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Par sasniegumiem 
sportā sveic jaunatni 
> 6. lpp.

27. janvāra vakarā Kuldīgas vieglatlētikas 
manēžā bija iespēja noskatīties XXVI Vispā-
rējo latviešu Dziesmu un XVI Deju svētku 
lieluzveduma “Māras zeme” repertuāru. 
Skatītāju interese bija tik liela, ka daudziem 
deju uzvedumu nācās baudīt, stāvot kājās – 
pasākuma rīkotāji lēš, ka koncertu noskatījās 
ap 1000 apmeklētāju.

Līdz šim gada sākumā Kuldīgas deju apriņķa 
kolektīvi pulcējās koncertā “Cīruļputenis”, lai pār-
baudītu savu sagatavotību pirms gadskārtējās skates, 
taču šogad pēc deju apriņķa virsvadītājas Ramonas 
Irbes iniciatīvas nolemts rīkot apjomīgāku koncer-
tu, pieaicinot Ventspils deju apriņķa kolektīvus un 
viesus no Liepājas, Rīgas un Mārupes. Kopā deju 
uzvedumā piedalījās 41 kolektīvs un vairāk nekā 
1000 dejotāju. 

Kolektīvi jau vairākus gadus cītīgi apgūst gai-
dāmo deju svētku repertuāru. Tā kā Dziesmu un 
deju svētki šovasar norisināsies Latvijas simtgades 

zīmē, viens no centrālajiem notikumiem būs īpaši 
veidotais deju lieluzvedums “Māras zeme”, kas 
norisināsies 6. un 7. jūlijā Daugavas stadionā Rīgā. 
Lieluzvedumā vairāk nekā 17 000 dejotāju laukumā 
izveidotajā ornamentā ar kustību un tautas deju soli, 
mūziku, enerģiju, ritmu un krāsu izstāstīs Latvijas 
bagāto vēsturi no 12. līdz 21. gadsimtam. Lieluz-
veduma mākslinieciskie vadītāji ir Jānis Ērglis un 
Jānis Purviņš. Abi autori bija klāt deju koncertā 
Kuldīgā un guva priekšstatu, kā uzvedums varētu 
izskatīties restaurētajā Daugavas stadionā, kur kon-
certu varēs baudīt divreiz lielāks cilvēku skaits nekā 
līdz šim. Protams, Rīgā deju uzvedums būs daudz 
iespaidīgāks – piedalīsies daudz vairāk dejotāju, 
būs iespaidīga koncerta scenogrāfija, gaismas un 
stadiona vizuālais noformējums, veidojot to īpašo 
auru un atmosfēru, ko kopā rada dejotāji un skatītāji.

Skaisto deju svētku idejas autore R. Irbe ar kolek-
tīvu veikumu un koncertu ir apmierināta: “Tas ļāva 
apjaust to darbu, kas vēl darāms līdz skatei. Bet tā 
bija lieliska iespēja kolektīviem sajust gaidāmo deju 

lieluzvedumu un kopā dejošanas prieku!”
Gandarījumu sagādāja dejotāju augstais māk- 

slinieciskais sniegums koncertā. Īpašs prieks par 
to, ka 7 no 11 Kuldīgas novada deju kolektīviem 
ir potenciālie II deju programmas dalībnieki. Tajā 
piedalās tikai labākie. II deju programma “Vēl 
simts gadu dejai” notiks 2. jūlijā arēnā “Rīga”, tās 
mākslinieciskā vadītāja ir horeogrāfe un deju svētku 
virsvadītāja Gunta Skuja.

Koncerts Kuldīgā parādīja, ka mūsu vieglatlētikas 
manēža ir izmantojuma arī šāda veida pasākumiem. 
Atvadoties daudzi kolektīvi izteica cerību, ka līdzīgs 
koncerts būs arī nākamajā gadā. Tas noteikti ir ie-
spējams, jo, veidojot koncertu, laba sadarbība notika 
gan ar sporta skolu, gan Kuldīgas Centra vidusskolu. 
Sirsnīgs paldies skolu darbiniekiem par palīdzību un 
atbalstu! Lai mums visiem kopā izdodas būt par no-
zīmīgu daļiņu arī lielajos Dziesmu un deju svētkos!

DaCE rEInKOPa, 
Kultūras nodaļas vadītāja
IEVaS BEnEFELDES foto

Sarīko skaistus deju svētkus

Kolektīvs “Bandava” dejā “Pa sauli, pret sauli pādīti dīdu”, iesaistot mazuli, radīja reālu noskaņu un dejas ideju.

Inga BērzIņa, Kuldīgas novada 
Domes priekšsēdētāja

 Bērnu deju kolektīvs "Stariņš" 
kuplināja dejošanas svētkus.

Lieluzveduma "māras zeme" koncepcijas autori 
(no kreisās) jānis Purviņš un jānis ērglis.

Gada sākumā pēc pārrunām ar iestā-
žu un struktūrvienību vadītājiem, kā arī 
diskusijām ar Domes deputātiem esam 
apstiprinājuši Kuldīgas novada pašval-
dības 2018. gada budžetu. Sabalansēt to 
nebija viegli, jo kopējais pieprasījums 
par vairāk nekā 3 miljoniem eiro pār-
sniedza mūsu iespējas. Svarīgi bija izvē-
lēties prioritātes un atbilstoši tām plānot 
izdevumus. Mūsu galvenais mērķis ir 
laimīgs un darbīgs iedzīvotājs, tāpēc 
budžeta pieaugums ieguldīts cilvēkos.

Par vairāk kā pusmiljonu eiro palieli-
nāts algu fonds, kas saistīts ar minimālās 
algas pieaugumu un palielināts arī darbi-
niekiem, kuru algas ir tuvu minimālajai. 
Turpināta brīvpusdienu programma un 
atvieglojumi sabiedriskajā transportā 
senioriem un skolēniem, no pašvaldības 
budžeta pilnībā tiek finansēts bērnudārzs 
“Bitīte”. Īpaša uzmanība pievērsta 
iedzīvotāju iniciatīvu atbalstam – kon-
kursam “Darīsim paši”, konkursam 
kultūras pieminekļu un daudzdzīvokļu 
dzīvojamo māju īpašniekiem, kultūras, 
sporta pasākumiem, vasaras nometnēm 
un darba praksēm, līdzfinansējumam 
biedrībām, tautas tērpu iegādei un citām 
aktivitātēm, kas ceļ vietējās kopienas 
pašapziņu, veicina kopā darbošanos un 
rada lepnumu par savu apkaimi.

Gandarījums, ka ierobežotā finan-
sējuma apstākļos ir izdevies ieplānot 
lielākus un mazākus ieguldījumus katrā 
no mūsu pagastiem. Šogad tie būs rotaļu 
laukumi Kabilē, Snēpelē un Sermītē, 
gājēju ceļš un klēts glābšanas darbi 
Vārmē, laipa Ķikuru ezerā, videonovē-
rošanas sistēmas un ātrumvaļņu izveide 
Ventas ciemā un Mežvaldē, apgaismots 
gājēju un velo celiņš uz Ventas ciemu, 
attīrīšanas iekārta Rendā, jauns skolēnu 
autobuss Īvandē, rekonstruēts Pelču pils 
jumts, līdzfinansējums Rendas baznīcas 
jumta un Īvandes baznīcas pamatu sa-
kārtošanai, izbūvēts apgaismojums pie 
Turlavas kultūras nama. Kurmāles pa-
gasta Priedaines ciemā plānots sakārtot 
Liepu ceļa gājēju ietvi, Padurē remontēs 
Struņķkroga ceļu un nomainīs vairākas 
caurtekas. Tiks  veikti arī citi darbi

Nozīmīgi ieguldījumi novada infra-
struktūrā tiks veikti ar ES fondu atbalstu, 
tie būs grants ceļu posmi pagastos, ielas 
un inženierkomunikācijas pilsētā, vi-
dusskolas un radošais mākslas klasteris 
vecās slimnīcas ēkā.

Sagaidot Latvijas simtgades Dzies-
mu un deju svētkus, esam papildus 
atbalstījuši to dalībniekus, lai godam 
pārstāvētu Kuldīgas novadu valstij 
nozīmīgos svētkos.

Kopumā, lai arī budžets ir ierobe-
žots un nedod iespēju atbalstīt visas 
vajadzības, tas ir mērķtiecīgi vērsts uz 
Kuldīgas novada iedzīvotāju labklājības 
un labsajūtas pieaugumu.

Ieguldām 
cilvēkos
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Pieņemts 2018. gada budžets

25. janvārī Kuldīgas novada Domes deputāti pieņēma 
Kuldīgas novada pašvaldības 2018. gada budžetu. 
Pieņemtais budžets ir sabalansēts. Prioritātes – 
novada iedzīvotāju labklājība, izglītības un kultūras 
infrastruktūra, uzņēmējdarbības attīstība, Kuldīgas 
vecpilsēta, valsts kultūras pieminekļi pagastos un izcili 
pasākumi.

Vairāk ieņēmumu un 
lielāki izdevumi

Pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi 
šogad plānoti 23,75 miljoni EUR, kas ir 
par 247 tūkstošiem vairāk nekā 2017. gadā. 
Savukārt pamatbudžeta kopējie izdevu-
mi plānoti 26,04 miljoni EUR, kas ir par 
722 tūkstošiem vairāk nekā pērn. Starpību 
pašvaldība segs no saviem naudas līdzekļiem 
un ieguldījumiem, kā arī no aizņēmumiem 
Valsts kasē attīstības projektu īstenošanai.

Pašvaldības ieņēmumi pieaug, jo plānots 

10,64 miljonus EUR, jeb par 684 tūksto-
šiem EUR vairāk, iekasēt iedzīvotāju ienā-
kuma nodokli. Savukārt nekustamā īpašuma 
nodokļa maksājumos paredzēts iekasēt 
1,56 miljonus EUR, kas ir par 250 tūkstošiem 
EUR mazāk nekā pērn. 10,2 miljonus EUR, 
jeb par 121 tūkstoti EUR mazāk nekā 
pērn, pašvaldība saņems no valsts budžeta 
kā mērķdotācijas un dotācijas, tai skaitā 
5,17 miljonus EUR no pašvaldību finanšu 
izlīdzināšanas fonda. Pārējās valsts mērķ-
dotācijas paredzētas izglītībai un kultūrai.

Pašvaldības budžeta izdevumi pieauguši 
vairāku iemeslu dēļ. Līdz ar valsts pieņem-
to lēmumu paaugstināt minimālo algu līdz 

430 EUR, pieauguši izdevumi darbinieku 
atalgojumam. Atalgojums tiek palielināts 
arī tiem strādājošajiem, kuri saņem nedaudz 
lielāku algu par minimālo. Kopējie izdevumi 
atalgojumam un darba devēja valsts sociālās 
apdrošināšanas obligātajām iemaksām pieau-
guši par 592 tūkstošiem EUR.

Tāpat budžeta izdevumi palielinājušies, 
jo pašvaldībai pilnībā jāpārņem pirmsskolas 
izglītības iestādes “Bitīte” darbības nodro-
šināšana. No šī gada valsts finansē vairs 
tikai speciālo pirmsskolas grupu pedagogu 
darba samaksu, līdz ar to pašvaldības bu-
džeta izdevumi šim bērnudārzam pieauguši 
par 320 tūkstošiem EUR. Līdz ar jaunā 
peldbaseina uzbūvēšanu budžetā paredzēti 
izdevumi skolēnu peldētapmācībai.

Kuldīgas novada pašvaldības speciālā bu-
džeta ieņēmumi šogad plānoti 889 488 EUR, 
tai skaitā dabas resursu nodokļa ieņēmumi 
(60 000 EUR) un autoceļu fonda ieņēmumi 
(829 488 EUR). Naudas līdzekļu atlikums 
gada sākumā – 133 796 EUR.

Speciālā budžeta līdzekļi tiks izlietoti 
vides aizsardzībai novadā (73 221 EUR) un 
autoceļu fondu izdevumiem – ceļu ikdienas 
uzturēšanai, periodiskai uzturēšanai un re-
konstrukcijai (950 063 EUR).

Kuldīgas novada pašvaldības budžets sa-
gatavots, ievērojot likumu “Par valsts budžetu 

2018. gadam”, “Par pašvaldībām”, “Par budžetu 
un finanšu vadību”, “Par pašvaldību budžetiem” 
un citu normatīvo aktu noteiktās prasības.

Ieguldījumi izglītības un 
kultūras infrastruktūrā

Novada izglītības iestāžu uzlabošanā 
šogad plānots turpināt telpu atjaunošanu 
Kuldīgas 2. vidusskolā, kas norisinās ar 
ES līdzfinansējumu, kā arī Pelču speciālās 
internātpamatskolas-attīstības centra izman-
totās Pelču pils jumta atjaunošanu. Kuldīgas 
Mākslas un humanitāro zinību vidusskolas 
vecajai ēkai Pētera ielā 5 nepieciešams sa-
kārtot fasādi un jumtu, bet aiz jaunās ēkas 
pašvaldība līdzfinansēs pagalma sakārtošanu. 
Pie pirmsskolas izglītības iestādes “Bitīte” 
iecerēts uzbūvēt stāvlaukumu. Pašvaldība 
arī līdzfinansēs Līvijas Rezevskas izstāžu 
zāles modernizāciju, kam piesaistīts LE-
ADER programmas finansējums. Tāpat 
turpināsies projektēšanas darbi Kuldīgas 
Centra vidusskolas, Kuldīgas novada Bērnu 
un jauniešu centra ēkas un Kuldīgas kultūras 
centra pārbūvei, kā arī V. Plūdoņa Kuldīgas 
vidusskolas mazās sporta zāles pārveidei par 
multifunkcionālu centru.



BuDžeta Prioritāte  IEDzīVOtāju LaBKLājīBa

2018. gada 8. februāris

3

Pieņemts 2018. gada budžets

atbalsts 
uzņēmējdarbības 
attīstībai

Lai uzlabotu infrastruktūru un 
sniegtu atbalstu novadā strādājoša-
jiem uzņēmējiem, pašvaldība plāno 
sākt Jelgavas, Graudu un L. Paeg-
les ielas rekonstrukciju, piesaistot 
ES fondu līdzfinansējumu. Tāpat 
turpināsies pērn iesāktā apjomīgā 
grants ceļu sakārtošana pagastos – 
arī šos uzlabojumus līdzfinansē 
ES. Tāpat, atbalstot uzņēmējus, 

izstrādās Zaļās ielas pārbūves un 
Ēdoles ielas posma atjaunošanas 
būvprojektu. Pašvaldība turpinās 
rīkot konkursu “Uzņēmēju un 
amatnieku gada balva”, uzņēmē-
ju dienas un uzņēmēju brokastu 
pasākumus. Turpinot pērn iesākto 
tradīciju, arī šogad gan pavasarī, 
gan rudenī norisināsies Restorā-
nu nedēļa “Kuldīgas garša”. Vēl 
pašvaldība atbalstīs mājražotāju 
kooperatīvu “Kuldīgas labumi”, 
kā arī līdzfinansēs projektu par 
piesārņotas teritorijas (Siltumnīcu 
ielā 12) attīrīšanu, kam piesaistīts 
Eiropas līdzfinansējums.

Vecpilsētas 
sakārtošana un valsts 
kultūras pieminekļu 
atjaunošana 
pagastos

Lielu vērību pašvaldība turpinās 
pievērst vecpilsētas sakārtošanai 
un vēsturisko ēku atjaunošanai. 
Pārmaiņas gaida Adatu fabrikas 
kvartāls, ko kuldīdznieki pazīst 
arī kā vecās slimnīcas teritori-

ju: šogad iecerēts sākt Kuldīgas 
mākslas un radošā kvartāla telpu 
pārbūvi Kalpaka ielā 4, savukārt 
pēc valsts pasūtījuma turpināsies 
būvprojekta izstrāde Kalpaka ielas 
1. nama atjaunošanai, izveidojot 
tur Kuldīgas Tehnoloģiju un tūris-
ma tehnikuma Tehnoloģiju parku. 
Norisināsies arī torņa atjaunošana 
Liepājas ielā 37, iekārtojot Adatu 
fabrikas ekspozīciju.

Arī šogad pašvaldība līdzfi-
nansēs vecpilsētas ēku un valsts 
kultūras pieminekļu, kas atrodas 
pagastos, glābšanas programmu, 
ļaujot ēku īpašniekiem saņemt 
atbalstu to sakārtošanai. Baznīcas 

ielā 30 turpināsies būvdarbi un taps 
jaunas, plašākas telpas Kuldīgas 
restaurācijas centram. Pašvaldība 
nodrošinās līdzfinansējumu Ren-
das baznīcas jumta remontam un 
Īvandes baznīcas pamatu sakār-
tošanai, kam piesaistīts LEADER 
programmas līdzfinansējums. 
Savukārt Ventas krastā iecerēts 
iekārtot pastaigu takas un uzbūvēt 
skatu torni.

Izcili pasākumi
Arī šogad tiks organizēti pasā-

kumi, kuri pulcē ievērojamu skaitu 
apmeklētāju. Neiztrūkstoši novada 
iedzīvotājus un viesus priecēs 
pilsētas svētki “Dzīres Kuldīgā”, 
pavasara palu šovs “Lido zivis 
Kuldīgā”, Hercoga Jēkaba gadatir-
gus, ziemas festivāls “Notici brī-
numam”, starptautiskais skatuves 
mākslas festivāls “Teātris ir visur 
Kuldīgā”, Baltā galdauta svētki 
4. maijā, 18. novembra svinības, 
Jautrā mašīntalka Padurē, Ūsiņi 
Ķoniņciemā, Velofestivāls u.c. 
pasākumi. Desmito reizi Kuldī-
gā norisināsies Kārļa Davidova 
starptautiskais čellistu konkurss. 
Šogad Kuldīgai piešķirts gods 
būt Kurzemes Mākslas un dzejas 
dienu norises vietai. Notiks arī 
Kuldīgas mākslinieku rezidences 
plenēri, būs apskatāmas augstvēr-
tīgas izstādes. Un Kuldīgas novada 
amatiermākslas kolektīvu dalīb-
nieki kuplā skaitā dosies uz gal-
vaspilsētu, lai novadu pārstāvētu 
XXVI Vispārējos latviešu Dziesmu 
un XVI Deju svētkos.

KrIStīnE DuĻBInSKa,
 mārketinga un sabiedrisko 

attiecību nodaļas vadītāja

Kuldīgas novada pašvaldības aģentūra 
“Sociālais dienests” organizē

informatīvo semināru
2018. gada 23. februārī 10.00 – 12.00
Dzirnavu ielā 9, Kuldīgā, 2. stāva zālē.

aicināti Kuldīgas novada iedzīvotāji, 
nevalstisko organizāciju pārstāvji un citi 
interesenti.

Iedzīvotājiem būs iespēja dzirdēt jaunāko 
sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu 
sniegšanā, kā arī iepazīties ar bāriņtiesas 
funkcijām.

SemInāra tēmaS
• sociālā dienesta aktualitātes
• Bāriņtiesas funkcijas

Atnāciet, šī informācija jums var noderēt!

Seniori aicināti tikties ar Domes 
Senioru padomi
Sākoties  jaunajam 2018. gadam, Senioru padome 
iedibina  jaunu  tradīciju  –  iespēju Kuldīgas novada 
pensionāriem individuāli tikties ar Senioru padomi.
15. februārī no 10.00 līdz 12.00 Domes mazajā zālē 
iedzīvotājus uzklausīs Senioru padomes priekšsēdē-
tāja astra Gūtmane. uzklausīsim Jūsu ierosinājumus 
senioru dzīves apstākļu uzlabošanai novadā, būs ie-
spēja izrunāties par sev aktuālajām lietām. Ja nevarat 
nokļūt līdz Domei, droši varat zvanīt a. Gūtmanei pa 
tālr. 20031199.

Mālu ielā 22 radīta jauna darbnīca 
mākslas un radošuma cienītājiem, kurā 
nodarbības vada Ieva un Ole Lindkvisti. 
Ieva mākslas kursus “Krāsu mācība un 
gleznošana” kuldīdzniekiem vada jau 
piecus gadus, tāpēc ir īpašs prieks par jau-
najām telpām, kurās tiks veidoti arī jauni 
nodarbību piedāvājumi.

Mākslinieki gaida jaunus dalībniekus glezno-
šanas nodarbībās jau februārī. Savukārt 3. martā 
notiks pirmā mākslas terapijas nodarbība, kuru 
vadīs Ole Lindkvists. Šo nodarbību cikla moto ir 
“Nākamais solis”, kas simbolizē pilnveidošanos 
mūža garumā. Mākslinieks sevi pilnveido Pesso 
psihoterapijas nodarbībās Dānijā. 

Tāpat no 20. februāra O. Lindkvists aici-
nās apmeklēt kursus “Glezno latviski, runā 
angliski”, kuros, kā atzīst mākslinieks, darot 
praktiskas lietas, būs iespēja atsvaidzināt un 
praktizēt angļu sarunvalodu. Nodarbības notiks 
divas reizes mēnesī otrdienu vakaros.

Maija nogalē darbnīcā notiks kursu dalīb-
nieku darbu izstāde, bet vasarā – gleznošanas 
plenērs gan iesācējiem, gan jau pieredzējušiem 
gleznotājiem. Mākslinieki iecerējuši piedāvāt 
mākslas nodarbības arī Kuldīgas senioriem.

Ole un Ievai izveidojusies laba sadarbība ar 
Kuldīgas novada pašvaldības Kultūras nodaļu, 
kā arī Sigitas Vaivades rīkoto pasākumu “Meža 
ABC”, tiek veidoti kopīgi projekti Muzeju 
nakts un Kurzemes Mākslas un dzejas dienu 
pasākumiem.

Māksla kā pilnveidošanās

Mākslinieki uzsver: “Darbnīca ir atvērta 
dažādu semināru un pasākumu rīkošanai – 
interešu, draugu grupu, iestāžu darbinieku 
gleznošanas vai mākslas baudīšanas, kā 
arī citiem pasākumiem. Mūsu uzdevums ir 
papildināt mākslas izglītošanas un kultūras 
dzīvi Kuldīgā. Kā teicis slavenais Pikaso: 
“Art washes the dust of everyday life from 
the soul (Māksla nomazgā ikdienas dzīves 

putekļus nost no dvēseles).” 
Mālu ielas 22 radošās telpas tapušas, pie-

saistot ELFLA līdzfinansējumu Latvijas lauku 
attīstības programmas 2014.–2020. gadam 
aktivitātē “Vietējās ekonomikas stiprināšanas 
iniciatīvas” .

SIgnEta LaPIņa, 
sabiedrisko attiecību speciāliste

OLES LInDKVISta foto

māksliniece Ieva Lindkvista krāsu mācības un gleznošanas nodarbības vada jau piecus gadus, 
un tās apmeklējuši vairāk nekā 100 interesenti.
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Ja 2018. gads ir īpašs jūsu ģimenes 
kāzu jubilejas gads,

Kuldīgas novada Dome
aicina to svinēt kopīgā 

ĢIMEŅU BALLĒ
sestdien, 10. martā, Kuldīgas kultūras centrā 

no 19.00 līdz 2.00.

Vakara tēma “No ikdienas strīdiem 
līdz vakariņām sveču gaismā”.

Būsim priecīgi sveikt Ceriņu kāzu (5 gadu), Rožu (10 gadu), 
Dzintara (15 gadu), Saules (20 gadu), Sudraba (25 gadu), 
Pērļu (30 gadu), Koraļļu (35 gadu), Rubīna (40 gadu), Safīra 
(45 gadu) un Zelta kāzu (50 gadu) jubilārus, kurus gaidīsim 
ierodamies kopā ar vedējiem vai draugu ģimeni.

Vakara gaitā par jūsu labsajūtu rūpēsies Dailes teātra 
aktieris Ģirts Ķesteris un grupa “Sapņu pietura”.
Būs iespēja nofotografēties Elīnas Iļjinas īpaši noformētā 
fotosalonā.

Par dalību pasākumā lūdzam informēt līdz 23. februārim, 
piesakoties Kuldīgas novada Dzimtsarakstu nodaļā, Baz-
nīcas ielā 1, Kuldīgā. Vietu skaits ir ierobežots.
Dalības maksa - 12 EUR no personas. Ieeja ģimeņu ballē 
ar ielūgumiem, kurus varēs saņemt Dzimtsarakstu nodaļā.
Informācija pa tālruni 27020765; 63323845, e-pasts: ilona.
kestere@kuldiga.lv.

Kopumā konkursam tika pieteikti 32 objekti. 
Tos piecās kategorijās – skatlogi; ēku fasādes un 
priekšpagalmi; viensētas; oriģinālākais dekors; ar 
rokām veidoti rotājumi – vērtēja īpaši izveidota 
konkursa komisija.

Par uzvarētāju kategorijā “Skatlogi” atzina 
bižutērijas veikalu Kuldīgā, Liepājas ielā 12, bet 
atzinības rakstus šajā kategorijā saņēma Kuldīgas 
novada Bērnu un jauniešu centrs 1905. gada 
ielā 10, dāvanu un suvenīru veikals “Burvju ota” 
Liepājas ielā 1, salonfrizētava “Rita” Liepājas 
ielā 12, SIA “PC Konsultants” Raiņa ielā 2 un 
dzīvoklis Virkas ielā 25-7, ko svētkiem rotājusi 
Zaiga Saukāne.

Kategorijā “Ēku fasādes un priekšpagalmi” 
žūrija šogad 1. vietu nepiešķīra, bet atzinību 

šajā kategorijā saņēma uzņēmuma SIA “MKM 
Mežs” un SIA “Amazone” ēkas Padures pagas-
tā, veikals “Alandeko” Pilsētas laukumā 5, kā 
arī privātmājas Bumbieru alejā 25 (saimniece 
Ilze Benefelde), Ziedu ielā 12 (Iveta Grīniņa) 
un Virkas ielā 16 (Santa Brasla).

Kategorijā “Viensētas” visaugstāk novērtēti 
Ēdoles pagasta “Līcenieki”, kur saimnieko 
Viļumu ģimene. Atzinību par savu māju izrotā-
šanu aizvadītajos Ziemassvētkos saņēma Rukutu 
ģimene no “Imantām” Padures pagastā, Māra 
Valtere no Riežupes ielas 4 Mežvaldē, Rumbas 
pagastā, Štorhu ģimene no “Kalniņiem” Ēdoles 
pagastā, Ēriks Bekmanis no “Niedrītēm” Kabiles 
pagastā, Didzis Blinds un Marika Hartmane no 
“Cimdiņiem” Kabiles pagastā un Irēna Taube no 

“Griezēm” Snēpeles pagastā. 
Savukārt kategorijā “Oriģinālākais dekors” 

par uzvarētāju atzina SIA “Kuldīgas slimnīca” 
par oriģinālu noformējumu logiem pie ieejas 
slimnīcā, kas Ziemassvētku laikā priecēja pa-
cientus, slimnīcas darbiniekus un apmeklētājus.

Visbeidzot, kategorijā “Ar rokām veidoti 
dekori” žūrija par uzvarētāju atzina pirmsskolas 
izglītības iestādi “Ābelīte”, novērtējot audzēkņu, 
viņu vecāku, pedagogu un tehniskā personāla 
ieguldījumu Ziemassvētku noskaņas radīšanā 
mācību iestādē. Atzinību par pašu darinātajiem 
dekoriem saņēma Kabiles rotaļu grupas, Vilgāles 
pamatskolas, Kuldīgas pamatskolas, Viļa Plūdoņa 
Kuldīgas ģimnāzijas, Kuldīgas Centra vidusskolas 
un Kuldīgas Alternatīvās sākumskolas Padures 

filiāles pedagogi un audzēkņi, Kurmāles pagasta 
pārvalde un iedzīvotāji par izrotāto pasākumu 
zāli Vilgālē un izdekorēto egli Priedainē, Rendas 
pagasta pārvaldes darbinieki par svētkiem saposto 
Rendas pagasta centru un kultūras namu, kā arī 
Priedaines bibliotēkas, SIA “Kuldīgas ūdens” un 
solāriju studijas Liepājas ielā 38 darbinieki.

Kuldīgas novada pašvaldība pateicas ik-
vienam, kurš gādāja par sava īpašuma nofor-
mēšanu aizvadītā gada Ziemassvētkos, kā arī 
tiem iedzīvotājiem, kuri bija aktīvi un pieteica 
pretendentus konkursam!

KrIStīnE DuĻBInSKa, 
mārketinga un sabiedrisko attiecību 

nodaļas vadītāja
rIČarDa SOtaKa foto

No 15. līdz 17. janvārim uz brīdi 
Kuldīga kļuva par Eiropas pasaku 
galvaspilsētu – šeit Erasmus 
Plus projekta “European Tales 
are Coming together” (Eiropas 
pasakas satiekas) ietvaros uz 
pirmo tikšanos un plānošanas 
vizīti bija ieradušies 11 pedagogi 
no Spānijas, Itālijas, Bulgārijas un 
Turcijas.

Skolotāji satikās, lai iepazītos ar 
dalībvalstu kultūrvēsturisko man-
tojumu, radoši pilnveidotu skolēnu 
mācīšanās prasmes un caur nacio-
nāliem stāstiem, teikām un pasakām 
iepazītu dažādu valstu pasakas un 
stāstu varoņus.

Visi ārvalstu pedagogi Latvijā un 
Kuldīgā viesojās pirmo reizi un bija 
pārsteigti par latviešu sirsnību, kā arī 
pilsētas vēsturisko mantojumu. Ciemi-
ņus ar dziesmām sagaidīja Kuldīgas 
2. vidusskolas ansamblis “Liesmiņas” 
un teātra pulciņš. Vēlāk notika radoša 
nodarbība pilsētas bibliotēkā. Tur viesi 
iepazinās ar latviešu tautas pasakām, 
kā arī iestudēja populāro stāstu “Ve-
cīša cimdiņš”, ar asprātīgo priekšne-
sumu pārsteidzot kuldīdzniekus un 
bibliotēkas lasītavas apmeklētājus.

Lai parādītu Kuldīgas unikālās 
vērtības, nākamajā dienā projekta da-
lībnieki devās atraktīvā ekskursijā pa 
vecpilsētu un jautrā foto-rallijā centās 
atpazīt pilsētas senās ēkas. Bet pēc tam 
devās uz veco rātsnamu, kur māk- 
slinieces Aigas Vaitkus vadībā īpašā 
nodarbībā apguva zīmēšanas iemaņas 
un gleznās iemūžināja pilsētas ainavu.

Eiropas pasakas satiekas Kuldīgā

Šī bija pirmā projekta dalībnieku tikšanās, 
kurā tika izvēlēts projekta logo un kalti plāni 
tālākajām aktivitātēm. Nākamreiz kolēģi 
tiksies jau martā – Spānijā. Latviju šajā vizītē 
pārstāvēs Kuldīgas 2. vidusskolas pedagogi 
kopā ar skolēniem – viņi iepazīs spāņu tautas 
pasakas, mācīsies paši rakstīt savus stāstus, kā 
arī veidot tiem ilustrācijas. Tālāk sekos piere-
dzes apmaiņas vizītes pārējās dalībvalstīs, bet 
nākamā gada vasarā projekta dalībnieki atkal 
tiksies Kuldīgā.

Vēlos teikt lielu paldies visiem, kuri ārval-
stu viesu ciemošanos Kuldīgā padarīja īpašu, 
aizraujošu un neaizmirstamu – gan Kuldīgas 
2. vidusskolas pedagogiem, gan gidei Indrai 

Vilmanei, bibliotēkas kolektīvam un viesnīcai 
“Jēkaba sēta” par laipno viesu izmitināšanu.

Erasmus Plus projekts uzsākts pagājušā 
gada izskaņā un tiks īstenots teju divu gadu 
garumā – līdz 2019. gada augustam. Tajā 
liela loma ir tieši Latvijai, kura uzņēmusies 
koordinētājvalsts pienākumus, un Kuldīgas 
2. vidusskolas skolotāju kolektīvam, kas 
projekta ietvaros veidos tādu kā sadraudzības 
tiltu ar krietni “karstasinīgākajām” projekta 
dalībvalstīm.

LaILa mEIruPSKa,
Erasmus Plus projekta “European tales are 

Coming together” koordinatore
IVOnnaS zīVErtES foto

Erasmus Plus projekta “European tales are Coming together” dalībnieki no turcijas un Spānijas 
Kuldīgas galvenajā bibliotēkā veido savu pasaku pēc latviešu tautas pasakas “Kukulītis” attēla.

Uzteic par skaistu noformējumu 
aizvadītajos Ziemassvētkos

Konkursā “ziemassvētki Kuldīgas novadā” sveica privātmāju, kā arī veikalu, 
kafejnīcu, uzņēmumu un citu ēku saimniekus par skaisti izdekorētām ēkām.

30. janvārī Kuldīgas 
novada pašvaldībā notika 
pasākums, kurā novada 
Domes priekšsēdētāja 
Inga Bērziņa pasniedza 
diplomus un atzinības 
rakstus konkursam 
“Ziemassvētki Kuldīgas 
novadā 2017” pieteikto 
objektu – veikalu, kafej-
nīcu, uzņēmumu, sabied-
risko ēku un privātmāju   
saimniekiem.
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Kuldīgas novada Domes deputāti 
25. janvāra sēdē apstiprināja 
amatā trīs pārvalžu vadītājus – 
Kabiles pagastā Elīnu Osi, Pelču 
pagastā Agri Rozenfeldu, bet 
Snēpeles pagastā Raivi Jasinski.

Kabilē iesākto turpinās 
Elīna Ose
Pagājušā gadā tika izsludināts 

konkurss uz Kabiles pagasta pārval-
des vadītāja amatu, kura rezultātā par 
pienākumu izpildītāju ar pārbaudes 
laiku (trīs mēneši) izraudzījās Elīnu 
Osi.

Līdz pagājušā gada februārim 
E. Ose dzīvojusi Vārmē, kur septiņus 
gadus strādājusi pagasta pārvaldē 
par sekretāri, tāpēc darbs pašvaldībā 
viņai labi pazīstams. 

Pārvaldniece līdz šim bijusi ak-
tīva un ieinteresēta darbā pagastā. 
E. Ose ir iepazinusies ar Kabiles 
pagasta saimniecību, darbiniekiem 
un viņu pienākumiem, sniedzot 
savu redzējumu turpmākajai pagasta 
attīstībai, iedzīvotāju prioritātēm un 
iespējamo finanšu līdzekļu piesaisti. 
Kuldīgas novada pašvaldības izpild-
direktores vietniece Agnese Buka 
pastāstīja: “E. Ose ir enerģiska un 
īsā laikā veiksmīgi tikusi galā ar 

saimnieciskiem jautājumiem, pārplā-
nojusi darbinieku darba pienākumus 
un, sadarbojoties ar skolas vadību, 
efektīvi organizējusi rotaļu grupas 
darbību.”

Paralēli pagasta vadīšanai E. Ose 
turpina iegūt augstāko izglītību 
Liepājas Universitātē, studējot par 
sociālo darbinieku.

Līdzšinējā pieredze palīdz

Arī uz Pelču pagasta pārvaldes 
vadītāja amatu konkurss tika izslu-
dināts pērn septembrī. Agris Rozen-
felds tika apstiprināts par pienākumu 
izpildītāju ar pārbaudes laiku (trīs 
mēneši).

A. Rozenfelda līdzšinējā pieredze 
saistīta ar darbu Jelgavas novada paš-
valdības komunālajā uzņēmumā, kas 
nodarbojās ar ūdensapgādi, siltum- 
apgādi, namu apsaimniekošanu un 
elektroapgādi, vadot 54 darbinieku 
komandu. Viņš par līdzšinējo pie-
redzi stāsta: “Daudz laika esmu pa-
vadījis cieši sadarbojoties ar Domes 
struktūrvienību vadītājiem, risinot 
dažādus jautājumus un problēmas. 
Iepriekšējā darba pieredze bijusi 
saistīta arī ar ielu un ceļu, kā arī 
inženierkomunikāciju būvniecību un 
būvuzraudzību, kas šobrīd praktiski 

noder pagasta ceļu uzturēšanas jau-
tājumos un iedzīvotājiem sasāpējušo 
jautājumu risināšanā.” Arī A. Buka 
piekrīt, ka līdzšinējā pieredze palī-
dzējusi īsā laikā iepazīties ar pagasta 
saimniecību un izvirzīt prioritātes 
pagastā.

A. Rozenfelds mācījies Rīgas 
Tehniskajā universitātē autoceļu 
būvniecību, bet šobrīd Latvijas 
Lauksaimniecības universitātē eko-
nomikas un sabiedrības attīstības 
fakultātē neklātienē apgūst uzņēmēj-
darbības un biznesa procesu vadību.

 
Deputāti apstiprina 
snēpelnieku 
Uz Snēpeles pagasta pārvaldes 

vadītāja amatu konkurss tika izslu-
dināts atkārtoti. Bija pieteikušies 
10 cilvēki, no tiem uz darba inter-
viju tika uzaicināti 6  pretendenti. 
Pildot Domes priekšsēdētājai Ingai 
Bērziņai doto solījumu, snēpelnieki 
sapulcē bija uzklausījuši potenciālos 
pārvaldes vadītājus un nobalsojuši 
par vienu no pretendentiem. Par 
piemērotāko gan snēpelnieki, gan 
konkursa komisija un Domes de-
putāti atzina Raivi Jasinski. Viņš 
Snēpeles pagasta pārvaldnieka amatā 
apstiprināts uz pārbaudes laiku (trīs 

Līdz ar Kuldīgas novada Domes deputāta un Kuldīgas aktīvās atpūtas centra direktora Arta Gustovska 
apstiprināšanu par 12. Saeimas deputātu, kā arī Ivara Eglīša deputāta pilnvaru nolikšanu, notikušas 
izmaiņas ne tikai Kuldīgas novada Domes deputātu, bet arī komisiju, komiteju un Kuldīgas aktīvās 
atpūtas centra komandas sastāvā. Tās Kuldīgas novada Domes sēdē 25. janvārī apstiprināja deputāti.

Atbilstoši pašvaldību vēlēšanu 
rezultātiem A. Gustovska vietā par 
Kuldīgas novada Domes deputātu 
kļuvis Artis Šimpermanis. Ivara Eglī-
ša vietā jau decembrī Domes sēdē 
kā deputāts piedalījās Ģirts Vēvers.

A. Gustovskis darbojās Kuldīgas 
novada Domes Finanšu un Attīstības 
komitejās, kā arī Tūrisma komisijā 
un Vecpilsētas vides komisijā. Ģ. Vē-
veru deputāti apstiprināja abās komi-
tejās – gan Finanšu, gan Attīstības, 
savukārt A. Šimpermani – Domes 
Attīstības komitejā. A. Gustovska 

pienākumus Vecpilsētas vides komi-
sijā turpmāk pildīs Jana Bergmane. 
A. Gustovskis pārtraucis arī Tūris-
ma komisijas vadītāja pienākumu 
pildīšanu.

J. Bergmane iecelta vadītājas 
amatā arī Kuldīgas aktīvās atpūtas 
centrā, kamēr A. Gustovskis veiks 
12. Saeimas deputāta pienākumus.

J. Bergmane Kuldīgas aktīvās 
atpūtas centrā (agrāk Kuldīgas Tū-
risma informācijas centrā) par spe-
ciālisti strādā jau kopš 2002. gada, 
bet no 2013. gada bija A. Gustovska 

vietniece. No 2006. gada bijusi 
arī Kurzemes Tūrisma asociācijas 
izpilddirektore un nodarbojas ar 
Kurzemes tūrisma mārketinga pa-
sākumu ieviešanu un koordinēšanu 
starp dažādām institūcijām un tūris-
ma uzņēmējiem. J. Bergmane aktīvi 
iesaistās arī Kuldīgas kultūras dzīvē, 
ir vairāku pasākumu producente 
Kuldīgas kultūras centrā.

SIgnEta LaPIņa, 
sabiedrisko attiecību speciāliste

KItIjaS KarazInaS foto

SIA “Kuldīgas slimnīca” valdes loceklis Āris Pētersons un SIA “Liepājas 
reģionālā slimnīca” valdes priekšsēdētājs Edvīns Striks 25. janvārī parak- 
stīja sadarbības līgumu, lai veicinātu savstarpējo sadarbību Kurzemes re-
ģionā, kā arī īstenotu kopīgus attīstības projektus. Līgums stājās spēkā no 
tā parakstīšanas dienas. Par tā noslēgšanu informēta Veselības ministrija.

Abas slimnīcas, parakstot līgumu, 
vienojās par savstarpēju sadarbības 
mērķi – nodrošināt kvalitatīvu veselī-
bas aprūpes pakalpojumu pieejamību 
sadarbības teritorijas iedzīvotājiem. 
Lai to panāktu, Kuldīgas slimnīca un 
Liepājas reģionālā slimnīca apņemas 
sadarbības ietvaros īstenot vienotu 
veselības aprūpes pakalpojumu 
plānošanu un sniegšanu, nodrošinot 
pakalpojumu kvalitāti un efektivitāti.

Tāpat slimnīcas plāno īstenot sa-
darbību ārstniecības personāla un 
infrastruktūras plānošanā un izmanto-
šanā, lai nodrošinātu veselības aprūpes 
pakalpojumu pieejamību pietuvināti 
pacientu dzīvesvietai, līdzsvarojot 
pacientu plūsmu starp Kuldīgas slim-
nīcu un Liepājas reģionālo slimnīcu 
atbilstoši to noteiktajam līmenim. Vēl 
iecerēts veicināt personāla resursu un 
medicīnas tehnoloģiju optimālu un 

racionālu izmantošanu abās slimnīcās, 
kā arī informēt iedzīvotājus par pakal-
pojumu pieejamību sadarbības terito-
rijā. Slimnīcas plāno izmantot iespēju 
attīstīt veselības aprūpes infrastruktūru 
un medicīnas tehnoloģijas, iesaistoties 
dažādās struktūrfondu programmās.

Līguma ietvaros tiks izveidota 
konsultatīvā padome, kas ne retāk 
kā reizi gadā sanāks uz kopīgu sa-
nāksmi, lai analizētu iepriekšējos 
rezultātus un izvirzītu sadarbības 
virzienus nākamajam plānošanas 
periodam. Padome sniegs ieteiku-
mus sadarbības turpmākai attīstībai 
un pilnveidošanai. Konsultatīvo 
padomi veidos abu slimnīcu piln-

Apstiprina pārvaldes vadītājus Snēpeles, 
Pelču un Kabiles pagastā

mēnešiem).
R. Jasinskis darbu pagasta pārval-

dē pildīs nepilnu darba slodzi – čet-
ras dienas nedēļā. Viņš Snēpelē dzī-
vo vien gadu, taču viņam ir skaidrs 
redzējums un idejas, kā pagastu 
attīstīt un pilnveidot. “Jaunajam 
pārvaldniekam ir labs skatījums uz 
pagasta attīstības nākotni, degsme 
un atsaucība, iesaistoties gan pagasta 

saimnieciskajā, gan kultūras dzīvē,” 
par R. Jasinski pastāstīja A. Buka.

Latvijas Universitātē apguvis 
pedagoģiskās darbības pamatus, 
kā arī mācījies Rīgas Tehniskajā 
universitātē vides inženierzinātni un 
elektroenerģiju datorvadību.

SIgnEta LaPIņa, 
sabiedrisko attiecību speciāliste

rIČarDa SOtaKa foto

Deputāti Kuldīgas novada Domes sēdē apstiprināja pārvaldes vadītājus pagastos – 
(no kreisās) Pelčos agri rozenfeldu, Kabilē Elīnu Osi un Snēpelē raivi jasinski.

izmaiņas Kuldīgas novada Domes komisiju un komiteju sastāvā; 
Kuldīgas aktīvās atpūtas centrā ieceļ jaunu vadītāju

jana Bergmane 
tagad pildīs Kuldīgas 

aktīvās atpūtas centra 
vadītājas pienākumus.

Sadarbosies Kuldīgas slimnīca un 
Liepājas reģionālā slimnīca

varotie pārstāvji. Katra slimnīca 
deleģēs darbam padomē divus 
cilvēkus.

KrIStīnE DuĻBInSKa, mārketinga un 
sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja

rIČarDa SOtaKa foto

Kuldīgas slimnīcas valdes loceklis āris Pētersons un Liepājas reģionālās 
slimnīcas valdes priekšsēdētājs Edvīns Striks parakstīja sadarbības līgumu, lai 
veicinātu sadarbību Kurzemes reģionā.



6

2018. gada 8. februāris

26. janvārī Kuldīgas kultūras centrā norisinājās sportistu atpūtas 
pasākums un apbalvojuma “Kuldīgas novada Jaunatnes sporta 
laureāts 2017” pasniegšana, suminot labākos Kuldīgas novada 
sportistus un sporta darbiniekus.

Pasākumā sveica Kuldīgas novada jauniešus vecumā līdz 18 gadiem, 
kuri piedalījušies Pasaules un Eiropas čempionātos, citās starptautiskās 
sacensībās Latvijas izlases sastāvā, kā arī Latvijas čempionātu 1.–3. vietu 
ieguvējus. Tika sveikti arī jauniešu sporta atbalstītāji.

Pasākumu organizēja Kuldīgas novada sporta skola sadarbībā ar Kul-
dīgas novada Domi.

SIgnEta LaPIņa, 
sabiedrisko attiecību speciāliste

ĢIrta mIKSOna foto

Piedalījušies Eiropas, Pasaules, Baltijas 
čempionātos, Latvijas izlases dalībnieki
Kristaps šmits – pludmales volejbols (3. vieta Pasaules 
čempionātā u-21 un u-19, 9. vieta eiropas čempionātā 
u-20 un u-22), volejbols (2. vieta Latvijas čempionāta 
Nacionālās līgas 1. divīzijā).
Kristiāns Skuruls – vieglatlētika (10. vieta eiropas jau-
natnes olimpiskajā festivālā 110 m/barjerskrējienā, 1. vie-
ta Latvijas  jaunatnes olimpiādē 110 m/barjerskrējienā, 
2. vieta šķēpa mešanā, 3. vieta mazajā zviedru stafetē, 
1. vieta Latvijas čempionātā u-18 110 m/barjerskrējienā, 
3. vieta 4x200 m stafetē, 2. vieta šķēpa mešanā; Latvijas 
izlases dalībnieks).
Dāvids Benderskis  –  dambrete  (12.  vieta  ātrspēlē, 
18.  vieta  klasiskajā  dambretē  Pasaules  jaunatnes 
čempionātā  64  lauciņu  dambretē;  1.  vieta  klasiskajā 
un 1.  vieta ātrajā dambretē,  2.  vieta ātrspēlē Latvijas 
jaunatnes čempionātā 64 lauciņu dambretē).
Viktorija Poriņa – galda teniss (eiropas jaunatnes čem-
pionāta dalībniece mini kadetiem, 8. vieta Ziemeļvalstu 
jaunatnes  čempionātā,  1.  vieta  Latvijas  čempionātā 
B grupā indiv., 1. vieta dubultspēlēs, 1. vieta jauktajās 
dubultspēlēs, 3. vieta Latvijas čempionātā a grupā indiv.; 
Latvijas izlases dalībniece).
ērika jēkabsone – vieglatlētika (5. vieta Baltijas čem-
pionātā u-18 grupā kārtslēkšanā, 1. vieta Latvijas čem-
pionātā u-18 kārtslēkšanā; Latvijas izlases dalībniece).
Kristīne grīnberga  –  vieglatlētika  (1.  vieta Baltijas 
čempionātā u-16  grupā  zviedru  stafetē  un  5.  vieta 
400 m; 2. vieta Latvijas čempionātā u-16 grupā 400 m, 
300 m,  200 m  skrējienā;  2.  vieta  Latvijas  jaunatnes 
olimpiādē 100 m un 4. vieta 200 m skrējienā; Latvijas 
izlases dalībniece).
Krista Brasla – vieglatlētika (4. vieta Baltijas čempionātā 
u-16 grupā augstlēkšanā, 1. vieta Latvijas čempionātā 
u-16 grupā augstlēkšanā,  4.  vieta  Latvijas  jaunatnes 
olimpiādē augstlēkšanā; Latvijas izlases dalībniece).
niks Samauskis – vieglatlētika (6. vieta Baltijas čem-
pionātā u-20 grupā 10-cīņā, 1. vieta Latvijas čempionātā 
u-20 10-cīņā, 2.vieta kārtslēkšanā, 3. vieta 110 m/b un 
augstlēkšanā; Latvijas izlases dalībnieks).
Kristaps Pelčers  –  riteņbraukšana  (2.  vieta  Latvijas 
čempionātā grupas braucienā; Latvijas  junioru  izlases 
dalībnieks).
arvis rendors  –  riteņbraukšana  (1.  vieta  Latvijas 
čempionātā kritērija braucienā; Latvijas junioru izlases 
dalībnieks).
alekss Ļeonovs  –  kikbokss  (Kick-light  2.  vieta  4-th 
WaKo euroPeaN CuP  “Karlovac open”);  kikbokss 
(Kick-light 1. vieta “Latvija open 2017” WaKo; Low – kick 
1. vieta “Latvija open 2017” WaKo; K-1 2. vieta “Latvija 
open 2017” WaKo; Latvijas izlases dalībnieks).
Eduards Kuzmins – kikbokss (full-contakt 3. vieta 4-th 
WaKo euroPeaN CuP  “Karlovac  open”;  kikbokss 
(KiKC-light)  1.  vieta  “Latvijas open  2017” WaKo; 
Full-contakt 2. vieta “Latvijas open 2017” WaKo; Latvijas 
izlases dalībnieks).
ralfs akmeņkalns – kikbokss (Kick-light 3. vieta “Latvija 
open 2017” WaKo; Latvijas izlases dalībnieks).
mārtiņš Ernests Pilders  –  jāšanas  sports,  konkūrs 
(14. vieta CS12 W /CSi1 YH; 4. vieta CS12-W, 22. vieta 
Grand Prix maršrutā ar 140-160 cm augstiem šķēršļiem; 
1. vieta 2017. gada kopvērtējumā “Gada  labākais  jāt-
nieks junioru konkurencē”; 2. vieta Latvijas čempionātā 
pieaugušo konkurencē).

ralfs Slipiņš  –  novuss  (5.  vieta  eiropas  jauniešu 
čempionātā).
jānis jansons – volejbols (Pasaules un eiropas čem-
pionāta kvalifikācijas sacensību dalībnieks; Latvijas u-20 
izlases dalībnieks; 2. vieta Latvijas čempionāta Nacio-
nālās līgas 1. divīzijā), pludmales volejbols (5.–8. vieta 
Latvijas jaunatnes olimpiādē).
agija ankevica – volejbols (eiropas čempionāta kvalifi-
kācijas sacensību dalībniece; Latvijas u-17 izlases dalīb-
niece; 1. vieta Latvijas jaunatnes čempionātā u-17 grupā 
un u-19 grupā; 4. vieta Latvijas jaunatnes olimpiādē).
Petra ņečiporuka  –  volejbols  (eiropas  čempionāta 
kvalifikācijas  sacensību  dalībniece;  Latvijas u-17  un 
u-19  izlases  dalībniece;  1.  vieta  Latvijas  jaunatnes 
čempionātā u-17 grupā un u-19 grupā; 4. vieta Latvijas 
jaunatnes olimpiādē).
annija jurdža  –  volejbols  (eiropas  čempionāta  kva-
lifikācijas  sacensību dalībniece;  Latvijas u-19  izlases 
dalībniece; 1. vieta Latvijas jaunatnes čempionātā u-19 
grupā).
Paula nikola ņečiporuka – volejbols (eiropas čempio-
nāta kvalifikācijas sacensību dalībniece; Latvijas sieviešu 
un u-19 izlases dalībniece; 1. vieta Latvijas jaunatnes 
čempionātā u-19 grupā).
rūta Linde  –  volejbols  (eiropas  čempionāta  kvalifi-
kācijas  sacensību  dalībniece;  Latvijas u-17  izlases 
dalībniece; 1. vieta Latvijas jaunatnes čempionātā u-17 
un u-19 grupā; 4. vieta Latvijas jaunatnes olimpiādē).
Kristers Vēzis  –  volejbols  (eiropas  čempionāta  kva-
lifikācijas  sacensību dalībnieks;  Latvijas u-18  izlases 
dalībnieks).
Igors Kristers Bolsunovskis  –  volejbols,  pludmales 
volejbols  (Latvijas u-18  izlases dalībnieks; 5.–8. vieta 
Latvijas jaunatnes olimpiādē).
nika Plivča – galda teniss (dalīta 33.–41. vieta Xiii euro 
Mini Champ’s; 3. vieta Latvijas republikas 2017. gada 
jaunatnes meistarsacīkstēs C grupā  individuāli un du-
bultspēlēs; Latvijas izlases dalībniece).

jaunatnes sporta laureātu treneri 2017. gadā
Ivo Solomahins – florbols.
Sergejs Ļeonovs – kikbokss.
juris špiguns – ugunsdzēsības sports.
Leonīds temjaševs, Ieva Lepse – galda teniss.
Ilze Stukule, aija Lancmane, Ieva Skurule, roberts 
Blumbergs, Vaclovs Svažs – vieglatlētika.
gvido treimanis – futbols.
mareks maļinovskis – riteņbraukšana.
Pēteris gailāns – dambrete.
Ieva ņečiporuka, rudīte Kronlaka, agnese megne, 
jānis jerumanis, Vijars švānbergs, zigmunds mil-
zarājs, ainars zankovskis – volejbols.

Izcīnījuši 1.–6. vietu 2017. gada Latvijas jaunatnes 
olimpiādē; izcīnījuši 1.–3. vietu Latvijas jaunatnes 
čempionātā
markuss Indriksons, Oskars Daniels Lācis, Salvis 
Sīkmanis, Emīls austers, tomass alksniņš, ritvars 
marskis, rūdolfs Ļebedevs, artūrs miķelsons, 
gustavs Blūms, Dīvs avdjukēvičs, Kārlis Krūmiņš, 
Emīls Felšaus, Valters rubenis, uvis uldis rozentāls, 
reinis Eduards Ernsons, Kristers Cīrulis – florbols 
(3. vieta Latvijas bērnu un jaunatnes florbola čempionātā 
u-13 grupā 2. divīzijā).
anete Branta, andris grūbis  –  kikbokss  (kick-light 

2.vieta “Latvija open 2017” WaKo).
Harijs miezītis, jānis alksnis  –  kikbokss  (kick-light 
3. vieta “Latvija open 2017” WaKo).
Eduards Blūms  –  kikbokss  (kick-light 2.  vieta  “Baltic 
open 2017”).
Krists Kristers rēvalds – kikbokss (kick-light 3. vieta 
“Baltic open 2017”).
Edgars ričards zariņš – cīņas sports (pyx-lax 2. vieta 
“1st open Baltic Pangration Cup”).
māris Ūdriņš – cīņas sports (pyx-lax 3. vieta “1st open 
Baltic Pangration Cup”).
mārtiņš Skrickis, ričards Berķis, juris ullas, Fēliks 
Cīrulis, rūdolfs Pilskungs, mārtiņš Bērziņš, Vies-
turs Bikavs, Kārlis Liepiņš, toms roberts, markuss 
graudelis – volejbols  (3. vieta  jaunatnes čempionātā 
u-13 grupā).
rūdis millers – volejbols (3. vieta jaunatnes čempionātā 
u-13 grupā; 1. vieta jaunatnes čempionātā u-14 grupā).
Kristians Fokerots  –  volejbols  (3.  vieta  jaunatnes 
čempionātā u-13 grupā; 1. vieta jaunatnes čempionātā 
u-14 grupā),  pludmales  volejbols  (3.  vieta  jaunatnes 
čempionātā u-13 grupā).
ričards Vēvers, artūrs šternbergs, niklāvs Dva-
rons – futbols (3. vieta Latvijas čempionātā telpu futbolā 
1. līgā).
Dāvis Biksons – ugunsdzēsības sports (1. vieta Latvijas 
čempionātā 100 m šķēršļu joslā).
Ģirts jansons – ugunsdzēsības sports (3. vieta Latvijas 
čempionātā 100 m šķēršļu joslā).
maija redīza – ugunsdzēsības sports (3. vieta Latvijas 
čempionātā 100 m šķēršļu joslā, 3. vieta Latvijas čem-
pionātā āķkāpnēs).
mikus Pētersons  –  vieglatlētika  (1.  vieta  Latvijas 
jaunatnes  olimpiādē 100 m,  3.  vieta mazajā  zviedru 
stafetē, 6. vieta 200 m skrējienā; 3. vieta Latvijas ziemas 
čempionātā u-18 4x200 m stafetē).
aleksis meļņiks – vieglatlētika (3. vieta Latvijas jaunat-
nes olimpiādē mazajā zviedru stafetē; 3. vieta Latvijas 
ziemas čempionātā u-18 4x200 m stafetē).
Krists Stepanovs – vieglatlētika (3. vieta Latvijas jau-
natnes olimpiādē mazajā zviedru stafetē).
Dana Daniela Dāvida – vieglatlētika (6. vieta Latvijas 
jaunatnes olimpiādē augstlēkšanā).
janeks rumbergs  –  vieglatlētika  (1.  vieta  Latvijas 
čempionātā pusmaratonā u-20 grupā).
Emīls Līdaka – vieglatlētika (3. vieta Latvijas čempionātā 
u-16 grupā kārtslēkšanā).
monta jankovska – vieglatlētika (3. vieta Latvijas zie-
mas čempionātā u-18 šķēpa mešanā).
Līva jakobsone – vieglatlētika (3. vieta Latvijas ziemas 
čempionātā u-20 šķēpa mešanā un 4x200 m stafetē).
mareks ņikiforovs – vieglatlētika (3. vieta Latvijas u-18 
ziemas čempionātā 4x200 m stafetē).
Lelde mieze – vieglatlētika (2. vieta Latvijas u-20 čem-
pionātā diska mešanā, 3. vieta lodes grūšanā).
Liene Daškevica – vieglatlētika (3. vieta Latvijas ziemas 
čempionātā u-20 grupā 300 m skrējienā un 4x200 m 
stafetē).
alise reimane, Vanesa Silvestrova  –  vieglatlētika 
(3. vieta Latvijas ziemas čempionātā u-20 grupā 4x200 m 
stafetē).
auce mūrniece – vieglatlētika (3. vieta Latvijas čempio-
nātā u-18 grupā diska mešanā).
ralfs zazerskis, mārcis ziņģis, roberts marauskis, 
ralfs Bauermeisters  – vieglatlētika  (3.  vieta Latvijas 

čempionātā u-14 grupā 4x200 m stafetē).
justīne ansone – dambrete (1. vieta ātrspēlē, 1. vieta 
ātrajā dambretē, 1. vieta klasiskajā dambretē Latvijas 
jaunatnes čempionātā 64 lauciņu dambretē; 1. vieta kla-
siskajā, 1. vieta ātrspēlē Latvijas jaunatnes čempionātā 
100 lauciņu dambretē).
artis rancāns  –  dambrete  (2.  vieta ātrajā dambretē 
Latvijas  jaunatnes  čempionātā  64  lauciņu  dambretē; 
3. vieta klasiskajā dambretē Latvijas jaunatnes čempio-
nātā 100 lauciņu dambretē).
alise Dorbe, Dārta meija, Laura Keita Danenberga, 
roberta romāne – volejbols (1. vieta Latvijas jaunat-
nes čempionātā u-17 grupā; 4. vieta Latvijas jaunatnes 
olimpiādē).
Beāte Paula rudzīte – volejbols (1. vieta Latvijas jau-
natnes čempionātā u-17 un u-19 grupā; 4. vieta Latvijas 
jaunatnes olimpiādē).
jolanta aina Stepanoviča, Beāte Berga, Beāte 
Bauermeistare – volejbols (1. vieta Latvijas jaunatnes 
čempionātā u-17 grupā).
Krista Balgalve – volejbols (4. vieta Latvijas jaunatnes 
olimpiādē).
Sindija Bože, una Kazakova – volejbols (1. vieta Lat-
vijas jaunatnes čempionātā u-19 grupā).
Eduards Stieģelis, Francis Ernests Laškovs, nils zīle, 
jānis Lancmanis, miks Olafs matevičs  –  volejbols 
(1. vieta jaunatnes čempionātā u-14 grupā).
Dāvis Storķis – volejbols (1. vieta jaunatnes čempionātā 
u-14 grupā),  pludmales  volejbols  (3.  vieta  jaunatnes 
čempionātā u-17 grupā).
Ivo Puriņš, roberts ralfs zommers, rūdis Ka-
dakovskis, Kristers zonbergs  –  volejbols  (1.  vieta 
jaunatnes čempionātā u-14 grupā).
rolands Folkheims  –  pludmales  volejbols  (3.  vieta 
jaunatnes čempionātā u-17 grupā).
nika Bondare – galda teniss (3. vieta Latvijas 2017. gada 
jaunatnes meistarsacīkstēs C grupā dubultspēlēs).
Elinda Kravinska  –  galda  teniss  (3.  vieta  Latvijas 
2017. gada jaunatnes meistarsacīkstēs D grupā individu-
āli un dubultspēlēs; 2. vieta Latvijas 2017. gada komandu 
čempionātā jauniešiem).
nellija štāle – galda teniss (3. vieta Latvijas 2017. gada 
jaunatnes meistarsacīkstēs D grupā dubultspēlēs).
marta Kemlere  –  galda  teniss  (2.  vieta  Latvijas 
2017. gada komandu čempionātā jauniešiem).
mārtiņš Kuršinskis – galda teniss (3. vieta Latvijas jau-
natnes olimpiādē; 3. vieta Latvijas čempionātā a grupā du-
bultspēlēs; 1. vieta Latvijas komandu čempionātā 1. līgā).
Kristaps gebauers – galda teniss (3. vieta Latvijas jau-
natnes olimpiādē; 3. vieta Latvijas čempionātā a grupā 
dubultspēlēs;  1.  vieta  Latvijas  komandu  čempionātā 
1. līgā).
markuss Sīlis – galda teniss (3. vieta Latvijas jaunatnes 
olimpiādē; 3. vieta Latvijas čempionātā B grupā individu-
āli, 1. vieta dubultspēlēs, 3. vieta jauktajās dubultspēlēs).
Inga Birzniece – galda teniss (1. vieta Latvijas čempio-
nātā a grupā dubultspēlēs; 3.  vieta Latvijas komandu 
čempionātā augstākajā līgā; 2. vieta Latvijas čempionātā 
junioriem u-21 grupā individuāli).

jaunatnes sporta atbalstītāji 2017. gadā
Sia  “‘Baloži&Ko”,  Sia  “Genus”,  Sia  “Lāses aM”, 
Sia “Wide Forest”, Sia “Būvfirma inbuv”, Sia “‘Simra”, 
riežupes smilšu alas, Sia “rietumu nafta”, VuGD Kul-
dīgas daļa, MC “Gandri”.

Jaunatnes 
sasniegumi sportā 

2017. gadā

Vieglatlētikas treneres Ilzes Stukules (centrā) audzēkņi (pirmajā rindā no kreisās) Emīls Līdaka, Liene Daškevica, Līva jakobsone, 
Kristīne grinberga, (otrā rindā no kreisās) janeks rumbergs, mareks ņikiforovs, ralfs zazerskis un Krista Brasla.
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2018. gada 8. februāris

apstiprina saistošos noteikumus
apstiprināja Kuldīgas novada Domes saistošos no-

teikumus Nr. 2018/1 ”Par Kuldīgas novada pašvaldības 
2018. gada budžeta plānu”, noteikumus Nr. 2017/13 
”Grozījumi Kuldīgas novada pašvaldības saistošajos 
noteikumos  Nr.  2011/23  ”Par  sadzīves  atkritumu 
apsaimniekošanu Kuldīgas  novadā””  un  noteikumus 
Nr.  2018/2  ”Grozījumi Kuldīgas  novada pašvaldības 
saistošajos  noteikumos Nr.  2015/18  ”Par materiālo 
atbalstu Kuldīgas novada iedzīvotājiem””.

apstiprināja konkursa nolikumu uz vakanto V. Plū-
doņa Kuldīgas vidusskolas direktora amatu. 

apstiprināja Kuldīgas novada pašvaldības iestādes 
“Kuldīgas novada muzejs” darbības un attīstības stra-
tēģiju 2018.-2023. gadam.

Finanšu jautājumi
apstiprināja Kuldīgas Galvenās bibliotēkas, e. Vīg-

nera Kuldīgas mūzikas  skolas  un Kuldīgas  novada 
muzeja maksas pakalpojumu cenrāžus. 

apstiprināja Laidu pagasta pārvaldes maksas pa-
kalpojumu cenrādi par pasākumu zāles nomu adresē 
”Bitīte”, Laidu pagasts, Kuldīgas novads.

Nolēma  atsavināt  Kuldīgas  novada  pašvaldības 
bilancē esošo  transportlīdzekli CitroËN C4  (valsts 
numurs GZ4505) rakstiskā izsolē ar augšupejošu soli. 
Noteica atsavināšanas cenu (2350 eur) un apstipri-
nāja izsoles noteikumus. 

Pieņēma  dāvinājumā  no  izglītības  un  zinātnes 
ministrijas  J.  Barkāna  grāmatas  “Noklusētās  sāpes” 
13  eksemplārus  un  nodeva  tās  novada  izglītības 
iestādēm. 

Pieņēma  dāvinājumu  no  biedrības  “ekstremālo 
sporta veidu klubs “BMX ride Kuldīga””,  iekļaujot  to 
pašvaldības  bilancē  un  nododot  lietošanā Kuldīgas 
novada Bērnu un jauniešu centram.

Piešķīra biedrībai “Kuldīgas kultūras biedrība “Lī-
vija”” līdzfinansējumu 7565,75 eur projektam “Līvijas 
rezevskas  izstāžu  zāles modernizācija  kultūras  un 
mākslas vērtību saglabāšanai”.

Piešķīra finansējumu sporta pasākumiem, sporta 
klubiem,  sporta  komandām un  individuālajiem  spor-
tistiem 2018. gadā.

apstiprināja Kuldīgas novada autoceļu fonda izlie-
tojuma plānu 2018. gadam.

Piešķīra  Sia  “Kuldīgas  komunālie  pakalpojumi” 
finansējumu no pašvaldības budžeta Mārtiņsalas laipu 
uzstādīšanai  un  demontāžai  (12250  eur),  parku, 
skvēru un zaļo zonu apsaimniekošanai (270000 eur), 
ielu,  laukumu  un  ietvju  uzturēšanai  un  tīrīšanai 
(370000 eur),  koplietošanas  teritoriju  kopšanai  un 

uzturēšanai  (30500 eur),  licencētās makšķerēšanas 
vietu  apsaimniekošanai  (8500 eur),  stacionāro  un 
pārvietojamo  sanitāro mezglu  ikdienas  uzturēšanai 
(35000 eur), kapsētu uzturēšanai (45000 eur). ielu 
ikdienas uzturēšanai 2018. gadā piešķīra 210 000 eur. 

Piešķīra Sia ”Kuldīgas ūdens” ūdensapgādes un 
kanalizācijas organizēšanai 2018. gadā finansējumu 
27  832 eur  (rendas  ūdenssaimniecības  uzturēša-
nai – 25587 eur; Kurmāles pagasta Vilgāles ciema 
ūdenssaimniecības  uzturēšanai  –  2251  eur),  bet 
lietus  ūdens  kanalizācijas  sistēmas  uzturēšanai  un 
apsaimniekošanai – 30 000 eur.

Noteica, ka 2018. gadā Kuldīgas novada pašval-
dības  darbiniekiem  amatalgas  aprēķins  tiek  veikts, 
atstājot spēkā 2016. gada aprēķinus, attiecīgi veicot 
minimālās  algas  pārrēķinus  atbilstoši  2018.  gadā 
noteiktajai. 

2018. gadā piešķīra Domes priekšsēdētājai telefo-
na sarunu nodrošināšanai 420 eur, bet reprezentāci-
jas izdevumiem – līdz 960 eur. automašīnai “Volkswa-
gen PaSSat” piešķīra līdzekļus degvielas iegādei līdz 
2400 litriem, bet uzturēšanai (autostāvvietu apmaksai, 
tīrīšanas līdzekļu iegādei, mazgāšanai) – līdz 420 eur. 

nekustamais īpašums
Piešķīra nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 

25%  apmērā  par  zemi  “turības”,  Ēdoles  pagastā, 
ņemot vērā, ka zemesgabalu šķērso maģistrālie ko-
munikāciju tīkli. 

Slēdza  pirkuma  līgumu  ar  fizisku  personu  par 
dzīvokļa Jelgavas  ielā 46-1, Kuldīgā, pārdošanu par 
nosacīto cenu. 

tā kā iedzīvotāji par saviem līdzekļiem veikuši ēkas 
fasādes atjaunošanu, piešķīra 2018. gadā nekustamā 
īpašuma nodokļa atvieglojumu 70 % dzīvokļa īpašu-
miem Baznīcas ielā 32-1a, 32-3, 32-1B, 32-1C, 32-1D, 
Kuldīgā. Sia “Vāverīte” piešķīra nekustamā īpašuma 
nodokļa atlaidi 90 % par ēku un zemi Baznīcas ielā 32a, 
Kuldīgā,  jo  uzņēmums  ar  saviem  finanšu  resursiem 
piedalījies ietves izbūvē vai sakārtošanā.

Noteica, ka zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 
62020120059  (2518 m2)  nepieciešama  pašvaldības 
autonomo funkciju veikšanai – ielu, ceļu un laukumu 
būvniecībai, rekonstruēšanai un uzturēšanai. 

Slēdza  starp  Kuldīgas  novada  pašvaldību  un 
z/s ”Nogāži” nedzīvojamo telpu nomas pārjaunojuma 
līgumu par telpām (27,2 m2) ēkā ”Vangas klubs”, Laidu 
pagastā, kas nepieciešamas veikala vajadzībām.

Slēdza  nomaksas  pirkuma  līgumus  ar  fiziskām 
personām par dzīvokļiem “ezeri 1”-6, rendas pagastā, 
un Dzintaru ielā 2-29, Kuldīgā.

gatavos atsavināšanai
Gatavos atsavināšanai pašvaldības dzīvokļa īpašu-

mu Gaismas ielā 9-24, Kuldīgā.
Noteica,  ka nekustamie  īpašumi  “Cīrulīši”,  “Garā-

žas” un “Dzelmes barības virtuve”, Laidu pagastā, nav 
nepieciešami pašvaldības autonomo funkciju veikšanai 
un gatavos tos atsavināšanai.

atzina, ka dzīvojamā telpa “Pūpoli”-16, Vārmē, nav 
izmantojama pašvaldības  funkciju  nodrošināšanai  un 
gatavos to atsavināšanai.

atsavināja pašvaldības dzīvokļus Gaismas ielā 6-54 
un Dārzniecības ielā 4-3, Kuldīgā, piedāvājot tos pirkt 
dzīvokļu īrniekiem. atsavināja arī pašvaldības dzīvokļa 
īpašumu Manģenes ielā 4-6, Mežvaldē, rumbas pagas-
tā, piedāvājot to pirkt dzīvokļa īrniecei.

Mutiskā  izsolē  ar  augšupejošu  soli  atsavināja 
dzīvokļa  īpašumus Mucenieku  ielā  13-5, Kuldīgā,  un 
“Sluķi 2”-1, Ēdoles pagastā. Noteica izsoļu sākumcenas.

zemes noma
iznomāja trim fiziskām personām lauksaimniecības 

vajadzībām nekustamā īpašuma “Palīgsaimniecības”, 
Laidu pagastā, zemes vienības (0,5 ha, 0,4 ha un 1 ha).

iznomāja fiziskām personām katrai 1/5 domājamo 
daļu no zemesgabala Dzintaru ielā 3, Kuldīgā.

iznomāja  fiziskai  personai  lauksaimniecības  zemi 
nekustamajā  īpašumā  “Vizbuļi”  1,  Laidu  pagastā 
(0,42 ha).

iznomāja Sia “LatFarm” lauksaimniecības zemi “No 
Birzmaļiem”, Gudenieku pagastā (2,4 ha).

iznomāja  zemnieku  saimniecībai  “olarāji”  rezer-
ves  zemes  fondā  ieskaitīto  zemes vienību  “Caunas”, 
Padures  pagastā,  (2,61  ha)  bez  apbūves  tiesībām 
izmantošanai lauksaimniecībā.

Pagarināja noslēgto zemes nomas līgumu par ne-
kustamo īpašumu “Palīgsaimniecības”, Laidu pagastā.

Pagarināja  nekustamā  īpašuma  “No Ziemeļiem”, 
Gudenieku pagastā, nomas līgumu.

Pagarināja  nomas  līgumā  noteikto  būvniecības 
ieceres dokumentācijas iesniegšanas termiņu par Sūru 
ielu 36, Kuldīgā.

izbeidza ar Sia “Simra” noslēgto zemes nomas līgu-
mu par nekustamo īpašumu “ugunsdzēsības baseins”, 
Kurmāles pagastā.

izbeidza noslēgto zemes nomas līgumu par nekus-
tamo īpašumu “Starpgabali”, Pelču pagastā. 

Lauza zemesgabala daļas akmeņu ielā 1, Kuldīgā, 
nomas līgumu ar 2018. gada 31. janvāri.

izdarīja grozījumus zemes nomas līgumā par nekus-
tamo īpašumu “Palīči”, Vārmes pagastā, un nekustamo 
īpašumu “Dikši”, turlavas pagastā.

iznomāja  fiziskai  personai  nekustamā  īpašuma 
“Viļņi”, Padures pagastā, zemes vienību (1 ha).

izsludināja zemes vienības “akmentiņi”, Gudenieku 
pagastā, nomas tiesību bez apbūves tiesībām publisku 
izsoli ar augšupejošu soli. Noteica izsoles sākumcenu. 

izsludināja  zemes  vienības  “No Birzmaļiem”, Gu-
denieku pagastā, nomas tiesību bez apbūves tiesībām 
publisku izsoli ar augšupejošu soli trim zemes gabaliem 
(2,1 ha, 3,2 ha un 1,8 ha). Noteica izsoles sākumcenas.

Dažādi
atzina par spēkā neesošu Kuldīgas novada Domes 

lēmumu  “Par Kuldīgas novada 10.-12.  klašu  skolēnu 
zinātniski pētniecisko darbu izstrādes un aizstāvēšanas 
kārtību 2017./2018. mācību gadā“.

izslēdza andi Balandīnu no Kuldīgas  sadarbības 
teritorijas civilās aizsardzības komisijas sastāva. 

Noteica, ka Kuldīgas novada vispārizglītojošās sko-
las un pirmsskolas izglītības iestādes izglītības program-
mu realizēšanai sportā bez maksas izmanto peldbaseinu 
(Kalna iela 6), vieglatlētikas manēžu (Dzirnavu iela 13), 
Kuldīgas sporta halli  (Piltenes  iela 25) un sporta zāli 
(Virkas iela 13). Grafiki jāsaskaņo vismaz mēnesi pirms 
paredzētajām nodarbībām un pasākumiem. 

Deleģēja  pašvaldības  kapitālsabiedrībai Sia  ”Kul-
dīgas ūdens”  organizēt  ūdensapgādi  un  kanalizāciju, 
notekūdeņu savākšanu, novadīšanu un attīrīšanu Kur-
māles pagasta Vilgāles ciema teritorijā ar 2018. gada 
1. martu.

izslēdza arti Gustovski un ivaru eglīti no attīstības 
komitejas,  ievēlēja  tajā arti Šimpermani un Ģirtu Vē-
veru. No Finanšu  komitejas  izslēdza arti Gustovski, 
bet ievēlēja – Ģirtu Vēveru. atbrīvoja arti Gustovski no 
Domes tūrisma komisijas vadītāja un Vecpilsētas vides 
komisijas locekļa sabiedrības izglītošanas un iesaistes 
jomā pienākumiem. Vecpilsētas vides komisijā ievēlēja 
Janu Bergmani. 

atbrīvoja arti Gustovski  no  pašvaldības  iestādes 
”Kuldīgas aktīvās atpūtas centrs” vadītāja amata. iecēla 
Janu Bergmani vadītājas amatā uz  laiku, kamēr artis 
Gustovskis pilda 12. Saeimas deputāta pienākumus. 

iecēla  elīnu osi  par  Kabiles  pagasta  pārvaldes 
vadītāju, agri rozenfeldu – par Pelču pagasta pārval-
des  vadītāju, raivi  Jasinski  –  par Snēpeles  pagasta 
pārvaldes vadītāju.

Nolēma pārtraukt realizēt pamatizglītības program-
mu Kuldīgas 2. vidusskolas rendas filiālē no 2018. gada 
1. septembra, bet turpināt realizēt pirmsskolas izglītības 
programmu. 

apstiprināja Sia “Kuldīgas slimnīca” valdes locekļa 
amata konkursa nolikumu un vērtēšanas komisiju. 

Domes 2018. gada 25. janvāra sēde

Svinīgi atklās Priedaines 
jauno katlumāju

SIA “Kuldīgas siltumtīkli” aicina ikvienu 
interesentu piedalīties Priedaines jaunās 

katlumājas svinīgajā atklāšanas pasākumā 
2018. gada 16. februārī 10.00 

Priedainē, Kurmāles pagastā, 
Kuldīgas novadā.

Pirmsskolas izglītības iestāde “ābelīte”
aicina darbā

• sociālo pedagogu (0,5 slodze);
• skolotāju logopēdu (0,5 slodze);
• speciālās izglītības skolotāju (0,5 slodze).
Prasības pretendentiem:
• augstākā pedagoģiskā izglītība; 
• atbilstība izglītības likumam un Ministru kabineta noteikumiem Nr. 662; 
• iepriekšēja pieredze darbā ar pirmsskolas vecuma bērniem 
  tiks uzskatīta par priekšrocību.
iesniedzamie dokumenti:
• izglītību apliecinošu dokumentu kopijas (uzrādot oriģinālus); 
• CV; 
• motivācijas vēstule.

Dokumentus  lūdzam  iesniegt  pirmsskolas  izglītības  iestādē  “ābelīte”  (Ziedu 
ielā 15, Kuldīgā) vai e-pastā: bd.abelite@kuldiga.lv līdz 2018. gada 12. februārim. 
informācija pa tālr. 27020769.

Kuldīgas novada pašvaldības 
LaIDu pagasta pārvalde 

aicina darbā atSLĒDZNieKu 
uz nepilnu darba laiku (32 stundas nedēļā).

Prasības pretendentiem: 
• vidējā izglītība,
• godīgums,
• augsta atbildības sajūta,
• iemaņas santehnikas darbos,
• iemaņas celtniecības darbos,
• iemaņas teritorijas sakopšanas darbos,
• vēlama pieredze līdzvērtīgā amatā,
• vēlama B kategorijas autovadītāja apliecība,
• vēlama a kategorijas traktortehnikas vadītāja apliecība.

Pretendenti aicināti iesniegt īsu dzīves un darba gaitu pārstāstu (CV) un kvali-
fikāciju apliecinošu dokumentu kopijas e-pastā: andris.Neilands@kuldiga.lv vai 
personīgi Laidu pagasta pārvaldē, “Pagastmāja”, Laidu pagasts, Kuldīgas novads.
Pieteikšanās līdz 2018. gada 23. februārim.
informācija pa tālruni 29387398 (andris Neilands).

Kuldīgas novada pašvaldības (reģ. Nr. 90000035590) 
rEnDaS pagasta pārvalde 

aicina darbā 
KuLtūraS DarBa orGaNiZatoru.

Prasības amata pretendentam:
•  kultūras  darbinieka  izglītība,  kas  tiks  uzskatīta  par  noteicošo 
pretendentu izvēlē, vai cita sociālās vai humanitārās jomas izglītība;
• personības piemērotība amatam;
• pamatzināšanas reklāmas un sabiedrisko attiecību jomā;
• vēlama B kategorijas vadītāja apliecība.

Iesniedzamie dokumenti:
• izglītību apliecinošu dokumentu kopijas (uzrādot oriģinālus);
• CV;
• motivācijas vēstule, kurā norādīts tālruņa numurs.

Dokumenti iesniedzami slēgtā aploksnē līdz 16. februāra 12.00 rendas 
pagasta pārvaldes lietvedei. adrese: “Vīgneri”, renda, rendas pagasts, 
Kuldīgas novads LV – 3319.

Kuldīgas novada pašvaldība (90000035590) 
izsludina konkursu uz vakanto

V. Plūdoņa Kuldīgas vidusskolas 
DIrEKtOra amatu.

Prasības:
•  atbilstība  izglītības  likumā un Bērnu  tiesību aizsardzības  likumā 
noteiktajiem ierobežojumiem strādāt par pedagogu;
•  atbilstība  izglītības  likumā un Ministru  kabineta  noteikumos par 
pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un 
profesionālās pilnveides kārtību noteiktajām prasībām; 
• valsts valodas prasme atbilstoši Valsts valodas likuma prasībām un 
vismaz vienas eiropas Savienības oficiālās valodas prasme profe-
sionālajai darbībai nepieciešamajā apjomā; 
• vismaz piecu gadu pedagoģiskā darba pieredze izglītības jomā; 
• par priekšrocību tiks uzskatīta vismaz piecu gadu pedagoģiskā darba 
pieredze izglītības vadības darbā;
Par iepriekšējā punktā minēto izglītības vadības darbu tiek 
uzskatīts:
• darbs izglītības iestādes vadītāja vai vadītāja vietnieka amatā,
• cits darbs,  ja  tas saistīts ar  izglītības darba un  izglītības  iestāžu 
darbinieku organizēšanu, vadīšanu un kontroli (metodisko apvienību, 
nevalstisko organizāciju u.c. vadītāji).

Konkursa pretendentiem jāiesniedz:
• motivēta pieteikuma vēstule,
• īss dzīves un darba gaitu pārstāsts (CV),
• izglītību un kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas,
• vīzija par V. Plūdoņa vidusskolas attīstību nākamajiem pieciem 
  gadiem (2 lpp. a4), 
• rekomendācijas un ieteikuma vēstules (vēlamas).

Pieteikšanās  termiņš  no  2018.  gada  5.  februāra  līdz  5. martam 
(29 kalendāra dienas).
Dokumentus lūdzam iesniegt Kuldīgas novada pašvaldības apmeklē-
tāju pieņemšanas un informēšanas centrā (Baznīcas ielā 1, Kuldīgā) 
vai elektroniski e-pastā: dome@kuldiga.lv līdz 2018. gada 5. marta 
17.00. informācija pa tālr. 63350076.



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 "Latgales Druka". tirāža – 10 600. reģistrācijas apliecība Nr. 000702841.

mŪSu LaIKS

KuLDīgaS KuLtŪraS CEntrā

 PaSāKumI PagaStOS

2018. gada 8. februāris

KInO aFIša

SPOrta PaSāKumI FEBruārī
10.ii  10.00  Kuldīgas novada atklātās ziemas sporta spēles; KNSS sporta bāzes
10.ii  10.00  Kurzemes “Boccia” kauss; KNSS sporta nams, Virkas iela 13, Kuldīga
10.ii  11.00  Kurzemes čempionāts futbolā telpās u-13, u-11 grupās; KNSS halle, 
    Piltenes iela 25, Kuldīga
10.ii  18.00  LtF 1. līga: FC “Nikers” – tFK “Liepāja”; KNSS halle, Piltenes iela 25, Kuldīga
11.ii  11.00  Kuldīgas novada atklātais čempionāts telpu futbolā; KNSS halle, Piltenes iela 25, Kuldīga
11.ii  14.00  Latvijas meistarsacīkstes florbolā u-14 grupā; KNSS halle, Piltenes iela 25, Kuldīga
11.ii  14.00  Kuldīgas novada atklātais čempionāts basketbolā; KNSS sporta nams, 
    Virkas iela 13, Kuldīga
11.ii  16.00  Kuldīgas novada atklātais čempionāts telpu futbolā; KNSS halle, Piltenes iela 25, Kuldīga
13.ii  10.00  Kuldīgas novada skolēnu sacensības vieglatlētikā telpās VFS 5-cīņa; 
    KNSS manēža, Dzirnavu iela 13, Kuldīga
13.ii  20.00  Kurzemes telpu futbola līga: FC “Nikers” – talsi/FK “Laidze”; KNSS halle, 
    Piltenes iela 25, Kuldīga
14.ii  17.30  Latvijas meistarsacīkstes florbolā u-13 grupā; KNSS halle, Piltenes iela 25, Kuldīga
17.ii  10.00  Kurzemes ziemas tūre futbolā telpās u-9 grupā; KNSS halle, Piltenes iela 25, Kuldīga
17.ii  12.00  Latvijas jaunatnes čempionāts volejbolā u-15 grupā meitenēm; 
    vidusskolas zāle, Liepājas iela 12, Skrunda
17.–18.ii  Latvijas čempionāts vieglatlētikā; KNSS manēža, Dzirnavu iela 13, Kuldīga
17.ii  16.30  Kuldīgas novada atklātais čempionāts telpu futbolā; KNSS halle, Piltenes iela 25, Kuldīga
18.ii  10.00  Kuldīgas novada atklātais čempionāts telpu futbolā; KNSS halle, Piltenes iela 25, Kuldīga
18.ii  15.00  Kuldīgas novada atklātais čempionāts basketbolā; KNSS Sporta nams, 
    Virkas iela 13, Kuldīga
18.ii  15.00  Latvijas meistarsacīkstes florbolā 1. līgā: FK “Kuldīga”/KNSS – “rubene 1”; 
    KNSS halle, Piltenes iela 25, Kuldīga
20.ii  10.00  “Lāses kauss” volejbolā 1. posms; KNSS halle, Piltenes iela 25, Kuldīga
23.ii  13.00  starptautiskas praktiskas nodarbības erasmus; KNSS manēža, Dzirnavu iela 13, Kuldīga

Ar Kuldīgas novada Domes 
deputātu balsu vairākumu ir ap-
stiprināts 2018. gada budžets. Šim 
mirklim Kuldīgas novada pagastu 
pārvalžu vadītāji gatavojās jau no 
2017. gada nogales. Ņemot vērā 
pārvaldes vadītāju un iedzīvotāju 
vēlmes un mērķi pa solītim vien 
uzlabot laukos dzīvojošo labklājību, 
tika rūpīgi izvērtētas katra pagasta 
prioritātes.

Pagastos plānoto darbu saraksts 
ir sastādīts un galvenās prioritātes 
ir izvirzītas. 2018. gada svarīgākā 
prioritāte ir lauku ceļu seguma 
remontdarbi. Tas nozīmē, ka turpi-
nāsim projekta ietvaros esošo lauku 
ceļu būvniecību un katrā pagastā 
plānosim papildus ceļu posmu re-
montus.

Pagājušais gads un laikapstākļi 
mums pierādīja, ka grants ceļu segu-
ma sakārtošanai ir jāpievērš pastip-
rināta uzmanība. Daudz nopietnāk 
nekā līdz šim jāizvērtē katrā pagastā 
plānotie remontdarbi, ieguldījumu 
apjoms un sasniedzamais rezultāts.

Ņemot vērā esošo pieredzi, se-
cinājām, ka novadā ir nepieciešams 
ceļu speciālists, kas ar savām zināša-
nām pirms remontdarbu uzsākšanas 
palīdz rast atbilstošu risinājumu – 
veic ceļu apsekošanu, izvērtē ceļu 
stāvokli, sniedz rekomendācijas, 
kādus darba veicējus nepieciešams 
piesaistīt, uzrauga remontdarbu pro-
cesu, kontrolē izpildes kvalitāti un 
pieņem paveiktos darbus. Kuldīgas 
novada pašvaldība nolēmusi piesais-
tīt ceļu speciālistu lauku teritorijām. 
Viņš darbu sāks februārī.

Ceļu uzturēšanas pasākumi ir 
dažādi. Dažkārt tie mēdz būt pavi-
sam vienkārši – ceļmalu apaugumu 
noņemšana, sāngrāvju tīrīšana, 
ceļmalu krūmu izciršana, grants 
virskārtas atjaunošana un citi, kas 
ar nelieliem ieguldījumiem pēc īsa 
laika nesīs redzamu ceļu kvalitātes 
uzlabojumu. Taču ir darbi, kuriem 
jāpiesaista būvnieki. Mēs esam ie-
cerējuši plānveidā paveikt darbus, 
piesaistot pagastu pārvalžu darbinie-
ku palīdzību. Lai paveiktu iecerēto, 
2018. gada budžetā pašvaldība ceļu 
remontdarbiem papildus ir novir-
zījusi 45 tūkstošus eiro. Šī summa 
nav liela, taču katrā pagastā iecerēts 
sakārtot ceļus 3 – 4 km garumā. 
Ja turpināsim katru gadu šādi dar-
boties, lauku ceļu kopējā kvalitāte 
uzlabosies. To pierāda 2017. gadā 
veiktie remontdarbi ceļa posmā 
Turlava–Snēpele, kur noņemts ceļ-
malu apaugums, izveidots profils 
un sāngrāvis.

Lai mums 2018. gadā izdodas 
paveikt iecerētos darbus un uzlabot 
lauku ceļu kvalitāti!

agnESE BuKa, Kuldīgas novada 
pašvaldības izpilddirektores vietniece

šī gada prioritāte 
pagastos – ceļi

Ceturtdien, 15. februārī, 19.00 – Valsts kultūrkapitāla mērķprogrammā “Latvijai 100” 
atbalstītais “mirage jazz Orchestra” un solistes Vinetas Elksnes koncerts “Lai skan 
mana tēvu zeme”,  kurā  skanēs  latviešu,  lietuviešu,  igauņu  un  somu  tautasdziesmas 
džezā. Biļetes cena – 7 eur.

Sestdien, 17. februārī, 17.00 – koncerts “Čigānu mūzikas virpulī”. Dzīvās mūzikas 
orķestris  “Giunter  Light orchestra”  (Vācija),  solisti  –  zelta balss  īpašnieki:  ištvans Kvik 
(Lietuva), roze Coldaros  (Zviedrija), aļona Mihaja  (ukraina)  un ģitāras  virtuozi: artūrs 
Sabilo (Lietuva) un armans isojan (armēnija), kā arī perkusijas meistars Viktors Krasovskis 
(Baltkrievija). izpildītāji ved līdzi 30 dažādus tērpus, 5 tonnas krāsainu dekorāciju, spec- 
efektu un gaismas tehnikas. Biļetes Kuldīgas kultūras centrā un www.bilesuparadize.lv. 
ieeja – 10, 11, 13, 15 eur.

ēDOLē
No 12. februāra bibliotēkā – intas Mednie-

ces keramikas darbu izstāde.
Līdz  28.  februārim  kultūras  namā  – 

ttMS “Kuldīgas palete” izstāde.
16. februārī 22.00 kultūras namā – Valen- 

tīndienas ballīte (sekot līdzi reklāmai).
18. februārī 12.00 pie kultūras nama – Me-

teņu karnevāls ar rotaļām, dziesmām, pankūku 
cepšanu, sveču liešanu un citām aktivitātēm.

24.  februārī 10.00 skolas sporta zālē – 
sporta diena  (aicinām arī  sportistus no kai-
miņu pagastiem). Pieteikšanās pirms sporta 
aktivitātēm.

guDEnIEKOS
Februārī kultūras namā – izstāde “Sveces 

un svečturi”. 
23. februārī 19.00 kultūras namā – vieso-

sies apriķu dramatiskais kolektīvs “Skabarga” 
ar komēdiju “Bezfilma”. ieeja – 1 eur.

KaBILē
Februārī bibliotēkā – Kuldīgas  fotokluba 

“Divas upes” Vārmes fotoplenēra izstāde.
9.  februārī 15.00 saieta nama virtuvē – 

griezto sveču darbnīca. Dalība pasākumā – 
bez maksas. iespēja izgriezto sveci nopirkt.

10.  februārī 13.00 saieta namā – Kabi-
les  senioru  jautrais pasākums  “Vai  tu mani 
precēsi?”. Dalības maksa – 3 eur. iepriekš 
pieteikties, zvanot pa tālr. 29903638.

24. februārī 22.00 saieta namā – “Sarkanā 
balle”. Spēlēs “Pūres kapela”. ieeja – 5 eur. 
Galdiņu rezervācija līdz 22. februārim, zvanot 
pa tālr. 25618976.

KurmāLē
Februārī Priedaines bibliotēkā – tLMS “Vē-

veri” audēju darbu izstāde.
Februārī pagasta vēstures istabā izstāde 

“tā strādājām kolhozā”. Fotogrāfijas no Stūru 
ģimenes fotoalbuma.

12. februārī 11.30 Priedaines bibliotēkā – 
rasmas Kārkliņas stāstījums par Ēģipti.

12. februārī 16.00 Priedaines bibliotēkā – 
Valentīndienas dekora gatavošana bērniem.

16. februārī 14.00 Vilgāles estrādē – Me-
teņdiena.

17. februārī 12.00 pie Priedaines bibliotē-
kas – Meteņi.

28. februārī – brauciens uz izrādi “esi svei-
cināta, Bohēma!” Liepājas  teātrī. Pieteikties 
līdz 15. februārim pa tālr. 29257707.

LaIDOS
Februārī Laidu bibliotēkā – izstāde “Suņa 

gada talismani” (zīmējumi, rokdarbi, suvenīri, 
rotaļlietas utt.).

Februārī Sermītes bibliotēkā – Pļavmuižas 
mākslas  studijas  “otiņas” dalībnieku darbu 
izstāde;  12.–28.  februārī  –  b/d  audzēkņu, 
darbinieku, pagasta iedzīvotāju veidotā izstāde 
“Dzeltenā suņa gadu sagaidot”.

16.  februārī  16.00–21.30  Laidu  skolas 
sporta zālē – Valentīndienas diskotēka. ieeja – 
bez maksas. apmeklēt drīkst Laidu pagasta 
skolēni, Laidu skolas absolventi un viņu draugi.

23. februārī 14.00 Laidu bibliotēkā – radošā 
nodarbība “Sapņu ķērājs”.

24.  februāris 11.00  “Bitītē” – krustvārdu 
mīklu konkurss pieaugušajiem. Pieteikties pa 
tālr. 29604482 vai Laidu bibliotēkā.

25.  februārī  10.00  “Bitītē”  – pāru kāršu 
spēle “aitas galva”. Dalības maksa – 5 eur. 
Pieteikties  līdz 23.  februārim, zvanot pa  tālr. 
29604482 (Krista) vai 26499641 (aldis).

PaDurē
Februārī bibliotēkā – Padures bērnu rado-

šie darbi (piedalās Marta un Mārcis Bušmaņi, 
amanda Liepiņa); Kuldīgas  fotokluba “Divas 
upes” fotoizstāde “turlavas noskaņas”.

17.  februārī  18.00 Deksnes pasākumu 
zālē  – Kuldīgas  amatierteātra  izrāde  “Kā 
mēs  viņus...”.  izrādi  varēs  skatīties,  sēžot 
pie galdiņiem, malkojot tēju un cienājoties ar 
gardumiem. ieeja – 1 eur.

17.  februārī  20.00 Deksnes pasākumu 
zālē – atpūtas vakars kopā ar muzikantiem 
Gintu un ojāru. ieeja – 3 eur.

PELČOS
Februārī bibliotēkā – aivara Vētrāja fotoiz-

stāde “Dzelzceļa ielas impresijas”. 
16. februārī bibliotēkā – tikšanās un portre-

tu fotografēšana ar aivaru Vētrāju.
rEnDā
Februārī  bibliotēkā  – antras  Laizānes 

gleznu izstāde.
10. februārī 20.00 kultūras namā – atpūtas 

vakars  “Sniegputeņu  virpulī”. ar  skaistām 
dziesmām koncertēs Kaspars antess,  deju 
starplaikos  temperaments, brīvība un kaisle 
čigānu dejās, kuras dejos meitenes no rīgas, 
ballē mūziku spēlēs Normunds no Jelgavas. 
atpūtas  vakars notiks pie  klātiem galdiem. 
Dalības maksa – 12 eur. 

21.  februārī 14.00 kultūras namā – “Ga-
tavošanās pavasarim. Krāšņi, bagātīgi un ilgi 
ziedošas ziemciešu dobes”. Sia “Puķu lauki” 
saimniece Sanita reinberga pastāstīs  par 
ziemciešu šķirņu audzēšanu un kopšanu, kā 
arī  atbildēs uz  interesējošiem  jautājumiem. 
Dalības maksa – 2 eur.

rumBā
8.–14.  februārī  Mežvaldē  pārvaldes 

nama zālē,  15.–21.  februārī Ventas  ciema 
“Bukaišos”, 22.–28.  februārī Novadniekos – 
fotogrāfiju konkursa “Mīļbildītes” izstāde.

Februārī  bibliotēkā – rumbas pagasta 
iedzīvotāja Nika Bittes zīmējumu izstāde.

15.–28. februārī pagasta pārvaldes nama 
zālē – Kārļa Dazarta gleznu izstāde.

23.  februārī  19.00 Ventas  ciema  “Bu-
kaišos” – dzejas un mūzikas koncerts “radīti 
viens otram”.

27.  februārī  10.00  pagasta  bibliotēkā, 
14.00 Ventas  ciema  “Bukaišos”  –  radošā 
nodarbība.

SnēPELē
Februārī  bibliotēkā  –  Silvijas teteres 

krustdūriena tehnikā izšūto rokdarbu kolekcija.
14.  februārī 10.00 Vilgāles pamatskolas 

Snēpeles filiālē –  radošā nodarbība  “tinam, 
pinam,  līmējam”  (apsveikuma kartiņu gata-
vošana).

17.  februārī  19.00  kultūras  namā  – 
VPDK “Snēpele” uz  jautru sadejošanos  “Īsa 
pamācība mīlēšanā” aicina savus draugus: 
“Grieži”  (rīga),  “Stopiņš”  (ulbroka),  “Kvēle”, 
“Vaduguns”  (Liepāja),  “Meždzirnas”  (Kabile). 
Koncertā piedalīsies arī Snēpeles amatier-
teātris.

23. februārī 15.00 kultūras namā – prak-
tisko  nodarbību  cikla  “radoši,  praktiski, 
interesanti un arī sātīgi” nodarbība “Sveces”.

turLaVā
Februārī Ķikuru bibliotēkā – ivetas Pļaviņas 

darinātais tautas tērps un citi rokdarbi.
Februārī turlavas bibliotēkā – Māras tī-

manes sajūtas krāsās un zīmēs radošo darbu 
izstādē “Sirds ceļš”; Pii grupas “Lāčuks” darbu 
izstāde “Ziemīgās noskaņās”.

10. februārī 19.00 kultūras namā – “Pop – 
šovs”  (Popiela).  ieeja – 1 eur  (ar biļetēm 
balsosim par savu simpātiju).

Vārmē
Februārī  bibliotēkā  – ttMS  “Kuldīgas 

palete” dalībnieces rasas rasmanes akvareļu 
gleznu izstāde; sveču un svečturu izstāde; Vār-
mes pirmsskolas izglītības iestādes 5–6 gadī-
go bērnu zīmētas un paštaisītas sveces.

11. februārī 15.00 sporta hallē – 2.  līgas 
florbola spēle: FK  “Vārme” – SC  “Mēmele”/
Code.

24. februārī 18.00 sporta hallē – 2. līgas 
florbola spēle: FK “Vārme” – FK “tērvete”.

S.  10.ii  14.00   BrīVīBa PIECDESmIt nOKrāSāS
S.  10.ii  19.00  2018, aSV
Sv.  11.ii  13.00  ilgums 1’45
Sv.  11.ii  18.00  romantiska drāma
P.  12.ii  18.00  16+
o.  13.ii  20.30
t.  14.ii  18.00
t.  14.ii  20.15 
P.  16.ii  20.00
Sv.  18.ii  16.00
o.  20.ii  18.00
C.  22.ii  18.00

S.  10.ii  16.30   LaBIrInta SKrējējS: PrEtnāVES
Sv.  11.ii  15.30  zāLES; 2018, aSV, ilgums 2’22
P.  12.ii  20.00   asa sižeta piedzīvojumu filma, 
o.  13.ii  18.00  zinātniskā fantastika; 12+

P.  16.ii  18.00  namEja grEDzEnS
Sv.  18.ii  14.00  2017, Latvija
t.  21.ii  20.15  ilgums 1’50
P.  23.ii  16.00  Piedzīvojumu, vēsturiska filma
Sv.  25.ii  16.30  12+

Sv.  18.ii  18.00   zagĻu mEDīBaS
o.  20.ii  20.00  2018, aSV, ilgums 2’20
t.  21.ii  17.50   asa sižeta detektīvfilma, trilleris
C.  22.ii  20.00  16+


