
Atklājot ēku, Kuldīgas novada 
Domes priekšsēdētāja Inga Bērziņa 
uzsvēra: “Mūsu nākotne ir mūsu 
bērni. Man gribētos, lai jums, mei-
tenes un zēni, kuri šeit mācīsieties, šī 
vieta patiktu un lai tā palīdzētu jums 
attīstīt jūsu radošās spējas, jo galve-
nais jau nav ēka, bet gan saturs, ko 
tajā ieliks audzēkņi, viņu vecāki un 
arī pedagogi.” Viņa pateicās visiem, 
kuri piedalījušies ēkas pārbūvē.

Skolas direktore Maruta Rozīte 
svētku brīdī sacīja, ka šī ir skaista, 
svinīga un vēsturiska diena ne tikai 
mūzikas skolas kolektīvam, bet arī 
visai pilsētai un novadam. Viņa 
atcerējās, ka pirmoreiz par nepiecie-
šamību pēc plašākām telpām spriests 
jau pagājušā gadsimta sešdesmito 
gadu beigās, beidzot sapnis ir piepil-
dījies. M. Rozīte pateicās I. Bērziņai 
un viņas komandai, kas izprata, ka 
mūzikas skolas kolektīvam vajadzī-
ga viena plašāka ēka, kā arī izteica 
sirsnīgu pateicību arhitektam un 
būvniekiem. “Mēs centīsimies arī 
jaunajā ēkā radīt labu auru, kāda bija 
vecajā ēkā,” sacīja M. Rozīte.

Mūzikas skolas pārbūves būv-
projekta autors Ēriks Cērpiņš iz-
teica prieku, ka Kuldīgā ir meistari, 
kuri prot strādāt ar ķieģeļiem un 
citiem materiāliem, un novēlēja 
skolas kolektīvam, direktorei un 
audzēkņiem ilgu un patīkamu darbu 
atjaunotajā ēkā.

Objekta būvnieks bija AS “RERE 
GRUPA”. Tās valdes priekšsēdētājs 
Guntis Āboltiņš–Āboliņš sacīja: 
“Man ir liels gandarījums, ka šajā 
skolā skanēs vēsturiskas melodijas, 
šeit mācīsies jaunie talanti un tiks 
radītas jaunas muzikālas vērtības. 
Šī skola dzīvos.” 

Pārbūvējot mūzikas skolas ēku, 
sakārtotas ēkas inženierkomunikāci-
jas un optimizēts telpu funkcionālais 
plānojums, izveidojot pievilcīgu 
vidi mūzikas apguvei un uzlabojot 
skolas infrastruktūru un materiāli 
tehnisko bāzi.  Lai skolai vairs nebūtu 
jādarbojas divās ēkās, esošajai ēkai 
pagalma pusē uzbūvēta jauna piebū-
ve. Liels ieguvums ir speciāli kora 
nodarbībām izveidotā mācību klase, 
kas piemērota arī mazāku koncertu 
rīkošanai (60 sēdvietas). Tāpat uz-
laboti skolotāju darba vides apstākļi, 
jo ierīkota atsevišķa skolotāju istaba. 
Labiekārtojot ap ēku esošo skolas 
teritoriju, izveidots laukums publisku 
pasākumu, piemēram, brīvdabas kon-
certu, muzikālu iestudējumu, norisei.

Mūzikas skolas pārbūves būv-
projekta autors ir arhitekts Ē. Cēr-
piņš. Objektu būvēja AS “RERE 
GRUPA” uzņēmums SIA “RERE 
MEISTARI”, bet būvuzraudzību 
objektā veica SIA “Būves un būv-
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Svinīgi atklāta pārbūvētā 
E. Vīgnera Kuldīgas mūzikas skola

24. maijā pēc pārbūves svinīgi atklāja E. Vīgnera Kuldīgas 
mūzikas skolu. Par rezultātu gandarīti ne tikai būvnieki, bet 
arī mūzikas skolas pedagogi un audzēkņi.

sistēmas”. Mūzikas skolas pārbūve 
izmaksāja 1,36 miljonus EUR, 
ieskaitot PVN, darbus finansēja 
Kuldīgas novada pašvaldība.

E. Vīgnera Kuldīgas mūzikas 
skola ir Kuldīgas novada pašvaldības 
profesionālās ievirzes izglītības iestā-
de, kurā īsteno piecas izglītības prog-
rammas: taustiņinstrumentu spēle 
(klavierspēle, akordeona spēle), stīgu 
instrumentu spēle (vijoļspēle, čella 
spēle), pūšaminstrumentu spēle (flau-
tas spēle, saksofona spēle, klarnetes 
spēle, trompetes spēle, mežraga spēle, 
eifonija spēle), sitaminstrumentu 
spēle un vokālā mūzika – kora klase. 
Skolu vada Maruta Rozīte.

E. Vīgnera Kuldīgas mūzikas skolas koris “Cantus” un citi audzēkņi tagad varēs mācīties speciāli kora nodarbībām izveido-
tajā mācību klasē.

Svinīgo lentu pie skolas jaunās ieejas pārgrieza E. Vīgnera Kuldīgas 
mūzikas skolas direktore maruta rozīte, Kuldīgas novada Domes 

priekšsēdētāja Inga Bērziņa un citas iesaistītās personas.

mūzikas skolas 
orķestris atklāšanas 

pasākumā sniedza 
koncertu atjaunotajā 

skolas zālē.

Pēc rekonstrukcijas 
mūzikas skolas zāles 
sienām atjaunots 
vēsturiskais glez-
nojums; atstāts arī 
autentisks fragments, 
kas gleznots pirms 
vairāk nekā 100 
gadiem.

KrISTĪnE DuĻBInSKa, mārketinga un sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja
SIGnETaS LaPIŅaS foto

Klāt skolēnu vasaras brīvlaiks, 
mūsu bērni šonedēļ saņems liecības, 
izlaiduma klasēm noritēs eksāmeni.

Arī pašvaldībā sākušies vasaras 
sezonai raksturīgi darbi, kopā ar 
novada uzņēmējiem un zemniekiem 
atkal organizējam jauniešu darbu. Ar 
pašvaldības finansiālu atbalstu esam 
raduši iespēju 170 jauniešiem apgūt 
darba prasmes un iemaņas gan pil-
sētā, gan visos pagastos. Šoreiz liels 
prieks par mūsu uzņēmējiem, kas 
kopumā piedāvāja 234 darbavietas, 
apņemoties segt 50% no darba devēja 
sociālās apdrošināšanas obligātajām 
iemaksām. Jauniešiem bija iespēja 
izvēlēties strādāt kādā no veikaliem, 
kafejnīcām, viesu mājām, kokapstrā-
des uzņēmumiem vai zemnieku saim-
niecībām. Un tā 1. jūnijā pirmie jau 
dosies uz savu darbavietu, lai četras 
stundas dienā mācītos, kā tas ir – būt 
atbildīgam par uzticētajiem pienā-
kumiem, katru rītu ar prieku ķerties 
pie darba un mēneša laikā nopelnīt 
pirmo algu. Katru vasaru cenšamies 
arī apmeklēt darbavietas, lai klātienē 
pārliecinātos, ka pašvaldības iedibi-
nātais nodarbinātības projekts aktīvi 
tiek īstenots dzīvē.

Lai skolēniem būtu iespēja satu-
rīgi un lietderīgi pavadīt brīvlaiku, 
skolas un arī biedrības organizē tra-
dicionālās vasaras nometnes. Ja kāds 
vēl nav pieteicies, lūgums interesē-
ties pie savas klases audzinātājas, 
par biedrību nometnēm var uzzināt 
pašvaldības mājaslapā www.kuldi-
ga.lv. Pedagogu radošās komandas ir 
gatavas darbam, radītas aizraujošas 
nometņu programmas, kas ieprieci-
nās bērnus, ļaus pēc garās ziemas 
un mācībām nokļūt citā atmosfērā, 
doties ekskursijās un pārgājienos, 
paskatīties uz pasauli ar citām acīm, 
piedzīvot ko jaunu, draudzēties un 
sadarboties neformālā gaisotnē. 
Šogad skolēniem piedāvātas vairāk 
nekā 40 nometnes.

Vēl šonedēļ pacelsim Zilo ka-
rogu Mārtiņsalas pludmalē, kas 
apliecina Ventas ūdens kvalitāti un 
glābēju klātbūtni iedzīvotāju vidū 
tik populārajai atpūtas vietai. Kul-
dīgas aktīvās atpūtas centrs kopā ar 
pašvaldības policiju bērniem rādīs 
un mācīs, kā parūpēties par savu 
drošību uz ūdens. 

Visbeidzot sestdien, 3. jūnijā, 
notiks ne tikai pašvaldību vēlēšanas, 
bet Kuldīgā dimdēs 4000 bērnu 
soļu, jo pie mums notiks tautas deju 
festivāls “Latvju bērni danci veda” 
ar ielu koncertiem Pilsētas dārzā un 
citās vietās, košu gājienu no Rāts- 
laukuma uz estrādi un lielkoncertu 
“Dievzemītes rakstus pinu” sešos 
vakarā pilsētas estrādē. Tālākos 
viesus gaidām no Daugavpils un 
Krāslavas, kolektīvi no Kurzemes 
pilsētām un novadiem solījuši būt 
gandrīz visi. Nāciet paši, ņemiet lī-
dzi bērnus, lai mazo dejotāju dzīves- 
prieks un aktivitāte pielīp arī jums!

 Lai saulaina un patīkamiem pie-
dzīvojumiem bagāta vasara!

Lai darbīga vasara!
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Būvniecības komisijā 2017. gada aprīlī lemtais

akceptētās būvniecības ieceru dokumentācijas 
Objekta nosaukums Adrese Dokumentācijas veids
Dzīvojamā māja “Pavasari”, Rendas pagastā Būvprojekts minimālā sastāvā
Meža meliorācijas sistēmas “Leišu” pārbūve Kabiles pagastā, Kuldīgas novadā Būvprojekts
Telekomunikāciju sakaru masts “Māliņi”, Snēpeles pagastā Būvprojekts minimālā sastāvā
Dzīvojamās mājas vienkāršotā atjaunošana  “Platones”, Padures pagastā Apliecinājuma karte
Ielas seguma atjaunošana Jāņa ielā, Kuldīgā Apliecinājuma karte
Žogs Priežu ielā 6, Kuldīgā Paskaidrojuma raksts
Uzbrauktuve (panduss) pie ieejas ēkā “Madaras”, Vārmes pagastā Paskaidrojuma raksts

Dzīvojamās mājas telpu grupas vienkāršotā atjaunošana “Madaras”– 14, Vārmes pagastā Apliecinājuma karte

Laipas pie Usmas ezera “Lejastiezumi”, Rendas pagastā Paskaidrojuma raksts
Pašapkalpošanās auto mazgātava Sūru ielā 5, Kuldīgā Būvprojekts minimālā sastāvā
Žogs Ievu alejā 6, Kuldīgā Paskaidrojuma raksts
Telpu grupas vienkāršotā atjaunošana Liepājas ielā 54-2, Kuldīgā Apliecinājuma karte
Gājēju un velobraucēju tilts pāri Riežupei Rumbas pagastā, Kuldīgas novadā Būvprojekts minimālā sastāvā
Dzīvojamā māja Jelgavas ielā 11, Kuldīgā Būvprojekts minimālā sastāvā
Nojumes vienkāršotā atjaunošana “Struņķukrogs”, Padures pagastā Apliecinājuma karte
Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas restaurācija, atjaunošana 
un pārbūve Restaurācijas centra vajadzībām Baznīcas ielā 30, Kuldīgā Būvprojekts

Dzīvojamās mājas nojaukšana “Dimanti”, Snēpeles pagastā Paskaidrojuma raksts
Dzīvojamās mājas jaunbūves pārbūve “Dimanti”, Snēpeles pagastā Būvprojekts minimālā sastāvā
Automazgātavas būve, DUS nojumes un gāzes uzpildes 
stacijas pārbūve Ganību ielā 22, Kuldīgā Būvprojekts minimālā sastāvā

Vasaras māja Jasmīnu ielā 19, Ābelē, Pelču pagastā Būvprojekts minimālā sastāvā

Saimniecības ēkas, šķūnis, lapene “Upmaļi”, Padures pagastā Paskaidrojuma raksts
Noliktava Dārzniecības ielā 7A, Kuldīgā Būvprojekts minimālā sastāvā
Meža zemju meliorācijas sistēmu atjaunošana “Gravas”, Īvandes pagastā Būvprojekts
Asfalta seguma demontāža un jauna seguma izbūve 
V. Plūdoņa Kuldīgas ģimnāzijas basketbola laukumam Piltenes ielā 25, Kuldīgā Paskaidrojuma raksts

Divstāvu viesnīcas ēkas 2. stāva telpu grupu 021-028; 102 
vienkāršotā atjaunošana Virkas ielā 27, Kuldīgā Apliecinājuma karte

Divstāvu viesnīcas ēkas 2. stāva telpu grupu 012-020; 101 
vienkāršotā atjaunošana Virkas ielā 27, Kuldīgā Apliecinājuma karte

Ēkas atjaunošana, pārbūve un fasāžu restaurācija, 
teritorijas labiekārtošana Kalpaka ielā 2 un 4, Liepājas ielā 39, Kuldīgā Būvprojekts minimālā sastāvā

Vasarnīca un automašīnas nojume Kļavu alejā 4, Kuldīgā Būvprojekts
Viesību šķūnis “Jaunkļavas”, Rumbas pagastā Būvprojekts minimālā sastāvā
Nojume “Lejastiezumi”, Rendas pagastā Būvprojekts
Meža autoceļš “Renda-Mežmaļi” Rendas pagastā, Kuldīgas novadā Būvprojekts minimālā sastāvā
Automašīnu restaurācijas darbnīca “Amoli”, Ēdoles pagastā Būvprojekts minimālā sastāvā

Izdotās būvatļaujas 
Objekta nosaukums Adrese
Dzīvojamā māja “Pavasari”, Rendas pagastā, Kuldīgas novadā
Telekomunikāciju sakaru masts “Māliņi”, Snēpeles pagastā, Kuldīgas novadā
Pašapkalpošanās auto mazgātava Sūru ielā 5, Kuldīgā
Dzīvojamā māja Jelgavas ielā 11, Kuldīgā
Dzīvojamās mājas jaunbūves pārbūve “Dimanti”, Snēpeles pagastā, Kuldīgas novadā
Automazgātavas būve, DUS nojumes un gāzes uzpildes stacijas pārbūve Ganību ielā 22, Kuldīgā
Vasaras māja Jasmīnu ielā 19, Ābelē, Pelču pagastā, Kuldīgas novadā
Noliktava Dārzniecības ielā 7A, Kuldīgā
Meža zemju meliorācijas sistēmu atjaunošana “Gravas”, Īvandes pagastā, Kuldīgas novadā
Ēkas atjaunošana, pārbūve un fasāžu restaurācija, teritorijas labiekārtošana Kalpaka ielā 2 un 4, Liepājas ielā 39, Kuldīgā
Viesību šķūnis “Jaunkļavas”, Rumbas pagastā, Kuldīgas novadā
Nojume “Lejastiezumi”, Rendas pagastā, Kuldīgas novadā
Meža autoceļš “Renda-Mežmaļi” Rendas pagastā, Kuldīgas novadā
Automašīnu restaurācijas darbnīca “Amoli”, Ēdoles pagastā, Kuldīgas novadā

2017. gada aprīlī ekspluatācijā pieņemtās būves
Nosaukums Adrese Pasūtītājs
Dzīvojamā māja Ziedu ielā 22, Kuldīgā Egita Vitomska
Dzīvojamās mājas rekonstrukcija “Selgas”, Kabiles pagastā Jana Jansone
Tehnikas novietne “Saktas”, Laidu pagastā Ziedonis Strelēvics
Ēkas atjaunošana ar lietošanas 
veida maiņu Jelgavas ielā 65, Kuldīgā Nodrošinājuma valsts 

aģentūra
Nojumes būvniecība Pūpolu alejā 11, Kuldīgā Ieva Dzene

Kaltu mājas dūmeņa demontāža 
un jauna dūmeņa būvniecība

Pelču internātpamatsko-
la-attīstības centrs, Pelču 
pagastā

Pelču speciālā internātpamat-
skola-attīstības centrs

Ēkas pārbūve Ganību ielā 25, Kuldīgā SIA “Gamma”

Publisko iepirkumu komisijā aprīlī pieņemtie lēmumi
Iepirkuma priekšmets Lēmuma 

pieņ. dat. Uzvarētājs

Būvprojekta “Zaļās 
ielas pārbūve un 
Ēdoles ielas posma 
no autoceļa P118 līdz 
Krauļu ielai atjaunoša-
na Kuldīgā, Kuldīgas 
novadā” izstrāde un 
autoruzraudzība

13.04.2017. SIA “BM-projekts”; 18 130 EUR bez PVN

Atklāts konkurss “Pār-
tikas produktu piegāde 
Kuldīgas Centra vidus-
skolai Mucenieku ielā 
6, Kuldīgā, Kuldīgas 
novadā”

13.04.2017.

1. daļa – AS “Latvijas maiznieks” ar dažādiem izcenoju-
miem par kopējo līgumcenu 1285,20 EUR bez PVN 
2. daļa – SIA “Sanitex” ar dažādiem izcenojumiem par 
kopējo līgumcenu 12991 EUR bez PVN  
3. daļa - SIA “Sanitex” ar dažādiem izcenojumiem par 
kopējo līgumcenu 1778 EUR bez PVN   
4. daļa – SIA “Nākotne Export” ar dažādiem izcenoju-
miem par kopējo līgumcenu 16645,50 EUR bez PVN 
5. daļa – SIA “Sanitex” ar dažādiem izcenojumiem par 
kopējo līgumcenu 3986,75 EUR bez PVN  
6. daļa – SIA “Nākotne Export” ar dažādiem izcenoju-
miem par kopējo līgumcenu 4546,85 EUR bez PVN 
7. daļa – SIA “Sanitex” ar dažādiem izcenojumiem par 
kopējo līgumcenu 780 EUR bez PVN 
8. daļa – SIA “Futurus Food” ar dažādiem izcenoju-
miem par kopējo līgumcenu 1933,14 EUR bez PVN 
9. daļa – SIA “Futurus Food” ar dažādiem izcenoju-
miem par kopējo līgumcenu 2646 EUR bez PVN 
10. daļa – SIA “Futurus Food” ar dažādiem izcenoju-
miem par kopējo līgumcenu 3858,05 EUR bez PVN 
11. daļa – SIA “Futurus Food” ar dažādiem izcenoju-
miem par kopējo līgumcenu 1714,50 EUR bez PVN 
12. daļa – SIA “Sanitex” ar dažādiem izcenojumiem par 
kopējo līgumcenu 1800 EUR bez PVN 
13. daļa – Andris Vīgants, par kopējo līgumcenu 
2400 EUR bez PVN 
14. daļa – SIA “Sanitex” ar dažādiem izcenojumiem par 
kopējo līgumcenu 849 EUR bez PVN 
15. daļa – SIA “Lietas MD” ar dažādiem izcenojumiem 
par kopējo līgumcenu 4030 EUR bez PVN 
16. daļa – SIA “Lietas MD” ar dažādiem izcenojumiem 
par kopējo līgumcenu 2823,25 EUR bez PVN 
17. daļa – SIA “Sanitex” ar dažādiem izcenojumiem par 
kopējo līgumcenu 5775,42 EUR bez PVN

19. maijā Latvijas 
Lauksaimniecības universitātes 
(LLU) rektore Irina Pilvere un 
viņas komanda tikās ar Kuldīgas 
novada Domes priekšsēdētāju 
Ingu Bērziņu un Kuldīgas 
vidusskolu direktoriem, kā arī 
Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma 
tehnikuma direktori.

Tikšanās laikā tika noslēgts 
sadarbības līgums, kurā pašvaldība 
un LLU apņemas kopīgi strādāt uz-
ņēmējdarbības, izglītības, zinātnes 
un pētniecības saskaņotai attīstībai. 
Līgums noslēgts par kopīgu semi-
nāru, konferenču, vispārizglītojošu 
pasākumu organizēšanu, savstarpēju 
konsultāciju sniegšanu, uzņēmēj-
darbības, izglītības, zinātnes un 
pētniecības attīstību, mūžizglītības 

veicināšanu un popularizēšanu, sa-
darbību pētniecisko darbu izstrādē 
un laboratoriju aprīkojuma izman-
tošanā, kā arī kopīgu darbošanos 
citās jomās.

Rektore I. Pilvere izglītības 
iestāžu direktoriem pastāstīja, ka 
LLU jau ir izveidojusies sekmīga 
sadarbība ar skolām Jelgavas pusē, 
un augstskolas kolektīvs ir gatavs 
paplašināt sadarbības loku, ciešāk 
sastrādājoties arī ar Kuldīgas novada 
skolām, pedagogiem un karjeras 
konsultantiem, lai skolēni jau vi-
dusskolā varētu iegūt priekšstatu par 
to, kādas studiju iespējas piedāvā 
LLU, apmeklēt augstskolas mūs-
dienīgās laboratorijas un sadarboties 
ar augstskolas mācībspēkiem un 
vecāko kursu studentiem zinātniski 
pētniecisko darbu izstrādē. 

Rektore un viņas kolēģi uzsvēra, 
ka studijas LLU ir cieši sasaistītas 
ar praksi un konkrēto nozari, līdz ar 
to studenti iegūst ne tikai teorētiskas 
zināšanas, bet arī pieredzi zināšanu 
praktiskā pielietošanā.

Kuldīgas novada Domes priekš-
sēdētāja I. Bērziņa uzteica mūsdienī-
go studiju vidi LLU, aprīkojumu ar 
jaunajām tehnoloģijām un modernās 
laboratorijas, kuras vērts apskatīt 
gan potenciālajiem studentiem, gan 
pedagogiem. Pirmā Kuldīgas novada 
skolotāju vizīte universitātē notika 
24. maijā. Sekmīga sadarbība ar 
LLU jau izveidojusies Kuldīgas Teh-
noloģiju un tūrisma tehnikumam.

Kuldīgas novada pašvaldības 
mārketinga un sabiedrisko 

attiecību nodaļa
Ja pamanāt mazu, baltu un gana 
gaumīgu auto Kuldīgas pilsētas 
ielās, kas nenogurstoši tīra ietves 
un ielas, palīdzot SIA “Kuldīgas 
komunālie pakalpojumi” 
sētniekiem, tad ziniet, tā ir jaunā 
Vallija!

Kārtīgā, strādīgā un simpātiskā 
Vallija ir maija bērns un SIA “Kul-
dīgas komunālie pakalpojumi” 
tehnikas saimei piepulcējusies 
šomēnes, lai sniegtu atbalstu uzņē-
muma darbiniekiem pilsētas tīrības 
uzturēšanā.

Pirmie soļi pilsētas uzkopšanā 
jau sperti, un tās darbs atzinīgi no-

vērtēts – tīra ātri un rūpīgi.
Valliju pa Kuldīgas ieliņām vada 

pieredzējušais Kuldīgas komunālo 
pakalpojumu darbinieks Alfrēds 
Freimanis.

Atgādinām, ka SIA “Kuldīgas 
komunālie pakalpojumi” iepirkumu 
par komunālās tehnikas – ielu slau-
kāmās mašīnas ar vakuuma iekārtu – 
piegādi izsludināja šā gada februārī. 
Iepirkumā uzvarēja a/s “Ferrus”, 
kas uzņēmumam moderno tehniku 
piegādāja un apmācīja tās lietošanā.

anITaS ZVInGuLES, 
KKP sabiedrisko attiecību 

speciālistes, teksts un foto

Ielas uzkopj ar jaunu auto

Kuldīgas ielas tagad palīdz uzkopt jauns auto – Vallija.

Latvijas Lauksaimniecības universitāte un Kuldīgas 
novada pašvaldība vienojas par sadarbību

BrĪVDaBaS KInoTEāTrIS “GoLDInGEn KnIGhT CInEma”
BrĪVDaBaS KIno SEanSI:
2. jūnijā 23.00 – “Laimīgā filma” (2016), rež. Stefan Sagmeister, Ben Nabors, Hillman Curtis. Dizaina 

filmu festivāla ietvaros.
3. jūnijā 23.00 – “Izjokošanas māksla” (2015), rež. Andrea Marini. Dizaina filmu festivāla ietvaros.
10. jūnijā 23.30 – “Mans draugs – nenopietns cilvēks” (1975), rež. Jānis Streičs.
17. jūnijā 23.30 – “Melānijas hronika” (2016), rež. Viesturs Kairišs. Vecuma ierobežojums 12+.
24. jūnijā 23.30 – “Svingeri” (2016), rež. Andrejs Ēķis. Vecuma ierobežojums 16+.

Seansus rīko Kuldīgas novada muzejs, atbalsta Kuldīgas novada Dome. “Goldingen Knight Cinema” – labs kino, brīvā dabā un par brīvu!
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VēLēšanu IECIrKŅu SaraKSTS

Iecirkņa numurs Priekšsēdētāja/sekretāra 
vārds, uzvārds

Mobilā tālruņa 
numurs

546.
Kuldīgas Centra vidusskola

Vija Astaševska
Daiga Šica

29528843
26438188

547.
V. Plūdoņa Kuldīgas ģimnāzija

Jana Jansone
Lilita Mačtama

29559919
28357382

548.
Kuldīgas 2. vidusskola

Daiga Freiberga
Anda Šlakorciņa

26479926
27020731

549.
RPIVA

Aiga Bērziņa
Jana Roze

26137835
29538035

552.
Ēdole

Pārsla Pabērza
Sanita Kļava

26019472
29985161

553.
Gudenieki

Daiga Kūma
Jolanta Dombrovska

26140910
29386442

554.
Īvande

Inta Brūdere
Silva Strazda

27080467
29863643

555.
Kabile

Aiga Saulgrieze
Anda Ķieģele

29438220
29325927

556.
Kurmāle

Sandra Dazarte
Ilze Tobija

26200045
28811931

557.
Bangas-2

Lāsma Veigelte
Helmī Veisa

29181365
26574407

558.
Sermīte

Svetlana Mediņa
Vaira Rudzroga

29374274
29374274

559.
Bitīte

Liene Zeidlere
Iluta Eida

28265310
26154882

561.
Padure

Anita Grīniņa
Anita Zauere

28448769
26016290

562.
Pelči

Uģis Ābele
Liene Ciņķe

29194377
25636920

564.
Renda

Ineta Bierande-Bierena
Dace Bergmane

26133876
29184099

567.
Rumba

Elīna Iļjina
Dace Jansone

26758314
27025423

568.
Snēpele

Biruta Damberga
Iveta Šternberga

26550166
27843081

569.
Turlava

Alberts Brantevics
Anete Tovstuļaka

29160731
28659273

570.
Ķikuri

Inese Drulle
Janina Valkovska

26439511
27770190

571.
Vārme

Māris Karlštrēms
Iveta Okmane

26318306
28337595

Kuldīgas novada vēlēšanu komisijas kontakttālruņi informācijai: priekšsē-
dētāja Inese Ozola 27020961, sekretāre Ina Firsova 27020964, 63320216.

Kā notiek vēlēšanas?
Šogad 3. jūnijā Latvijā notiks 

pašvaldību vēlēšanas. Partijas, parti-
ju apvienības un vēlētāju apvienības 
sagatavojušas kandidātu sarakstus 
un priekšvēlēšanu programmas. Tos 
var lasīt Centrālās vēlēšanu komisi-
jas mājaslapā www.cvk.lv.

No 29. maija kandidātu sarak- 
stus un priekšvēlēšanu programmas 
var iepazīt arī vēlēšanu iecirkņos. 
Ar kandidātu sarakstiem, deputātu 
kandidātiem un priekšvēlēšanu 
programmām vēlētājus iepazīstina 
arī laikraksti, televīzija un radio.

Katrs vēlētājs ir reģistrēts vēlē-
šanām savā vēlēšanu iecirknī. Vēlēt 
jāiet uz to vēlēšanu iecirkni, kurā 
vēlētājs ir reģistrēts. Par to, kurā 
vēlēšanu iecirknī jābalso, vēlētājs 
uzzina no paziņojuma, kuru viņš 
saņem pirms vēlēšanām.

Kādi dokumenti jāuzrāda 
vēlēšanu iecirknī?
Vēlēšanu iecirknī jāuzrāda derīga 

pase vai personas apliecība.

Kā pieteikt balsošanu mājās?

Ja cilvēks ir slims, nespēcīgs un 
tāpēc nevar aiziet uz vēlēšanu ie-
cirkni, pirms vēlēšanām viņš raksta 
iesniegumu, ka grib balsot mājās. 
Iesniegumā norāda savu vārdu un 
uzvārdu, personas kodu, adresi, kur 
jāiet vēlēšanu komisijai. Iesniegums 
jānodod savā vēlēšanu iecirknī. 
Balsošanai mājās jāpiesakās no 
29. maija līdz 3. jūnijam (ieskaitot). 
Iesniegumu uz vēlēšanu iecirkni var 
aiznest radinieks, kaimiņš, aprūpē-
tājs vai cita uzticības persona.

Var vēlēt sociālās aprūpes centrā, 
ja tur ir reģistrēta vēlētāja dzīvesvieta. 

Tikai vēlēšanu dienā vēlētājs 

apstiprina saistošos noteikumus
Apstiprināja Kuldīgas novada pašvaldības saisto-

šos noteikumus Nr. 2017/6 “Par grozījumiem Kuldīgas 
novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr. 2010/2  
“Par neapbūvēta zemesgabala nomas maksas aprēķi-
nāšanas kārtību Kuldīgas novadā””.

Apstiprināja Ēdoles pagasta pārvaldes un Kuldīgas 
novada sporta skolas maksas pakalpojumu cenrāžus.

Apstiprināja Kuldīgas novada pašvaldības 
2016. gada konsolidēto pārskatu.

Apstiprināja Kuldīgas novada pašvaldības kapitāl-
sabiedrību 2016.gada pārskatus. SIA “Kuldīgas siltum-
tīkli” – peļņa 52 330 EUR, ko novirzīs iepriekšējo gadu 
zaudējumu segšanai. SIA “Kuldīgas ūdens” – zaudējumi 
39 323 EUR. SIA “Kuldīgas slimnīca” – zaudējumi 
213 607 EUR. SIA “Kuldīgas komunālie pakalpojumi” – 
peļņa 204 EUR. 

Apstiprināja SIA “Latvijas šķirnes dzīvnieku au-
dzētāju savienība” 2016.gada pārskatu. Zaudējumi 
9 374 EUR.

Apstiprināja pirmsskolas izglītības iestādes “Ābelīte” 
un pirmsskolas izglītības iestādes “Cīrulītis” nolikumus.

Finanšu jautājumi
Atļāva Kuldīgas 2 vidusskolai pieņemt ziedojumus 

no SIA ”Amazone” (350 EUR), SIA ”Baloži & Ko” 
(300 EUR), Imanta Rukuta (100 EUR) un Snēpeles 
pagasta zemnieku saimniecības ”Smaidas” (100 EUR) 
dalībai projektā ”Starpkultūru dialogs slāvu valodās”.

Apstiprināja programmas “Valsts nozīmes kultūras 
pieminekļa  “Kuldīgas pilsētas vēsturiskais centrs” teri-
torijā esošo ēku, kā arī Kuldīgas novadā esošu Latvijas 
valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā ietver-
to ēku restaurācija un konservācija” līdzfinansējuma 
piešķiršanu projektam ”Mājas Jelgavas ielā 2, Kuldīgā, 
pagrabstāva pārseguma atjaunošana”.

Piešķīra līdzfinansējumu 2000 EUR koncepcijas 
“Ielu tirdzniecības atsevišķu labiekārtojuma elemen-
tu – terašu, konceptuālais risinājums publiskā ārtelpā, 
Kuldīgas vecpilsētā” izstrādei.

Nolēma ņemt ilgtermiņa aizņēmumu no Valsts kases  
1 122 802,13 EUR ar atlikto pamatsummas maksājumu 
līdz 2020.gada jūnijam ar Valsts kases noteikto kredīta 
procentu likmi uz 20 gadiem ERAF projekta “Kuldīgas 
pilsētas ziemeļu daļas industriālās teritorijas attīstība” 

priekšfinansēšanai.

Zemes noma
Lauza nomas līgumus par zemesgabaliem Akāciju 

aleja 5, Jasmīnu aleja 28, Kastaņu aleja 3, Pūpolu 
aleja 2, Jasmīnu aleja 32 un Vīgriežu aleja 5, Kuldīgā.

Izbeidza zemes nomas līgumu par nekustamā 
īpašuma “Paipalas”, Vārmes pagastā, zemes vienību 
ar kadastra apzīmējumu 62960010043 (9,8 ha) un 
nekustamā īpašuma “Pie upes”, Rumbas pagastā, 
zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 62840050491 
(0,12 ha).

Pagarināja nomas līgumā noteikto būvniecības 
ieceres dokumentācijas iesniegšanas termiņu par 
zemesgabala daļu Graudu ielā 15, Kuldīgā (9217 m2), 
kur iecerēts būvēt angāru un laukumu mikroautobusu 
piekabju novietošanai.

Pagarināja līgumā noteikto termiņu līdz 2026.gada 
31.decembrim par zemesgabala nomu Stendes ielā, 
Rumbas ielā B1, Kuldīgā.

Iznomāja lauksaimniecības vajadzībām nekustamā 
īpašuma “Palīgsaimniecības”, Kabiles pagastā, zemes 
vienības ar kadastra apzīmējumu 62580070340 daļu 
(2,20 ha) uz trīs gadiem.

Iznomāja fiziskajām personām katram ½ domājamo 
daļu nekustamā īpašuma “Vilkači”, Laidu pagastā, 
(10,2 ha) uz desmit gadiem. 

Grozīja noslēgtos zemes nomas līgumus par ne-
kustamajiem īpašumiem “Pīļciema mežs”, Turlavas 
pagastā, “Tīrumi”, Ēdoles pagastā un “Rožkalni”, 
Laidu pagastā.

Iznomāja fiziskai personai nekustamā īpašuma “Pie 
Atpūtām”, Vārmes pagastā, zemes vienību 2,23 ha 
platībā uz 10 gadiem.

nekustamais īpašums
Slēdza līgumu par ceļa servitūta dibināšanu 

1,5 metru platumā un aptuveni 200 m garumā nekus-
tamā īpašuma “Jaunputni”, Gudenieku pagastā, zemes 
vienībā ar kadastra apzīmējumu 62500010115 par labu 
nekustamā īpašuma “Valciņi”, Gudenieku pagastā, 
zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 62500010054. 

Slēdza  apsaimniekošanas līgumu par zemesgabalu 
Mērnieku ielā 2, Kuldīgā, (9554 m2) uz pieciem gadiem.

Nodeva bezatlīdzības lietošanā VSIA “Latvijas Vides, 

ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” zemesgabala daļu 
Veckuldīgas pilskalnā, Kuldīgā, 16 m2 platībā elektrisko 
hidrometrisko iekārtu uzstādīšanai uz desmit gadiem.

Atcēla Vārmes pagasta padomes lēmumu par at-
ļauju sadalīt fiziskas personas nekustamo īpašumu un 
atļāva apbūvētajai zemes vienībai un uz tās esošajām 
ēkām saglabāt adresi  “Cielavas”, Vārmes pagastā.

Slēdza pirkuma līgumu ar fizisku personu par ne-
kustamo īpašumu – dzīvokli Planīcas ielā 54-7, Kuldīgā.

Gatavos atsavināšanai un izsolīs
Izsludināja nekustamā īpašuma “Veldze 32”, Rum-

bas pagastā, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 
62840060223 (0,06 ha) nomas tiesību bez apbūves 
tiesībām publisku izsoli ar augšupejošu soli. Noteica 
izsoles sākumcenu 9,00 EUR, izsoles soli – 0,90 EUR 
un apstiprināja izsoles noteikumus.

Atzina, ka dzīvojamās telpas Nr.7 un Nr.8 Jelgavas 
ielā 24A, Kuldīgā, un dzīvojamā telpa Nr.6, Skrundas 
ielā 15, Kuldīgā, nav izmantojamas pašvaldības funk-
ciju nodrošināšanai – palīdzības sniegšanai dzīvokļa 
jautājumu risināšanā. Tiks sagatavoti nepieciešamie 
dokumenti īpašumu atsavināšanai.

Noteica, ka nekustamais īpašums “Auziņas”, Rum-
bas pagastā, un “Valtaiķu pienotava”, Laidu pagastā, 
nav nepieciešams pašvaldības funkciju nodrošināšanai, 
tāpēc gatavos tos atsavināšanai.

Nodeva atsavināšanai pašvaldības nekustamo īpa-
šumu – zemes starpgabalu Jura Mātera ielā 2A, Kuldīgā 
(415 m2), atkārtoti piedāvājot to pirkt starpgabala pie-
gulošo zemesgabalu īpašniekiem. Apstiprināja zemes 
starpgabala nosacīto cenu 528 EUR, noteica izsoles 
soli – 50 EUR un apstiprināja izsoles noteikumus.

Nolēma atsavināt mutiskā izsolē ar augšupejošu 
soli Kuldīgas novada pašvaldības dzīvokļa īpašuma - 
neapdzīvojamās telpas “Stumbri”-2, Kurmāles pagastā, 
ar kopējo platību 39,8 m2, kopīpašuma 398/2247 do-
mājamās daļas no būvēm un zemi 2868 m2. Noteica 
izsoles sākumcenu 5000 EUR, izsoles soli – 100 EUR 
un apstiprināja izsoles noteikumus.

Nolēma atsavināt mutiskā izsolē ar augšupejošu soli 
nekustamo īpašumu Riežupes ielā 31, Mežvaldē, Rum-
bas pagastā, kura sastāvā ir zemes vienība (1,0976 ha), 
uz kura atrodas dzīvojamā ēka un palīgceltnes. Noteica 
izsoles sākumcenu 4400 EUR, izsoles soli – 100 EUR 

un apstiprināja izsoles noteikumus.
Nolēma atsavināt pašvaldības nekustamo īpašumu 

“Mežgaiķi”, Vārmes pagastā, (6.58 ha), piedāvājot 
to pirkt uz zemes vienības esošo būvju īpašniekam. 
Noteica atsavināmā zemesgabala nosacīto cenu 
10 500 EUR. 

Nolēma turpināt transportlīdzekļu FORD TRANSIT, 
OTOYOL IVECO M23 CITY un GAZ 53 atsavināšanas 
procesu, rīkojot rakstiskas izsoles ar augšupejošu soli. 
Noteica kustamo mantu atsavināšanas sākumcenas un 
apstiprināja izsoles noteikumus.

Gatavos atsavināšanai zemes vienību Vienības 
ielā 64, Kuldīgā.

Dažādi
Uzņēma vienu bērnu Kuldīgas pirmsskolas izglītī-

bas iestādē ārpus kārtas no 01.09.2017.  
Nolēma no 3.jūlija līdz 31.jūlijam slēgt Ēdoles 

pamatskolas pirmsskolas grupas, no 26.jūnija līdz 
31.augustam - Laidu pamatskolas Sermītes pirmssko-
las grupas, no 19.jūnija līdz 11.augustam - Kuldīgas 
Alternatīvās sākumskolas Padures filiāles pirmsskolas 
grupas. 

Apstiprināja Kuldīgas Centra vidusskolas, Kuldīgas 
2.vidusskolas un Ēdoles pamatskolas dalību projektā 
“Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”.

Izvirzīja Kuldīgas novada pašvaldības aģentūru 
“Kuldīgas Galvenā bibliotēka” reģiona galvenās bibliotē-
kas statusam Kuldīgas, Alsungas un Skrundas novada 
pašvaldības bibliotēkām.

Piešķīra Domes priekšsēdētāja vietniekam Alek-
sandram Langem daļēju ikgadējo  atvaļinājumu vienu  
kalendāra nedēļu.

Atstāja negrozītu Kuldīgas novada Domes Attīstības 
pārvaldes Būvinspekcijas nodaļas atzinumu  par būves 
pārbaudi Ventspils ielā 6 un 1905. gada ielā 12, Kuldīgā.

Atcēla Kuldīgas novada Domes lēmumu “Par Jelga-
vas ielas 94 detālplānojuma apstiprināšanu un saistošo 
noteikumu izdošanu”.

Slēdza sadarbības līgumu ar Lauksaimniecības 
pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību “Kuldīgas labumi” 
uz pieciem gadiem par sadarbību Kuldīgas kā Hanzas 
pilsētas tēla popularizēšanā un pašvaldībai piederošo 
tirdzniecības telpu Pilsētas laukumā 7a, Kuldīgā, no-
došanu lietošanā bez maksas.

Domes 2017. gada 28. aprīļa sēde

Kas jāzina par vēlēšanām

varēs balsot savā dzīvesvietā.

Kam zvanīt neskaidrību gadījumos?

Centrālās vēlēšanu komisijas uzziņu 
tālrunis ir 67049999. Tālrunis strādā darba 
dienās no pulksten 8.00 līdz 20.00. 

Kuldīgas novada vēlēšanu komisijas 
kontakttālruņi informācijai:

Kuldīgas novada vēlēšanu komisijas 
priekšsēdētāja Inese Ozola – 27020961,

Kuldīgas novada vēlēšanu komisijas 
sekretāre Ina Firsova – 27020964. 

Kā strādās vēlēšanu iecirkņi? 

3. jūnijā vēlēšanas notiks no 7.00 līdz 
22.00. Ja vēlētājs nevarēs nobalsot vēlēša-

nu dienā, viņš var vēlēt trīs dienas pirms 
vēlēšanām. To sauc par iepriekšējo balsoša-
nu. Iepriekšējā balsošana notiks 31. maijā, 
1. jūnijā un 2. jūnijā. Šajās dienās vēlēšanu 
iecirkņi strādās: 

31. maijā – no 17.00 līdz 20.00,
1. jūnijā – no 9.00 līdz 12.00, 
2. jūnijā – no 10.00 līdz 16.00.
Vēlēšanu iecirknī vēlētājam ir jāuzrāda 

derīga pase vai personas apliecība. Vēlēt 
drīkst Latvijas pilsoņi, kuri ir vecāki par 
18 gadiem un ir iekļauti Vēlētāju reģistrā. 
Vēlēt drīkst arī Eiropas Savienības pilsoņi, 
kuri dzīvo Latvijā un ir iekļauti Vēlētāju 
reģistrā. Vēlēt drīkst tikai vienu reizi.

Vēlētājs informāciju par vēlēšanām var 
uzzināt Centrālajā vēlēšanu komisijā vai 
mājaslapā www.cvk.lv.

VēLēTāju IEVērĪBaI! neskatoties uz remontdarbiem, kas šobrīd notiek Kuldīgas 
2. vidusskolā, vēlētāji, kuri reģistrēti šajā iecirknī, varēs balsot Kuldīgas 2. vidusskolas 

vēlēšanu iecirknī, kas iekārtots skolas sporta zālē.
jaunumS – šajās vēlēšanās iekārtots vēlēšanu iecirknis Kuldīgas Centra 

vidusskolā (mucenieku ielā 6), jo līdzšinējā iecirknī Sociālajā dienestā norit būvdarbi.
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Uz sudraba karotīšu svinīgo pasniegšanu 16. maijā 
tika aicināti 44 bērniņi – 22 zēni un 22 meitenes, kuru 
dzimšana Kuldīgas novada Dzimtsarakstu nodaļā 
reģistrēta no 2017. gada 1. marta līdz 30. aprīlim. 

No 44 reģistrētajiem bērniņiem 23 dzimuši reģistrētā 
laulībā.

20 ģimenēs mazulis reģistrēts kā pirmais bērns, 16 ģime-
nēs – otrais un astoņās ģimenēs kā trešais bērniņš. 

Populārākais vārds starp jaundzimušajām meitenēm ir 
Melānija (2), Sāra (2), Kate (2), bet zēniem – Mairis (2), 
Tomass (2) un Dāvids (2).

Uz pasākumu tika aicinātas arī dvīnītes – māsiņas Linna 
un Patrīcija.

Mazuļus un vecākus sveica E. Vīgnera Kuldīgas mūzikas 
skolas koncertmeistare Stella Pavloviča un saksofona spēles 
skolotāja Līga Aleksandra Jāvalde.

Laika posmā no 2016. gada 1. janvāra līdz 30. aprīlim 
tika reģistrēti 64 bērniņi, šogad šajā laika posmā reģistrēti 
79 bērniņi, kas ir par 15 bērniņiem vairāk.

Visi Kuldīgas novada jaundzimušie uz svinīgo pasāku-
mu tiek aicināti reizi divos mēnešos. Nākamā tikšanās būs 
2017. gada 11. jūlijā.

Aicinām bērniņu vecākus, kuri nav apmeklējuši pasākumu 
un saņēmuši mazo piemiņas dāvaniņu, to izņemt gada laikā 
Kuldīgas novada Dzimtsarakstu nodaļā, ja bērniņa dzīves-
vieta deklarēta Kuldīgas pilsētā. Ja mazuļa dzīvesvieta ir 
deklarēta kādā Kuldīgas novada pagastā, tad mazo dāvaniņu 
var saņemt pagasta pārvaldē, kur deklarēta dzīvesvieta.

ILona ĶESTErE,
 Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja

IEVaS BEnEFELDES foto

Pēc vairāk nekā 30 gadu pašaiz-
liedzīga darba Kuldīgas Dzimt-
sarakstu nodaļā, Vija Rožkalna 
lēmusi doties pelnītā atpūtā. “Lai 
nav mieles, gribas laicīgi un labi 
aiziet, kad, kā saka, varēja vēl 
mazliet pastrādāt,” saka Vija.

Vija Rožkalna 30 gadus bijusi Kul-
dīgas Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja, 
bet viņas laulātājas stāžs ir vēl ilgāks. 

Pēc Latvijas Universitātes Filolo-
ģijas fakultātes absolvēšanas darba 
gaitas sākusi Jelgavā, strādājot par 
latviešu valodas un literatūras skolo-
tāju. Kad dzīves ceļi atveduši atpakaļ 
uz Kuldīgu, 1982. gada nogalē sākusi 
strādāt Kuldīgas rajona padomes 
Dzimtsarakstu nodaļā par vadītāju. 
1994. gadā izveidojās Kuldīgas pil-

sētas Domes Dzimtsarakstu nodaļa. 
Laulības notikušas Domes mazajā 
zālē, Baznīcas ielā 1. No 2000. gada 
laulības sāka rīkot Domes lielajā zālē. 
Kad jaunais rātsnams tika rekons-
truēts, laulības noturētas Mārtiņzālē, 
Pilsētas laukumā. Vija to atminas 
kā ļoti interesantu laiku. Savukārt 
2009. gadā izveidojās Kuldīgas no-
vada Dzimtsarakstu nodaļa.

Par pašaizliedzīgu un priekšzīmīgu 
darbu V. Rožkalna saņēmusi neskai-
tāmus atzinības rakstus un novērtē-
jumus, tai skaitā Kuldīgas novada 
Domes Goda balvu, Pirmās pakāpes 
Tieslietu ministrijas Atzinības rakstu 
un “zelta spalvu”, Latvijas Atzinības 
Krusta ordeni u.c.

V. Rožkalna smaidot atzīst, ka viss 
darbs ir bijis spilgts. “Novēlu visiem 

tik interesantu darbu! Reizēm grūts, jo 
darbs ar cilvēku spilgtākajiem dzīves 
brīžiem, taču skaists.” Nākamajam 
sava amata darītājam Vija vēl strādāt 
cītīgi un ar prieku. “Darbs ar cilvēku 
īpašajiem mirkļiem – dzimšana, mir-
šana, kāzas – uzliek atbildību izprast 
un pielāgoties situācijai. Citam jāraud 
līdzi aiz prieka, citam – aiz bēdām.”

V. Rožkalnas amatu no 1. jūnija 
ieņems Kuldīgas novada pašvaldības 
Attīstības pārvaldes vecākā lietvede 
Ina Hercenberga. Viņa Kuldīgas no-
vada pašvaldībā strādā no 1987. gada, 
bijusi arī ilgstoša pieredze Dzimtsa-
rakstu nodaļā.

SIGnETaS LaPIŅaS,
sabiedrisko attiecību speciālistes, 

teksts un foto

Dzimuši vairāk mazuļi

martā un aprīlī dzimušie mazuļi pulcējās novada Domē, lai saņemtu piemiņas dāvanu – sudraba karotīti.

Pateicība Vijai Rožkalnai par ilggadējo darbu

Kuldīgas novada pašvaldības Dzimtsarakstu nodaļas speciāliste Vija rožkalna pēc 
vairāk nekā 30 gadu darba pašvaldībā devusies pelnītā atpūtā.

Kas pasaules skaistumu redzēt prot
Kā pirmā dienā, tai ieejot,
Tam pāri pasaku vēji pūš
Gan silti, gan skarbi -
Kā brīnums, kā mūžs.
   (E.Vēciņš)

Kuldīgas novada Domes priekšsēdētāja 
Inga Bērziņa sirsnīgi sveic novada iedzīvotāju 

HERmīnI BELTI 103 gadu jubilejā!

20. aprīlī 60 gadu kāzu jubileju jeb 
dimanta kāzas svinēja kuldīdznieki 
Lidija un Juris Arnolds Volenbergi. 
novada Domes priekšsēdētāju Ingu 
Bērziņu, kura ieradās viņus sveikt 
ģimenes svētkos, Volenbergu pāris 
sagaidīja pašu celtajā mājā Pārventā 
un cienāja ar Lidijas kundzes cepta-
jiem gardumiem.

Abi jubilāri nāk no Ķīkciema Rumbas 
pagastā un bijuši pazīstami kopš bērnības, 
jo dzīvojuši kaimiņos. Kad Jura kungs 
atnācis no dienesta armijā, nodibinājuši 
ģimeni. Pēc tam pārcēlušies uz Kuldīgu 
un sākumā dzīvojuši īrētā miteklī, bet 
Jura kungs bijis apņēmības pilns, ka va-
jadzīga pašiem sava māja. Lidijas kundze 
ir lepna par to, ka viņas dzīvesbiedrs pats 
savām rokām arī ģimenes māju uzcēlis 
un pat vēl kaimiņiem piepalīdzējis. Viņš 
savulaik bijis ļoti pieprasīts un prasmīgs 
krāšņu un kamīnu meistars un strādājis 
ne vien Kuldīgā, bet arī kaimiņpilsētās.

Jau savā mājā sagaidīta meita Anita. 
Volenbergu pārim lielu prieku sagādā arī 
divi mazdēli un trīs mazmazdēli, drīzumā 
gaidāms vēl viens mazmazbērniņš. Vie-
sošanās reizē Lidijas kundze ar prieku un 
lepnumu izrādīja meitas austos darbus, kā 

Dimanta kāzu jubilāri – 
joprojām rosīgi

arī pastāstīja, ka joprojām rosās piemājas dārziņā, kā arī mēdz doties sēņot un 
ogot Maņģenes mežos, kur viņiem zināmas izcilas ogu vietas.

KrISTĪnES DuĻBInSKaS, 
mārketinga un sabiedrisko attiecību nodaļas vadītājas, teksts un foto

Darbīgi un saticīgi 60 gadus laulībā aizvadījuši Lidija un juris arnolds Volenbergi.
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 Šobrīd apkures pakalpojumu Priedaines ciemā no-
drošina SIA “Centrs”, kurš vērsies pašvaldībā ar lūgumu 
turpmāk Kuldīgas novada pašvaldībai nodrošināt pakalpo-
juma sniegšanu, jo uzņēmēja rīcībā esošā infrastruktūra ir 
nolietojusies un tās atjaunošanai nav pietiekamu resursu. 
Kuldīgas novada pašvaldība uzdevusi apkures pakalpo-
jumu turpmāk nodrošināt SIA “Kuldīgas siltumtīkli”. Tāpēc 
SIA “Kuldīgas siltumtīkli” plāno uzbūvēt jaunu 1,5 MW ar 
šķeldu kurināmu katlumāju. Šobrīd norit tehniskā projekta 
sagatavošana. Iekārtu iepirkums ir veikts un ir uzsākta to 
izgatavošana. Būvniecības darbus plānots uzsākt līdz šā 
gada 15. jūlijam un pabeigt līdz apkures sezonas sākšanai. 
Plānotās izmaksas ir ap 500 000 EUR, kuras tiks segtas no 
aizņēmuma Valsts kasē, kas ņemts uz 20 gadiem.

Ceļa nosaukums Pagasts posma garums, km

Krasti - Jātnieki Gudenieku 2,3

Sermīte - Kazdanga Laidu 1,2

Atmiņas - Vecā skola - Ūšas Padures 2

Ventas ciems - Misiņkalni Rumbas 3,2

Darbnīcu ceļš Rumbas 0,4

Turlava - Snēpele Snēpeles 2,8

Ķoniņi - Austrumi Turlavas 2,6

Brīvnieki - Akmentiņi - Veiķenieki Vārmes 1,5

Vecais Kuldīgas ceļš Rendas 3,6

Pelči - Snēpele Pelču 2,8

Muižarāji - Birztalas Kurmāles 4,2

Stangoņu ceļš Kurmāles 1

Lējēji - Lejasāzeri - Lieknes Snēpeles 2,19

Dzirnavu ceļš Kurmāles 0,3

30,71

Papildus ceļu posmi, kurus plānots rekonstruēt atkarībā no pieejamā 
finansējuma – Stumbru ceļš, Ēdolē (1,1 km), Dzirnavu ceļš, Īvandē (0,4 km), 
Sipi – Ausekļi, Kabilē (1,3 km), Kalnieši – Saulieši – Jaunmuiža, Padurē (2,1 km), 
Mazvangas ceļš, Laidos (2 km).

ES Eiropas Lauksaimniecības 
fonda lauku attīstībai (ELFLA) 
un Lauku attīstības programmas 
(LAP) pasākuma “Pamatpakal-
pojumi un ciematu atjaunošana 
lauku apvidos” ietvaros ar Kuldī-
gas novada pašvaldības līdzfi-
nansējumu turpmākajos četros 
gados novada pagastu teritorijā 
grantētajos ceļos investēs vairāk 
nekā 3,5 miljonus EUR.

Atsevišķi posmi, piemēram, 
vecais Saldus ceļš, tiks asfaltēts par 
pašvaldības līdzekļiem. Kopējais 
ceļu garums, kurus plānots sakārtot, 
ir gandrīz 35 km.

Arī VAS “Latvijas valsts ceļi” 
šogad veiks būvdarbus vairākiem 
novada ceļiem – ceļa (P120) posmā no 
Kuldīgas uz Rendu 7 km garumā, ceļa 
(P121) posmā no Kabiles uz Kuldīgu 
nepilnu 5 km garumā; ceļa (V1290) 
posmā Kuldīga – Basi nepilnu 2,5 km 
garumā; ceļa (V1294) posmā Kurmā-
le – Ieras nepilnu 6 km garumā, kā arī 
ceļa (V1297) posmā Kabile – Vārme 
gandrīz 4 km garumā.

Sakārtos pašvaldības un valsts ceļus

SIGnETa LaPIŅa, 
sabiedrisko attiecību speciāliste

Sākusies aktīva būvniecības sezona
Kuldīgā un pagastos norisinās aktīva būvniecība. Vairāki ob-

jekti tiks pabeigti tuvākajā laikā, daži ir apjomīgāki un darbi 
turpināsies visas vasaras garumā. Būvniecības rezultātā tiks 

sakārtota vide, uzlabojot iedzīvotāju dzīves kvalitāti.

 Šobrīd norit aktīvi darbi Kuldīgas peldbaseina piebūvē un sporta skolā – flīzē baseinu, veido sienu un griestu apdari, 
iebūvē bērnu peldbaseinu un džakuzi. Plānotās būvniecības izmaksas ir 2 500 647,88 EUR (bez PVN).

 Atjauno pagalmu Jelgavas ielā 1a, iepretī topošajam Kuldīgas peldbaseinam. Pagalmā izveidos sešas 
autostāvvietas un gājēju celiņu, kā arī sakārtos komunikācijas un lietus ūdens novadīšanas sistēmu pa-
galma teritorijā. Būvdarbi izmaksās 18 000 EUR (neskaitot PVN). Darbus iecerēts pabeigt līdz 7. jūnijam. 

 Kuldīgas 2. vidusskola šajā un nākamajā gadā piedzīvos nozīmīgus būvniecības darbus, kas noritēs 
divās kārtās. 1. kārtā paredzēta trīs ēku ugunsdrošības un apsardzes sistēmu uzlabošana, izbūvēs video-
novērošanu skolā un teritorijā. 1. stāvā atjaunos sanitāros mezglus. Renovācijas rezultātā tiks izveidoti 
trīs jauni kabineti skolēnu atpūtai un zinātniskajiem procesiem. Darbus paredzēts pabeigt šā gada oktobrī. 
Savukārt 2. kārtas būvniecības darbi paredz ēkas jaunā korpusa 2. un 3. stāva atjaunošanu. Tos plānots 
pabeigt nākamā gada vasarā. Kopējās izmaksas – 1 420 063, 83 EUR (ar PVN).

 Sākti darbi ģimenes ārstu prakses vietas uzlabošanai Vārmes pagastā – pielāgos ieeju un telpas cilvēkiem ar kustību 
traucējumiem un veiks nelielu pārbūvi telpām, kas tiks iznomātas aptiekas darbībai. Darbu plānots pabeigt līdz 1. jūli-
jam. Pārvērtības piedzīvos arī ārstu prakses Turlavā un Mežvaldē. Savukārt ārstu prakšu vietas Snēpelē un Pelčos jau 
pielāgotas cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. 

 Šobrīd tilts, pār kuru varēja 
šķērsot Riežupi, ir demontēts. 
Piesaistot LEADER projekta 
naudu un pašvaldības līdzfi-
nansējumu, tas tiks atjaunots. 
Tiltam izstrādāts projekts un 
norit iepirkums. Plānots, ka no 
2018. gada to šķērsot varēs 
gājēji, velosipēdisti, motocikli. 
Jaunais tiltiņš būs 2,5 m plats 
un 42 m garš. 

  Aprīlī sākta ielu izbūve Kuldīgas zie-
meļos – rūpnieciskās attīstības teritorijā. 
Šeit būvē Meistaru ielu, kā arī pārbūvē 
Dārzniecības un Siltumnīcu ielu. Īstenojot šo 
infrastruktūras attīstības projektu, pašvaldība 
sakārtos pievedceļus jau strādājošajiem 
uzņēmumiem un tiem, kuri varētu šajā teri-
torijā attīstīt ražošanu. Būvdarbu veikšana 
izmaksās 1,6 miljonus EUR (bez PVN); 
plānots piesaistīt ES fondu līdzfinansējumu.

 Nupat pabeigti darbi V. Plūdoņa 
Kuldīgas ģimnāzijas stadionā – atjaunots 

basketbola laukuma segums. Paralēli tam 
līdz 7. jūlijam tiks izbūvēts apgaismojums 

basketbola un vingrošanas laukumiem. 
Ziemā basketbola laukums kalpos kā slido-
tava un hokeja laukums. Būvdarbi izmaksā 

gandrīz 32 000 EUR (bez PVN).

 Labiekārtota gājēju 
taka starp Pētera un 
Smilšu ielu, kas sko-
lēniem un iedzīvotā-
jiem atvieglos ceļu uz 
E. Vīgnera Kuldīgas 
mūzikas skolu, Kuldīgas 
Galveno bibliotēku un 
citiem galamērķiem. 
Kopējās projekta izmak-
sas – 25 182,56 EUR 
(ar PVN). Darbus pa-
redzēts pabeigt līdz 
7. jūnijam.

 Šobrīd norit iepirkuma procedūra par Pelču pils jumta vienkāršotu at-
jaunošanu. Darbus paredzēts veikt šī gada vasarā. Pagājušā gadā Pelču 
pilij atjaunotas dienvidu kāpnes.
 Šī gada vasarā plānots atjaunot Kuldīgas Mākslas skolas ēkas fasādi un 
izbūvēt apkures sistēmas iekšējo tīklu. Šobrīd norit iepirkuma procedūra. 

SIGnETaS LaPIŅaS, 
sabiedrisko attiecību speciālistes,

 teksts un foto
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Kabiles iedzīvotāji uz ikgadējo 
sapulci pagasta kultūras nama 
zālē pulcējās, lai iepazītos ar 
pagājušajā gadā paveikto un 
uzzinātu plānotās aktivitātes šim 
gadam.

Kopsapulci atklāja pagasta pār-
valdes vadītājs Tālvaldis Bergmanis, 
aicinot pagasta iedzīvotājus rūpēties 
par tīrību pagastā, uzsverot: “Kabi-
le zināmā mērā tagad ir Kuldīgas 
priekšpilsēta no Rīgas puses, mums 
jādomā par to, kā izskatāmies, ne-
drīkst mest atkritumus visur, kur pa-
gadās!” Īpaši tika uzsvērta netīrība 
kapos un grants bedrēs. Runājot par 
paveikto iepriekšējā gadā, pagasta 
vadītājs norādīja uz jaunizbūvēto gā-
jēju celiņu no bibliotēkas uz veikalu 
un sakārtoto sociālo māju. Turpmāk 
paredzēta pagasta pārvaldes ēkas 
renovācija un griestu siltināšana 
bērnu rotaļu grupā.  Jautāts par to, 
kāpēc netiek rīkotas balles, vadītājs 
atbildēja, ka vienas balles izmaksas 
sastāda aptuveni 1000 EUR, kas ir 
ļoti dārgi, un apmeklētība nav liela. 
Viņaprāt, labāk naudu ieguldīt tur, 
kur kaut kas tiek darīts – interešu 
pulciņos. 

Domes priekšsēdētāja Inga Bēr-
ziņa uzsvēra, ka Kuldīgas novadam, 
lai tas attīstītos, ir nepieciešami iz-
glītoti cilvēki, un aicināja jauniešus 
padomāt par nākotnes profesijas 
izvēli. Priekšsēdētāja informēja, 
ka daudz jauniešu pēc 9. klases 
izvēlas turpināt mācības Kuldīgas 
Tehnoloģiju un tūrisma tehnikumā, 

kas ir kļuvis ļoti populārs Kurzemē 
un nākotnē tiks paplašināts, jo vecās 
slimnīcas ēka Kalpaka ielā 1 ir no-
dota tehnikuma attīstībai. I. Bērziņa 
teica lielu paldies visiem aktīvajiem 
pagasta iedzīvotājiem, kuri dejo un 
dzied, un apsolīja piešķirt finansēju-
mu, lai kabilnieki varētu piedalīties 
Dziesmu un deju svētkos.

Kuldīgas novada Domes priekš-
sēdētājas vietnieks Aleksandrs 
Lange klātesošajiem atgādināja par 
drošības jautājumiem un aicināja 
ieinteresētos vecumā līdz 55 gadiem 
stāties zemessardzē. Viņš norādīja, 
ka svarīgi būt modriem ne tikai par 
sevi, bet arī par kaimiņiem, un ziņot 
policijai, ja redz ko aizdomīgu. Kul-
dīgas novadā strādā 12 pašvaldības 
policisti, kas gatavi izbraukt uz iz-
saukumu. Valsts policijas Kurzemes 
iecirkņa darbinieki tagad norīkoti 
patruļdienestā, galvenais policijas 
uzdevums ir uzturēt sabiedrisko 
kārtību un mazināt vardarbību. Kur-
zemē izveidots vienotais dežūrdaļas 
iecirknis Liepājā ar vienotu tālruņa 
numuru 110. 

A. Lange informēja, ka jau šajā 
gadā tiks uzsākta lauku ceļu pārbūve 
LAD programmas ietvaros. Kuldī-
gas novadam pašvaldības grants ceļu 
būvniecības vai pārbūves projektu 
realizēšanai pieejamais atbalsta ap-
mērs būs aptuveni 3,5 miljoni EUR.

Iedzīvotāju jautājumi SIA “Kul-
dīgas komunālie pakalpojumi” 
(KKP) valdes priekšsēdētājam Pē-
terim Gobzemim bija par atkritumu 
apsaimniekošanu un dzīvojamo 

Sapulcē Laidu pilī sanākušie 
iedzīvotāji interesējās par 
dažādiem jautājumiem.

Pagasta pārvaldes vadītājs Andris 
Neilands sacīja, ka pagastā deklarēti 
1087 iedzīvotāji. Aktuāls jautājums 
ir par autoceļu tehnisko stāvokli, kam 
pagasta pārvalde pievērš pastiprinātu 
uzmanību. Vairāki pagasta ceļi jau 
sakārtoti pērn, darāmie darbi saplānoti 
arī šim gadam. Piesaistot ES naudu, 
drīzumā plānots sakārtot grants ceļu 
Sermīte – Kazdanga. A. Neilands 
pateicās iedzīvotājiem, kuri izrādījuši 
aktivitāti un īstenojuši programmas 
“Darīsim paši” projektus – tādi pagā-
jušajā gadā Laidos bijuši divi. 

Laidu pagasta sociālā darbiniece 
Daiga Korpfa pastāstīja, ka pērn kaut 
vienu no sociālajiem pabalstiem saņē-
muši 97 iedzīvotāji, pagastā novērota 
pozitīva tendence – samazinās GMI 
pabalsta saņēmēju skaits. Viņa aici-
nāja cilvēkus, kuriem nepieciešama 
palīdzība vai pabalsts, nākt uz sarunu, 
lai varētu izvērtēt konkrēto situāciju 
un atrast risinājumu. Savukārt Laidu 
pamatskolas direktore Elita Tisjaka 
pastāstīja par daudzveidīgajām akti-
vitātēm un pasākumiem, kuros šajā 
mācību gadā panākumus guvuši 
skolas audzēkņi.

SIA “Kuldīgas komunālie pakal-
pojumi” (KKP) valdes priekšsēdētājs 
Pēteris Gobzemis aktualizēja jautā-
jumu par atkritumu šķirošanu, kā arī 
mudināja pieteikties elektroniskiem 
rēķiniem par apsaimniekošanu.

Sanākušie laidenieki interesējās 
par visdažādākajiem jautājumiem. Sa-
pulcē izskanēja konkrēti jautājumi par 
veicamiem darbiem KKP apsaimnie-
kotajās mājās, iedzīvotāji interesējās, 
vai Kuldīgā plānots uzlabot tehnisko 
stāvokli laukumam netālu no pārtikas 

Kabilniekiem sapulcē saimnieciski jautājumi

māju uzkrājumiem. P. Gobzemis 
norādīja, ka pašreiz ar atkritumu šķi-
rošanu neiet tik gludi kā plānots. To-
mēr Valsts programmā ir paredzēts, 
ka pēc 5-7 gadiem praktiski visiem 
atkritumiem būs jābūt šķirotiem. 
Un šķirot ir jāiemācās, jo par šiem 
atkritumiem klientam nav jāmaksā. 
Tie tiek savākti bez maksas, līdz ar 
to samazinās nešķiroto atkritumu 
izmaksas. Viņš atgādināja, ka visus 
šķirojamos atkritumus var mest vie-
nā konteinerā – metālu, plastmasu, 
stikla pudeles, papīru. Jautāts, kāpēc 

konteineri netiek mazgāti, P. Gobze-
mis norādīja, ka nepieciešamības 
gadījumā konteineri tiks samainīti, 
jo uz vietas mazgāt izmaksās dārgi. 
Runājot par lielgabarīta atkritumiem 
un to savākšanu, P. Gobzemis atgā-
dināja, ka atkritumus var pieteikt 
un tos par samaksu izved KKP, bet 
varot vest arī paši uz Dārzniecības 
ielu 9, Kuldīgā. Tāpat nolietotās 
elektropreces var vest uz Dārz-
niecības ielu 9, par nodošanu nav 
jāmaksā. Maksa tiek aprēķināta 
par būvgružiem un nolietotajām 

auto riepām. “Briljantu” mājas 
iedzīvotāja izteica pārmetumus par 
nekorektajiem atkritumu rēķiniem. 
Gobzemis solījās noskaidrot un 
risināt šo jautājumu. Par apsaimnie-
košanas jautājumiem un summām, 
kas uzkrātas katrai konkrētai mājai, 
valdes priekšsēdētājs aicināja zvanīt 
KKP namu apsaimniekotājai Kristī-
nei Silvestrovai.

EVITaS PēTErSonES, 
Kuldīgas novada Domes 

priekšsēdētājas vietnieka palīdzes, 
teksts un foto

Kabiles iedzīvotāji ikgadējā sapulcē uzzināja par plāniem pagastā un uzdeva dažādus saimnieciskus jautājumus, ar kuriem 
saskaras ikdienā.

Laidos iedzīvotāji interesējas 
par autoceļiem

tirgus, kur daudzi iepirkšanās laikā no-
vieto automašīnas, un kāda perspektī-
va gaidāma agrākajām vecās slimnī-
cas un fabrikas “Vulkāns” teritorijām. 
P. Gobzemis sacīja, ka KKP katru 
pavasari laukumu pie tirgus nedaudz 
pielīdzina, bet teritorija ir iznomāta 
uzņēmējiem, kas gribējuši šeit veidot 
tirdzniecības vietu. Taču uzņēmēju 
ieceres mainījušās, tāpēc, iespējams, 
teritorijai būs cits nomnieks. Vecās 
slimnīcas teritorijā veidos Kuldīgas 
mākslas kvartālu un tehnoloģiju cen-
tru Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma 
tehnikumam, bet “Vulkāna” ēkas ir 
privātīpašums, kurā īpašnieks plāno 
attīstīt zivju mazuļu audzētavu. 

Vēl iedzīvotājus interesēja, vai 
pašvaldība brīdina un soda tos, kuru 
īpašumi pārvērtušies par graustiem. 
Kuldīgas novada Domes priekšsē-
dētājas vietnieks Aleksandrs Lange 
atbildēja, ka pašvaldība gan brīdina 
graustu īpašniekus, gan uzliek sodus 
par īpašumu nesakopšanu. Ja īpaš-
nieks nereaģē, bet ēka ir tādā stāvoklī, 
ka apdraud garāmgājējus, tad pašval-
dība graustu nojauc. Kāds laidenieks 

jautāja, vai ir cerības, ka Laidos atkal 
varēs nopirkt degvielu. Atbildot iedzī-
votājam, A. Neilands sacīja, ka nevar 
apstiprināt šādu varbūtību. 

Valsts policijas inspektoram Mā-
rim Ozoliņam tika jautāts, kāpēc 
policija dzenājot medniekus, kon-
trolējot medību ieroču uzglabāšanu 
seifos. M. Ozoliņš skaidroja – likums 
nosaka, ka divreiz gadā inspektoram 
jāpaviesojas pie katra mednieka, lai 
pārbaudītu ieroču uzglabāšanu, tāpēc 
medniekiem būs vien jāgaida inspek-
tors ciemos.

Sapulces noslēgumā iedzīvotājus 
iepazīstināja ar jauno pagasta kultūras 
darbinieci Kristu Ciekali, kura izstās-
tīja par plānotajiem pasākumiem un 
uzklausīja iedzīvotāju ierosinājumus 
kultūras dzīves veidošanai. A. Nei-
lands aicināja laideniekus negaidīt 
iedzīvotāju sapulci, kas notiek reizi 
gadā, un biežāk vērsties pagasta 
pārvaldē. 

KrISTĪnES DuĻBInSKaS, 
mārketinga un sabiedrisko attiecību 

nodaļas vadītājas, teksts un foto

Valsts policijas inspektors māris ozoliņš Laidu pagasta iedzīvotājiem skaidroja, 
ka divreiz gadā inspektoriem jāveic ieroču uzglabāšanas pārbaude medniekiem.

Var pieteikt bērnus 
PII “Ābelīte” Pelču filiālē

no šā gada 1. jūnija sākas bērnu 
pieteikšana pirmsskolas izglītības 
iestādes “Ābelīte” Pelču filiālē.

Kuldīgas novada pašvaldība 
saskaņā ar Kuldīgas novada Do-
mes saistošajiem noteikumiem 
Nr. 2011/30 “Par kārtību bērnu re-
ģistrēšanai un uzņemšanai Kuldīgas 
novada pašvaldības pirmsskolas iz-
glītības iestādēs un to filiālēs” aicina 
līdz 30. jūnijam pieteikt pirmsskolas 

vecuma bērnus uzņemšanai Kuldīgas 
pirmsskolas izglītības iestādes “Ābe-
līte” Pelču filiālē. Pieteiktie bērni 
uzsāks pirmsskolas izglītības iestādi 
apmeklēt no šā gada 1. septembra.

Bērnus pieteikt Kuldīgas novada 
pašvaldības Izglītības nodaļā, Baz-
nīcas ielā 9, pa tālruni 63322238, 
27842333 vai e-pastā: valda.krau-
ze@kuldiga.lv.

VaLDa KrauZE,
 Izglītības nodaļas speciāliste
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Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) Kuldīgas Biznesa 
inkubators kopš 2016. gada 1. septembra savā paspārnē ir sapulci-
nājis 15 jauno ideju autorus, no kuriem pieci atrodas inkubācijas un 
desmit pirmsinkubācijas fāzē. Šobrīd ideju autori ir no Kuldīgas un 
Skrundas novada, nepacietībā tiek gaidīta pirmā ideja no Alsungas 
novada.

Katrs LIAA Kuldīgas Bizne-
sa inkubatora dalībnieks ir īpašs. 
Neviens līdz šim nav startējis ar 
identisku produktu vai pakalpojumu. 
No pirmās darba dienas inkubatora 
komanda ir neatlaidīgi strādājusi, lai 
jaunie uzņēmēji, kuriem būtu nepie-
ciešams starta un attīstības atbalsts 
uzņēmējdarbības uzsākšanai, to arī 
atrod un saņem.

Atskatoties uz paveikto, ir aizva-
dīti semināri, kas jaunajiem uzņēmē-
jiem ļāvuši cikliski izsekot uzņēmēj-
darbības gaitai. Sadarbībā ar Valsts 
ieņēmumu dienestu, Uzņēmumu 
reģistru, Pārtikas un veterināro 
dienestu, Valsts darba inspekciju ir 
sniegtas dažādas ar uzņēmējdarbību 
saistītas konsultācijas. Interesenti 
iepazīstināti ar dažādiem finanšu 
avotiem jauno uzņēmēju atbalstam.

Inkubatoru dalībniekiem un in-
teresentiem tika piedāvāta iespēja 
apmeklēt iedvesmas un motivācijas 
sērijas “Iedvesmas stāsti”. Tos 
saistoši stāstīja LIAA Kuldīgas Biz-
nesa inkubatora mentori un esošie 
uzņēmēji – Santa Cine (“Goldingen 
Room”), Enno Ence (“Milzu!”) 
un Aiga Vaitkus (“Royal Key”). 
Viņi dalījās savā uzņēmējdarbības 
pieredzē, atgādinot, ka arī viņiem 
reiz ir bijuši sapņi, kurus vēlējušies 
piepildīt.

LIAA piecpadsmit Biznesa inku-
batoru īpašais zīmols ir to savstarpē-
jā sadarbība. Inkubatoru darbinieki 
labprāt atklāj savas zināšanas un 
profesionālo pieredzi gan saviem 
kolēģiem, gan inkubatora dalībnie-
kiem un interesentiem. Gada sākumā 
tika rīkota “Inovāciju un ideju ģene-

rēšanas darbnīca” Kuldīgas Centra 
vidusskolas skolēniem Jelgavas 
Biznesa inkubatora vadītāja Ņikitas 
Kazakeviča vadībā. Maijā aizsākās 
inkubatora dalībniekiem veltīts pa-
sākums ciklā “Soli tuvāk biznesam”, 
kurā tika un turpmāk tiks apskatīti 
temati, par kuriem ir izrādījuši inte-
resi LIAA Kuldīgas Biznesa inku-
batora dalībnieki. Pirmo pasākumu 
vadīja Rēzeknes Biznesa inkubatora 
vadītāja Skaidrīte Baltace, kura pie-
vērsa uzmanību prezentēšanas pras-
mēm, prezentāciju sagatavošanai, 
saturam un tā pasniegšanas nozīmei. 
Liepājas Biznesa inkubatora vadītājs 
Atis Egliņš-Eglītis V. Plūdoņa Kul-
dīgas ģimnāzijas un Kuldīgas Centra 
vidusskolas SMU uzstājās ar lekciju 
par radošo domāšanu, par dažādiem 
iedvesmas avotiem uzņēmējdarbības 
uzsākšanai, balstoties uz dabas un 
fizikas procesiem. 

Neskatoties uz vilinošo vasaras 
tuvumu, LIAA Kuldīgas Biznesa 
inkubators turpina strādāt. Jau jūnijā 
un augustā sadarbībā ar Kuldīgas 
Mākslinieku rezidenci inkubatora 

LIAA Kuldīgas Biznesa inkubators vērtē 
paveikto un gaida jaunus dalībniekus

dalībniekiem, radošo industriju pār-
stāvjiem un citiem interesentiem tiks 
piedāvātas lekcijas un meistarklases 
ciklā “Radošās vasaras skola”.

15.jūnijā ar Kuldīgas lielākajiem 
gada svētkiem “Dzīres Kuldīgā” 
LIAA Kuldīgas Biznesa inkubators 
noslēgs savu dalību šā gada trīs 
lielākajos brīvdabas pasākumos 
Kuldīgā un Skrundā. Viss aizsākās 
ar “Lido zivis Kuldīgā”, kam seko-
ja “Skrundas svētki”, kuros vienā 
teltī Biznesa inkubatora komanda 
atradās kopā ar tiem inkubatora 
dalībniekiem, kuriem bija ko parādīt 
un pastāstīt. Interesentiem bija un 
būs iespēja saņemt konsultācijas un 
informāciju par pirmsinkubācijas 
un inkubācijas pakalpojumiem 
jaunajiem uzņēmējiem un biznesa 
ideju autoriem, kā arī iepazīties ar 
inkubatora dalībnieku produktiem 
un pakalpojumiem.

Šobrīd LIAA Kuldīgas biznesa 

inkubatorā ir atvērta dalībnieku 
pieteikumu pieņemšana inkubācijai 
trešajam ceturksnim, kas noslēgsies 
20. jūnijā. Pieteikšanās pirmsinku-
bācijai notiek nepārtraukti un tajā 
var pieteikties arī fiziskas personas. 
Vairāk informācijas par pieteikšanos 
www.lia.gov.lv.

Seko līdzi LIAA Kuldīgas biznesa 
inkubatora aktivitātēm arī http://www.
facebook.com/LIAAKuldigasBI/.

Latvijas Investīciju un attīstības 
aģentūras biznesa inkubatoru prog-
rammā, kuras ietvaros visā Latvijā 
ir izveidoti 14 reģionālie un viens 
radošo industriju inkubators Rīgā, 
uzņēmumi var saņemt valsts atbalstu 
un pakalpojumus uzņēmējdarbības 
attīstībai.  LIAA Biznesa inkubatori 
tiek finansēti projektā “Reģionālie 
biznesa inkubatori un radošo indus-
triju inkubators”.

LIaa Kuldīgas biznesa inkubators

Festivālā “Latvju bērni danci veda” pulcēsies 4000 dalībnieku
3. jūnijā visas dienas garumā 
Kuldīgā norisināsies tautas deju 
festivāls “Latvju bērni danci 
veda”, kas pulcēs ap 4000 dalīb-
nieku no visas Latvijas.

Tautas deju festivāls “Latvju 
bērni danci veda” ir ikgadējs pasā-
kums, kurā piedalās skolēnu tautas 

deju kolektīvi no dažādiem Latvijas 
novadiem. Šogad pasākums norisi-
nāsies divās Latvijas pilsētās – Kul-
dīgā un Cēsīs. 

Kuldīgā festivāla ietvaros dejotāji 
uzstāsies vairākos koncertos, kā arī 
dosies svētku gājienā. Diena sāksies 
ar diviem ielu koncertiem – 10.00 
pie tirdzniecības centra “RIMI” un 

10.25 – Kuldīgas Pilsētas dārzā.
Savukārt pievakarē skatītāji ai-

cināti atbalstīt festivāla dalībniekus 
svētku gājienā – tas sāksies 17.00 
Kuldīgas Rātslaukumā un vedīs pa 
Liepājas ielu uz Kuldīgas pilsētas 
estrādi.

Festivāla kulminācijā 18.00 
Kuldīgas pilsētas estrādē gaidāms 

lielkoncerts “Dievzemītes rakstus 
pinu”, kurā tiks izdejotas novadu 
apvienotās programmas. 

Visas dienas garumā Kuldīgas 
pilsētas estrādē varēs aplūkot arī 
skolēnu vizuālās mākslas darbu 
izstādi “Dievzemītes rakstus pinu”.

Visi festivāla pasākumi – bez 
maksas.

Festivālu organizē Kuldīgas 
novada Bērnu un jauniešu centrs 
sadarbībā ar Valsts izglītības un 
satura centru un Valsts kultūrkapi-
tāla fondu.

aGaTE roGa, 
Kuldīgas novada BjC pasākuma 

organizatore

20. maijā Kuldīgas Centra 
vidusskolā un Vilgāles (Planīcas) 
pamatskolā virmoja atkalredzē-
šanās prieks, aizrautīgas sarunas 
un emocijas – absolventi, 
pensionētie skolotāji un bijušie 
darbinieki tikās salidojumā.

Kuldīgas Centra vidusskola svi-
nēja arī 40 gadu jubileju. Dienas 
gaitā ciemiņiem bija iespēja pie-
dalīties dažādās meistarstundās, 
iecienītākās – tēja ar skolas kaķi 
Centriņu, Frankenšteina laboratorija 
un stundas, kuras vadīja tādas cienī-
jamas skolotājas kā Dzintra Vaivade, 
Anna Vētra, Alda Kņaze un Austra 
Belševica. Svinīgi tika atvērta tradi-

cionālā skolēnu un skolotāju radošo 
darbu grāmata “KCV atmiņu klade” 
un “Centriņa dienasgrāmata”. Svi-
nīgo pasākuma daļu “Atver atmiņu 
kladi!” vadīja skolas bijušie skolas 
absolventi, katrs daloties emocijās 
un faktos par savu desmitgadi. 
Vakara noslēgumā tapa kopbilde, 
pusnaktī debesīs pacēlās mirdzošie 
atmiņu baloni, skanēja dziesmas, 
virpuļoja dejas, smaidīja skola.

Ar sirsnīgu skolēnu, skolotāju, 
absolventu un Kurmāles pagasta 
pašdarbnieku koncertu, viesu ap-
sveikumiem, vēstures izstādi un balli 
aizvadīja absolventu salidojumu 
Vilgāles (Planīcas) pamatskolā.

“Skola ir kas vairāk par grama-

tiku, aritmētiku, dabaszinībām un 
sportu. Absolventam skola ir dārgas 
atmiņas: pirmais klases priekšā no-
skaitītais dzejolis, pirmais nedarbs, 
pirmā mīlestība, prieki un asaras, ce-
rības un sapņi,” uzrunājot sanākušos 
tuvos un tālos viesus, sacīja Vilgāles 
pamatskolas direktore Astrīda Štor-
ha. “Mūsu skolas skolotāji vienmēr 
centušies savienot mācības ar dzīves 
pieredzi, vai tie būtu darbi kādreizējā 
skolas izmēģinājuma lauciņā vai pa-
domju saimniecības “Vilgāle” biešu 
vagās, talkas, nometnes, pārgājieni, 
sporta spēles, teātra apmeklējumi, 
pētnieciskie darbi, projektu nedēļas 
un konkursi,” uzsvēra direktore. 
Viņas teiktajam pievienojās arī bijusī 

direktore Marija Sula, ilggadīgie 
pedagogi Benita Sedoliņa, Ņina 
Vītola, Aija Plēsuma, Ineta Megne, 
Sniedzīte Grīnberga. Ar sirsnību tika 
pieminēti klāt neesošie Veneranda 
un Imants Peskopi, Rūta Kirhnere, 
Aina Sļisarenko u. c. Ar sajūsmu tika 
uzņemts arī Vilgāles pamatskolas 
bijušā skolēna Jāņa Buķeļa un viņa 
māsas Ineses Krūmiņas kopīgais 
priekšnesums un noslēguma dzies-
ma par ceļu laimīgo – uz mājām, 
kurā vienojās skolēni, skolotāji, 
absolventi un Liepājas simfoniskā 
orķestra mūziķes Maija Apenīte (arī 
Vilgāles skolas bijusī audzēkne), 
Baiba Jūrmale u. c. Salidojuma da-
lībniekus sveica Domes priekšsēdē-

tāja Inga Bērziņa, Izglītības nodaļas 
vadītāja Santa Dubure (arī Vilgāles 
skolas absolvente), Kurmāles pagas-
ta pārvaldes vadītāja Dace Gūtmane 
(arī absolvente), kā arī sadraudzības 
skolas – Vārmes pamatskolas –
skolotājas. Daudzi absolventi bija 
ieradušies kopā ar saviem bērniem, 
izstaigāja skolu, kavējās kopīgās 
atmiņās, fotografējās un atpūtās līdz 
pirmajai rīta gaismai.

ILZE roBErTa, 
Kuldīgas Centra vidusskolas skolotāja, 

BaIBa māLnIECE, 
Vilgāles pamatskolas absolvente

aIVara VēTrāja, DanIELaS 
rEImanES foto

 Atkalredzēšanās prieks salidojumos

Viesi no Kuldīgas sadraudzības pilsētas 
Gēsthahtes pasniedza dāvanu – Gēsthah-
tes mākslinieces gleznu, kas darināta no 
bišu vaska – Kuldīgas Centra vidusskolas 
direktorei Brigitai Freijai.

Vilgāles pamatskolas salidojumā pie bijušās 
Planīcas skolas attēla foto uzņēma ne viens vien 
absolvents. attēlā (no kreisās) Liene Drekslere, 
Inese Pērkone, normunds Duburs, Baiba mālniece, 
maija apenīte.
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 PaSāKumI PaGaSToS
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SPorTa PaSāKumI maIjā un jūnIjā

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!

Strādājot muzejā, ļoti liela uzma-
nība tiek pievērsta laikam, sevišķi 
jau tam, kas ir pagājis. Muzejs ir 
kā laika kapsula, kurā cenšamies 
saglabāt visu, ko aiz sevis ir atstājuši 
mūsu senči.

Arī Muzeju nakts tēma šogad 
bija laiks. Gatavojoties pasākumam, 
kopā ar kolēģiem daudz domājām, 
kā pārsteigt un iepriecināt mūsu 
viesus. Muzejs saviem viesiem 
piedāvāja iesaistīties dažādās aktivi-
tātes un, protams, apmeklēt muzeju 
laikā, kad parasti tas ir slēgts. Visu 
pilsētu piepildīja kuldīdznieki un 
viesi, kuri pa naksnīgajām ieliņām 
apmeklēja Muzeju nakts pasākumus 
vecpilsētā. Ne viens vien apmeklē-
tājs, ienākot ar saviem draugiem 
vai ģimeni muzejā, vēl savstarpēji 
turpināja dalīties ar iespaidiem, kas 
redzēts pilsētā: “Vai jūs to redzējāt? 
Vai bijāt tur? Rātslaukumā satikāt 
lielisko Ēvalda līdzinieku?” Dzir-
dot, cik apmeklētāji bija priecīgi par 
pasākumu, jutu lepnumu, ka man ir 
dota iespēja darboties Kuldīgā un 
būt daļai no tā visa. Kopumā muzeju 
apmeklēja vairāk nekā divi tūksto-
ši cilvēku. Ceru, ka lielākā daļa 
bija priecīgi par redzēto. Paldies 
visiem, kas rūpējās par to, lai arī 
šogad ikviens varētu sajust svētku 
noskaņu. Protams, paldies visiem 
mūsu viesiem, kuri mūs apciemoja!

Mirklī, kad rakstu šo tekstu, ir 
pagājušas tieši 110 dienas, kopš 
vadu Kuldīgas novada muzeju. Tas 
ir jauns sākums un jauni izaici-
nājumi. Esmu cilvēks ar cieņu un 
mīlestību pret vēsturi. Man vienmēr 
bijusi vēlme sargāt un izprast man-
tojumu, ko atstājuši mūsu senči, 
tādēļ centīšos sev uzticēto atbildību 
nest godam. Kā liela daļa mūsdienu 
muzeju, arī Kuldīgas novada mu-
zejs visu laiku ir attīstības procesā. 
Pēdējo gadu laikā tas ir piedzīvojis 
milzīgas pārmaiņas. Pēc interjera un 
eksterjera restaurācijas muzejs tika 
izveidots no jauna ar pavisam citu 
koncepciju, mērķiem un prioritā-
tēm. Šobrīd galvenais uzdevums ir 
turpināt muzeja attīstību. Kuldīgas 
novada muzejam ir milzīgs poten-
ciāls, mums ir lieliski cilvēki, kuri 
ir sava muzeja un novada patrioti. 
Tādēļ ceru, ka notiks tā, lai varētu 
realizēt visas ieceres un pastāstīt, 
parādīt vairāk par mūsu pilsētas un 
novada vēsturi, materiālo un nema-
teriālo mantojumu.  

Kuldīga ir pilsēta, kas ciena 
kultūru un vēsturi. Tas nebūtu ie-
spējams, ja novadu nevadītu cilvēki, 
kuri šīs vērtības apzinās un dod 
labu augsni, lai tās varētu augt un 
attīstīties. Mēs, kuldīdznieki, varam 
lepoties ar mūsu bagāto vēstures 
un kultūras mantojumu, ko esam 
pratuši saglabāt līdz mūsdienām.

EDuarDS DamBErGS, 
Kuldīgas novada muzeja direktors

Cienīt pagātni un 
veidot nākotni

P. 2.VI  18.00 KāDa māTE, TāDa mEITa
P. 5.VI  20.00  2017, Francija
O. 6.VI  18.00 Ilgums 1’34
T. 7.VI  20.00 Komēdija
C. 8.VI  17.30 12+

P. 2.VI  20.00 KarĪBu jūraS PIrāTI: 
P. 5.VI  17.30  SaLaZara aTrIEBĪBa
O. 6.VI  20.00 2017, ASV; Ilgums 2’09
T. 7.VI  17.30 Piedzīvojumu komēdija, 
C. 8.VI  19.30 asa sižeta filma 12+

Sv. 11.VI  16.00 GaLaVārDS
P. 12.VI  20.00  2017, ASV, ilgums 1’48
T. 14.VI  18.00 Komēdija, drāma
C. 15.VI  18.00 12+

Sv. 11.VI  18.00 BrĪnumSIEVIETE
P. 12.VI  17.30  2017, ASV, ilgums 2’21
T. 14.VI  20.00 Asa sižeta piedzīvojumu filma, 
C. 15.VI  20.00 fantāzija 12+

Piektdien, 16. jūnijā 18.00 – Dainas Lancmanes-megnes autorkoncerts “mana 
pasaule skan”. Koncertā uzstāsies popgrupas Putas, Putiņas un solisti.

Sestdien, 17. jūnijā 15.00 – 05.00 pilsētas estrādē – pirmo reizi notiks mūzikas festivāls 
“Kuldīga dimd 2017”. 10 grupas uz vienas skatuves. Uzstāsies – “Apvedceļš”, “Lauku 
muzikanti”, “Menuets”, “Credo”, “Līvi” un Buks, “Pērkons”, “Labvēlīgais tips”, Rassell & 
Sabīne, “Bermudu divstūris”, “Transleiteris”. Biļetes “Biļešu serviss“ kasēs. Cena iepriekš-
pārdošanā 8 EUR, pasākuma dienā 12 EUR (bērniem līdz 10 g. v. un 1. un 2. grupas 
invalīdiem, uzrādot apliecību, ieeja bez maksas). 17. un 18. jūnija vārda un dzimšanas 
dienas gaviļniekiem, uzrādot personas apliecinošu dokumentu, ieeja bez maksas.

Trešdien, 21. jūnijā 12.00 vecpilsētā – lustīga ielīgošana.
Piektdien 23. jūnijā 17.00 pilsētas estrādē – Dailes teātra aktieri un draugi, Saulgrie-

žu koncertuzvedums “Īs(t)a pamācība mīlēšanā”. Jautrs un mūsdienīgs stāsts par 
papardes zieda meklējumiem ar varenu līgošanu un kopā dziedāšanu. Stāsta režisors 
Intars Rešetins. Lomās – Āris Rozentāls, Mirdza Martinsone, Vita Vārpiņa, Ērika Eglija, 
Inita Sondore, Akvelīna Līvmane, Velta Straume, Marģers Eglinskis un citi. Biļetes “Biļešu 
paradīze” kasēs un internetā. Cena 8, 10, 12, 15 EUR.

Piektdien, 23. jūnijā 22.30 Pilsētas dārzā – Līgo vakars. 22.30 – teatralizēts uzve-
dums “Tautiešam roku devu pašā Līgo vakarā” ar etnogrāfisko ansambli “Suitu sievas”, 
vidējās paaudzes deju kopu “Bandava”, jauniešu teātri “Focus” un folkloras kopu “Nārbuļi”. 
23.00 – 03.00 – zaļumballe. Spēlēs grupa “LaBamba”.

31.V 16.00 Tautas orientēšanās sacensību seriāla “Taciņas 2017” 9. kārta; 
  Krauļu priedes, Kuldīga
6.VI 19.00 Kuldīgas novada atklātais čempionāts futbolā; 
  A. Grundmaņa stadions, Īsā ielā 4, Kuldīga
7.VI 16.00 Tautas orientēšanās sacensību seriāla “Taciņas 2017” 10. kārta; Vēžezers
8.VI 11.00 Kurzemes tūre futbolā U-8 grupā; A. Grundmaņa stadions, Īsā ielā 4, Kuldīga
10.VI 13.00 Latvijas 2. līgas čempionāts futbolā FC “NIKERS” – FK “KAROSTA”; 
  A. Grundmaņa stadions, Īsā ielā 4, Kuldīga
11.VI 17.00 Latvijas kauss futbolā FC “NIKERS” – SK “SUPER NOVA”; 
  A. Grundmaņa stadions, Īsā ielā 4, Kuldīga
13.VI 19.00 Kuldīgas novada atklātais čempionāts futbolā; 
  A. Grundmaņa stadions, Īsā ielā 4, Kuldīga
14.VI 17.30 29. skriešanas seriāla “Kuldīgas apļi – 2017” 4. kārta; Krauļu priedes, Kuldīga
15.VI 18.00 Sacensības riteņbraukšanā bērniem; Pilsētas estrāde, Kuldīga
16.VI 11.00 Kurzemes jaunatnes čempionāts futbolā U-10 grupā; 
  A. Grundmaņa stadions, Īsā ielā 4, Kuldīga
20.VI 19.00 Kuldīgas novada atklātais čempionāts futbolā; 
  A. Grundmaņa stadions, Īsā ielā 4, Kuldīga
27.VI 19.00 Kuldīgas novada atklātais čempionāts futbolā; 
  A. Grundmaņa stadions, Īsā ielā 4, Kuldīga
30.VI 21.00 “Čempionu kauss” riteņbraukšanā; starts un finišs Rātslaukumā, Kuldīga

ēDoLē
18. jūnijā 11.00 Ēdoles pilī – Emīla tirgus, kurā 
ar koncertu piedalās Ēdoles kultūras nama 
pašdarbnieki.
22. jūnijā 20.00 Dzirnavu dārzā – pie ugunskura 
Jāņu ielīgošana.
GuDEnIEKoS
13. jūnijā 14.00 kultūras namā – VSAC Kurze-
mes filiāles “Gudenieki” klientu koncerts.
KaBILē
1. jūnijā 13.00 saieta nama “Sencis” sētā – bēr-
nu aizsardzības diena. Kopā spēlēsim spēles, 
minēsim mīklas.
4. jūnijā 11.00 Kabiles ev. lut. baznīcā – Vasar-
svētku dievkalpojums (ar dievgaldu un laulībām). 
Pēc dievkalpojuma muzicēs Edgars Ziņģe.
14. jūnijā 13.00 piemiņas vietā pie baznīcas – 
atceres brīdis veltīts komunistiskā genocīda 
upuru piemiņai.
23. jūnijā 23.00 – 04.00 Kabiles parka estrā-
dē – Līgo nakts balle, spēlēs Edgars Ziņģe. 
Ieeja – bez maksas.

Laikā ap Jāņiem (vadoties pēc laika apstākļiem 
un zemeņu gatavošanās īpatnībām) Kabiles 
iedzīvotāji aicināti piedalīties un veidot kopīgu 
zemeņu izstādi, lai apzinātu Kabiles dārzos augošo 
šķirņu daudzveidību. Sekojiet līdzi uzsaukumam 
uz afišu dēļa.
KurmāLē
23. jūnijā 22.00 krustojumā pie Dālderiem – lī-
gotājus sagaidīs Jāņu māte, lai dotos gājienā uz 
Vilgāles estrādi. Pašdarbnieku koncerts un Jāņu 
ugunskura iedegšana.
LaIDoS
17. jūnijā Velo diena – reģistrācija 9.40 Laidos 
pie “Bitītes”, starts 10.00. Maršruts uz Snēpeles 
strausu fermu “Nornieki” (ieejas maksa – 3 EUR, 
bērniem – 2 EUR). Pieteikties līdz 14. jūnijam pa 
tālr. 29604482 vai Laidu bibliotēkā pie Vizmas.
23. jūnijā 16.00 estrādē – Līgo pasākums ar 
Laidu amatierteātra izrādi “Kā mēs Jāņus svinē-
sim? Jautrā spēlē ar dziedāšanu un dejošanu.” 
Ieeja – bez maksas.

Izlaidumi Kuldīgas novada izglītības iestādēs 2017. gadā
Izglītības iestāde Klase Datums Laiks

Kuldīgas 2. vidusskola 9.a
9.b un 9. n 

9. jūnijā
9. jūnijā 

14.00 
16.00 (KKC)

Kuldīgas 2. vidusskola 12., 12.n 9. jūnijā 18.00 (KKC)

V. Plūdoņa Kuldīgas ģimnāzija 9.a
9.b

9. jūnijā 
9. jūnijā 

17.30 
15.00 

Kuldīgas Centra vidusskola

9.a
9.b
9.c
9.d 

9. jūnijā 
9. jūnijā
9. jūnijā 
9. jūnijā

18.00
16.30
14.00
15.00

Kuldīgas pamatskolas Basu filiāle 9. 9. jūnijā 19.30 
Z. A. Meierovica Kabiles pamatskola 9. 9. jūnijā 19.00

Pelču speciālā internātpamatskola – 
attīstības centrs 

9. klase un “C” 
programma
3. kurss

9. jūnijā

9. jūnijā

14.00 

16.00
Kuldīgas pamatskola 9. 10. jūnijā 12.00 

Turlavas pamatskola 9. 10. jūnijā 14.00 (Turlavas kultūras 
namā) 

KMHZV 12. 10. jūnijā 15.00 (KKC)
Laidu pamatskola 9. 10. jūnijā 17.00
Vārmes pamatskola 9. 10. jūnijā 17.00

V. Plūdoņa Kuldīgas ģimnāzija 12.a
12.b

10. jūnijā
10. jūnijā

16.00
18.00 

Kuldīgas Centra vidusskola 12.v
12.m

10. jūnijā
10. jūnijā 

16.00
18.00

KMHZV 9. 10. jūnijā 18.00 (KKC)
Vilgāles pamatskola 9. 10. jūnijā 18.00

Ēdoles pamatskola 9. 10. jūnijā 18.00 (Ēdoles kultūras 
namā) 

Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma 
tehnikums, PIKC

Ēdināšanas 
pakalpojumu 
speciālisti 
Manikīra un pe-
dikīra speciālisti
Mēbeļu galdnie-
ki un ekotūrisma 
speciālisti
Automehāniķi
Konditori un 
gaļas produktu 
izgatavotāji

22. jūnijā 

22. jūnijā

22. jūnijā

22. jūnijā

22. jūnijā

14.00

12.00

 16.00 

10.00

18.00

PaDurē
Jūnijā bibliotēkā – adītāju pulciņa pirmā darbu 
izstāde.
10. jūnijā 10.00 Ķimales stadionā – Padures 
pagasta uzņēmumu sporta diena. Visas dienas 
garumā piepūšamās atrakcijas un aktivitātes 
bērniem. Pasākums – bez maksas.
22. jūnijā 17.00 pie Padures klēts – vasaras 
saulgriežu radošās aktivitātes. Būs iespēja pīt vai-
nagus, siet sieru. Dažādas aktivitātes gan bērniem, 
gan pieaugušajiem. Pasākums – bez maksas. 
29. jūnijā – pensionāru ekskursija pa Padures pa-
gastu. Pieteikšanās ekskursijai līdz 26. jūnijam un 
sīkāka informācija par maršrutu pa tālr. 28887059.
PELČoS
2. jūnijā 16.00 pie “Pagrabiņa” – “Smadzeņu 
ku(S)tināšanas maratona” noslēguma pasā-
kums. Pēc apkopoto rezultātu tabulas apbalvos 
čaklākos un veiksmīgākos maratona dalībniekus.
23. jūnijā (laiks tiks paziņots) – vasaras saulgrie-
žu ieskandināšanas tūre ar kopīgu līdzdarboša-
nos un groziņiem “Līgo arī Ābeļciemā!” Tiksimies 
Klusās ielas galā pļaviņā pie priedītēm.
24. jūnijā 22.00 pie tautas nama – Jāņu nakts 
zaļumballe. Spēlēs grupa “Lustīgais blumīzers”. 
Ieeja – bez maksas.
rEnDā
Līdz 31. jūlijam bibliotēkā – TTMS “Palete” 
dalībnieku gleznu izstāde.
15. jūnijā – ekskursija pie raidījuma “Īstās latvju 
saimnieces” dalībnieces Aivas Daukšas, kā arī uz  
Spāres muižu, zemeņu un melleņu audzētavām. 
Sīkāka informācija pa tālr. 26181470.
23. jūnijā 22.30 – Jāņu nakts zaļumballe “Lai 
līgojam, lai svinam” kopā ar grupu no Ventspils. 
Ieeja – bez maksas.
rumBā
Jūnijā pagasta pārvaldes nama zālē – Kārļa 
Dazarta gleznu izstāde
1. jūnijā 13.00 Ventas ciema “Bukaišos” – pikniks 
bērniem ar spēlēm un rotaļām “Čau, vasara!”
14. jūnijā 14.15 Ventas ciema “Bukaišos” – “Siera 
dižošanās”. Uzstāsies pensionāru apvienība 
“Rumbiņa” ar teātru izrādēm, sadziedāšanās, 
siera siešana. Ja ir vēlme padižoties, var atnest 
arī pašgatavotu sieru.
23. jūnijā 22.00 Ventas ciemā – zaļumballe kopā 
ar grupu “Ugāles ritmi”.
19. jūnijā Rumbas pagasta senioru ekskursija uz 
LU Botānisko dārzu un Tauriņu māju, mini Zoo 

“Rančo”, salmu muzeju “Salmu lietas”, Jaunmoku 
pili. Ekskursija un degustācija Stendes graud- 
augu selekcijas institūtā. Pieteikties no 1. līdz 
13. jūnijam pa tālr. 20251385.
SnēPELē
Bibliotēkā – 5. – 12. jūnijam – virtuālā izstāde 
“Grāmatu jaunumi”; 12. – 22. jūnijam – literatūras 
izstāde “Nāc nākdama, Jāņu diena...”; 19. – 22. jū-
nijam – alus kausu izstāde “Alutiņi, vecais brāli”.
22. jūnijā 21.00 brīvdabas estrādē – svētku ielī-
gošana, koncertuzvedums “Pār gadskārtu Jānīts 
nāca...” Uzvedumā piedalās kultūras nama paš-
darbības kolektīvi: VPDK “Snēpele”, bērnu deju 
kolektīvs, sieviešu vokālais ansam- blis “Mozaīka”, 
vīru vokālais ansamblis, senioru vokālais ansamb-
lis “Atvasara”, TLMS “Vēveri”, amatierteātris. Pēc 
koncerta – lustīgu balli spēlēs kapela “Kā ir, tā ir”.
TurLaVā
Bibliotēkā – kultūras nama keramikas pulciņa 
darbu izstāde (vadītāja Agnese Fogele); Latvijas 
simtgadei veltīta Jura Vītola pasta kartīšu kolek-
cija “Vasarsvētki un Jāņi senatnes skatījumā”; 
literatūras izstāde “Vasaras saulgrieži”; līdz 
14. jūlijam – PII grupas “Lāčuks” radošo darbu 
izstāde “Pavasara vēstneši”.
1. jūnijā 13.00 Dižgaiļu parka estrādē – “Bērnu 
aizsardzības diena”. Liepājas leļļu teātra izrāde 
“Šņāpuļa piedzīvojumi”, dziedās mazāko bērnu an-
samblis, lēksim ar lecamauklām, cepsim pankūkas.
4. jūnijā 12.00 Dižgaiļu parka estrādē – “Turlavas 
skrējiens”. Reģistrēšanās no 11.00.
23. jūnijā 20.00 Dižgaiļu parka estrādē – Turlavas 
amatierteātra pirmizrāde (izdomāts notikums) 
“Kā Jānis brauc sievu lūkoties”.
Vārmē
Bibliotēkā – līdz 12. jūnijam Vārmes pagasta 
rokdarbnieku un amatnieku izstāde; no 13. jūnija 
līdz 13. jūlijam – Kuldīgas fotokluba “Divas upes” 
izstāde “Krustu šķērsu Turlavā”.
1. jūnijā 12.00 atpūtas parkā “Aizupītes” – bērnu 
aizsardzības diena “Iesim pretī vasarai”. Rado-
šas un jautras aktivitātes kopā ar jauniešu centru.
23. jūnijā 19.30 estrādē “Liepu birzs” – Līgo 
koncerts “Kursim Jāņu uguntiņu”. Līgo dienas 
koncertā piedalās deju kolektīvs “DimDari”, līnijde-
jotāju grupa “Romance”, amatierteātris “Es un Tu”. 
Līgu un Jāņu godināšana, ugunskura iedegšana.
23. jūnijā 22.00 estrādē “Liepu birzs” – Līgo 
zaļumballe. Spēlē grupa “Ēna” no Snēpeles. 
Ieeja – bez maksas.


