubi-
leju. Tomēr arī viņi atzina, ka katrs 

kopā pavadītais gads ir jāatzīmē. 
Ir pāri, kas pasākumu apmeklē jau 
vairākus gadus. Piemēram, Mētra 
un Anatolijs Andrejevi iepazinušies 
darbā, sākuši dzīvot kopā un nu jau 
laulībā aizvadījuši 19 gadus. 

Pasākumu vadīja Dailes teātra 
aktieris Ģirts Ķesteris, to kuplināja 
dažādi muzikāli priekšnesumi – 
saksofonistu ansamblis un skolotāja 
Līga Aleksandra Jāvalde, Bērnu un 
jauniešu centra jaunieši (skolotāja 
Sangrita Upeniece), ģitārists Miks 
Akots, dziedāja Elizabete Daira 
Roķe.

Paldies ģimenēm, kuras pieda-
lījās ballē, radīja patīkamu, jautru 
noskaņu un dalījās savā mīlestības 
stāstā!

SIGnETa LaPIŅa, 
sabiedrisko attiecību speciāliste, 

BaIBa PODnIECE, 
Skrundas TV korespondente

IEVaS BEnEFELDES foto

Ar bagāto mīlestību jādalās
rita un Kristaps 
Tontegodes 
40 gadu kāzu 
jubileju svinēja 
2015. gadā, taču 
Ģimeņu ballē 
viņus sveica 
šajā gadā, jo līdz 
šim pasākumā 
nebija izdevies 
piedalīties. Pasā-
kuma dalībnie-
kiem bija prieks 
par ģimeni, kurai 
tik ilgi izdevies 
saglabāt mī-
lestību. rita un 
Kristaps viens 
otru atbalsta, ja 
pienāk kāds grū-
tāks brīdis. un 
cenšas pārlēkt 
pāri visiem cinī-
šiem, kuri gadās 
dzīves ceļā.

Jaunākā dibinātā ģimene, kuru sveica Ģimeņu ballē, bija Ināra un 
Gatis alkšņazari. Viņi laulības saites vienoja pērnā gada novembrī. Ģimenē 

viens otru papildina, atbalsta un kopā spēj izdarīt to, ko pa vienam nevarētu.

PaSāKuMa KāZu JuBILārI

1 gads – Medus kāzas. 2016. gadā: Sandra un Oskars Moisējevi, Ieva Tāle-Stan-
gute un Sandijs Stanguts. 2017. gadā būs: Kristīne un Mārtiņš Graši, Inta un 
Raimonds Dinsbergi, Ināra un Gatis Alkšņazari.
5 gadi – Ceriņu kāzas. 2017. gadā: Undīne un Gatis Rautiņi, Jolanta un Kaspars 
Langes, Maija un Vilnis Liepas, Vita un Aivis Tjagunoviči.
10 gadi – Rožu kāzas. 2016. gadā: Inese un Juris Kulbergi, Ilona un Kaspars 
Ķesteri. 2017. gadā: Linda un Andis Zvirbuļi, Dace un Edgars Lagzdiņi, Mārīte 
un Artis Ābolti, Elīna un Ingus Šenhofi.
15 gadi – Dzintara kāzas. 2016. gadā: Sandra un Gunārs Freimaņi. 2017. gadā: 
Gunita un Guntars Kudrovski, Līga un Armands Raitumi, Zanda un Jānis Miķelsoni.
20 gadi – Saules kāzas. 2016. gadā: Evita un Andrejs Raiti, Līga un Donāts Leiši, 
Kristīne un Aigars Roķi. 2017. gadā: Ināra un Zigmunds Dvaroņi.
25 gadi – Sudraba kāzas: Agnese un Gaitis Grasmaņi-Lašes. 2017. gadā: Maira 
un Jānis Būdenieki, Inga un Igors Reimaņi.
30 gadi – Pērļu kāzas. 2016. gadā: Inese un Māris Olštreini. 2017. gadā: Rita un Ai-
vars Ceicāni, Daiga un Andris Meieri, Daina un Aigars Kapiņi, Inga un Jānis Sedliņi.
35 gadi – Koraļļu kāzas. 2016. gadā: Mudīte un Aivars Ķimenes. 2017. gadā: 
Iveta un Aivars Hausmaņi.
40 gadi – Rubīna kāzas. 2015. gadā: Rita un Kristaps Tontegodes. 2016. gadā: 
Vija un Guntis Rožkalni, Sarmīte un Kārlis Šneideri. 2017. gadā: Aina un Aivars 
Sļisarenko, Baiba un Inārs Ciņi.
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14. marta vakarā Rumbas pagas-
ta “Bukaišos” iedzīvotāji pulcējās 
uz ikgadējo sapulci, lai kopā ar 
Kuldīgas novada pašvaldības 
pārstāvjiem pārrunātu aktuālā-
kos notikumus pagasta dzīvē.

Padarītais un plānotais
Domes priekšsēdētāja Inga Bērzi-

ņa, uzrunājot klātesošos, uzsvēra, ka 
novada attīstībai ir izvirzītas piecas 
galvenās prioritātes, un pastāstīja par 
plānoto budžeta izlietojumu novadā.

Domes priekšsēdētājas vietnieks 
Aleksandrs Lange informēja par 
lauku ceļu pārbūvi Lauku atbalsta 
dienesta programmas ietvaros. Kul-
dīgas novadam pašvaldības grants 
ceļu būvniecības vai pārbūves pro-
jektu realizēšanai pieejamais atbalsts 
noteikts aptuveni 3,5 miljoni EUR. 
Rumbas pagastā šīs programmas 
ietvaros paredzēts rekonstruēt veco 
Saldus ceļu visā garumā. Šis ceļš ir 
ļoti nozīmīgs, jo te koncentrēta daļa 
uzņēmējdarbības. Lange uzsvēra, 
ka tuvākajā nākotnē tiks domāts 
par gājēju un velo celiņa izbūvi no 
Stendes ielas līdz Mežvaldei. Kuldī-
gā paredzēts asfaltēt grantētās ielas.

Pagasta pārvaldes vadītāja Lija 
Šēle sapulces dalībniekiem pastās-
tīja par 2016. gada budžetu, kurā 
ieņēmumi bijuši 224 363 EUR, 
izdevumi – 213 153 EUR. Budžets 
tērēts veselībai, kultūras un sporta 
pasākumiem, izglītībai, teritoriju 
uzturēšanai, kā arī sociālajiem 
pabalstiem. Pagastā deklarēti 1612 
iedzīvotāji, no kuriem 1007 ir 

darbspējīgā vecumā, taču ir arī 76 
bezdarbnieki.

Valsts policijas Kurzemes re-
ģiona pārvaldes Kuldīgas iecirkņa 
Kārtības policijas nodaļas priekš-
niece Vita Maslobojeva iepazīstināja 
pagasta iedzīvotājus ar Kārtības 
policijas nodaļas iecirkņa inspektori 
Gitu Soldatenoku, kura rūpēsies par 
kārtību pagastā. Klātesošie tika in-
formēti par to, ka Kurzemē izveidots 
vienotais dežūrdaļas iecirknis Lie-
pājā ar tālruņa numuru 110. Kuldīgā 
dežūrdaļa likvidēta. Tā kā Kuldīgas 
iecirkņa darbinieki tagad norīkoti 
patruļdienestā, galvenais policijas 
uzdevums ir uzturēt sabiedrisko 
kārtību un mazināt vardarbību.

Lieli ūdens zudumi
Abavas ielas 3 mājas iedzīvotāji 

izteica sašutumu par lielajiem ūdens 
zudumiem dzīvojamajā mājā, jo star-
pība jāmaksā iedzīvotājiem. Domes 
priekšsēdētāja solīja, ka par šo jautā-
jumu informēs SIA “Kuldīgas ūdens” 
pārstāvjus, kuri problēmu risinās.

Ierosinājumi grantēto ceļu 
uzturēšanā
Lielākas diskusijas izvērtās par 

grantēto ceļu stāvokli. Domas da-
lījās par greiderēšanu – vieni par 
to izteicās atzinīgi, citiem turpretī 
bija iebildumi pret kvalitāti. Pagasta 
vadītāja norādīja, ka ceļus greiderē 
vietējais uzņēmējs, ar kuru noslēgts 
līgums, un viņi kopā, pirms sākt 
darbu, izbrauc ceļu posmus, kurus 

Rumbas iedzīvotājiem aktuāls ūdens un ceļu jautājums

nepieciešams greiderēt. SIA “Kuldī-
gas komunālie pakalpojumi” (KKP) 
vadītājs Pēteris Gobzemis norādīja, 
ka jāņem vērā laika apstākļi, kuri 
Latvijā ir ļoti mainīgi, tādēļ ne 
vienmēr izdodas darbu paveikt laikā 
un labā kvalitātē. Iedzīvotāji ieteica 
grunti, kas tiek izvesta no rekons-
truētajām ielām pilsētā – vest un bērt 
uz pagasta ceļiem. P. Gobzemis at-
bildēja, ka šāds variants jau ir prakti-
zēts un ir vietas, kur tā ceļu stāvoklis 
arī uzlabots. Diskusijas beigās visi 
vienprātīgi secināja, ka vajadzētu 
pieņemt darbā kompetentu speciā-
listu, kurš atbildētu par pašvaldībai 
piederošo grantēto ceļu stāvokli 
novadā, izvērtētu nepieciešamos 

darbus, ieguldījumus un sastādītu 
plānu šo ceļu apsaimniekošanai.

Sadzīves atkritumu 
izvešana
L. Šēle klātesošajiem pastāstīja, 

kā sadzīves atkritumus apsaimnieko 
Madonas novadā. Tur katrai mā-
jai izbūvēts atkritumu konteineru 
novietnes laukums ar žogu, kas ir 
slēdzams ar koda atslēgu. P. Gobze-
mis, papildinot stāstīto, norādīja, ka 
arī viņa uzņēmums ir domājis par 
šādas sistēmas ieviešanu, tomēr visu 
nosaka finanses, kas būtu jāiegulda, 
šādus laukumus izveidojot, bet, ja 
kāda māja to vēlas, ierīkot var. Jau-

tāts par lielgabarīta atkritumiem un 
to savākšanu, Gobzemis atgādināja, 
ka atkritumus var pieteikt un tos par 
samaksu izved KKP, bet varot vest 
arī paši uz Dārzniecības ielu 9, Kul-
dīgā. Tāpat nolietotās elektropreces 
var nodot Dārzniecības ielā 9 un par 
tām nav jāmaksā. Maksa tiek aprēķi-
nāta par būvgružiem un nolietotajām 
auto riepām.

Pēc sapulces I. Bērziņa un 
A. Lange uzkavējās ilgāk, lai in-
dividuāli uzklausītu iedzīvotāju 
jautājumus un ierosinājumus.

EVITaS PĒTErSOnES, 
Kuldīgas novada Domes 

priekšsēdētājas vietnieka palīdzes, 
teksts un foto

rumbas 
pagasta 

iedzīvotāji 
ne tikai 

noklausījās 
informāciju 
par aktuālo 
novadā, bet 
arī paši ak-
tīvi uzdeva 
jautājumus 

par ceļu 
uzturēšanu 

un citām 
saimniecis-
kām lietām.

aicina uz ikgadējām iedzīvotāju 
sapulcēm pagastos

Kuldīgas novada pagastu iedzīvotāji aicināti apmeklēt ikgadējās 
sapulces, kurās Kuldīgas novada Domes vadībai, Valsts policijas un 
SIA “Kuldīgas komunālie pakalpojumi” darbiniekiem, kā arī citu nozaru 
pārstāvjiem varēs uzdot visus interesējošos un neskaidros jautājumus.

Sapulces notiks:
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.

Uz ikgadējo iedzīvotāju sapulci 
Pelču pagastā ļaudis pulcējās 
kuplā skaitā. Par cilvēku interesi 
priecājās Kuldīgas novada paš-
valdības pārstāvji un pārvaldes 
vadītāja Dace Cielava. Viņa īsumā 
skaidroja svarīgāko, kas būtu 
jāzina pagasta iedzīvotājiem.

Plānotais šajā gadā
Pagājušajā gadā nozīmīga bijusi 

Pelču pils āra kāpņu restaurācija. Šo-
vasar plānots mainīt pils jumtu, tāpēc 
remonta laikā ēkā nevarēs darbu tur-
pināt bāriņtiesa, sociālais darbinieks 
un bibliotēka. “Esam vienojušies, 
ka bibliotēkas vadītāja atradīsies 
“Pagrabiņā”, sociālā darbiniece un 
bāriņtiesa – “Pagastlejās”. Taču par 
to vēl iedzīvotāji tiks informēti,” viņa 
skaidroja. Lielā talka šogad notiks 
22. aprīlī, no plkst. 10.00 iedzīvotāji 
aicināti kopīgi sakopt Pelču kapus. 
19. augustā plānota Pelču pils parka 
balle. Tas pagastā būs jauns pasākums.

Pelču pils pagrabstāvā, bijušajā 
trenažieru zālē, plānots izveidot vēs-
tures istabu. Trenažieru zāli savukārt 
pārvietos uz bērnudārza ēkas “Ābeles” 
bijušajām pasta telpām, kas pagastā 
vairs nedarbojas, taču pastnieks 
pieejams pagastmājā. Pasta kastīte 
joprojām atrodas iepriekšējā vietā – 
pie pasta bijušās ēkas.

Vēl Cielava aicināja rūpēties par 
suņu čipēšanu, kā arī to pieskatīšanu, 
jo aktualizējusies suņu klaiņošana 
pagastā. “Vēršu uzmanību arī uz 
mājputnu turēšanu slēgtās telpās. 
Putnu gripas izplatīšanās šobrīd ir ļoti 
nopietns drauds,” informēja vadītāja.

Ceļu uzturēšana 
Tā kā ceļu problēma šobrīd ir ak-

tuāla visā valstī, D. Cielava pastāstīja 
par ceļu uzturēšanu Pelčos. Pirmā 
greiderēšana veikta jau 14. martā. 
“Paldies tiem iedzīvotājiem, kuri in-
formē par to, kur un kas bojā ceļus, kur 
ir problēma, jo pagasts visam nevar 
izsekot līdzi,” sacīja Cielava. Mēnesī 

Pelču pagastā iedzīvotāji gatavi sadarboties un iesaistīties

Pelču pagasta ceļu uzturēšanai pare-
dzēti 1880 EUR, viena greiderēšana 
visam pagastam izmaksā vidēji 1300 
EUR. “Vasarā cenšamies greiderēt 
reizi mēnesī,” informēja vadītāja. 
Viņa arī atgādināja, ka sniega tīrīšana, 
grants vešana un bedru lāpīšana pie 
daudzdzīvokļu mājām, kā arī ceļā uz 
privātmājām ir apsaimniekotāju vai 
privātmāju īpašnieku rūpes, jo pagasts 
ceļiem atvēlētos līdzekļus drīkst tērēt 
tikai pašvaldības ceļu kopšanai.

Kāds klātesošais rosināja ziemā 
sadarboties ar iedzīvotājiem, kuriem 
pieejama tehnika, lai apsaimniekotu 
pagasta ceļus. SIA “Kuldīgas komunā-
lie pakalpojumi” (KKP) valdes priekš-
sēdētājs Pēteris Gobzemis atbildēja, ka 
šāda sadarbība jau tiek veidota. D. Cie-
lava papildināja, ka Kuldīgas novada 
Dome lēmusi ceļu apsaimniekošanu 
deleģēt Pelču pagasta pārvaldei, iz-
ņemot ziemā, kad atsevišķi tiek slēgti 
līgumi ar zemniekiem.

Vēl kādam iedzīvotājam bija 
aktuāls jautājums par grantēto ceļa 
posmu no Kuldīgas uz Pelčiem. Pērn 
solīts to noasfaltēt, taču līdz šim tas 
nav izdevies. Kuldīgas novada Domes 
priekšsēdētājas 1. vietnieks Viktors 

Gotfridsons skaidroja, ka bijušas 
nopietnas sarunas ar Satiksmes mi-
nistriju, taču solījumi no viņu puses 
pagaisuši. VAS “Latvijas Valsts ceļi” 
šo posmu sakārtojusi, taču asfaltu 
neuzklāja.

aicina izņemt savas 
pastkastes
Pelču pagasta mājā “Zaļumi” 

izvietotas vairākas pastkastes, kas 
pieder ne tikai mājas, bet arī “Pelču 
4” un pa kādam privātmājas iedzīvo-
tājam. Tā kā “Zaļumu” mājas iedzī-
votāji izteikušies, ka nevēlas, lai viņu 
māja būtu tik publiska, KKP namu 
apsaimniekotāja Kristīne Silvestrova 
aicināja privātīpašniekus pastkastes 
izņemt un novietot pie sava īpašuma. 
Savukārt par KKP apsaimniekošanā 
esošo māju pastkastēm parūpēsies 
KKP. Silvestrova aicināja arī daudz-
dzīvokļu māju iedzīvotājus iesaistīties 
pašvaldības rīkotajos konkursos, 
piemēram, “Darīsim paši”, sakārtojot 
kāpņu telpas, restaurējot durvis. Zie-
mā par daudzdzīvokļu māju apkārtnes 
sakopšanu (sniega tīrīšanu, kaisīšanu 
u. c. darbiem) var vienoties ar KKP – 

kas, cik daudz veicams un cik tas 
maksās. Un šos darbus var veikt arī 
kāds no mājas iedzīvotājiem, tādējādi 
saņemot apsaimniekošanas maksas 
atlaidi. Darbarīkus un nepieciešamos 
materiālus nodrošina KKP.

atkritumu šķirošanas 
lietderība
Arī šogad KKP skaidroja jautāju-

mu par atkritumu šķirošanu un izve-
šanu. Informācija par to, kā pareizi 
šķirot atkritumus un cik lietderīgi tas 
ir iedzīvotājiem, pieejama dažādos 
kanālos – sociālajos tīklos, KKP mā-
jaslapā, laikrakstos. P. Gobzemis sola 
to skaidrot arī turpmāk. Cielava papil-
dināja, ka, šķirojot atkritumus, ievē-
rojami samazinās saražoto atkritumu 
daudzums, līdz ar to arī maksa. Šķi-
rojamo atkritumu konteiners pagastā 
atrodas pie bērnudārza. Celtniecības 
atkritumi ir atsevišķs pakalpojums, 
par kuru jāmaksā. Astoņu kubikmetru 
būvgružu konteiners maksā 154 EUR. 
Ja nepieciešams izvest mazāku apjo-
mu, izdevīgāk to ar piekabi pašiem 
nogādāt Dārzniecības ielā. Noslēgumā 
P. Gobzemis informēja, ka, salīdzi-

not ar citām Latvijas pašvaldībām, 
Kuldīgas novadā sadzīves atkritumu 
un būvgružu izmaksas ir vienas no 
zemākajām.

Pagastā jauna inspektore
Valsts policijas Kurzemes reģiona 

pārvaldes Kuldīgas iecirkņa Kārtības 
policijas nodaļas priekšniece Vita 
Maslobojeva klātesošos iepazīsti-
nāja ar jauno Pelču pagasta iecirkņa 
inspektori Daigu Ēķi-Silirovu, kas 
strādā no šī gada janvāra. Viņas 
konsultāciju dienas pagastā ir katra 
mēneša pirmajā piektdienā. Jaunā 
inspektore aicināja ikvienam droši 
vērsties ar sasāpējušām problēmām. 
Savukārt Maslobojeva informēja, ka 
visā Kurzemē likvidētas dežūrdaļas, 
tāpēc visātrāk policiju tagad sazvanīt 
pa tālr. 110.

Sapulcē bija ieradies arī zemes-
sardzes pārstāvis Rinalds Doniņš. 
Viņš iedzīvotājus iepazīstināja ar ze-
messardzes jomu, sniedza īsu ieskatu 
tās darbībā, kā arī aicināja ikvienu 
pievienoties zemessardzei.

SIGnETaS LaPIŅaS, 
sabiedrisko attiecību speciālistes, 

teksts un foto

Ikgadējā iedzīvotāju sapulcē Pelču pagastā klātesošie sniedza ierosi-
nājumus veidot sadarbību ar iedzīvotājiem ceļu apsaimniekošanā.
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Muzicē un gūst panākumus
E. Vīgnera Kuldīgas mūzikas 
skolas audzēkņi 7. un 8. martā 
Saldus Mākslas un mūzikas 
skolā piedalījās XII Kurzemes 
un Žemaitijas (Lietuva) reģiona 
mūzikas skolu pūšaminstrumen-
tu un sitaminstrumentu nodaļas 
audzēkņu konkursā, kurā guva 
panākumus.

Konkurence bija liela, piedalījās 
24 skolas, t. sk. piecas no Lietuvas, 
ar 170 labākajiem audzēkņiem.

Jaunākajā grupā 2. vietu ieguva 
Jūlija Ozoliņa (2. pikolo flautas klase, 

skolotāja Heda Auziņa, koncertmeis-
tare Līga Saulgrieze), Sintija Ešen-
valde (3. flautas klase, skolotāja H. 
Auziņa, koncertmeistare L. Saulgrie-
ze) un Una Lorberga (2. saksofona 
klase, skolotājs Kristaps Vanags, 
koncertmeistare Stella Pavloviča). 3. 
vieta – 2. klarnetes klases audzēknim 
Emīlam Petrikam (skolotājs Valen-
tīns Vinokurovs, koncertmeistare L. 
Saulgrieze). Vecākajā grupā 1. vieta 
Ralfam Lapuķim (5. blokflautas 
klase, sk. H. Auziņa, koncertmeistare 
L. Saulgrieze), 3. vieta Mārtiņam 
Skrickim (4. eifonija klase, sk. V. 

Vinokurovs, koncertmeistare Marta 
Ozoliņa). Pateicība par piedalīšanos 
2. sitaminstrumentu klases audzēknim 
Jēkabam Krūmiņam (sk. Māris Zīl-
manis, koncertmeistare M. Ozoliņa).

Skolotāja H. Auziņa atzina, ka ir 
ieguldīts liels darbs un gūts gandarī-
jums par sasniegtajiem rezultātiem. 
Viņa pastāstīja, ka J. Ozoliņai un E. 
Petrikam šis bija pirmais konkurss 
un uzsvēra, ka pasākumā valdījusi 
draudzīga un patīkama atmosfēra, 
kas palīdzējusi jaunajiem mūzi-
ķiem atraisīties un muzicēt. Paldies 
skolotājiem un audzēkņiem par 

sasniegtajiem rezultātiem!
Savukārt 10. martā ar tēmu “Deja 

varavīksnes dārzā” Kuldīgas Mākslas 
namā sevi pieteica jau 9. Kurzemes re-
ģiona mūzikas skolu vispārējo klavieru 
un klavieru (vokālā mūzika – kora 
klase) festivāls “Notici sev”. Festivāla 
organizētājas ir Kuldīgas mūzikas sko-
las vispārējo klavieru klases skolotājas 
L. Saulgrieze, Māra Šlakorcina un 
Larisa Gailīte. Šogad festivāls pulcināja 
27 dalībniekus no 11 Kurzemes reģiona 
– Kuldīgas, Liepājas, Ventspils, Talsu, 
Nīgrandes, Saldus, Piltenes, Tukuma, 
Kalētu, Sabiles un Mērsraga –  mūzi-

kas skolām. Mūsu skolu pārstāvēja 4. 
kora klases audzēkne Linda Lasmane 
(sk. M. Šlakorcina). Jāuzsver, ka vis-
pārējās klavieres audzēkņi apgūst kā 
otru instrumentu. Tāpēc liela atzinība 
audzēkņiem par apņēmību un vēlmi 
piedalīties šajā festivālā un rezultātā 
– noticēt sev.

Savukārt vijolnieki gatavojas XII 
Kurzemes reģiona mūzikas skolu 
konkursam “Sol-Re-La-Mi”, kas 
notiks 29. martā Saldū. 

VaIra LEITE,
E. Vīgnera Kuldīgas mūzikas skolas 

skolotāja

IEDZĪVOTĀJU 
ZINĀŠANAI

no aprīļa sāksies Kuldīgas novada soci-
ālā dienesta ēkas siltināšana, tādēļ turpmāk 
sociālais dienests apmeklētājus gaidīs Leona 
Paegles ielā 12, Kuldīgā. Sociālie darbinieki 
ģimenēm ar bērniem apmeklētājus pieņems 
Liepājas ielā 8, Kuldīgā (“Staburadzes” ēka 
no pagalma puses).

Iestādes pārcelšanās uz pagaidu telpām 
notiks no 27. līdz 31. martam, tāpēc šajā laikā 
apmeklētājus nepieņems. Ar darbiniekiem varēs 
sazināties, zvanot pa mobilajiem tālruņiem: 
27020745 (informācija, pieraksts uz soc. palīdzī-
bu), 27020732 (direktore), 27020731(direktores 
vietniece), 27020734, 27020746 (soc. darbinieki 
darbā ar senioriem), 27020735, 27020738 (soc. 
darbinieki ģimenēm ar bērniem), 27020733, 
27020736 (soc. darbinieki pilngadīgām perso-
nām).

Tālruņu numuri un aktuālākā informācija 
pieejama www.socialais.kuldiga.lv.

 PALDIES PAR SAPRATNI!

Aktualizējoties vai saasinoties 
dažādām problēmām, notiku-
miem sabiedrībā, mēdz izskanēt 
jautājums – ko dara sociālais 
dienests? Šo jautājumu uzdod 
gan iedzīvotāji, gan dažādu 
profesiju un amatu pārstāv-
ji. Vieniem šķiet, ka sociālais 
dienests tikai piešķir pabalstus, 
citi uzskata, ka tā ir iestāde, 
kurai sabiedrībai nepieņemamas 
personas jāaizved prom vai ar 
neesošu burvju nūjiņu jāpār-
trauc kāda ierastais dzīvesveids.

Lai arī sociālais darbs Latvijā 
pastāv jau vairāk nekā 20 gadu, šis 
darba jomai ir bijis vien sākotnējās 
attīstības posms. Laikam ejot, mai-
nījušās gan dažādas sociālā atbalsta 
formas, gan prioritātes, kādā tiek 
organizēts sociālā dienesta un soci-
ālo darbinieku darbs.

Šobrīd sociālā dienesta darbs tiek 
organizēts trīs virzienos – sociālā 
palīdzība, sociālie pakalpojumi un 
sociālais darbs.

Sociālā palīdzība –
materiāls pabalsts
Tas ir materiālais atbalsts trūcīgām 

vai maznodrošinātām ģimenēm.
Pēc sociālās palīdzības vēršas 

cilvēki, kuriem kādā dzīves brīdī ir 
pasliktinājusies materiālā situācija 
vai arī kuri ar saviem ienākumiem 
un materiālajiem resursiem ilgstoši 
atrodas trūcīgas vai maznodrošinātas 
personas (ģimenes) statusā.  Šādos 
gadījumos pašvaldība sniedz noteik-
tu materiālo atbalstu, rūpīgi izvērtē-
jot klienta un viņa ģimenes locekļu 
ienākumus un īpašumus. Bez ienā-
kumu izvērtēšanas tiek pārbaudīts, 

vai klients ir reģistrēts bezdarbnieks, 
ja pilngadīga persona nestrādā al-
gotu darbu vai negūst ienākumus 
no saimnieciskās darbības. Tiek 
pārbaudīts, vai klients ir deklarējis 
savu faktisko dzīvesvietu, tā tiek 
apsekota. Sociālā palīdzība ir sais-
tīta ar pašvaldības finanšu līdzekļu 
izmaksu personām, tādēļ materiālo 
resursu izvērtēšanas un sociālās pa-
līdzības piešķiršanas procesu regulē 
gan likumi, gan Ministru kabineta 
noteikumi, gan pašvaldības saistošie 
noteikumi. Process tiek stingri kon-
trolēts caur dažādām atskaitēm, kā 
arī caur elektroniskajām datu bāzēm, 
ar kuru palīdzību tiek sagatavotas 
klientu iztikas līdzekļu deklarācijas 
un pārskaitīti pabalsti. Sociālajiem 
darbiniekiem, kas pieņem dokumen-
tus, ir jāpārbauda un jāizvērtē, vai ir 
visi dokumenti, vai ir uzrādīti visi 
ienākumi un vai klientam sociālo 
pabalstu drīkst izmaksāt. Pieņemot 
klientu, kas vēlas saņemt materiālo 
atbalstu, darbinieks uzmanību pie-
vērš materiālo resursu novērtēšanas 
procesam. Klientam tiek skaidrota 
sociālās palīdzības saņemšanas 
iespēja, piešķiršanas kārtība, kā arī 
noteikti nepieciešamie līdzdarbības 
pasākumi. Kuldīgā sociālā palīdzība 
tiek organizēta pēc pieraksta, pagas-
tos pieraksts nav obligāts un klients 
pie sociālā darbinieka var vērsties 
pagasta pārvaldes noteiktajā klientu 
pieņemšanas laikā.

Sociālie pakalpojumi
Ja personas vēlas saņemt pašvaldī-

bā pieejamos sociālos pakalpojumus 
vai arī tiek pieprasīti tādi palīdzības 
veidi, kur nepieciešama rūpīgāka 
klienta sociālās situācijas izpēte, 

tad darbinieks ar dažādām metodēm 
un intervijām noskaidro un novērtē 
klienta vajadzības. Vajadzības izriet 
no klienta problemātiskās situācijas 
vai apdraudējuma cilvēkam svarīgās 
jomās (sadzīves apstākļi, sociālās 
prasmes, funkcionālās spējas, vese-
lība, darbs, ienākumi, saskarsme ar 
tuviniekiem, citām personām, atka-
rības, likumpārkāpumi, vardarbība), 
kas var negatīvi ietekmēt personas 
(ģimenes) iekļaušanos sabiedrībā 
vai pazemināt dzīves kvalitāti. Ja 
situācija kādā no iepriekšminēta-
jām jomām ir problemātiska, tad 
cilvēkam rodas vajadzība to risināt. 
Sociālie pakalpojumi ir dažādi pakal-
pojumi un aktivitātes, kuru mērķis ir 
palīdzēt klientam saskatīt un tikt galā 
ar sociālo problēmu, tās cēloņiem 
vai atvieglot ikdienu cilvēkiem ar 
ierobežotām pašaprūpes spējām un 
funkcionāliem traucējumiem. Lai ga-
dījumu izdotos atrisināt pēc iespējas 
veiksmīgāk, sociālajam dienestam 
nepieciešami klientu vajadzībām at-
bilstoši pakalpojumi. Ja tādu nav, tad 
tiek meklēti risinājumi to ieviešanai.

Kuldīgas novadā Sociālais die-
nests var nodrošināt noteiktus pakal-
pojumus šādām sabiedrības grupām: 
senioriem, cilvēkiem ar funkcio-
nāliem traucējumiem, ģimenēm ar 
bērniem, pieaugušām personām ar 
zemām vajadzībām un sociālajām 
prasmēm, ģimenēm ar bērniem, 
nepilngadīgajiem likumpārkāpējiem 
vai bērniem ar antisociālu uzvedību, 
atkarīgām personām un vardarbībā 
iesaistītajām personām (gan cietu-
šajiem, gan vardarbības veicējiem). 
Katrai grupai ir radīti tās vajadzībām 
atbilstoši, specifiski pakalpojumi, 
kurus sociālais darbinieks piedāvās 

un organizēs atkarībā no klienta 
situācijas un vajadzībām.

Pilsētas sociālie darbinieki ir 
specializējušies darbam šajās kon-
krētajās jomās, bet pagastu darbi-
nieki veic sociālo darbu un organizē 
pakalpojumus dažādām klientu 
grupām.  Sociālo pakalpojumu 
pieejamība ir atkarīga no vairākiem 
faktoriem, tāpēc ne visi pakalpojumi 
tiks organizēti uz vietas pagastā, bet 
būs pieejami pilsētā.

Kas ir sociālais darbs?
Sociālais darbs ir joma, kurā strādā 

sociālie darbinieki, kas šo profesiju ir 
apguvuši, studējot augstskolā. Veicot 
sociālo darbu, darbinieki ikdienā tie-
kas ar klientu, izzina viņa situāciju, 
veic apsekošanu dzīvesvietā, pēta 
klienta problēmu cēloņus, vienojas ar 
viņu par veicamajiem uzdevumiem, 
sastāda problēmu risināšanas plānus, 
piesaista sociālos pakalpojumus, 
palīdz noorganizēt tikšanos ar nepie-
ciešamajiem speciālistiem, uzklausa, 
konsultē, motivē, novērtē gadījuma 
risināšanas gaitu, analizē klienta si-
tuācijas uzlabojumus, izvērtē dažādus 
sociālos riskus u. tml. 

Sociālais darbs ir ilgstošs pro-
cess, un tas notiek ciešā sadarbībā ar 
pašu klientu un gadījuma risināšanā 
iesaistītajām personām – tuvinie-
kiem, speciālistiem, pakalpojumu 
sniedzējiem. Situācijas risināšanā 
klientam tiek piešķirta galvenā loma. 
Lai arī sabiedrībā ir izplatīts priekš-
stats, ka sociālajam darbiniekam 
kā gadījuma vadītājam ir noteicošā 
loma klienta problēmas risināšanā, 
tomēr rezultāta noteicējs ir klients 
pats. Darbinieks parādīs, pateiks, 
kā un ko darīt, bet jādara ir pašam 

klientam. Rezultāts būs atkarīgs no 
tā, cik klients būs gatavs sadarboties. 
Par sociālā darba rezultātu var uz-
skatīt klienta situācijas uzlabošanos 
vai nepasliktināšanos. Ja klients 
sadarbību pārtrauc, bet pats tomēr 
nespēj līdz galam situāciju atrisināt, 
tad sociālais darbs tiek uzsākts no 
jauna. Sociālā darba praksē pastāv 
arī gadījumi, kad situācijas risināt 
traucē šķēršļi, kurus nevar ietekmēt 
ne klients pats, ne sociālais darbi-
nieks.

Sociālais darbs ar klientu tiek 
uzsākts tad, kad ir samilzušas prob-
lēmas, kuras cilvēks pats nespēj atri-
sināt. Lai saņemtu sociālā darbinieka 
konsultāciju, noskaidrotu palīdzības 
vai pakalpojumu saņemšanas iespē-
jas, pilsētas iedzīvotāji var vērsties 
Kuldīgas novada pašvaldības aģentū-
rā “Sociālais dienests” pieņemšanas 
dienās: pirmdienās no 9.00 – 12.00 un 
13.00–18.00; ceturtdienās no 9.00–
12.00 un 13.00–17.00. Informāciju 
par sociālā dienesta speciālistiem, 
kā arī pierakstu uz sociālo palīdzību 
var saņemt arī, zvanot uz informatīvo 
tālruni 63350107.

Pagastu iedzīvotājiem jāvēršas 
pie savas faktiskās dzīvesvietas 
sociālā darbinieka. Informāciju par 
pagasta sociālā darba speciālistu var 
saņemt sava pagasta pārvaldē.

Aktuālo informāciju par sociālā 
dienesta darbu, aktivitātēm, palī-
dzību un pakalpojumiem, kā arī citu 
noderīgu informāciju par sociālā 
atbalsta veidiem var iegūt sociālā 
dienesta mājaslapā www.socialais.
kuldiga.lv.

anDa šLaKOrCIŅa, 
Kuldīgas novada sociālā dienesta 

direktores vietniece

Ko dara sociālais dienests?

Paskaidrojuma raksts
Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības pamatojums

Kuldīgas novadā ir spēkā saistošie noteikumi Nr. 2016/5 “Par braukšanas maksas atvieglojumiem Kuldīgas novada teritorijā” 
(apstiprināti ar Kuldīgas novada Domes 2016. gada 28. aprīļa sēdes lēmumu (prot. Nr. 4., p. 23)).
Līdz šim braukšanas maksas atvieglojumi bija noteikti personām, kuras vecākas par 75 gadiem, taču pašvaldība, izvērtējot 
budžeta iespējas, vēlas noteikt braukšanas maksas atvieglojumus arī personām, kas vecākas par 73 gadiem 

2. Īss projekta satura izklāsts Saistošajos noteikumos izdarītie grozījumi skar personas, kas ir vecumā no 73 līdz 75 gadiem, jo turpmāk braukšanas 
maksas atvieglojumi tiks piešķirti no 73 gadu vecuma līdzšinējo 75 gadu vecumu sasniegušo vietā. Vienlaikus no noteiku-
miem svītrots 22. punkts

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības 
budžetu

Finansējuma pieaugums no pašvaldības budžeta, lai pārvadātājam kompensētu zaudējumus, kas saistīti ar braukšanas 
maksas atvieglojumu noteikšanu pasažieru kategorijām, kuras ir tiesīgas izmantot braukšanas maksas atvieglojumus saskaņā 
ar šiem saistošajiem noteikumiem, ņemts vērā, sastādot ikgadējo pašvaldības budžetu

4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbī-
bas vidi pašvaldības teritorijā

Nav attiecināms

5. Informācija par administratīvajām procedūrām Jaunas struktūras nav jāveido 

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Notikušas konsultācijas ar Kuldīgas novada Domes Senioru konsultatīvo padomi

Saistošie noteikumi Nr. 2017/1 “Grozījumi Kuldīgas novada pašvaldības saistošajos 
noteikumos Nr. 2016/5 “Par braukšanas maksas atvieglojumiem Kuldīgas novadā””
Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 43. panta trešo daļu un Sabiedriskā 

transporta pakalpojumu  likuma 14. panta trešo daļu.
Izdarīt grozījumus Kuldīgas novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr. 

2016/5 “Par braukšanas maksas atvieglojumiem Kuldīgas novadā” (turpmāk – 

noteikumi), šādus grozījumus:
Aizstāt visā noteikumu tekstā skaitli “75” ar skaitli “73”.
Svītrot noteikumu 22. punktu.
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SPOrTa PaSāKuMI MarTā un aPrĪLĪ

Novada olimpiāžu un konkursu uzvarētāji
Ķīmijas olimpiādē 2017. gada 

7. februārī piedalījās 26 skolēni no 
Kuldīgas 2. vidusskolas un Kuldī-
gas Centra vidusskolas, V. Plūdoņa 
Kuldīgas ģimnāzijas un Kuldīgas 
pamatskolas. Olimpiādes darbus 
vērtēja četrās klašu grupās.

9. klašu grupa: 1. vietā – Kārlis 
Rimaševskis (Kuldīgas pamatsk., 
sk. Ināra Iesalniece). Atzinību saņē-
ma Kristaps Mikāls (Kuldīgas Cen-
tra vsk., sk. Silvija Bergmane) un 
Kristīna Kalugina-Dzene (V. Plūdo-
ņa Kuldīgas ģimn., sk. I. Iesalniece).

10. klašu grupā godalgotās vietas 
netika piešķirtas.

11. klašu grupā atzinību saņēma 
Oskars Šēlis (Kuldīgas 2. vsk., 
sk. Vita Šternberga) un Anna Kric-
ka (V. Plūdoņa Kuldīgas ģimn., 
sk. I. Iesalniece).

12. klašu grupā atzinību saņēma 
Ēriks Rudziks, Inga Melānija Birz-
niece (abi no V. Plūdoņa Kuldīgas 
ģimn., sk. I. Iesalniece) un Gabriela 
Dūviņa (Kuldīgas Centra vsk., 
sk. I. Iesalniece).

Matemātikas olimpiādē 5.–
8. klašu skolēniem 2017. gada 
17. februārī piedalījās 66 skolēni 
no visām novada skolām, izņemot 
Z. A. Meierovica Kabiles pamatsko-
lu. Olimpiādes darbus vērtēja četrās 
klašu grupās.

5. klašu grupā: 1. vietā – Elīza 
Apine (Kuldīgas Mākslas un hu-
manitāro zinību vsk. (KMHZV), 
sk. Mirdza Medne), 2. – Krišjā-
nis Mikāls (Kuldīgas Alternatīvā 
sākumsk., sk. Santa Reimane), 
3. – Ance Špicere (Kuldīgas Centra 
vsk., sk. Maruta Birzniece). Atzinību 
saņēma Sabīne Ozollapa (Kuldīgas 
Centra vsk., sk. Santa Lapiņa), Dace 
Verpakovska (Kuldīgas Centra vsk., 
sk. M. Birzniece), Ailija Garoza 
(Kuldīgas Centra vsk., sk. Gunta 
Jankovska) un Kristiāna Leismane 
(Kuldīgas pamatsk., sk. Dace Zo-
merovska).

6. klašu grupā: 1. vietā – Megija 
Vaselāne (Kuldīgas Centra vsk., sk. 
S. Lapiņa), 2. – Katrīna Kiričenko 
(Kuldīgas Centra vsk., sk. S. Lapiņa) 
un Agnija Paula Zvingule (KMHZV, 
sk. M. Medne), 3. – Mārtiņš Stebulis 

(Kuldīgas Alternatīvā sākumsk., sk. 
Sandra Poriņa). Atzinību saņēma 
Pārsla Reizniece (Kuldīgas 2. vsk., 
sk. Anita Milstere), Raiens Smir-
novs (KMHZV, sk. M. Medne), 
Elīna Bādere (Vilgāles pamat-
sk., sk. Dina Zvejniece) un Kārlis 
Krūmiņš (Kuldīgas Alternatīvā 
sākumsk., sk. S. Poriņa).

7. klašu grupā: 1. vietā – Ilona 
Jonaite (V. Plūdoņa Kuldīgas ģimn., 
sk. Inese Reboka), 2. – Samanta 
Leismane (V. Plūdoņa Kuldīgas 
ģimn., sk. Inese Freimane). Atzi-
nību saņēma Mārsija Ieva Jurēvica 
(KMHZV, sk. M. Medne), Amanda 
Pērkone (V. Plūdoņa Kuldīgas 
ģimn., sk. I. Reboka) un Ģirts 
Pūris (V. Plūdoņa Kuldīgas ģimn., 
sk. I. Freimane).

8. klašu grupā: 1. vietā – Gustavs 
Nolle (Kuldīgas Centra vsk., sk. Inta 
Vaselāne), 2. – Samanta Santa 
Gruntiņa (KMHZV, sk. M. Medne). 
Atzinību saņēma Kristaps Goldbergs 
(Kuldīgas Centra vsk., sk. I. Vase-
lāne) un Anta Abersone (Kuldīgas 
pamatsk., sk. D. Zomerovska).

Latviešu valodas olimpiādē 
7. klases skolēniem 2017. gada 
20. februārī piedalījās 19 skolēni 
no Kuldīgas 2. vidusskolas, Kuldī-
gas Centra vidusskolas, KMHZV, 
V. Plūdoņa Kuldīgas ģimnāzijas, 
Ēdoles, Laidu, Turlavas, Vārmes un 
Vilgāles pamatskolas.

1. vietā – Nils Zīle (KMHZV, 
sk. Aiga Moļņika), 2. – Laura 
Upeniece (Ēdoles pamatsk., sk. 
Inita Valmunska), 3. – Pēteris Gen-
rihs (Kuldīgas 2. vsk., sk. Ligita 
Mežkalne) un Ilona Jonaite (V.Plū-
doņa Kuldīgas ģimn., sk. Zanda 
Miķelsone). Atzinību saņēma Ilva 
Ešenvalde (Kuldīgas Centra vsk., 
sk. Sanita Vickope), Sabīne Liepiņa 
(Kuldīgas Centra vsk., sk. Maija 
Ļeļa, S. Vickope), Lineta Zīberga 
(KMHZV, sk. A. Moļņika), Emīlija 
Grunte (V. Plūdoņa Kuldīgas ģimn., 
sk. Daiga Strupule-Buka), Patrīcija 
Junkere (Turlavas pamatsk., sk. Ivri-
ta Antonoviča).

2017. gada 20. februārī notika 
Dzimtās valodas dienai veltīts lat-
viešu valodas konkurss 5., 6. klašu 

skolēniem. Konkursā piedalījās 
15 komandas no visām novada iz-
glītības iestādēm.

1. vieta – Kuldīgas Alternatīvās 
sākumskolas komandai (Renāte 
Treimane, Nika Plivča, Kārlis Krū-
miņš, Mārtiņš Stebulis, sk. Marika 
Reiha), 2. vieta – Kuldīgas Centra 
vidusskolas komandai (D. Verpa-
kovska, Ailija Garoza, Patrīcija Ozo-
liņa, Megija Vaselāne, sk. Kristīne 
Bikova, M. Ļeļa), 3. vieta – Vārmes 
pamatskolas komandai (Ieva Ķemle-
re, Anna Grinkeviča, Ralfs Babickis, 
Emīls Rudzītis). 

Ģeogrāfijas olimpiādē 10.–
12. klašu skolēniem 2017. gada 
22. februārī piedalījās 21 skolēns no 
visām pilsētas skolām.

1. vietā – Ēriks Pētersons (Kul-
dīgas Centra vsk., sk. Iveta Eglīte), 
2. – Laura Balandiņa (Kuldīgas 
2. vsk., sk. Daina Rasa), 3. – Andrejs 
Štrāls (KMHZV, sk. Santa Zeidaka). 
Atzinību saņēma Kristaps Mikāls, 
Kārlis Zatlers (Kuldīgas Centra vsk., 
sk. I. Eglīte), K. Rimaševskis (Kul-
dīgas pamatsk., sk. Anita Balode), 
Marta Pūpola (KMHZV, sk. S. Zei-
daka), A. Kricka un Ēriks Ru-
dziks (V. Plūdoņa Kuldīgas ģimn., 
sk. A. Balode).

Mājturības un tehnoloģiju 
II olimpiādē 2017. gada 1. martā 
piedalījās 29 skolēni no visām 
pilsētas skolām un Laidu, Vārmes, 
Vilgāles un Z. A. Meierovica Kabi-
les pamatskolas. Olimpiādes darbus 
vērtēja divās klašu grupās.

6., 7. klašu grupā: 1. vietā – Jānis 
Ešenvalds (Z. A. Meierovica Kabiles 
pamatsk., sk. Rihards Lasmanis), 
2. – Kristers Žagata (Kuldīgas pa-
matsk., sk. Māris Saulgriezis), 3. – 
Mārtiņš Skrickis (Kuldīgas Centra 
vsk., sk. Toms Fogels). Atzinību 
saņēma Krišjānis Āboliņš (Vārmes 
pamatsk., sk. Aivars Ērglis), Ritvars 
Marskis (Vilgāles pamatsk., sk. Ai-
gars Blūms), Tomass Alksniņš (Kul-
dīgas Alternatīvā sākumsk., sk. M. 
Saulgriezis).

8., 9. klašu grupā: 1. vietā – 
Edgars Ērglis (Vārmes pamatsk., 
sk. A. Ērglis), 2. – Alekss Žernovs 
(KMHZV, sk. Andris Lagzdiņš), 

3. – Ēriks Pētersons (Z. A. Me-
ierovica Kabiles pamatsk., sk. R. 
Lasmanis). Atzinību saņēma Niks 
Kalns (Kuldīgas 2. vsk., sk. Guntis 
Jankovskis) un Kristofers Rolands 
Kangīzers (V. Plūdoņa Kuldīgas 
ģimn., sk. M. Saulgriezis).

Vizuālās mākslas olimpiādē 
1.–12. klašu skolēniem 2017. gada 
2. martā piedalījās 56 skolēni no 
visām novada skolām, izņemot 
Turlavas pamatskolu. Olimpiādes 
darbus vērtēja 5 klašu grupās.

1., 2. klašu grupā: 1. vietā – Sin-
tija Jeļesina (Kuldīgas pamatsk., 
sk. Ieva Bergmane), 2. – Diāna 
Dzintara (Kuldīgas Alternatīvā 
sākumsk., sk. Saiva Peskopa), 3. – 
Rebeka Pole (Kuldīgas Alternatīvā 
sākumsk., sk. Inese Vitte). Atzinību 
saņēma Karīna Frīdenberga (Vārmes 
pamatsk., sk. Anita Celmiņa).

3., 4. klašu grupā: 1. vietā – Dārta 
Garokalna (KMHZV, sk. Lauma 
Astra Grīnvalde), 2. – Nikola Lau-
raitīte (Laidu pamatsk., sk. Gunita 
Zemberga), 3. – Kristiāna Ozoliņa 
(Z. A. Meierovica Kabiles pamat-
sk., sk. Natālija Vizbule). Atzinību 
saņēma Viktorija Prauliņa (Kuldīgas 
Centra vsk., sk. Ilona Valkovska) un 
Ketija Pulmane (Kuldīgas Alterna-
tīvā sākumsk., sk. Lāsma Balode).

5., 6. klašu grupā: 1. vietā – Sindi-
ja Žežulka (Z. A. Meierovica Kabi-
les pamatsk., sk. Laimdota Radiono-
va), 2. – D. Verpakovska (Kuldīgas 
Centra vsk., sk. Ausma Grundmane), 
3. – Solvita Baltaiskalns (Ēdoles pa-
matsk., sk. Aiga Ciekale). Atzinību 
saņēma Liliāna Mežecka (KMHZV, 
sk L. A. Grīnvalde).

7., 8. klašu grupā: 1. vietā – An-
nija Estere Vītoliņa (Kuldīgas pa-
matsk., sk. Agnese Melne), 2. – Ieva 
Valdmane (KMHZV, sk. Inga Pūce), 
3. – Jolanta Balode (Z. A. Meiero-
vica Kabiles pamatsk., sk. L. Ra-
dionova).

9., 10. klašu grupā: 1. vietā – Lau-
ra Elīza Freimane, 2. – Marta Pūpola 
(abas no KMHZV, sk. I. Pūce), 
3. – Kristiāna Rozentāle (Kuldīgas 
2. vsk., sk. Ivonna Zīverte).

Mūzikas olimpiādē 2017. gada 
3. martā piedalījās 10 skolēni no 

Kuldīgas 2. vidusskolas, KMHZV, 
V. Plūdoņa Kuldīgas ģimnāzijas, 
Kuldīgas pamatskolas un Kuldīgas 
Alternatīvās sākumskolas. Olim-
piādes darbu vērtēja divās vecuma 
grupās.

Jaunākajā grupā: 1. vietā – Raima 
Anna Strazdiņa (Kuldīgas 2. vsk., 
sk. Jana Paipa), 2. – K. Rimaševskis 
(Kuldīgas pamatsk., sk. Ļubova 
Pirtniece), 3. – Romija Vārpiņa 
(Kuldīgas 2. vsk., sk. J. Paipa).

Vecākajā grupā: 1. vietā – Marta 
Pūpola (KMHZV, sk. Iveta Vīksne), 
2. – Sindija Celma (V. Plūdoņa 
Kuldīgas ģimn., sk. Sangrita Upe-
niece), 3. – Andrejs Štrāls (KMHZV, 
sk. I. Vīksne).

Matemātikas olimpiādē 3. kla-
ses skolēniem 2017. gada 3. martā 
piedalījās 28 skolēni no visām 
novada skolām, izņemot Turlavas 
pamatskolu.

1. vietā – Emīls Petriks (Kuldīgas 
pamatsk., sk. Marija Riķīte), 2. – 
Alise Ābolte, 3. – Katrīna Stjopoč-
kina (abas no Kuldīgas Centra vsk., 
sk. Daiga Fokina). Atzinību saņēma 
Anete Rūtenberga, Arno Fricis Zau-
ers (Kuldīgas Centra vsk., sk. Maira 
Būdeniece), Elīna Urbāne, Katrīna 
Kalniņa (KMHZV, sk. Aina Tovstu-
ļaka), Armands Zvagulis (Kuldīgas 
pamatsk., sk. M. Riķīte), Kristiāna 
Ozoliņa (Z. A. Meierovica Kabiles 
pamatsk., sk. Anita Zēberga), Val-
ters Jūrmalis (Kuldīgas Alternatīvā 
sākumsk., sk. S. Reimane).

Kulturoloģijas olimpiādē 
2017. gada 9. martā piedalījās 
14 skolēni no Kuldīgas Centra, 
KMHZV, V. Plūdoņa Kuldīgas 
ģimnāzijas un PIKC Kuldīgas Teh-
noloģiju un tūrisma tehnikuma.

1. vietā – Katrīna Spēkaine 
(PIKC Kuldīgas Tehnoloģiju un tū-
risma tehnikums, sk. Gunita Meiere, 
Zanda Šlēgelmilha), 2. – Gabriela 
Dūviņa, 3. – Elīza Jansone (abas 
no Kuldīgas Centra vsk., sk. Antra 
Spuļģe). Atzinību saņēma Anna 
Losāne (V. Plūdoņa Kuldīgas ģimn., 
sk. Gunta Upesdegle).

LILITa MaČTaMa, 
Izglītības nodaļas speciāliste 

• Pēteris Kļava. Meditācija un vieslekcija.
• “Ronald McDonald House Charities Latvija” pediatru 

autobuss.
• Pārgājiens – piedzīvojums “Pa pēdām MILZU! Liel-

dienu zaķim”.
• Veselības konsultāciju kabineti.
• Fiziskās aktivitātes telpā un svaigā gaisā.
• “Zaļo pirkstiņu” darbnīca lieliem un maziem.

• Ekosomu manufaktūra.
• Izglītojošas un izklaidējošas darbnīcas “Zaļa pasau-

le mums apkārt”.
• Aktuālā saruna “Zero Waste jeb kā mēs mācāmies 

dzīvot bez atkritumiem”
• un daudzas citas aktivitātes!

Vairāk informācijas www.visit.kuldiga.lv 

25.III 10.00 Roberta Reimaņa piemiņas turnīrs galda tenisā; KNSS halle, Piltenes iela 25, Kuldīga
25.III 11.00 Kuldīgas novada atklātais čempionāts basketbolā; KNSS sporta nams, Virkas iela 13, Kuldīga
25.III 15.00 Latvijas čempionāts Nacionālajā līgā 2. divīzijā volejbolā vīriešiem, 1/4 fināls: Kuldīgas NSS – Rēzeknes novads; 
  KNSS sporta nams, Virkas iela 13, Kuldīga
25.III 18.00 Latvijas čempionāts volejbolā vīriešiem, 1/4 fināls: “ASK/Kuldīga”– “Poliurs/Ozolnieki”; KNSS halle, Piltenes iela 25, Kuldīga
26.III 11.00 LJČ volejbolā U-12 grupā zēniem; KNSS halle, Piltenes iela 25, Kuldīga
26.III 12.00 Kuldīgas novada atklātais čempionāts basketbolā; KNSS sporta nams, Virkas iela 13, Kuldīga
28.III 10.00 Kuldīgas novada atklātās skolēnu sacensības florbolā 2003.–2005. g.; KNSS halle, Piltenes iela 25, Kuldīga
31.III 11.00 “Sporto visa klase” sacensības stafetēs; KNSS manēža, Dzirnavu iela 13, Kuldīga
2.IV 11.00 Latvijas jaunatnes STIGA kausa izcīņa galda tenisā, V kārta; KNSS halle, Piltenes iela 25, Kuldīga
2.IV 11.00 LJBL-LR čempionāts basketbolā jauniešiem; KNSS sporta nams, Virkas iela 13, Kuldīga
7.IV  Veselības diena; KNSS manēža, Dzirnavu iela 13, Kuldīga
8.IV  Veselības diena; KNSS manēža, Dzirnavu iela 13, Kuldīga
8.IV  Kurzemes atklātās sacensības lidmodelistiem; KNSS halle, Piltenes iela 25, Kuldīga

Paziņojums par valsts aizsardzībā esošā 
pilsētbūvniecības pieminekļa “Kuldīgas pilsētas 

vēsturiskais centrs” (valsts aizsardzības 
nr. 7435) aizsargjoslas (aizsardzības zonas) 

projekta izstrādi
Saskaņā ar Ministru kabineta 2003. gada 

15. jūlija noteikumiem Nr. 392 “Kultūras pieminekļu 
aizsargjoslas (aizsardzības zonas) noteikšanas 
metodika” (izdoti saskaņā ar Aizsargjoslu likuma 

59. panta pirmo daļu) informējam, ka 
tiek izstrādāts valsts aizsardzībā esošā 

pilsētbūvniecības pieminekļa “Kuldīgas pilsētas 
vēsturiskais centrs” (valsts aizsardzības Nr. 7435) 

aizsargjoslas (aizsardzības zonas) projekts.
Publiskā apspriešana notiks 

no 23.03.2017. līdz 24.04.2017.
Ar projektu var iepazīties Kuldīgas novada 

pašvaldībā, Baznīcas ielā 1, Kuldīgā, darbdienās 
(pirmdienās no 8.00 līdz 18.00, otrdienās, trešdienās, 

ceturtdienās no 8.00 līdz 17.00, 
piektdienās no 8.00 līdz 16.00).

Rakstiskus priekšlikumus var iesniegt 
Kuldīgas novada pašvaldībā darbdienās.



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 23. marts

Šis gads skolai paiet zem 40 gadu 
jubilejas zīmes, un tādos brīžos 
parasti tiek izvērtēts paveiktais un 
sapņots par nākotni.

“Kopā cenšoties varam!” – tā 
skan Kuldīgas Centra vidusskolas 
(KCV) devīze, kuru ikdienā iedzī-
vina 643 skolēni, 72 skolotāji un 
21 skolas darbinieks.

Šajos gados skola ne tikai mainī-
jusi nosaukumu, bet ļoti mainījusies 
arī vizuāli – realizēti dažādi projekti 
gan kopā ar biedrību “Mēs savai 
skolai un pilsētai”, gan citi, veidojot 
mūsdienīgu skolas vidi. Lepojamies 
ar 3D klasi, virtuālo stundu sarakstu 
un digitālajiem stendiem, kuros 
skolēni var redzēt stundu izmaiņas 
un citu svarīgu informāciju.

Pats svarīgākais un lielākais 
sapnis šobrīd ir projekta “Kuldīgas 
Centra vidusskolas ēku daļu un telpu 
pārbūve un atjaunošana” realizācija, 
kas tikko sākusies. Projekta rezultātā 
skolā būs izbūvēts stadions, kon-
ferenču zāle, multimediju centrs, 
lingofoniskais valodu kabinets, mul-
tisensorā telpa, radīta mūsdienīga, 
tehniski aprīkota mācību vide.

Izglītība ir joma, kas ir mūžīgā 
attīstības procesā, ir jāmeklē jaunas 
metodes un iespējas, tāpēc skola ir 
iesaistījusies projektā “Kompetenču 
pieeja mācību saturā”, kas aprobēs 
aktualitātes valsts izglītībā.

Tomēr visa pamatā ir vērtību 
apzināšanās un piederības sajūta, 
KCV cauri gadiem ir saglabājušās 
tradīcijas – “KCV erudīts”, absol-
ventu dienas, žetonu vakars u. c. Ir 
piepulcējušās arī jaunas aktivitātes, 
tiek godināti “Gada skolēni” un 
“Gada klase”, esam ekoskola. Ir 
dažādi sasniegumi gan mācību olim-
piādēs, gan konkursos, gan sportā. 
KCV ir vācu diploma skola, finanšu 
pratību un uzņēmējdarbības iemaņas 
audzēkņi apgūst, dibinot skolēnu 
mācību uzņēmumus.

Mēs protam arī atpūsties, skolas 
kolektīvs ir radošs, daudzu gadu 
garumā skolotāji kopā ar skolēniem 
iestudē Ziemassvētku teātra izrādi, 
visi kopā uz skatuves vienojas dzies-
mā Patriotiskajā nedēļā, braucam 
mācību ekskursijās gan pa Latviju, 
gan uz Strasbūru, Horvātiju, Balt-
krieviju un citām valstīm.

Mūsu absolventi ir piepildījuši 
savus dzīves sapņus un joprojām 
turpina to darīt visādās tautsaim-
niecības jomās dažādās Latvijas un 
pasaules vietās, bet visus kopā 20. 
maijā sauks skolas zvans.

Kuldīgas Centra vidusskola gai-
dīs Tevi, absolvent!

Kuldīgas Centra 
vidusskolai – 

40 gadu jubileja

BrIGITa FrEIJa, 
Kuldīgas Centra vidusskolas direktore

Seniorus aicina uz tikšanos
Kuldīgas novada Domes Senioru padome aicina novada seniorus pie-

dalīties atklātajā sēdē 31. martā 10.00 pensionāru apvienības “Rumbiņa” 
zālē, Liepājas ielā 14, Kuldīgā.

Sēdē klāt būs arī SIA “Kuldīgas komunālie pakalpojumi”, SIA “Kul-
dīgas siltumtīkli”, SIA “Kuldīgas ūdens”, PA “Sociālais dienests” un 
Kuldīgas pašvaldības policijas pārstāvji.

LIELDIENU BALLE
Kuldīgas novada 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.

Sv. 26.III 14.00 TaS, KO VIŅI nErEDZ
O. 28.III 20.00 2016, Latvija 
C. 30.III 18.00 Ilgums 1’32
Sv. 2.IV 16.00 Drāma, zinātniskā fantastika
O. 4.IV 20.00 16+
T. 5.IV 18.00
C. 6.IV 20.00

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+

Sv. 26.III 18.00 TrIECIEnS
P. 27.III 18.00 2016, Lielbritānija, Vācija, ilgums 1’39
T. 29.III 20.00 Trilleris, asa sižeta filma
C. 30.III 20.00 16+

Sv. 2.IV 13.30 KOnGS: GaLVaSKauSa SaLa
O. 4.IV 17.30 2017, ASV, Vjetnama, ilgums 1’59
T. 5.IV 20.00 Piedzīvojumu filma, asa sižeta fantāzija
C. 6.IV 17.30 12+

Biļešu cena uz kino seansiem: darba dienās – 2,60 EUR, brīvdienās – 3 EUR. Bērniem līdz 
3 gadu vecumam, neaizņemot atsevišķu sēdvietu, ieeja bez maksas.
Programmā iespējamas izmaiņas!

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.

Sestdien, 1. aprīlī, 18.00 – koru koncerts. Piedalās: Brocēnu jauniešu 
koris “Sonate”, Saldus Bērnu un jaunatnes centra jauniešu koris “Ameno”, 
Kuldīgas kultūras centra jauniešu koris “Lai top!”, Kuldīgas kultūras centra 
sieviešu koris “Gaisma”. Ieeja –  1 EUR.

Svētdien, 2. aprīlī, 18.00 – Kuldīgas amatierteātra izrāde. A. Čehova 
“Bildinājums. Lācis”. Ieeja –  1,50 EUR.

Piektdien, 7. aprīlī, 19.00 – grupas “Otra Puse” un Antras Stafeckas 
koncerts. Biļetes KKC kasē un www.bilesuparadize.lv. Ieeja –  8, 10, 12 
EUR.

Svētdien, 16. aprīlī, 12.00–14.00 Pilsētas dārzā – svinēsim Lieldienas. 
Lai visiem veselība, uzplauksme un zaļošana!

ĒDOLĒ
Bibliotēkā līdz 31. martam – Ilonas 

Mārtiņsones suvenīru kolekcijas izstāde; no 
3. līdz 26. aprīlim – Jeļenas Zīles rokdarbu 
izstāde “Krāsainie pavasara raibumiņi”.

Līdz 30. martam kultūras namā – “Kul-
dīgas paletes” mākslinieku gleznu izstāde.

22. aprīlī kultūras namā – Ēdoles pa-
matskolas salidojums. 

28. aprīlī – 11. stāstnieku festivāls 
Kurzemē: 15.00 Ēdoles pilī – stāstnieki 
par pils leģendām; 16.30 Ēdoles baznīcā – 
stāstījums par bibliotēkas aizsākšanos; 
17.00 Ēdoles bibliotēkā – tikšanās ar vie-
tējiem stāstniekiem; 19.00 Ēdoles kultūras 
namā – Zanes Jančevskas koncerts. Pirms 
koncerta Ēdoles pamatskolas folkloras 
pulciņš, skolotāja Dace Jansone.

GuDEnIEKOS
Martā kultūras namā – Initas Vējkājas 

darinātie rokdarbi.
12. aprīlī 16.00 kultūras namā – mu-

zikāla leļļu teātra izrāde visai ģimenei 
“Skursteņslauķi”.

LaIDOS
24. martā 9.30 Sermītes bibliotēkā – Te-

ātra svētki kopā ar b/d audzēkņiem.
Martā Sermītes bibliotēkā – Latvi-

jas–Lietuvas programmas projekta “Ezeri 
nākotnei” partneru ceļojošā fotoizstāde.

13. aprīlī 19.00 Laidu skolas sporta 
zālē – Laidu amatierteātra pirmizrāde 
“Pilsētnieki”. Pēc izrādes – lielā pavasara 
balle kopā ar grupu “Just Band” no Aizputes. 
Ieeja – 3 EUR. Līdzi ņemt groziņu. Galdiņu 
rezervācija pa tālr. 29925202.

16. aprīlī – Lieldienas Valtaiķos.
22. aprīlī 10.00 Laidu pamatskolas sporta 

zālē – Imanta Gutberga piemiņas turnīrs teni-
sā četrās grupās: bērni līdz 16 gadiem, mei-
tenes un zēni, 16+ grupa, vīrieši un sievietes.

KaBILĒ
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.

Līdz 28. aprīlim bibliotēkā – Sarmītes 
Pozdiševas delfīnu kolekcija.

1. aprīlī 17.00 saieta namā “Sencis” – 
koncerts “Sanākam padejot”. Uzstāsies 
Kabiles skolas 5.–9. klašu tautas deju 
kolektīvs un kultūras nama pirmsskolas 
deju kolektīva vecākā grupa. Īpaši aicinām 
vecākus, vecvecākus un citus tuviniekus. 
Līdzi ņemt groziņu kopējam cienastam 

pēc koncerta.
16. aprīlī 14.00 Kabiles ev. lut. baznīcā – 

Lieldienu dievkalpojums, pēc tam muzicēs 
Edgars Ziņģe.

16. aprīlī 20.00 saieta namā “Sencis” – 
5 gadu jubilejas pasākums “Agri lēca saulīte 
Lieldienas rītā”. Līdzi ņemt krāsotas olas. 

16. aprīlī 22.00–3.00 saieta namā “Sen-
cis” – balle, spēlēs Māris Blāze no grupas 
“Jūrkant”. Ieeja – 5 EUR.

17. aprīlī 10.00 saieta namā “Sencis” 
saimes istabā – R. Dabiņa piemiņas turnīrs 
zolītē. Dalības maksa – 5 EUR.  

22. aprīlī 13.00 saieta namā “Sencis” – 
ikgadējā senioru draugu balle. Ielūgumi tiks 
izsūtīti draugu kolektīviem. Sīkāka informā-
cija un pieteikšanās pie Dainas Ļeonovas 
pa tālr. 29903638 (līdz 15. aprīlim).

29. aprīlī 19.00 saieta namā “Sen-
cis” – koncerts “Ielūdz Meždzirnas”. Deju 
rakstus izdejos deju kolektīvi no Ainažiem, 
Alsungas, Kuldīgas, Tukuma, Kandavas 
novada. Ieeja – 1 EUR.

KurMāLĒ
25. martā 19.00 pagasta pasākumu 

zālē – Kurmāles amatierteātra uzvedums 
“Tik un tā”. Dziesmas skanēs Aletas Lipsnes 
izpildījumā. Ieeja brīva.

8. aprīlī 19.00 pagasta pasākumu zālē – 
jautra komandu spēle “Ar smaidu var visu”; 
21.00 – atpūtas vakars kopā ar Ervīnu. Ieeja 
ballē – 4 EUR.

Līdz 13. aprīlim pagasta izstāžu zālē – 
Kurmāles pagasta rokdarbu kopas “Darbī-
gās rokas” izstāde “Latvju raksti rokdarbos”.

PaDurĒ
25. martā 21.00 Deksnes pasākumu 

zālē – atpūtas vakars kopā ar muzikantu no 
Talsiem. Ieeja – 3 EUR.

7. aprīlī 20.00 Deksnes pasākumu 
zālē – pašdarbnieku un sportistu atpūtas 
vakars.

9. aprīlī 14.00 Deksnes pasākumu 
zālē – Jelgavas latviešu biedrības teātra 
izrāde “Sprīdis mežā”. Ieeja –  2 EUR.

Līdz 12. aprīlim Padures pagasta biblio-
tēkā – Lieldienas gaidot, radošās aktivitātes 
ikvienam.

16. aprīlī 12.00 pie Padures klēts – 
Lieldienu pasākums. Ikviens aicināts 
sagaidīt ciemos Lieldienu zaķus, ripināt 
olas, šūpoties, iet rotaļās un jautri pavadīt 
laiku. Turpināsim iesākto tradīciju – bērnus 
ietērpsim Lieldienu zaķa tērpā. Būs pārstei-
guma balvas.

Līdz 30. aprīlim Padures pagasta 
bibliotēkā – seno pastkaršu izstāde; līdz 

12. aprīlim, Lieldienas gaidot, radošās 
aktivitātes. Noslēguma izstāde – Lieldienu 
pasākumā pie Padures klēts.

PELČOS
Martā bibliotēkā – grāmatu izstāde 

“Kolumbiešu rakstniekam Gabrielam Gar-
sijam Markesam – 90”; Sandras Vanagas 
leļļu izstāde.

25. martā pie Piemiņas akmens Pelču 
centrā noliksim ziedus un aizdegsim sveces 
politiski represēto piemiņas dienā.

1. aprīlī 12.00 pie Pelču “Pagrabiņa” – 
anekdošu šovs “Vienos smieklos” pie brīvā 
mikrofona. Gaidīti visi, kas ir draugos ar 
humoru. Nāciet ar savu anekdoti, dalieties 
ar kādu smieklīgu atgadījumu no savas 
dzīves vai izvēlieties kādu no piedāvātajām 
tēmām un izstāstiet to citiem! Būs smieklīgi 
konkursi un jautras balviņas.

16. aprīlī 12.00 pie pagastmājas, 
“Pagrabiņa” un tautas nama – “Lieldie-
niņa atnākusi!” – jautras un pavasarīgas 
izdarības.

rEnDā
Līdz 31. martam bibliotēkā – Edgara Eg-

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

29. martā 12.00 kultūras namā – tikša-
nās ar agronomi, dārzeņkopības eksperti, 
tematiskās avīzes “Siltumnīca Pašu Dārzā” 
autori un “Ievas Dārza” dārzeņu audzēša-
nas speciālisti Mārīti Gailīti, kura ieteiks 
interesantākos šī pavasara sēklu jaunumus 
tomātu, gurķu, kabaču un ziedkāpostu 
klāstā un kā izvēlēties labākās sēklas 
mazdārziņiem. Pamācīs, kā cīnīties ar 
kaitēkļiem. Notiks jauno šķirņu prezentācija. 
Ieeja – 1 EUR.

ruMBā
Martā Rumbas pagasta pārvaldes nama 

zālē – Tautas tēlotājas mākslas studijas 
“Kuldīgas palete” gleznu izstāde.

1. aprīlī 13.00 Ventas ciema “Bu-
kaišos” – koncerts “Aprill-aprill”.

5. aprīlī 14.15 Ventas ciema “Bu-
kaišos” – kulinārijas pasākums “Gardēži”.

Aprīlī Rumbas pagasta pārvaldes 
nama zālē – Skaidrītes Vjaksas fotogrāfiju 
izstāde.

SnĒPELĒ
Līdz 30. martam bibliotēkā – snēpelnie-

ka Gunta Kadiķa kalendāru izstāde “Laika 
liecinieki...”.

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

30. martā 10.00 bibliotēkā – pasaku 
rīts pirmsskolas sagatavošanas grupas 
bērniem.

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

17. aprīlī 12.00 pagasta brīvdabas 
estrādē – otro Lieldienu svinības kopā ar 
bērnu deju kolektīva sagatavoto uzvedumu 
“Zaķu trakums”.

TurLaVā
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”; aprīlī – Kārļa Dazarta gleznu 
izstāde “Ainavas”; Lienes Elertes izstāde 
“Lina darinājumi”.

11. aprīlī 16.00 kultūras namā – leļļu 
teātra koncertprogramma “Skursteņslauķi”.

12. aprīlī 12.00 bibliotēkā – tikšanās 
“Ziepju darbnīcā” ar Sanitu Lūciņu par 
ziepju vārīšanu no dabīgiem izejmateriā-
liem. Produkcijas jaunumu prezentācija; 
tikšanās ar Lieni Elerti. Lina dvieļu, kreklu, 
priekšautu, pirtssvārku u. c. šūdināšana. 
Lina darbu prezentācija.

17. aprīlī 13.00 Turlavā – svinēsim kopā 
otrās Lieldienas.

27. aprīlī 12.00 bibliotēkā – tikšanās ar 
gleznotāju Kārli Dazartu.

VārMĒ
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.

8. aprīlī 19.00 sporta hallē – tautas deju 
koncerts “Danci veda pavasar’s”. Koncertā 
piedalās Vārmes VPDK “DimDari” un dažā-
du grupu deju kolektīvi no Jelgavas, Baus-
kas, Dobeles, Īslīces, Liepājas, Carnikavas, 
Alsungas, Kuldīgas. Ieeja – bez maksas.

16. aprīlī 12.00 atpūtas parkā “Aizupī-
tes” – “Raibi nāca Lieldieniņas”. Lieldienu 
izdarības: olu krāsošana, ripināšana un 
citas aktivitātes kopā ar amatierteātri “Es 
un Tu”. Līdzi jāņem gan vārītas krāsotas, 
gan nevārītas nekrāsotas olas.

18. aprīlī 17.00 bibliotēkā – tikšanās 
ar “Erasmus+” EBD brīvprātīgajiem Eleni 
(Gruzija) un Ugo (Spānija). Jaunieši stās-
tīs par savām valstīm, tradīcijām un par 
iespaidiem, ko guvuši, deviņus mēnešus 
uzturoties Latvijā.


