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Sporta skolas komplekss –
pērn labākā rekonstruētā būve

Inga Bērziņa, Kuldīgas novada
Domes priekšsēdētāja

No 3. līdz 7. martam Kurzemes
reģiona pašvaldību vadītāji viesojās
Baltkrievijā. Pateicoties Saeimas deputātei Nellijai Kleinbergai un Latvijas
konsulam Vitebskā Uģim Skujam
pieredzes apmaiņas vizītes programma
bija ļoti piesātināta un interesanta. Šī
bija mana pirmā viesošanās Baltkrievijā. Jāatzīmē, ka iepriekš lasītais un
dzirdētais par mūsu kaimiņvalsti tikai
daļēji atbilst patiesībai, dzīvē, īpaši
sarunājoties ar vietējiem cilvēkiem, viss
izskatās nedaudz savādāk. Vizītes laikā
apmeklējām Oršas izpildkomiteju, kur
tikāmies ar tās priekšsēdētāju un viņa
komandu, kā arī Vitebskas pilsētas
izpildkomiteju un Brīvo ekonomisko
zonu. Lai arī Baltkrievijā parādās
privātīpašumi un privātās investīcijas,
valsts tiek pārvaldīta centralizēti, stingri
ievērojot subordināciju. Izpildkomitejas
priekšnieka rūpju lokā ir gan graudaugu
ražības paaugstināšana, gan agrotūrisma
veicināšana un lauku iedzīvotāju dzīves
standarta atbilstība noteiktam līmenim,
gan angeogrāfa iegāde tikko uzbūvētā
modernā 10 stāvu slimnīcā, gan izglītība,
gan vācu investoru kontrole un citi jautājumi. Vēlēšanu rezultātā ir izveidotas
reģionu, rajonu un ciemu padomes, bet
reālā vara tomēr pieder izpildkomiteju
vadītājiem, kurus padomes apstiprina
pēc valsts vadītāja rekomendācijas.
Oršā apmeklējām Eiropā lielāko
linu rūpnīcu, kurā strādā vairāk nekā
4000 darbinieku. Tajā pērn investēti 50
miljoni dolāru modernizācijā. Rūpnīca
eksportē 80% no saražotās produkcijas
praktiski uz visiem kontinentiem. Tā
bija ļoti iespaidīga! Tiek veikta pilna
cikla ražošana, sākot no linu diegiem
un beidzot ar galdautiem, gultasveļu,
kleitām, audumiem, dvieļiem un pat
kurpēm. Atalgojums svārstās no 500
līdz 700 dolāriem, un tas ir augstāks
par vidējo valstī, bet darba apstākļi,
lielā trokšņa un putekļu dēļ, nav viegli.
Savukārt Vitebskā, kas ir Marka
Šagāla dzimtene, mūs pārsteidza interaktīvs un ļoti interesants Mākslas
skolas vēstures muzejs. Tā vien gribējās
kaut daļu no ekspozīcijas pasniegšanas
metodēm izmantot Kuldīgas muzejā.
Vitebska atrodas Daugavas krastā, kur
gleznainā vietā mežu ielokā muižu
savulaik uzcēlis gleznotājs Iļja Repins.
Atklājām, ka ne tikai upe vieno abas
valstis, bet arī tas, ka latvieši un baltkrievi ir savu zemju patrioti, cēlušies
no baltiem.
Mēs esam un būsim viens otram
kaimiņos, un mums noteikti ir vienam
no otra ko mācīties. Tāpēc īpašs prieks,
ka Latvijas konsuls rudenī iecerējis
rīkot Latvijas novadu dienas Vitebskā,
kur tiktos gan uzņēmēji, gan kultūras
nozares pārstāvji.

7. martā VEF Kultūras pilī Rīgā norisinājās
konkursa “Latvijas Būvniecības Gada balva
2017” svinīgā ceremonija, kurā Kuldīgas
novada sporta skolas komplekss Kalna ielā 6
ieguva 1. vietu nominācijā “Rekonstrukcija”.
Žūrija atzinīgi novērtējusi kompleksā veiktos rekonstrukcijas darbus un iekšējo apdares risinājumu,
racionālo plānojumu, kas ir ērts gan darbiniekiem,
gan apmeklētājiem, kā arī veiksmīgo peldbaseina
būves iekļaušanu Kuldīgas vecpilsētas ansamblī.
Kuldīgas novada Domes priekšsēdētāja Inga
Bērziņa: “Kuldīga ir ieguvusi ne tikai jaunu peldbaseinu, bet arī atjaunotu veselu vecpilsētas kvartālu –
bijušo vācu biedrības namu, šobrīd Kuldīgas novada
sporta skolu, kas lieliski iekļaujas un papildina
apkārtējo apbūvi. Paldies arhitektiem, būvniekiem,
projekta īstenotājiem, būvuzraugiem, visiem, kas
palīdzējuši tapt šai būvei. Prieks par balvu, bet
vislielāko gandarījumu sagādā cilvēku novērtējums,
par ko liecina kuplais apmeklētāju skaits.”
Kuldīgas novada sporta skolas kompleksu veido
četras ēkas vecpilsētas centrālajā daļā; tās ir valsts
nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa “Kuldīgas
pilsētas vēsturiskais centrs” un valsts nozīmes arheoloģijas pieminekļa “Kuldīgas senpilsēta” daļa.
Kuldīgas novada sporta skolas pārbūve un peldba-

seina būvniecība bija ilgs un sarežģīts process. Kā
atzina arhitekte Diāna Zalāne, esošās ēkas pārbūvētas tik rūpīgi, ka dažviet robežojās ar restaurāciju.
Jaunās baseina ēkas tēls ir pārņemts no ēkām, kādas
bijušas raksturīgas Kuldīgas pagalmos – palīgēkas
ar masīvu jumtu, no ārpuses atgādinot neuzkrītošu
un necilu šķūni, lai gan patiesībā ir liela būve. Vēl
Kuldīgas vecpilsētas kvartāliem ir raksturīga nožogota teritorija, tādēļ iekļūšana paredzēta caur apjomīgiem koka vārtiem, kas raksturīgi šai vecpilsētas
daļai. Arī iekštelpās izmantoti Kuldīgai raksturīgi
materiāli un motīvi.
Kuldīgas novada pašvaldības politika ir veidot
vecpilsētā sakārtotu vidi un koncentrēt sabiedriski
nozīmīgas iestādes. Kuldīgas vēsturiskajā centrā
jaunajās ēkās ir aizliegts izmantot lielas stikla plaknes, betona fasādes, saistošajos noteikumos ir ļoti
stingri definētas izmantojamās arhitektūras detaļas,
formas un materiāli.
Sporta skolas ēku kompleksā atrodas 25 metrus
garš baseins ar četriem celiņiem, izveidots arī neliels
baseiniņš bērniem, divas pirtis un sāls istaba. Ēkā
nodrošinātas mūsdienīgas telpas riteņbraukšanas
nodaļai, izveidojot velosipēdu noliktavas, velosipēdu darbnīcu un ģērbtuves, kā arī apmācību telpas
dambretes nodarbībām. Sakārtota sporta zāle, kurā
treniņus aizvada volejbolisti un futbolisti. Ēkā

nodrošināta telpu pieejamība cilvēkiem ar kustību
traucējumiem, arī baseins aprīkots ar īpašu ierīci,
kas ļauj cilvēkiem ar kustību traucējumiem peldēt.
Līgumu par Kuldīgas novada sporta skolas
rekonstrukcijas un peldbaseina būvniecības 1. un
3. kārtu Kuldīgas novada pašvaldība ar galveno
būvuzņēmēju SIA “Abora” parakstīja 2015. gadā.
Būvprojekta autors ir SIA “Diānas Zalānes projektu
birojs”, bet būvuzraudzību nodrošināja SIA “Būves
un būvsistēmas”.
Sporta skolas pārbūve un jauna peldbaseina
būvniecība kopumā izmaksāja 3,29 miljonus eiro,
ieskaitot PVN. Būvdarbi ilga 28 mēnešus.
Konkursā “Latvijas Būvniecības Gada balva
2017” noskaidrotas Latvijas labākās būves un
būvnieki, piešķirot divas “Grand Prix” balvas un
sadalot godalgas 10 nominācijās.
Jāatzīmē, ka konkurss “Latvijas Būvniecības
Gada balva 2017” šogad notika Latvijas simtgades
zīmē. Gala ceremonijā piedalījās valsts institūciju un
pašvaldību pārstāvji, diplomāti, nekustamo īpašumu
attīstītāji, būvnieki, arhitekti, inženieri. Konkursam
tika pieteikti 114 objekti.
SIGNETA LAPIŅA,
sabiedrisko attiecību speciāliste
GINTA ASTIČA, SIGNETAS LAPIŅAS foto
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Finansējums novada kultūras
pasākumiem un biedrībām sadalīts
Kuldīgas novada Domes sēdē
22. februārī tika sadalīts
finansējums biedrību un nodibinājumu darbības atbalstam
un apstiprināti projekti, kuri
saņems pašvaldības finansējumu šogad plānotajiem kultūras
pasākumiem.
Kopumā no iedzīvotājiem tika
saņemti 37 projekti, no kuriem atbalstīja 29. Kultūras pasākumiem,
biedrībām un nodibinājumiem,
kuru darbība saistīta ar kultūras
jomu, nolemts šogad piešķirt

15 170 EUR no pašvaldības budžeta līdzekļiem. Kuldīgas novada
pašvaldības Kultūras nodaļas
vadītāja Dace Reinkopa stāsta:
“Iedzīvotājiem ir daudz lielisku
ieceru, taču ierobežotā budžeta dēļ
vairākus projektus var tikai līdzfinansēt. Finansējums, kā ierasts,
bija atvērts visam novadam, un
priecē, ka sagaidījām interesantus
projektus no pagastiem.”
Lai sekmētu Kuldīgas novada
kultūrvides veidošanos, kultūras
vērtību saglabāšanu, attīstītu jaunradi, veicinātu iedzīvotāju brīvā

laika organizēšanu un sabiedrības
integrāciju, pērnā gada beigās
pašvaldība izsludināja konkursu
par Kuldīgas novada pašvaldības
finansējuma saņemšanu 2018. gadā
kultūras pasākumiem, kā arī biedrībām un nodibinājumiem, kuru
darbība saistīta ar kultūras jomu.
21 dažāda pasākuma norisei
gan Kuldīgā, gan novada pagastos
atvēlēti 11 850 EUR, savukārt
astoņu biedrību un nodibinājumu
darbības atbalstam – 3320 EUR.
SIGNETA LAPIŅA,
sabiedrisko attiecību speciāliste

Finansējums novada kultūras pasākumiem un biedrībām
Projekta nosaukums
“Dižavots”
Snēpeles pagasta deju kolektīvs

Iesniedzējs / projekta vadītājs
Eva Muižniece
Ilonda Reita

Piešķirtais finansējums
400 EUR
170 EUR

Aina Tovstuļaka
Terēza Strauta, Valda Gaure
Ieva Vītola-Lindkvista
Jolanta Mediņa

Organizācija
Biedrība “Dižavots”
Snēpeles pagasta deju kolektīvs
Biedrība “Kūrava”, Kurzemes
kultūras mantojuma centrs
Biedrība “MESS”
Kuldīgas dejotāju biedrība
Mākslas un radošuma telpa M22
Biedrība “Čaupe”

“Kūrava”

Ina Celitāne

“MESS”
Kuldīgas dejotāju biedrība
Mākslas un radošuma telpa M22
“Čaupe”
Kuldīgas kultūras biedrības “Līvija”
darbības nodrošināšana un kultūras
pasākumu organizēšana

Antoņina Valeiņa

Kuldīgas kultūras biedrība “Līvija”

600 EUR

KOPĀ:

3320 EUR

Kultūras projektiem 2018. gadā

600 EUR
170 EUR
400 EUR
680 EUR
300 EUR

Piešķirtais
finansējums
300 EUR
800 EUR
400 EUR

Projekta nosaukums

Iesniedzējs / projekta vadītājs

Organizācija

Baltā galdauta svētki
Ūsiņi Ķoniņciemā. Zirgu diena
40 no 100 (četrdesmit no simts)
Sagatavošanās dalībai folkloras festivālam
“Baltica” un Dziesmu svētkiem
XII Kurzemes stāstnieku festivāls “Ziv’ zup'”
Kuldīgā un Kabilē

Daina Ļeonova
Eva Muižniece, Ingus Freibergs
Ina Ozola

Pensionāru biedrība “Kabile”
Biedrība “Dižavots”
Biedrība “MESS”
Biedrība “Kūrava”, Kurzemes
kultūras mantojuma centrs
Biedrība “Kūrava”, Kurzemes
kultūras mantojuma centrs

100 Kuldīgas novada dziesmas

Ina Celitāne

Biedrība “Kūrava”, Kurzemes
kultūras mantojuma centrs

400 EUR

Kuldīgas fotokluba “Divas upes” pētnieciski
dokumentālās fotogrāfijas plenērs un fotoizstāde “Kuldīgai 100”

Artis Gustovskis

Biedrība “Mākslas un tehnoloģiju
centrs”

800 EUR

“Tīra mīlestība Latvijai”

Sigita Vaivade

Meža īpašnieku biedrība “Meža
konsultants”

400 EUR

Darbnīcu nodrošinājums akcijas “Satiec savu
meistaru” laikā

Jolanta Mediņa

Biedrība “Čaupe”

310 EUR

Jolanta Mediņa

Biedrība “Čaupe”

230 EUR

Vigra Leismane

Biedrība “Padure”
Vārmes pagasta attīstības biedrība “Vārme”

300 EUR

Starptautiskā publiskās adīšanas diena Kuldīgā 2018. gada 16. jūnijā
“Mana dziesma Latvijai”

Ina Celitāne
Ina Celitāne

600 EUR
500 EUR

Labdarības koncerts “Torņu sasaukšanās”

Lelde Ose

Mākslas projekts “Akvarelēšana II” (Efekti –
Specefekti)

Iveta Brence

Biedrība “Mākslas centrs “Pēda””

1000 EUR

Iveta Brence

Biedrība “Mākslas centrs “Pēda””

1000 EUR

Artis Roberts

300 EUR

Jānis Lazdāns

Biedrība “Laidu laipa”
Lipaiķu evaņģēliski luteriskā
draudze
Biedrība “Padures muiža”

Dzintars Leja

EKC “Suiti”

740 EUR

Dace Martinova

EKC “Suiti”

500 EUR

Jolanta Mediņa

Kuldīgas novada muzejs

1170 EUR

Antoņina Valeiņa

Kuldīgas kultūras biedrība “Līvija”

700 EUR

KOPĀ:

11850 EUR

Mākslas plenērs “Gleznot prieks II” (Ainava
un apgaismojums)
Vasaras saulgrieži Laidu pagasta Rudē
“Cilvēka dzīve ir pasaka, rakstīta ar Dieva
roku”
“Leģendu nakts 2018” Padures muižā
Dzintara Lejas fotoalbums “Suitu zemes
ļaudis”
Etnogrāfisks uzvedums “Suitu kāzas”
Kuldīgas novada ievērojamie cilvēki valstij un
novadam – LV 100
Kuldīgas kultūras biedrības “Līvija” darbības
nodrošināšana un kultūras pasākumu organizēšana

Velta Krūmiņa

500 EUR

300 EUR
600 EUR

Aicina izīrēt dzīvokļus
zemessargiem
Būtiski palielinoties Zemessardzes 4. Kurzemes brigādes štāba darbinieku skaitam, novada pašvaldība
pēc Nacionālo Bruņoto spēku (NBS) Zemessardzes štāba vadības lūguma aicina atsaukties Kuldīgas iedzīvotājus, kuri vēlētos no 2018. gada septembra izīrēt dzīvokļus Zemessardzes darbiniekiem, kuri pārceļas
strādāt uz Kuldīgu.
Pieteikuma anketu līdz 29. martam iespējams aizpildīt un iesniegt:
 Kuldīgas novada pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas un informēšanas centrā Baznīcas ielā 1, Kuldīgā;
 Kuldīgas novada pašvaldības Nekustamo īpašumu nodaļā Kuldīgā, Pilsētas laukumā 2, 1. stāvā;
 pašvaldības mājaslapā www.kuldiga.lv.
Jautājumu vai neskaidrību gadījumā aicinām zvanīt pa tālruni 63350078 (Elīna Iļjina) vai sūtīt e-pastu:
elina.iljina@kuldiga.lv.
Jau iepriekš pateicamies iedzīvotājiem par atsaucību!
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Atbalstīs astoņus
biedrību projektus
Kuldīgas novada Domes deputāti
22. februāra sēdē pieņēma lēmumu
piešķirt pašvaldības līdzfinansējumu
biedrībām, kas ieguvušas ELFLA publisko finansējumu projektu konkursā
Latvijas Lauku attīstības programmas
2014.–2020. gadam 19.2. pasākuma
“Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju”
(LEADER) aktivitātē “Vietas potenciāla
attīstības iniciatīvas”.
Publisko finansējumu projektu konkursā saņēmušas vairākas Kuldīgas
novada teritorijā reģistrētas biedrības.
Kuldīgas novada pašvaldībai ir prakse
atbalstīt biedrības, piešķirot līdzfinansējumu 10% no projektu attiecināmajām
izmaksām ar nosacījumu, ja tiek pieņemts
pozitīvs Lauku atbalsta dienesta lēmums
par projekta apstiprināšanu un publiskā
līdzfinansējuma piešķiršanu. Divām
biedrībām – biedrībai “MESS” un Kuldīgas kultūras biedrībai “Līvija” – Dome
piešķīra lielāku līdzfinansējumu, jo tām

iecerēto sabiedriski nozīmīgo projektu
īstenošanai pietrūka finansējuma.

Pašvaldības līdzfinansējumu saņems:

• Biedrība “SDK jaunieši” – 3000 EUR Kuldīgas
Jauniešu mājas pagalma labiekārtošanai;
• Īvandes evaņģēliski luteriskā draudze – 2557,35 EUR
Īvandes baznīcas ēkas pamatu sakārtošanai;
• Biedrība “MESS” – 4162,74 EUR multifunkcionāla
sporta un aktīvās atpūtas laukuma ierīkošanai Pētera
ielā 10, Kuldīgā;
• Biedrība “Snēpeles pagasta deju kolektīvs” –
1007,76 EUR etnogrāfiski pareiza Snēpeles pagasta
tautastērpa izgatavošanai;
• Rendas evaņģēliski luteriskā draudze – 3000 EUR
Rendas baznīcas jumta seguma un jumta konstrukcijas
atjaunošanai;
• Kuldīgas kultūras biedrība “Līvija” – 7539,50 EUR
Līvijas Rezevskas izstāžu zāles modernizācijai
kultūras un mākslas vērtību saglabāšanai;
• Biedrība “Goldingen tenisa parks” – 3000 EUR
tenisa laukuma izveidei Kuldīgā;
• Biedrībai “SDK jaunieši” – 2856,70 EUR aktīvās
atpūtas parka Pārventā labiekārtošanai.

KRISTĪNE DUĻBINSKA,
Mārketinga un sabiedrisko attiecību
nodaļas vadītāja

Piešķir finansējumu ar sociālo
jomu saistītām biedrībām
Kuldīgas novada Domes sēdē nolēma piešķirt 11 150 EUR ar sociālo
jomu saistītu biedrību un nodibinājumu darbības nodrošināšanai, kā arī
150 EUR vienas biedrības īstenotajam pasākumam.
Kuldīgas novada Dome piešķīra
finansējumu 16 biedrībām un nodibinājumiem – Kuldīgas daudzbērnu ģimeņu
biedrībai “Šūpulītis” (850 EUR), Liepājas neredzīgo biedrības Kuldīgas nodaļai (600 EUR), invalīdu biedrībai “Tu
vari” (1000 EUR), Kuldīgas novada politiski represēto biedrībai (1200 EUR),
Latvijas Multiplās sklerozes asociācijas
Kuldīgas nodaļai (400 EUR), Latvijas
Nedzirdīgo savienības Kuldīgas reģionālajai biedrībai (1200 EUR), Kuldīgas
rajona invalīdu biedrībai (1200 EUR),
Kuldīgas pilsētas pensionāru apvienībai “Rumbiņa” (1200 EUR), biedrībai
“Savējie savējiem” (600 EUR), nodibinājumam “Mamma mammai fonds”
(850 EUR), Latvijas Nacionālo karavīru
biedrībai (300 EUR), ģimeņu biedrībai
“Dzirkstelīte” (450 EUR), Ēdoles invalīdu biedrībai (400 EUR), Snēpeles
pagasta ģimeņu biedrībai “Svētelis”
(500 EUR), pensionāru biedrībai “Kabile” (200 EUR) un biedrībai “Padure”
(200 EUR).
Savukārt no projektu konkursam
iesniegtajiem pieteikumiem pasākumu
rīkošanai nolemts finansiāli atbalstīt
Usmas baznīcas atbalsta biedrības ģimeņu sadraudzības svētkus (150 EUR).
Kuldīgas novadā aktīvi darbojas
biedrības un nodibinājumi, kuru mērķis

ir sekmēt demokrātiskas un pilsoniskas
sabiedrības nostiprināšanu, iesaistīt
personas dažādu sabiedrībai nozīmīgu
problēmu risināšanā. Biedrības un
nodibinājumi aktīvi piedalās sociālo
jautājumu risināšanā, sniedz atbalstu
sociāli mazaizsargātām personām,
palīdz tām integrēties sabiedrībā, veic
dažādas citas sabiedrībai noderīgas
funkcijas. Biedrību finanses galvenokārt veidojas no biedru naudām, bet
biedrības un nodibinājumi piesaista
līdzekļus arī no dažādiem fondiem,
ziedojumiem un ESF līdzfinansētiem
projektiem. Tomēr bez pašvaldības
atbalsta biedrības un nodibinājumi
nevar īstenot savus mērķus, līdzdarboties sabiedrības procesos, palīdzēt
pašvaldības darbā un funkciju veikšanā, lēmumu izstrādes un pieņemšanas
procesos.
Lai atbalstītu biedrības un to darbību, veicinātu iedzīvotāju iesaistīšanos sabiedrības dzīvē un sabiedrības
integrāciju, tika apstiprināts nolikums
Kuldīgas novada pašvaldības finansiālā
atbalsta saņemšanai 2018. gadā biedrībām un nodibinājumiem, kuru darbība
saistīta ar sociālo jomu.
SIGNETA LAPIŅA,
sabiedrisko attiecību speciāliste

Apmaksā apkuri telpām
Liepājas ielā 14
Arī šogad Kuldīgas novada Dome
piešķirs 4800 EUR finansējumu telpu
Kuldīgā, Liepājas ielā 14, apkures
izdevumu apmaksai.
Telpas savai darbībai un pasākumu rīkošanai izmanto vairākas ar sociālo jomu
saistītās biedrības, kuru mērķis ir sekmēt
demokrātiskas un pilsoniskas sabiedrības nostiprināšanu un iesaistīt personas
dažādu sabiedrībai nozīmīgu problēmu
risināšanā – Kuldīgas pilsētas pensionāru
apvienība “Rumbiņa”, Kuldīgas novada
represēto apvienība, Kuldīgas diabēta
biedrība, Liepājas neredzīgo biedrības
Kuldīgas nodaļa un sociālā dienesta

atbalsta grupa “Kopā būt”.
Biedrības aktīvi iesaistās dažādu jautājumu risināšanā, sniedz atbalstu sociāli
mazaizsargātām personām, palīdz tām
integrēties sabiedrībā, veic citas sabiedrībai noderīgas funkcijas.
Finansējums paredzēts Kuldīgas
novada pašvaldības aģentūras “Sociālais
dienests” 2018. gada budžetā. Sociālais
dienests segs apkures izdevumus atbilstoši faktiskajam patēriņam un rēķinam par apkuri.
KRISTĪNE DUĻBINSKA,
Mārketinga un sabiedrisko attiecību
nodaļas vadītāja

2018. gada 8. marts

Domes 2018. gada 22. februāra sēde
Apstiprina saistošos noteikumus

Apstiprināja Kuldīgas novada pašvaldības saistošos
noteikumus Nr. 2018/3 ”Grozījumi Kuldīgas novada
pašvaldības saistošajos noteikumos Nr. 2015/10 ”Sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtība””.
Apstiprināja Kuldīgas novada izglītības iestāžu
sniegto pakalpojumu izmaksu tāmes vienam izglītojamam pašvaldību savstarpējiem norēķiniem izglītības
iestādēs no 2018. gada 1.janvāra un pašvaldības
pirmsskolas izglītības iestāžu izdevumu tāmes atbalsta aprēķināšanai par bērniem, kas apmeklē privātās
pirmsskolas izglītības iestādes.
Apstiprināja konkursa “Darīsim paši 2018” nolikumu
un žūrijas komisiju.
Apstiprināja Kuldīgas novada pašvaldības projekta
“Vasaras interešu un talantu skola 2018” nolikumu,
pieteikuma veidlapu un vērtēšanas kritērijus.

Finanšu jautājumi

Atbalstīja biedrības “MESS” projektu “Multifunkcionāla sporta un aktīvās atpūtas laukuma ierīkošana
Pētera ielā 10, Kuldīgā” un piešķīra nepieciešamo
līdzfinansējumu 4162,74 EUR.
Pieņēma ziedojumu (310 EUR) no SIA ”Leroko” Kuldīgas bērnu un jauniešu centra Jauniešu mājas ģitāristu
ansambļa darbības nodrošināšanai.
Dzēsa debitoru parādus un izslēdza no parādnieku
saraksta likvidētas juridiskās personas: SIA “Goldingers”, SIA “Hudson metālkonstrukcijas”.
Piešķīra 5 biedrībām un 1 draudzei konkursā Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam
19.2. pasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” (LEADER) aktivitātē “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” iesniegto
projektu realizācijai nepieciešamo līdzfinansējumu 10 %
no projektu kopējām attiecinātajām izmaksām.
Piešķīra līdzekļus 2018. gadā Kuldīgas pilsētas
pensionāru apvienībai “Rumbiņa” lietošanā nodoto telpu
Liepājas ielā 14, Kuldīgā, apkures izdevumu apmaksai
pēc faktiskā patēriņa un saskaņā ar rēķiniem par apkuri
(aptuveni 4800 EUR).

Izsolīs un gatavos atsavināšanai

Gatavos atsavināšanai nekustamo īpašumu
“Astras”, Kabiles pagastā.
Gatavos atsavināšanai pašvaldības dzīvokļa īpašumu Ventspils ielā 27-5, Kuldīgā.
Noteica, ka nekustamais īpašums “Līņi”, Ēdoles pagastā, nav nepieciešams pašvaldības autonomo funkciju
veikšanai un gatavos to atsavināšanai.
Gatavos atsavināšanai nekustamo īpašumu “Ceļš
pie Stumbriem”, Kurmāles pagastā.
Atsavināja pašvaldības dzīvokļa īpašumu Gaismas
ielā 9-24, Kuldīgā, piedāvājot to pirkt dzīvokļa īrnieces
meitai. Noteica īpašuma nosacīto cenu.
Nolēma atsavināt mutiskā izsolē ar augšupejošu
soli nekustamo īpašumu “Katli”, Ēdoles pagastā, kura
sastāvā ir zemes vienība 0,1157 ha un jaunbūve – ekspluatācijā nenodota katlu māja 324,2 m2. Noteica izsoles
sākumcenu (5700 EUR) un apstiprināja tās noteikumus.
Atsavināja pašvaldības nekustamo īpašumu “Majori”, Rumbas pagastā, kas sastāv no zemes vienības
1,32 ha, dzīvojamās mājas un kūts, piedāvājot to pirkt
īrniekam. Noteica atsavināmā īpašuma nosacīto cenu.
Atsavināja atkārtotā mutiskā izsolē ar augšupejošu
soli Kuldīgas novada pašvaldības dzīvokļa īpašumu Ezera ielā 4-3, Ķikuros, Turlavas pagastā. Samazināja izsoles
sākumcenu (560 EUR) un apstiprināja tās noteikumus.
Nolēma atsavināt atkārtotā mutiskā izsolē dzīvokļa
īpašumus Virkas ielā 25-47 un Virkas ielā 25-48, Kuldīgā. Noteica, ka abus dzīvokļus izsolīs kā vienu objektu.
Atsavināja pašvaldības nekustamo īpašumu – dzīvokli Planīcas ielā 10-9, Kuldīgā, piedāvājot to pirkt
dzīvokļa īrnieka meitai.
Atsavināja dzīvokļa īpašumu Abavas ielā 6-6,
Ventā, Rumbas pagastā, piedāvājot to pirkt dzīvokļa
īrnieces meitai.
Atsavināja pašvaldības nekustamo īpašumu “Cīrulīši”, Laidu pagastā, piedāvājot to pirkt uz zemes vienības
esošo būvju īpašniecei un zemes nomniecei.

Precizējam, ka 22.02.2018. izdevumā “Kuldīgas
Novada Vēstis” saistošie noteikumi Nr. 2017/13
”Grozījumi Kuldīgas novada pašvaldības saistošajos
noteikumos Nr. 2011/23 ”Par sadzīves atkritumu
apsaimniekošanu Kuldīgas novadā”” precizētā
redakcija apstiprināta ar Kuldīgas novada Domes
25.01.2018. sēdes lēmumu (prot. Nr.1, p.35.), nevis
25.01.2017., kā izdevumā tika minēts.

Autovadītāju ievērībai!

Pilsētas laukumā 7A, pie veikala “Kuldīgas labumi”, uzlikta ceļa zīme “Stāvēt
aizliegts” un papildzīme “Izņemot preču
piegādes transportam līdz 20 minūtēm”.

Zemes noma

Iznomāja SIA “LWP” zemes vienības “Ugunsdzēsī-

Kuldīgas novadā arī šogad būs iedzīvotāju
iniciatīvu konkurss “Darīsim paši”, ko
pašvaldība rīko jau kopš 2007. gada.
Iedzīvotāju iniciatīvu konkursa mērķis ir
radīt sakārtotu un uzlabotu apkārtējo publisko vidi novadā, kā arī sekmēt iedzīvotāju
dzīves kvalitātes uzlabošanu, paredzot viņu
iesaistīšanos un līdzdalību projektu īstenošanā. Katram no atbalstītajiem projektiem,
tāpat kā iepriekšējos gados, plānots piešķirt
600 EUR lielu līdzfinansējumu. Kopumā
iecerēts finansiāli atbalstīt 40 iedzīvotāju
iniciatīvu projektus. Kopējais konkursam
“Darīsim paši” pašvaldības budžetā atvēlētais finansējums ir 24 000 EUR.
Iedzīvotāji aktīvi piedalās šajā konkur-

Kuldīgas novada Domes
Senioru padome aicina
novada seniorus piedalīties
atklātajā sēdē

27. martā 10.00

Senioru padome šajā gadā iedibinājusi jaunu
tradīciju – iespēju Kuldīgas novada pensionāriem
individuāli tikties ar Senioru padomi.
Nākamā pieņemšana notiks 22. martā no plkst.
10.00 līdz 12.00 Domes mazajā zālē.
Iedzīvotājus uzklausīs Senioru padomes loceklis Uldis Jumiķis. Gaidīsim Jūsu ierosinājumus
senioru dzīves apstākļu uzlabošanai novadā, būs
iespēja runāt par sev aktuālajām lietām. Ja nevarat
nokļūt līdz Domei, varat zvanīt Astrai Gūtmane pa
tālr. 20031199.

Nekustamais īpašums

Nepieņēma dāvinājumā dzīvokļa īpašumu Nr. 3
daudzdzīvokļu mājā ”Miezīši”, Basos, Gudenieku
pagastā.
Slēdza pirkuma līgumu ar fizisku personu par dzīvokļa īpašuma Gaismas ielā 6-54, Kuldīgā, pārdošanu
par nosacīto cenu.
Slēdza nomaksas pirkuma līgumu ar fizisku personu
par dzīvokļa īpašuma Dārzniecības ielā 4-3, Kuldīgā,
pārdošanu par nosacīto cenu.
Ar 2018. gada 1. jūliju uz nenoteiktu laiku dzīvojamās
mājas 1905. gada iela 17, Kuldīgā, pašvaldībai piederošam dzīvoklim noteica īres maksu 0,94 EUR/m2 ar PVN.

Dažādi

Slēdza līgumu uz 5 gadiem ar SIA “TeleTower” par
ūdenstorņa izmantošanu mobilās bāzes vajadzībām uz
ūdenstorņa Padures pagastā.
Precizēja Kuldīgas novada Domes 28.09.2017. lēmuma “Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas
maksas tarifa apstiprināšanu un izmaiņām atkritumu
apsaimniekošanā Kuldīgas novadā” 1. punktu, nosakot,
ka maksa par 1 kubikmetra sadzīves atkritumu izvešanu
un apsaimniekošanu Kuldīgas novada administratīvajā
teritorijā ir 7,60 EUR/m3 bez PVN (jeb 9,20 EUR/m3 ar
21 % PVN).
Izdarīja izmaiņas Kuldīgas novada Domes Transporta komisijas sastāvā un ievēlēja tajā Andri Megni.
Viņš komisijas locekļa pienākumus uzsāka pildīt ar
2018. gada 1. martu.
Izveidoja Kuldīgas novada pašvaldības Nacionālās
pretošanās kustības dalībnieku statusa izvērtēšanas komisiju (Gints Preiss, Uldis Jumiķis, Ina Firsova, Eduards
Dambergs) un apstiprināja tās nolikumu.

Īstenos iniciatīvu konkursu “Darīsim paši”

Notiks atklātā
Senioru
padomes sēde

Gaida pensionāru
ierosinājumus

“Dadzīši”, Gudenieku pagastā, 1,5 ha platībā.
Pagarināja nekustamā īpašuma “Kapteiņi”, Pelču
pagastā, nomas līguma termiņu uz 5 gadiem.
Izdarīja izmaiņas zemes nomas līgumā par nekustamā īpašuma “Palīgsaimniecības”, Laidu pagastā,
zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 62640010120.

bas baseins”, Vilgālē, Kurmāles pagastā, daļu 0,48 ha
platībā.
Iznomāja fiziskai personai nekustamā īpašuma
“Kapi”, Laidu pagastā, zemes vienības daļu 0,3 ha
platībā lauksaimniecības vajadzībām.
Iznomāja fiziskai personai nekustamā īpašuma “Pie
ūdenstorņa”, Padures pagastā, zemes vienību 1,1 ha
izmantošanai lauksaimniecībā bez apbūves tiesībām.
Iznomāja fizikai personai nekustamā īpašuma
“Rīti”, Gudenieku pagastā, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 62500020097 (platība 0,44 ha) un
62500020269 (platība 2 ha).
Iznomāja SIA “LatFarm” nekustamā īpašuma “Brasli”, Gudenieku pagastā, zemes vienību 4,3 ha platībā.
Iznomāja vairākām fiziskām personām lauksaimniecības zemi nekustamajā īpašumā “Palīgsaimniecības”,
Kabiles pagastā.
Iznomāja fiziskai peronai lauksaimniecības zemi
8,3 ha nekustamajā īpašumā “Krasti 1”, Kabiles pagastā.
Iznomāja fiziskai peronai lauksaimniecības vajadzībām nekustamā īpašuma “Pie upes”, Rumbas pagastā,
zemes vienību 0,12 ha platībā.
Iznomāja fiziskai personai nekustamo īpašumu
“Veldze 214” (Sakņu ielā 9, Rumbeniekos, Rumbas
pagastā) 0,06 ha sakņu dārza vajadzībām.
Iznomāja fiziskai personai nekustamā īpašuma “Palīgsaimniecības”, Laidu pagastā, zemes vienības daļu
ar kadastra apzīmējumu 62640060097, bet SIA “Grigaļi
Eko” nekustamā īpašuma “Palīgsaimniecības”, Laidu
pagastā, zemes vienības daļu ar kadastra apzīmējumu
62640040203 lauksaimniecības vajadzībām.
Izbeidza zemes nomu par nekustamā īpašuma “Asteres”, Turlavas pagastā, zemes vienību 0,7 ha platībā,
precizējot nomas plānu.
Izbeidza zemesgabala daļas Zirņu ielā 9, Kuldīgā,
nomas līgumu ar SIA “GAMMA”, bet noslēdza to ar
SIA “HPJ”.
Izbeidza ar fizisku personu noslēgto zemes nomas
līgumu par nekustamā īpašuma “Palīgsaimniecības”,
Laidu pagastā, zemes vienību 1 ha platībā.
Pagarināja nomas līgumu par nekustamo īpašumu

pensionāru apvienības
“Rumbiņa” zālē,
Liepājas ielā 14, Kuldīgā.
Sēdē piedalīsies arī
SIA “Kuldīgas komunālie
pakalpojumi”, SIA “Kuldīgas
siltumtīkli”, SIA “Kuldīgas
ūdens”, PA “Sociālais
dienests”, Kuldīgas
pašvaldības policijas, Valsts
ugunsdzēsības un glābšanas
dienesta un Valsts policijas
pārstāvji.

sā – nevalstiskas organizācijas un iedzīvotāju grupas, ieguldot savu darbu, laiku
un arī līdzekļus, ar pašvaldības finansiālu
atbalstu gadu gaitā īstenojušas jau vairāk
nekā 400 projektu. Pateicoties iedzīvotāju
aktivitātei, remontētas kāpņu telpas, sakārtoti pagalmi un autostāvvietas, atjaunotas
durvis un logi, veikti uzlabojumi baznīcās
un kapsētās, darināti tērpi pašdarbības kolektīviem, ierīkoti rotaļu un sporta laukumi,
kā arī paveikts daudz citu derīgu un vietējai
sabiedrībai svarīgu darbu.
Konkursu “Darīsim paši” vadīs un koordinēs Terēza Strauta, kurai jautājumu gadījumā
var zvanīt pa tālruni 63322371, 27020793
vai rakstīt e-pastā: tereza.strauta@kuldiga.lv.
Iesniegtos projektus vērtēs un apmeklēs Kul-

dīgas novada Domes apstiprināta konkursa
žūrija, kurā darbosies Kuldīgas novada Domes deputāts, uzņēmējs Ģirts Vēvers, Kuldīgas Centra vidusskolas direktores vietniece
Indra Iveta Gaile, SIA “LLKC” Kuldīgas
nodaļas vadītāja Daiga Mellere, SIA “Kuldīgas siltumtīkli” valdes priekšsēdētājs Artis
Roberts un Terēza Strauta.
Konkursa nolikums un pieteikuma
informācija pieejama www.kuldiga.lv vai
Kuldīgas novada pašvaldības Apmeklētāju
pieņemšanas un informēšanas centrā, Baznīcas ielā 1, Kuldīgā. Projekta pieteikumus
var iesniegt līdz 5. aprīlim.
KRISTĪNE DUĻBINSKA,
Mārketinga un sabiedrisko attiecību
nodaļas vadītāja

Tirgotāju pieteikšanās pavasara
palu šovā “Lido zivis”

Sākusies tirgotāju pieteikšanās “Pavasara tirdziņam”
palu šovā “Lido zivis Kuldīgā”, kas notiks 28. aprīlī
no 11.00 līdz 16.00 Kalna
ielā, Pils ielā, Liepājas ielā
un Kalna ielas 19 pagalmā,
Kuldīgā.
Pieteikties tirdziņam var līdz
1. aprīlim, aizpildot pieteikuma
veidlapu.

Tirdziņā aicinām piedalīties:
• amatniekus, amatu pratējus,
• tautas lietišķās mākslas studijas,
• māksliniekus/individuālos
meistarus,
• Latvijā audzētu pārtikas produktu ražotājus,
• našķu un saldumu tirgotājus.
Tirdzniecības noteikumi un
pieteikuma veidlapa atrodama
www.kkp.lv.
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Tradicionālajā pavasara palu šovā “Lido zivis” aicināti pieteikties
amatnieki, mākslinieki un citi dabīgu un pašdarinātu produktu tirgotāji.

Tirdzniecību organizē SIA “Kuldīgas komunālie pakalpojumi”. Kontaktpersona: Dace Grehova, tālr. 26603289,
e-pasts: dace.grehova@kuldiga.lv.

ANITA ZVINGULE, KKP sabiedrisko attiecību vadītāja
IEVAS BENEFELDES foto

2018. gada 8. marts

Ārlietu ministrs sola
palīdzēt Kuldīgai
23. februārī Kuldīgas novadu
apmeklēja ārlietu ministrs Edgars Rinkēvičs. Ministrs uzsvēra, ka vizītes reģionos viņam ir
ļoti svarīgas, jo ļauj izprast un
pārrunāt pašvaldībām aktuālos
jautājumus.
Diena Kuldīgā sākās ar tikšanos
ar pašvaldības vadību un speciālistiem. Tās laikā pārrunāti vairāki
jautājumi. Tika apspriesta Eiropas
Savienības stuktūrfondu apguve
un līdzekļu pieejamība reģionu
attīstībai nākamajā plānošanas
periodā, kā arī tas, kā to varētu
ietekmēt Lielbritānijas izstāšanās
no Eiropas Savienības. Aktuāli ir
jautājumi, kas saistīti ar mūsu valsts
drošību un dažādiem potenciālajiem apdraudējumiem. Vēl ministrs
pašvaldības vadību un speciālistus
iepazīstināja ar Ārlietu ministrijā
topošo diasporas likumu, lai mo-

tivētu tautiešus atgriezties Latvijā.
Tā kā Kuldīga aktīvi un neatlaidīgi strādā, lai vecpilsēta Ventas
senlejā iekļūtu UNESCO Pasaules
mantojuma sarakstā, pašvaldības
pārstāvji ministram kā UNESCO
Latvijas nacionālās komitejas
viceprezidentam lūdza atbalstu pašvaldības centieniem, lai šo mērķi
sasniegtu. Ministrs kuldīdzniekiem
savu atbalstu arī apsolīja.
Vēl vizītes laikā ministrs uzrunāja tūrisma nozares uzņēmējus,
kas bija pulcējušies ikgadējā Kuldīgas novada tūrisma forumā, kā
arī iepazinās ar SIA “Palleteries”
ražotni, kuras produkcija tiek
eksportēta galvenokārt uz Āzijas
valstīm.
KRISTĪNE DUĻBINSKA,
Mārketinga un sabiedrisko
attiecību nodaļas vadītāja
RIČARDA SOTAKA foto

Ārlietu ministrs Edgars Rinkēvičs un parlamentārā sekretāre Zanda Kalniņa-Lukaševica (abi labajā pusē) tikās ar Kuldīgas
attīstības aģentūras vadītāju Kasparu Rasu (no kreisās), Kuldīgas novada Domes priekšsēdētājas vietnieku Viktoru Gotfridsonu,
restaurācijas centra vadītāju Ilzi Zariņu, Domes priekšsēdētāju Ingu Bērziņu, lai pārrunātu iespēju atbalstīt Kuldīgas iekļaušanu
UNESCO Pasaules mantojuma sarakstā un citus jautājumus.

Boče starptautiskais
seminārs

22. un 23. februārī Kuldīgā notika Erasmus+
projekta “Sport together, active forever”
starptautiskais seminārs, kurā piedalījās
pārstāvji no trīs valstīm – Rumānijas, Spānijas un Latvijas, biedrības “Speciālais sporta
centrs” pārstāvji un partneri.

Kuldīgā Erasmus+ projekta ietvaros viesojās pārstāvji no Rumānijas, Spānijas un Latvijas, lai
iepazītos ar boče sacensību teorētisko un praktisko organizēšanu.

Vairāk nekā 40 dalībnieku vidū bija augstskolu
pasniedzēji, sporta klubu treneri, sporta skolotāji,
sociālie darbinieki, vecāki bērniem ar īpašām
vajadzībām, brīvprātīgā darba veicēji un citi interesenti, kuri vēlējās pilnveidot savas zināšanas.
Dalībnieki tika iepazīstināti ar bočes spēles
noteikumiem, inventāru, ekipējumu, tiesnešu darbu, brīvprātīgo pienākumiem, sportistu trenēšanas
un testēšanas metodēm, sacensību organizēšanas
specifiku un principiem. Ārzemju augstskolu
pasniedzēji Kuldīgā izstrādāto treniņu metodiku
atzina par labu un pārņemamu izmantošanai
savu studentu apmācībā. Semināra praktiskajā
daļā dalībniekiem bija iespēja veikt testēšanu un
iesaistīties modificētās sacensībās.
Projekta dalībnieki gidu pavadībā iepazinās
ar vecpilsētu, apmeklēja nesen atvērto Jauniešu
māju. Viņi bija pārsteigti par sporta būvēm pilsētā
un pašvaldības radītājām iespējām, lai nodarboties ar fiziskām aktivitātēm varētu gan cilvēki ar

īpašām vajadzībām, gan visdažādākā vecuma iedzīvotāji. Dalībnieki viesojās arī Kuldīgas novada
Domē un iepazinās ar pašvaldības darbu.
Šī bija projekta, kurš turpināsies līdz 2019. gada
decembrim, pirmā aktivitāte. Plānoti vēl divi semināri iesaistītajās valstīs sporta skolotājiem un
brīvprātīgajiem, apmācības, vietējās un starptautiskās sacensības, bukleta izdošana. Labākajiem
sportistiem un treneriem 2019. gada maijā būs
iespēja piedalīties starptautiskās sacensībās Spānijā (Tarrega pilsētā).
Projekta mērķis ir pilnveidot sporta skolotāju
profesionālo kompetenci, apgūt inovatīvas metodes, lai pilnveidotu mācību procesu. Ar projekta
starpniecību jaunieši tiek izglītoti un iesaistīti
brīvprātīgā darba veikšanā sacensībās un pasākumos cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Savukārt
“Speciālā sporta centra” biedri iepazīstināja ar
savu pieredzi, kas izaugusi līdz Eirāzijas mēroga
sacensību organizēšanai.
Erasmus+ projekta “Sport together, active
forever” (programma: 590526-EPP-1-2017-1RO-SPO-SSCP-Sport together, active forever)
starptautisko semināru organizēja biedrība “Speciālais sporta centrs’’.
NADIJA STRAZDIŅA, boče trenere
KRISTĪNES DUĻBINSKAS foto

Deputāti dāvina grāmatas Ēdoles pamatskolai
Atceroties bijušā Valsts prezidenta Kārļa Ulmaņa iedibināto
Draudzīgā aicinājuma dienu,
22. februārī vairāki Kuldīgas
novada Domes deputāti un
pašvaldības darbinieki viesojās
Ēdoles pamatskolā, lai tiktos ar
skolēniem un dāvinātu skolas
bibliotēkai grāmatas.
Ēdoles pamatskola pērn atzīmēja 195 gadu jubileju. Viesojoties
skolā, Kuldīgas novada Domes
priekšsēdētāja Inga Bērziņa sacīja,
ka pašvaldība ļoti lepojas ar Ēdoles
pamatskolu un tās audzēkņiem, kā
arī uzteica skolas direktoru, darbiniekus un skolēnus par vienmēr
skaisti saposto skolas teritoriju.

Deputāti un pašvaldības darbinieki
skolas bibliotēkai uzdāvināja enciklopēdijas un uzziņu literatūru
par ģeogrāfiju, dabu un Latviju,
grāmatas, kurās smelties idejas
pasākumu rīkošanai un iešanai
dabā, kā arī daiļliteratūru. Dāvinātāji izteica cerību, ka grāmatas,
kas papildinās bibliotēkas krājumu,
ieinteresēs skolēnus vairāk lasīt
un būt gudriem, jo gudriem būt
ir stilīgi.
Iepriekšējos gados Draudzīgā
aicinājuma dienā Kuldīgas novada Domes deputāti grāmatas
dāvinājuši Vilgāles pamatskolai,
pirmsskolas izglītības iestādei
“Cīrulītis”, V. Plūdoņa Kuldīgas
ģimnāzijai, Kuldīgas Mākslas un

humanitāro zinību vidusskolai,
Priedaines bibliotēkai, Kuldīgas
Centra vidusskolai, Vārmes pamatskolai, Kuldīgas slimnīcas bērnu
nodaļai, Kuldīgas 2. vidusskolai,
Kuldīgas pamatskolai un Kuldīgas
Galvenajai bibliotēkai.
Tradīciju dāvināt skolām grāmatas 1935. gadā iedibināja bijušais
Valsts prezidents Kārlis Ulmanis,
kurš savā vārdadienā 28. janvārī
uzdāvinājis bērnības skolai grāmatas un lūdzis, lai arī citi atceras
savas skolas.
KRISTĪNES DUĻBINSKAS,
Mārketinga un sabiedrisko attiecību
nodaļas vadītājas, teksts un foto
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Pagasta pārvaldes vadītāja Anda Upleja Ēdoles pamatskolas audzēkņiem dāvināja
grāmatu par Latviju, lai Latvijas jubilejas gadā bērniem būtu, kur smelties
zināšanas par savu valsti.

2018. gada 8. marts

Restorānu nedēļas dalībnieki radījuši unikālus
stāstus par savu bērnības garšu
Gatavojoties Kuldīgas Restorānu nedēļai,
kas norisināsies no 12. līdz 18. martam, tās
dalībnieki atklājuši unikālus stāstus izvēlētajai ēdienkartei, kas uzbur asociācijas par
katram savu tik vienreizējo bērnību un tās
garšām.
Kuldīgas Restorānu nedēļas tēma ir “Bērnības garša”. Atmiņas par bērnības garšu ir tik
dažādas – spilgtas un tikko jaušamas, sildošas
un prieku raisošas, bet katram savas. Līdz
ar to Restorānu nedēļas dalībnieku izvēlētās
ēdienkartes ir gana dažādas. Tas būs īsts piedzīvojums – laikā, telpā un garšās!
Otrajā Kuldīgas Restorānu nedēļā piedalās:
restorāns “Bangert’s”, restorāns “Goldingen
room”, restorāns “Jēkaba sēta”, restorāns “Metropole”, kafejnīca “Pagrabiņš” un “Cafe Tilts”,
bārs/klubs “Stender’s” un konditoreja “Šarlote”
Kuldīgā, kā arī jaunpienācējs – “Pilskrogs”
Kuldīgas novada Ēdolē.
“Bangert’s” šefpavārs Aigars Sīlis vēlas
radīt mazliet nostalģisku, bet siltām atmiņām
pilnu kopā būšanas laiku restorānā. Tā kā
bērnības atmiņas nav iespējams nokopēt, bet
tikai tām pietuvoties, tad no tik pazīstamiem
bērnības produktiem kā vistas gaļa, cūkgaļa,
šabeļpupiņas, cūku pupas, grūbas, mārrutki,
rupjmaize tiks radīti ēdieni nedaudz modernākā
izpildījumā ar šefpavāra garšas izjūtu. Desertā
tiks piedāvāta bērnības kārumu izlase.
Restorāns “Jēkaba sēta” bērnības garšas
piedāvās atklāt caur šefpavāra Jāņa Arājuma
sajūtām. Augot daudzbērnu ģimenē, apbrīnojama bijusi Jāņa mammas radošā pieeja ēdienu
gatavošanā. Bērni gardu muti ēduši mannā
ķirbju zupu, dažādus gaļas ēdienus, “raganu
putru” jeb miežu putru ar kartupeļiem, ceptu
siļķi krējuma sīpolu mērcē, biezpiena sacepumu
ar ogu ķīseli.
Tā kā agrākos laikos cūkgaļas galerts bija

Restorānu nedēļā aicinās nobaudīt ēdienus, kuri uzburs atmiņas par bērnību un tās garšām.

neatņemama svētku galda sastāvdaļa, tad restorāns “Metropole” uzkodā gatavos cūkgaļas
galertu ar mārrutku krēmu. Smeķīgajā pamatēdienā būs cūkgaļas stilbs ar štovētiem kāpostiem un cepeša mērci. Šis ēdiens lieliski atbilst
teicienam “vien maz’ cuciņ!” no filmas “Vella
kalpi”. Senāk stilbs bija lielkungu ēdiens, tāpēc
restorāns vēlas katram radīt šīs “kungu” sajūtas
ar kārtīgu stilba gabalu. Saldajā tiks pasniegta
maizes zupa ar gardu putukrējumu.
Restorāna “Goldingen room” īpašniece Santa Cine: “Atmiņas par manu bērnības garšu ir
balstītas uz ļoti vienkāršām lietām. Tā noteikti
ir maize. Uzkodā piedāvāsim pašu ceptu maizi
no dabīgā ierauga un pašu gatavotu sviestu no
īsta lauku piena. Neaizmirstama bērnības garša
ir kūpinātai mencai, tāpēc gatavosim dūmotas

mencas salātus, bet pamatēdienā pasniegsim
tīteņus kāpostos. Tie gan nebūs kāpostu tīteņi
tradicionālajā izpratnē. Desertā būs biezpiena
sacepums ar makaroniem. Jā, ar makaroniem!
Mana oma, kura bija atgriezusies no izsūtījuma
Sibīrijā, zināja ēdiena vērtību un prata pagatavot ļoti gardu šāda veida sacepumu. Šefpavāra
komplimentā servēsim maizi ar skābo krējumu,
cukuru un kanēli. Bērnībā skrējām līdz kaimiņu
onkulītim, lai baudītu šo gardumu pat tad, ja
ēst nemaz negribējās.”
Bārs-klubs “Stender’s” izvēlējies gana
zīmīgus ēdienus, kurus noteikti ar baudu
atcerēsies paaudze, kurai šobrīd ir 30+. “Stender’s” īpašnieks Artis Rozītis atklāj, ka viņam
savulaik gardums numur viens bijis cepumu
biezpiena kūka, ļoti garšojuši arī mājās gatavoti
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kreptīgie kāpostu tīteņi un kompots ar žāvētiem
augļiem.
“Cafe Tilts” galdā cels visu paaudžu un visu
laiku absolūto bērnības garšas uzvarētāju –
pankūkas. Bērnības atmiņas raisīs arī melleņu
klimpiņu zupa, cepta cūkgaļas krūtiņa ar piedevām un ceptas marinētas reņģes, kuru īsto
burvību gan novērtē tikai pieaugušā vecumā,
saprotot, cik laikietilpīgs bija mammu un vecomammu ieguldītais darbs sīko zivtiņu tīrīšanā,
cepšanā un marinēšanā.
Kafejnīcas “Pagrabiņš” kārdinošajā piedāvājumā iekļauti zemā temperatūrā gatavoti
liellopu vaigi ar kartupeļu kaņepju biezeni
un krāsnī ceptiem sezonas sakņu dārzeņiem,
kūpinātas reņģes ar karamelizētiem sīpoliem
un rupjmaizes grauzdiņiem, kā arī biezpiena
bumbas ar karameļu krēmu.
“Eh, saldā bērnība, toreiz viss likās tik
garšīgs! Ogas ar putukrējumu, rokās kūstoša
šokolāde, kūku krēmā pamērcēta baltmaize,
putukrējums un gardās pildītās olas,” bērnību
atceras konditorejas “Šarlote” īpašniece Aira
Egle. Lai šīs atmiņas “atdzīvinātu”, taps īsta
lauku torte ar dzērveņu ievārījumu un šokolādi, pildītas olas ar kūpinātu lasi, grauzdētām
sēkliņām un ķimeņu vafelēm.
Ja apmeklētāji vēlēsies nobaudīt vēžu zupu,
kartupeļu ligzdiņas ar meža sēņu mērci un
kraukšķinātu cauraudzi, kā arī krāsnī ceptu
ābolu krēmu ar vaniļas mērci, tad jādodas uz
“Pilskrogu” Ēdolē. Vai tas nebūs vareni, baudīt
vēžu zupu Ēdoles pilī, kuru jau kopš filmas
“Emīla nedarbi” laikiem apvij nostāsti par
gardajiem vēžiem?
Ar katra Restorānu nedēļas dalībnieka pilnu
stāstu un piedāvāto ēdienkarti var iepazīties
www.tastekuldiga.lv.
ANITA ZVINGULE,
“Kuldīgas garša” preses pārstāve
INESES KRONES foto
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Digitālā nedēļa Kuldīgas Galvenajā bibliotēkā
No 19. līdz 23. martam Kuldīgas Galvenajā bibliotēkā un Mākslas
namā norisināsies “Digitālā nedēļa”, kurā sabiedrība aicināta pilnveidot savas digitālās prasmes, kā arī izmantot digitālās tehnoloģijas un
pakalpojumus. Tiks piedāvāti dažādi bezmaksas semināri, apmācības
un lekcijas.
Kuldīgā “Digitālās nedēļas” ietvaros bibliotēka piedāvās iedzīvotājiem
un uzņēmējiem iespēju klātienē
iepazīt un izmēģināt valsts e-pakalpojumu klāstu. Iedzīvotāji arvien
biežāk novērtē tiešsaistē sniegtos
pakalpojumus, jo ekonomē laika un
finanšu resursus. “Digitālā nedēļa”
vienlaikus norisināsies visā Latvijā
un Eiropā.
19. martā 13.30 bibliotēkas 2. stāvā Zāļu valsts aģentūra stāstīs “Kā

nepārmaksāt par zālēm?”
19. martā 10.00–12.00 iedzīvotāji
aicināti piedalīties “Swedbank internetbankas apmācībās” lietotājiem
bez zināšanām datorlietošanā, savukārt 22. martā 10.00–12.00 notiks
apmācības lietotājiem ar datorlietošanas prasmēm. Interesenti abām
apmācībām aicināti pieteikties līdz
16. martam, zvanot pa tālr. 28670143.
21. martā notiks Uzņēmēju digitālā diena. Aicināti Kuldīgas novada uz-

ņēmēji, mikro komersanti, pašnodarbinātie un citi interesenti. Pasākumi
norisināsies Kuldīgas Mākslas namā.
11.30 notiks Valsts darba inspekcijas vadītais seminārs “OiRA –
interaktīvs rīks darba vides risku
novērtēšanai mazo uzņēmumu darba
devējiem”. Tā laikā būs iespēja arī
praktiski apgūt darba risku novērtēšanas rīku speciālistu pavadībā ar
savu personīgo datoru vai izmantojot
bibliotēkā pieejamos datorus.
13.00 – LR Patentu valdes vadīta
lekcija “Rūpnieciskā īpašuma aizsardzība. Informācijas avoti” – ieskats,
kā aizsargāt savu intelektuālo īpašumu no A līdz Z.
14.30 LR Uzņēmumu reģistrs

Vilgāles ciema ūdenssaimniecību
turpmāk apsaimniekos
SIA “Kuldīgas ūdens”
Ar Kuldīgas novada Domes
25. janvāra sēdes lēmumu noteikts, ka no 2018. gada 1. marta
ūdensapgāde un kanalizācija,
notekūdeņu savākšana un attīrīšana Kurmāles pagasta Vilgāles
ciemā tiek deleģēta SIA “Kuldīgas ūdens”. Tiks veikta ūdens
patēriņa skaitītāju maiņa.
SIA “Kuldīgas ūdens” marta
sākumā Vilgāles ciemā veica ūdens
patēriņa skaitītāju maiņu (plombēšanu). Jautājumu un neskaidrību
gadījumā aicinām zvanīt pa tālr.
26417990.
Līgumus varēs noslēgt Kurmāles pagasta pārvaldē. 20. martā
SIA “Kuldīgas ūdens” darbinieki

dosies izbraukumā uz Vilgāli, lai
slēgtu abonenta līgumus ar privātmāju īpašniekiem: fiziskām un juridiskām personām. Apmeklētāji tiks
gaidīti Kurmāles pagasta pārvaldes
telpās no 9.00 līdz 16.00. Lūgums
ierasties privātmāju īpašniekiem,
līdzi ņemot pasi, zemesgrāmatas apliecību vai citu īpašuma apliecinošu
dokumentu.
Informējam, ka Kuldīgas novada Domes apstiprinātā maksa no
2015. gada 28. novembra par sniegtajiem pakalpojumiem ir šāda:
• par ūdensapgādi – 0,90 EUR/m3
bez pievienotās vērtības nodokļa;
• par kanalizācijas novadīšanu –
1,51 EUR/m3 bez pievienotās vērtības nodokļa.

Rēķinus par patērēto ūdeni izrakstīs SIA “Kuldīgas ūdens”, tie
tiks nosūtīti klientam e-pastā vai
būs pieejami Kurmāles pagasta
pārvaldē pie lietvedes. Turpmāk
ūdens patēriņa skaitītāju rādījumi
jānolasa un jānodod no katra mēneša 27. līdz 28. datumam, zvanot pa
tālr. 26417990 vai nosūtot e-pastā:
udens.rekini@kuldiga.lv. Rēķins
adresātam e-pastā tiks nosūtīts līdz
nākamā mēneša 15. datumam.
Tālruņi uzziņām klientu apkalpošanas daļā: 26417990, 63322358.
Mārīte Bērziņa-Reimane,
SIA “Kuldīgas ūdens” biroja
administratore

Sociālais darbs ar
atkarīgām personām
Sociālā darba pakalpojumu un
konsultācijas atkarīgām un līdzatkarīgām personām novadā ir
iespējams saņemt ikvienam, kuram pašam vai tuviniekam nācies
saskarties ar alkohola, smēķēšanas, narkotisko vielu, azartspēļu
un datorspēļu atkarību. Konsultācijas var saņemt neatkarīgi no
vecuma, dzimuma, dzīves vietas
un ienākuma līmeņa.
Sociālo darbu ar atkarīgām personām Kuldīgas novadā var iedalīt
četrās grupās: sociālais darbs ar
atkarīgām personām, sociālais darbs
ar līdzatkarīgām personām, atkarību
profilakses darbs un HIV profilakses
punkts. Ar šīm personu grupām novadā strādā sociālā darbiniece Lelde
Rozevska.
Konsultācijas laikā sociālais
darbinieks sniegs atkarības un līdzatkarības veidošanās procesu skaidrojumu, psiholoģisku un emocionālu
atbalstu gan atkarīgai personai,
gan viņu tuviniekiem, motivēs apzināties nepieciešamību pārtraukt
atkarību veicinošu dzīvesveidu, kā
arī izskaidros pielietojamās metodes,
motivēs atpazīt un mainīt līdzatkarīgu uzvedību, atbalstīs personu

remisijas (simptomu pierimšana un
samazināšanās vai pilnīgs zudums)
laikā, sniegs informāciju par Latvijā
pieejamiem resursiem (narkoloģisko,
psihiatrisko, psiholoģisko un sociālo
palīdzību), to saņemšanas iespējām
un kārtību, piesaistīs dažādus sociālos pakalpojumus, ņemot vērā
personas individuālās vajadzības,
piemēram, grupu nodarbības, psihologa pakalpojumu vai ilgstošu
rehabilitāciju.
Veicot sociālo darbu ar atkarīgām
personām, tiek izmantotas dažādas
sociālā darba formas: darbs individuāli – ar personu, ģimeni vai pāri;
grupu darbs – atbalsta grupas atkarīgām un līdzatkarīgām personām,
īsās motivācijas programmas; atkarību profilakses darbs – izglītošana,
informēšana.
Atkarība ir primāra, hroniska un
progresējoša slimība, kas grauj ne
tikai cilvēka fizisko un psihisko veselību, bet arī personību kopumā, ietekmē viņa sociālo statusu un palielina
mirstības risku. Mēdz izdalīt atkarību
no ķīmiskas vielas (psiholoģiskas
un fizioloģiskas pārmaiņas, lietojot
kādu no vielām) un psiholoģisko
atkarību, kas izpaužas kā pazemināta
izturība pret nepatīkamiem notiku-

miem personas dzīvē. Atkarīgs cilvēks ļoti bieži pats saviem spēkiem
un savu gribu nav spējīgs pārtraukt
lietošanu. Tas nespēj kontrolēt psihoaktīvo vielu lietošanas biežumu un
daudzumu, uzvedības, emocionālo
un savstarpējo attiecību problēmas,
kas radušās atkarības dēļ. Tāpat šiem
cilvēkiem piemīt izteikta tendence
noliegt savu slimību.
Sociālā darbiniece darbā ar atkarīgām personām pieņem Kuldīgas
novada p/a “Sociālais dienests”
struktūrvienībā ”Sociālā atbalsta –
resursu centrs” Liepājas ielā 37
(ieeja no sētas puses, bijušajā ātrās
palīdzības ēkā).
Konsultāciju var saņemt pirmdienās no 9.00 līdz 12.00 un no 13.00
līdz 18.00, ceturtdienās no 9.00
līdz 12.00 un no 13.00 līdz 17.00
vai iepriekš pierakstoties abpusēji
izdevīgā laikā.
Plašākai informācijai var zvanīt
63323427 vai 27021901. Informācija par pakalpojumiem pieejama arī Sociālā dienesta mājaslapā
www.socialais.kuldiga.lv.
LELDE ROZEVSKA,
sociālā darbiniece darbā ar
atkarīgām personām
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lekcijā “E-pakalpojumi uzņēmēju
ikdienas vajadzībām” informēs par
tīmekļa vietnē pieejamiem rīkiem
uzņēmēju vajadzībām.
15.30 notiks SIA “Datorzinību
centrs” vadītā informatīvā prezentācija par Eiropas Savienības Eiropas
Reģionālā attīstības fonda aktivitātes
realizēto apmācību projektu “Mazo
un mikro komersantu apmācības
inovāciju attīstībai un darbinieku
izaugsmei”.
16.00 SIA “Datorzinību centrs”
rīkos informatīvi izglītojošu lekciju
“Digitālā darba vide darbinieku ikdienas produktivitātes veicināšanai”.
Semināra mērķis ir informēt jaunos
un topošos uzņēmējus par dažādām

atbalsta iespējām mazai un vidējai
uzņēmējdarbībai.
Reģistrēties “Uzņēmēju digitālai
dienai” var: ej.uz/digidiena.
22. martā bibliotēkā visiem interesentiem no 10.00 līdz 14.00 būs
iespēja iegūt informāciju un konsultācijas par datortehnoloģijām, bet
23. martā no 12.00 pildīt tiešsaistes
digitālo prasmju testus un piedalīties
“Digitālās nedēļas” organizētajos
konkursos.
Sekot līdzi “Digitālā nedēļa” jaunumiem var Kuldīgas Galvenās bibliotēkas mājaslapā www.biblio.kuldiga.lv
un sociālajos portālos.
ITIJA VESPERE, vecākā bibliotekāre
darbā ar interneta pakalpojumiem

Atbalsta iespējas
ģimenēm, kuras
audzina bērnus ar
invaliditāti
Ģimenes, kuras audzina bērnus ar invaliditāti, Kuldīgas
novada sociālajā dienestā var pieteikties vairāku bezmaksas
pakalpojumu saņemšanai valstī notiekošā deinstitucionalizācijas procesa ietvaros.
Atelpas brīža pakalpojums vecākiem – bērna, kuram ir Veselības
un darbspēju ekspertīzes ārstu komisijas (VDEĀK) atzinums par
īpašas kopšanas nepieciešamību, īslaicīga (līdz 30 diennaktīm gadā)
aprūpe un uzraudzība pie pakalpojuma sniedzēja, dodot iespēju
vecākiem iegūt brīvo laiku atpūtai un/vai savu lietu sakārtošanai.
Pakalpojuma ietvaros bērnam tiek nodrošināta ēdināšana četras
reizes dienā, saturīga brīvā laika pavadīšana, pašaprūpes spēju attīstība, pastaigas, speciālistu konsultācijas. Kuldīgas iedzīvotājiem
tuvākie šāda pakalpojuma sniedzēji atrodas Liepājā, Rīgā un Siguldā.
Sociālais dienests, ja nepieciešams, var kompensēt ģimenes ceļa
izdevumus nokļūšanai pie pakalpojuma sniedzēja.
Sociālās aprūpes pakalpojums – bērnam, kuram ir VDEĀK atzinums par īpašas kopšanas nepieciešamību, viņa dzīvesvietā noteiktu
stundu skaitu nedēļā tiek nodrošināta ikdienas aprūpe, uzraudzība,
pašaprūpes spēju attīstība un brīvā laika saturīga pavadīšana, ja
vecāki darba, mācību vai citas aizņemtības dēļ to nevar izdarīt paši.
Pakalpojuma ietvaros netiek segti bērna pārtikas iegādes un tās
pagatavošanas izdevumi. Pakalpojuma apjoms ir atšķirīgs dažādām
vecuma grupām:
• līdz bērna četru gadu vecumam (ieskaitot) – ne vairāk kā
50 stundas nedēļā;
• no bērna piecu līdz 17 gadu vecumam (ieskaitot) – ne vairāk
kā 10 stundas nedēļā.
Sociālās rehabilitācijas pakalpojumi – katrs bērns, kuram ir veikta
individuālo vajadzību izvērtēšana projekta “Kurzeme visiem” ietvaros un izstrādāts atbalsta plāns, var saņemt dažādus rekomendētos
sociālās rehabilitācijas pakalpojumus, taču kopskaitā ne vairāk
kā 40 saņemšanas reizes. Savukārt bērna likumiskie pārstāvji vai
audžuģimene bez maksas var saņemt psihologa pakalpojumus, rehabilitologa pakalpojumus, fizioterapijas nodarbības, kā arī apmeklēt
izglītojošās atbalsta grupas, kopskaitā līdz 20 reizēm.
Sociālās rehabilitācijas, aprūpes un atelpas brīža pakalpojumu
izmaksas noteiktā apjomā tiek segtas projekta “Kurzeme visiem”
ietvaros. Lai uzzinātu vairāk par pakalpojumiem, to saņemšanas laiku, pieteikšanās kārtību un nepieciešamajiem dokumentiem, aicinām
sazināties ar Inetu Enģeli, tālr. 63350605, 27020733.
Projekta “Kurzeme visiem” mērķis ir palielināt Kurzemes reģionā ģimeniskai videi pietuvinātu un sabiedrībā balstītu sociālo
pakalpojumu pieejamību dzīvesvietā personām ar invaliditāti un
bērniem. Vairāk informācijas par pakalpojumiem un projektu
www.kurzemevisiem.lv.
INESE SILIŅA,
projekta “Kurzeme visiem”
sabiedrisko attiecību speciāliste

2018. gada 8. marts

Finansiāli atbalstīs vasaras nometņu rīkošanu
Kuldīgas novadā īstenos projektu
“Vasaras interešu un talantu skola 2018”,
kas ļaus novada bērniem un jauniešiem
vecumā no 5 līdz 16 gadiem daudzpusīgi
pavadīt vasaru un attīstīt savus talantus.
Bērnu un jauniešu vasaras nometņu
rīkošana tiek līdzfinansēta jau astoto
gadu.

Pašvaldības maksimālais finansiālais atbalsts vienai nometnei ir 900 EUR, no šīs summas ne vairāk kā 600 EUR var tikt izmantoti
nometnes vadītāja, pedagogu, mediķa un citu
speciālistu atalgojumam. Projekta mērķgrupa ir
bērni un jaunieši vecumā no 5 līdz 16 gadiem,
kuru dzīves vieta deklarēta Kuldīgas novadā
vai kuri ir Kuldīgas novada izglītības iestāžu
audzēkņi.

Nometņu norises laiks ir šī gada jūnijs, jūlijs
un augusts. Projekta pieteicējam jāiesniedz
“Vasaras interešu un talantu skolas 2018”
aktivitāšu programma 10 dienām ar darba
laiku no 9.00 līdz 15.00. Diennakts nometnēm
pieļaujams īsāks nometnes darbības laiks, bet
ne mazāk kā 5 pilnas diennaktis.
Projekta nolikums un pieteikuma veidlapa
publicēta Kuldīgas novada pašvaldības mā-

jaslapā www.kuldiga.lv. Pieteikumi jāiesniedz
līdz 26. marta plkst. 12.00 Kuldīgas novada
pašvaldībā, Baznīcas ielā 1, Kuldīgā. Plašāka
informācija pa tālr. 27020934 vai e-pastā:
santa.dubure@kuldiga.lv.
KRISTĪNE DUĻBINSKA,
Mārketinga un sabiedrisko attiecību
nodaļas vadītāja

Kuldīgas 2. vidusskolas Rendas filiālē no 1. septembra
īstenos tikai pirmsskolas programmu
No šī gada 1. septembra Kuldīgas
2. vidusskolas Rendas filiālē
skolēnu trūkuma dēļ vairs neīstenos
pamatizglītības programmu. Pirmsskolas
grupas darbu Rendā turpinās, taču citās
telpās.
Kuldīgas 2. vidusskolas direktore Guntra
Buivida pastāstīja, ka jautājums vairākkārt apspriests darba grupās, arī sarunās ar vecākiem
un pagasta pārvaldi. Diskusijās secināts, ka
pirmsskolas grupām darbu vajadzētu turpināt,

bet pamatizglītības programmas īstenošana
būtu jāpārtrauc. Šobrīd Rendas filiālē mācās
tikai 10 bērni – četri ir 2. klases audzēkņi,
seši mācās 4. klasē, bet citu klašu filiālē nav.
Pirmsskolas grupās mācās 20 bērni. Rendas
filiāle izvietota Lielrendas muižā. Telpas ir
plašas, bērnu maz, un ziemā ir auksti, lai gan
krāsnis cītīgi tiek kurinātas un atsevišķas telpas
apsilda arī ar elektrību.
Sarunās ar Rendas pagasta pārvaldes vadītāju Kristīni Kuzminu atrasts risinājums pirms-

skolas grupas pārcelt uz pagasta pārvaldes
ēku “Vīgneri” Rendas centrā, iepriekš veicot
telpu pārplānošanu, remontu un iekārtošanu
atbilstoši normatīviem. Šāds risinājums ļaus
pirmsskolas grupās uzņemt arī bērnus no pusotra gada vecuma.
Kuldīgas 2. vidusskolas direktorei G. Buividai uzdeva informēt skolēnu vecākus par
izmaiņām Rendas filiāles darbā no nākamā
mācību gada, bet Rendas pagasta pārvaldes
vadītājai K. Kuzminai – organizēt transportu

skolēnu nokļūšanai uz skolu un atpakaļ.
Kuldīgas novada Domes deputātiem būs
jālemj par Lielrendas muižas turpmāko izmantošanu. Līdz ar lēmumu par pamatizglītības
programmas īstenošanas pārtraukšanu un
pirmsskolas grupu pārcelšanu uz citām telpām
ēka pašvaldības funkciju veikšanai vairs nebūs
nepieciešama.
KRISTĪNE DUĻBINSKA,
Mārketinga un sabiedrisko attiecību
nodaļas vadītāja

Novada olimpiāžu un konkursu uzvarētāji
Vēstures olimpiādē 9. un 12. klases skolēniem 12. janvārī piedalījās 43 skolēni no visām
novada skolām, izņemot Turlavas un Vārmes
pamatskolu, un PIKC – Kuldīgas Tehnoloģiju
un tūrisma tehnikuma audzēkņi. Olimpiādes
darbi tika vērtēti divās klašu grupās.
9. klašu grupā: 1. vietā – Romija Vārpiņa
(Kuldīgas 2. vsk., sk. Rita Papēde), 2. vietā –
Līva Vaivade (Kuldīgas Centra vsk., sk. Sanita
Ermane), 3. vietā – Enija Grēta Fiļippova
(V. Plūdoņa Kuldīgas ģimn., sk. Gunta Upesdegle). Atzinību saņēma Betija Grabovske,
Valts Vaivads (abi no Kuldīgas Centra vsk.,
sk. S. Ermane) un Kristīne Grīnberga (V. Plūdoņa Kuldīgas ģimn., sk. G. Upesdegle).
12. klašu grupā: 1. vietā – Andrejs Štrāls
(Kuldīgas Mākslas un humanitāro zinību
vsk., sk. Maija Švanka), 2. vietā – Luīze
Šteina (Kuldīgas Centra vsk., sk. S. Ermane),
3. vietā – Madara Maija Mančinska (Kuldīgas
Centra vsk., sk. S. Ermane) un Anna Kricka
(V. Plūdoņa Kuldīgas ģimn., sk. G. Upesdegle).
Atzinību saņēma Paula Feldmane (Kuldīgas
Centra vsk., sk. S. Ermane) un Ingus Grudulis
(PIKC – Kuldīgas tehnoloģiju un tūrisma tehnikums, sk. Gunita Meiere).
Latviešu valodas un literatūras olimpiādē
8., 9. klašu skolēniem 15. janvārī piedalījās
25 skolēni no visām novada skolām, izņemot
Ēdoles un Z. A. Meierovica Kabiles pamatskolu. Olimpiādes darbi tika vērtēti divās
klašu grupās.
8. klašu grupā: 1. vietā – Nils Zīle, 2. vietā – Lineta Zīberga (abi no Kuldīgas Mākslas
un humanitāro zinību vsk., sk. Aiga Moļņika),
3. vietā – Patrīcija Junkere (Turlavas pamatsk.,
sk. Ivrita Antonoviča). Atzinību saņēma Krista
Lange (Kuldīgas 2.vsk., sk. Ligita Mežkalne).
9. klašu grupā: 1. vietā – Annija Šīrante
(Kuldīgas Centra vsk., sk. Alda Januša, Sanita
Vickope), 2. vietā – E. G. Fiļippova (V. Plūdoņa
Kuldīgas ģimn., sk. Daiga Strupule-Buka),
3. vietā – Vanesa Pirina (Kuldīgas Centra vsk.,
sk. A. Januša). Atzinību saņēma R. Vārpiņa
(Kuldīgas 2. vsk., sk. Anda Svilpe) un B. Grabovske (Kuldīgas Centra vsk., sk. A. Januša).
Fizikas olimpiādē 9.–12. klašu skolēniem
19. janvārī piedalījās skolēni no visām novada
pilsētas skolām un Vārmes pamatskolas. Olimpiādes darbi tika vērtēti četrās klašu grupās.
9. klašu grupā: 1. vietā – Gustavs Nolle,
2. vietā – Kristaps Goldbergs (abi no Kuldīgas Centra vsk., sk. Inta Vaselāne), 3. vietā –
Edgars Ērglis (Vārmes pamatsk., sk. Valdis
Augsne). Atzinību saņēma Agnese Zeltiņa
(Kuldīgas pamatsk., sk. V. Augsne).
10. klašu grupā: 1. vietā – Kristaps Mikāls

(Kuldīgas Centra vsk., sk. Vladimirs Osmanovs), 2. vietā – Alekss Žernovs, 3. vietā – Jānis
Poļikovs (abi no Kuldīgas Mākslas un humanitāro zinību vsk., sk. V. Osmanovs).
11. klašu grupā: 1. vietā – A. Štrāls, 2. vietā – Vilis Ernests Trumsiņš (abi no Kuldīgas
Mākslas un humanitāro zinību vsk., sk. V. Osmanovs), 3. vietā – Krista Laima Frāma (Kuldīgas 2. vsk., sk. Igo Kūlainis).
12. klašu grupā: 1. vietā – Ēriks Pētersons
(Kuldīgas Centra vsk., sk. V. Osmanovs),
2. vietā – Oskars Šēlis (Kuldīgas 2.vsk.,
sk. I. Kūlainis). 3. vieta netika piešķirta.
Latviešu valodas un literatūras olimpiādē
11., 12. klašu skolēniem 29. janvārī piedalījās
19 skolēni no visām novada vidējās izglītības
iestādēm un PIKC – Kuldīgas Tehnoloģiju un
tūrisma centra. Olimpiādes darbi tika vērtēti
divās klašu grupās.
11. klašu grupā: 1. vietā – Klinta Tāfelberga,
2. vietā – Marta Pūpola, 3. vietā – Roberta Balode (visas no Kuldīgas Mākslas un humanitāro
zinību vsk., sk. A. Moļņika).
12. klašu grupā: 1. vietā – Elīza Jansone
(Kuldīgas Centra vsk.., sk., S. Vickope),
2. vietā – Katrīna Spēkaine (PIKC – Kuldīgas
Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums, sk. Zanda
Šlēgelmilha), 3. vietā – Paula Feldmane (Kuldīgas Centra vsk., sk. Ilze Roberta). Atzinību
saņēma Sanija Smidberga (Kuldīgas Mākslas
un humanitāro zinību vsk., sk. A. Moļņika).
Matemātikas olimpiādē 3. klašu skolēniem 31. janvārī piedalījās 24 skolēni no visām
novada skolām, izņemot Turlavas un Laidu
pamatskolas.
1. vietā – Amanda Bredovska (Kuldīgas
Centra vsk., sk. Iveta Megne), 2. vietā – Elizabete Dravniece (Kuldīgas Centra vsk., sk. Indra
Tīruma), 3. vietā – Petra Agnija Lasmane
(Kuldīgas pamatsk., sk. Ieva Bergmane). Atzinību saņēma Marts Roberts (Kuldīgas Centra
vsk., sk. I. Tīruma), Laura Līdaka (Kuldīgas
Mākslas un humanitāro zinību vsk., sk. Anita
Ose), Sintija Jeļesina (Kuldīgas pamatsk.,
sk. I. Bergmane), Roberts Kalējs (Kuldīgas
Alternatīvā sākumsk., sk. Saiva Peskopa)
un Ernests Joksts (Z. A. Meierovica Kabiles
pamatsk., sk. Anita Zēberga).
Ekonomikas olimpiādē 10.–12. klašu
skolēniem 31. janvārī piedalījās 11 skolēni
no Kuldīgas 2., Kuldīgas Centra un Kuldīgas
Mākslas un humanitāro zinību vidusskolas.
1. vietā – S. Smidberga (Kuldīgas Mākslas
un humanitāro zinību vsk., sk. A. Moļņika),
2. vietā – L. Šteina (Kuldīgas Centra vsk.,
sk. Indra Iveta Gaile), 3. vietā – A. Štrāls
(Kuldīgas Mākslas un humanitāro zinību vsk.,

sk. A. Moļņika). Atzinību saņēma E. Jansone
(Kuldīgas Centra vsk., sk. I. I. Gaile).
Mājturības, tehnoloģiju un mājsaimniecības olimpiādē 8., 9. klašu skolēniem
1. februārī piedalījās 29 skolēni no visām
novada skolām, izņemot Laidu pamatskolas.
Olimpiādes darbi tika vērtēti divās tehnoloģiju
grupās.
Tekstila tehnoloģijā: 1. vietā – Ieva
Valdmane un L. Zīberga (abas no Kuldīgas
Mākslas un humanitāro zinību vsk., sk. Ruta
Lapsa), 2. vietā – R. Vārpiņa (Kuldīgas 2. vsk.,
sk. Ivonna Zīverte) un Amanda Pērkone (V.
Plūdoņa Kuldīgas ģimn., sk. Signe Lūse). Atzinību saņēma Luīze Bādere (Vilgāles pamatsk., sk. Agita Vilnīte) un P. Junkere (Turlavas
pamatsk., sk. R. Lapsa).
Koka un metāla tehnoloģijās: 1. vietā –
Edgars Ērglis (Vārmes pamatsk., sk. Aivars
Ērglis), 2. vietā – Raivis Martinsens (Kuldīgas
pamatsk., sk. Māris Saulgriezis), 3. vietā –
K. Goldbergs (Kuldīgas Centra vsk., sk. Toms
Fogels). Atzinību saņēma Lauris Ābele (Kuldīgas 2. vsk., sk. Guntis Jankovskis) un Jānis
Ešenvalds (Z. A. Meierovica Kabiles pamatsk.,
sk. Rihards Lasmanis).
Matemātikas olimpiādē 9.–12. klašu
skolēniem 2. februārī piedalījās 42 skolēni
no visām novada pilsētas skolām un Vārmes
pamatskolas. Olimpiādes darbi tika vērtēti
četrās klašu grupās.
9. klašu grupā: 1. vietā – Mārtiņš Dadzis,
2. vietā – G. Nolle, 3. vietā – K. Goldbergs (visi
no Kuldīgas Centra vsk., sk. Inta Vaselāne).
10. klašu grupā: 1. vietā – K. Mikāls (Kuldīgas Centra vsk., sk. Gunta Jankovska), 2. vietā – Paula Astiča (V. Plūdoņa Kuldīgas ģimn.,
sk. Inese Reboka), 3. vietā – Kristiāna Anna
Lādena (Kuldīgas Mākslas un humanitāro
zinību vsk., sk. Valda Gaure). Atzinību saņēma Kristofers Rolands Kangīzers (V. Plūdoņa
Kuldīgas ģimn., sk. I. Reboka).
11. klašu grupā: 1. vietā – Daniela Reimane (Kuldīgas Centra vsk., sk. G. Jankovska),
2. vietā – Elans Andrejs Vēvers, 3. vietā –
A. Štrāls un Krišs Ernests Freibergs (visi no
Kuldīgas Mākslas un humanitāro zinību vsk.,
sk. V. Gaure).
12. klašu grupā: 1. vietā – Vanesa Silvestrova (Kuldīgas Centra vsk., sk. Santa Lapiņa),
2. vietā – Laura Balandiņa (Kuldīgas 2. vsk.,
sk. Pēteris Kairišs). 3. vieta netika piešķirta.
2. klašu skolēnu kombinētajā olimpiādē
7. februārī piedalījās 29 skolēni no visām
novada skolām.
1. vietā – Valters Apinis (Kuldīgas Mākslas
un humanitāro zinību vsk., sk. Anita Ose),
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2. vietā – Enija Stara (Kuldīgas Alternatīvā
sākumsk., sk. Ineta Kronberga), 3. vietā – Anna
Poriņa (Kuldīgas Centra vsk., sk. Inguna Bensone). Atzinību saņēma Toms Ugo Liekniņš
(Kuldīgas Centra vsk., sk. Irina Hofmarka),
Gustavs Preiss (Kuldīgas Mākslas un humanitāro zinību vsk., sk. A. Ose), Roberts Serpāns,
Kintija Ivanova (abi no Kuldīgas Alternatīvās
sākumsk., sk. Ilona Incenberga), Katrīna
Kaltniece (Kuldīgas Alternatīvā sākumsk.,
sk. Vigra Leismane), Kristaps Graudiņš (Ēdoles pamatsk., sk. Ligita Mateviča) un Estere
Oloņa (Z. A. Meierovica Kabiles pamatsk.,
sk. Velga Dembovska).
Krievu valodas olimpiādē 10.–12. klašu
skolēniem 8. februārī piedalījās 15 skolēni no
visām novada vidējās izglītības iestādēm.
1. vietā – A. Štrāls (Kuldīgas Mākslas un
humanitāro zinību vsk., sk. Inna Zarubina),
2. vietā – Madara Maija Mančinska un Karolīne Zavadska (abas no Kuldīgas Centra vsk.,
sk. Aina Stepēna), 3. vietā – Alekss Žernovs
(Kuldīgas Mākslas un humanitāro zinību vsk.,
sk. I. Zarubina). Atzinību saņēma Ieva Aiga
Celma (Kuldīgas Centra vsk., sk. A. Stepēna).
Latviešu valodas un literatūras olimpiādē
7. klašu skolēniem 12. februārī Z. A. Meierovica Kabiles pamatskolā piedalījās 17 skolēni
no visām novada skolām, izņemot Kuldīgas
2. vidusskolas un Laidu pamatskolas.
1. vietā – Mārtiņš Stebulis (V. Plūdoņa
Kuldīgas ģimn., sk. Inta Blumberga), 2. vietā –
Artūrs Miķelsons (V. Plūdoņa Kuldīgas ģimn.,
sk. D. Strupule-Buka), 3. vietā – Patrīcija
Ozoliņa (Kuldīgas Centra vsk., sk. A. Januša).
Atzinību saņēma Katrīna Kiričenko (Kuldīgas Centra vsk., sk. A. Januša), Estere Luīze
Rožkalna (Kuldīgas pamatsk., sk. Jolanta
Hartmane).
Z. A. Meierovica Kabiles pamatskolā
12. februārī notika novada latviešu valodas
konkurss 5., 6. klašu skolēniem. Tas bija veltīts
veltīts Dzimtās valodas dienai. Konkursā piedalījās 14 komandas no visām novada skolām.
1. vietā – Kuldīgas Alternatīvās sākumskolas komanda (Monta Uzare, Ieva Bitte, Aleksandrs Gailītis, Krišjānis Mikāls, sk. Marika
Reiha un Lāsma Balode), 2. vietā – Z. A. Meierovica Kabiles pamatskolas komandai (Anabella Roze Medne, Signe Signija Žežulka, Dana
Lība Būma, Ksenija Balode, sk. Anete Siltāne
un Velga Dembovska), 3. vietā – Kuldīgas
Centra vidusskolas komandai (Ulla Januša,
Laura Vanaga, Sabīne Ozollapa, Janita Antipina, sk. A. Januša, Ginta Jasinska).
LILITA MAČTAMA,
Izglītības nodaļas speciāliste

2018. gada 8. marts

mūsu laiks

Radīt un uzturēt
skaistu vidi

DIĀNA ZALĀNE, arhitekte

Par arhitekta sūtību uzskatu vides
sakārtošanu. Kuldīga savā ziņā tam
ir ideāla vieta, varbūt tādēļ liktenis
arī pirms 26 gadiem mani uz šejieni
ir atvedis. Manas Kuldīgas darbības posmā bijuši diezgan daudzi
veiksmīgi projekti. Katru reizi atbraucot priecājos gan par atjaunoto
Kuldīgas tirgu, gan Pilsētas dārzu,
restorānu “Bangerts”, nu jau arī
par jaunuzbūvēto baseinu un citiem
realizētiem objektiem. Bet esmu ne
tikai projektētāja; praktiski piedalos
Kuldīgas vides sakopšanā ar savu
īpašumu būvēšanu un uzturēšanu.
Kopumā arhitekta darbs, kuram
seko objekta realizācija, ir tikai daļa
no vides radīšanas. Tikpat svarīgi kā
radīt objektu, ir to ilglaicīgi uzturēt.
Tādēļ man kā arhitektam ir svarīgi
rast ilgtspējīgus risinājumus. Liela
daļa no Kuldīgas vides radīšanas ir
stāsts par tās uzturēšanu. Pirmkārt,
par pašvaldības spēju uzturēt savus
principus un panākt, ka pašvaldība
savos objektos un privātīpašnieki savējos ievēro nosacījumus Kuldīgas
vecpilsētas vēsturiskā kodola saglabāšanai, tā piesaistot pilsētai aizvien
jaunus viesus, kuri pauž neslēptu
apbrīnu par mūsu vecpilsētu. Otrkārt, tas ir stāsts par privātīpašnieku
vēlmi un spēju uzturēt savus objektus labā stāvoklī. Naudas trūkums
ir saprotama lieta, bet slinkums un
savas vietas nemīlēšana man nav
saprotama. Bieži iebraukušie viesi
jautā, kāpēc ēku fasādes ir tik bēdīgā
stāvoklī. Tad atbildu – diemžēl tas ir
kopīpašums, ja lielākā daļa kaimiņu
nevēlas ieguldīt savu naudu īpašumā, tad nekas arī nenotiek. Atliek tikai draugiem teikt, ka šī nesakoptība
savā veidā arī ir vecpilsētas šarms.
Un kaut kādā veidā jau tā arī ir.
Kopumā mans un citu arhitektu
darbs Kuldīgā nebūtu bijis tik ražīgs
bez nopietnām pašvaldības investīcijām infrastruktūrā – ielu labiekārtojumā un publiskajos objektos. Esmu
gandarīta, ka pašvaldība savā laikā
ir pieņēmusi principiālu lēmumu
likt jaunas funkcijas vecpilsētas
ēkās, nevis radīt tikai jaunbūves –
tā ir izglābtas vecpilsētas struktūrai
svarīgas ēkas, kuras šobrīd bagātina
gan pilsētas arhitektonisko telpu,
gan aktivizē vecpilsētu. Gribu, lai
šāda saprātīga attieksme turpinās.
Ne jau tikai nauda izšķir visu, bet arī
pašvaldības spēja nospraust pareizus
mērķus un tos realizēt. To attiecinu
ne tikai uz publiskiem objektiem.
Pašvaldības izpratne, ka katrs privātais investors ir nozīmīgs ar savu
enerģiju un vēlmi investēt Kuldīgā,
ir ļoti būtiska. No tā ir atkarīgs, vai
projekts notiks vai paliks tikai kā
nerealizēta ideja.

pasākumi pagastos
ĒDOLĒ
Līdz 12. martam bibliotēkā – Intas Mednieces
keramikas darbu izstāde.
GUDENIEKOS
10. martā 19.00 kultūras namā – Kaspara Markševica koncerts. Ieeja – 3 EUR.
10. martā 21.00 kultūras namā – atpūtas vakars
kopā ar Arti no Ulmāles. Ieeja – 3 EUR.
ĪVANDĒ
Martā bibliotēkā – Kates Vītolas “Sapņu ķērāji”
un Aivara Vētrāja fotogrāfiju izstāde; no 12. marta
līdz 15. aprīlim – Intas Mednieces keramika.
12. martā 10.00 muižas kamīnzālē – Mārītes
Milzeres lekciju cikla “Kuldīgas novads literatūrā”
3. nodarbība par Mārtiņu Kalndruvu. Pasākumu
aicināti apmeklēt vēstures skolotāji, bibliotekāri
un citi interesenti.
KABILĒ
Līdz 21. martam bibliotēkā – kabilnieka Guntara
Jēkabsona darbi no koka.
10. martā 13.00 saieta namā – pašdarbnieku koncerts, kas veltīts Sieviešu dienai. Pēc koncerta
14.00 – Uģis Kuģis ar lekciju “Kā nepazaudēt sievišķību ikdienā.” Dalība pasākumā – bez maksas.
14. martā 13.00 bibliotēkā – tikšanās ar kabilnieku Guntaru Jēkabsonu un Ilvu Valdmani,
kuri praktiski demonstrēs, kā darbojas Guntara
gatavotā papīra griešanas ierīce.
25. martā 13.00 pie baznīcas piemiņas akmens –
represēto piemiņas brīdis.
31. martā 19.00 saieta namā – senioru deju
kolektīva “Kamēr vari” sadancis “Iedejosim
Lieldienās”. Ieeja – bez maksas.
KURMĀLĒ
Martā Priedaines bibliotēkā – Kārļa Dazarta
gleznu izstāde.
Martā pagasta vēstures istabā – izstāde “Tā
strādājām kolhozā” (fotogrāfijas no Stūru ģimenes albuma).
10. martā 19.00 pagasta pasākumu zālē – Kurmāles sieviešu vokālā ansambļa vārda došanas
svētki. Koncertā piedalīsies arī ansamblis no
Ēdoles.
12. martā, 14. martā, 16. martā 14.00 Priedaines
bibliotēkā – radošā darbnīca “Lieldienas gaidot”.

LAIDOS
Martā Laidu bibliotēkā – radošo darbu izstāde
“Lieldienu tematika”.
Martā Sermītes bibliotēkā – Pļavmuižas SN
mākslas studijas “Otiņas” dalībnieku darbu
izstāde “Laidi, Vanga. Vasara 2017”.
13. martā 13.00 Laidu bibliotēkā – radošā darbnīca “Lieldienas gaidot”.
17. martā 14.00 skolas sporta zālē – līnijdeju
kolektīva “Kafija” jubilejas koncerts un sadejošanās pasākums “Mirklis ar kafiju”. Uzstāsies arī
citi līnijdeju kolektīvi. Ieeja – bez maksas. Līdz
13. martam iespēja pieteikt transportu, zvanot
pa tālr. 29604482.
23. martā 14.00 Laidu bibliotēkā – radošā nodarbība “Lieldienu olu dekupāža”.
29. martā 19.00 skolas sporta zālē – Laidu amatierteātra pirmizrāde M. Hornas lugai “Biznesa
sievietes nedienas”. Ieeja – bez maksas. Līdz
22. martam iespēja pieteikt transportu, zvanot
pa tālr. 29604482.
29. martā 22.00 skolas sporta zālē – Lieldienu
balle, spēlēs Dainis Lazdiņš. Ieeja – 3 EUR.
Galdiņu skaits ierobežots, pieteikšana līdz
22. martam, zvanot pa tālr. 29604482.
PADURĒ
Martā bibliotēkā – Padures pagasta audēju
pulciņa 3. sezonas jaunākie darbi.
10. martā 20.00. Deksnes pasākumu zālē – sportistu un pašdarbnieku atpūtas vakars.
29. martā Deksnē – Lieldienu ieskaņas pasākums. 15.15 – multfilma “Nu, pagaidi!”;
16.00 – aktivitātes kopā ar Lieldienu zaķi;
18.00–21.00 – diskotēka bērniem un jauniešiem.
Ieeja – bez maksas.
PELČOS
Martā bibliotēkā – Kuldīgas fotokluba “Divas
upes” fotoizstāde “Vārmes fotoplenērs”.
9. martā 19.00 tautas namā – Sieviešu dienai
veltīts koncerts “Silta sirds”. Dziedās, dejos,
muzicēs: “Viva Fitness”, Kuldīgas bērnu un
jauniešu centra dziedātāji un dejotāji, vokālais
ansamblis “Avots” un koncertmeistars Zigurds.
Ieeja – bez maksas.
15. martā 14.00 “Pagrabiņā” – senioru debašu
klubiņa pirmā tikšanās. Pieteikties, zvanot pa

22. martā 11.00 Liepājas ielā 14,
Kuldīgā, p/a “Rumbiņa”

aicina savus biedrus uz sapulci.
Kuldīgas kultūras centrā
Ceturtdien, 22. martā, 19.00 – koncertizrāde “Laimes formula”. Jauna, muzikāla un
joku pilna izrāde ar Jāni Paukštello un Lailu Ilzi Purmalieti. Biļetes Kuldīgas kultūras centrā
un www.bilesuparadize.lv. Ieeja – 8, 10, 12 EUR.
Piektdien, 23. martā, 19.00 – grupas “Līvi” akustiskais koncerts “Bez štepseļiem”.
Biļetes Kuldīgas kultūras centrā un www.bilesuparadize.lv. Ieeja – 8, 10, 12 EUR.

Kino afiša
P.
Sv.
P.
O.
T.
C.

9.III
11.III
12.III
13.III
14.III
15.III

16.00
14.00
16.00
18.00
16.00
16.00

ALU CILVĒKS
2017, Lielbritānija, Francija
Ilgums 1’29
Animācijas piedzīvojumu filma
Filma dublēta latviešu valodā
U

P.
Sv.
P.
T.
C.

9.III
11.III
12.III
14.III
15.III

18.00
16.00
19.45
20.00
20.00

NEREDZAMAIS PAVEDIENS
2018, ASV
Ilgums 2’10
Drāma
16+

P.
Sv.
O.
C.

9.III
11.III
13.III
15.III

20.15
18.15
20.00
18.00

SPĒĻU NAKTS
2018, ASV, ilgums 1’40
Asa sižeta komēdija, detektīvfilma
16+

P.
O.
T.
P.
Sv.

12.III
13.III
14.III
16.III
18.III

18.00
16.00
18.00
18.00
17.30

PARADĪZE ‘89
2018, Latvija
Ilgums 1’29
Ģimenes filma
7+

P.
Sv.
P.
T.
C.

16.III
18.III
19.III
21.III
22.III

16.00
15.30
18.00
18.00
17.30

TRUSĪTIS PĒTERĪTIS
2018, ASV, Austrālija
Ilgums 1’34
Ģimenes piedzīvojumu komēdija
Filma dublēta latviešu valodā, U

P.
Sv.
P.
T.

16.III
18.III
19.III
21.III

20.00
19.30
20.00
20.00

DZIĻIE ŪDEŅI
2017, Lielbritānija, ilgums 1’41
Drāma, biogrāfija
12+

tālr. 26354396 (jautāt arī par nokļūšanu uz
pasākumu).
16. martā 14.00 “Pagastlejās” – pasākums
“Neredzamā bibliotēka”. Tikšanās un sarunas
par Pelču muižu, tās īpašniekiem un kungu māju
pagātnē un mūsdienās.
24. martā 14.00 “Pagrabiņā” – meistarklase
gleznošanā ar vilnu. Dalības maksa – 10 EUR.
Pieteikšanās pa tālr. 26354396.
RENDĀ
Martā bibliotēkā – TTMS “Kuldīgas palete”
dalībnieces Antras Laizānes gleznu izstāde
“Aicinājums manā krāsu pasaulē”.
24. martā 13.00 bibliotēkā – tikšanās ar novadnieci, grāmatas “Spēlītes” autori Gunitu
Lagzdiņu.
RUMBĀ
Martā bibliotēkā – Silvijas Teteres izšuvumu
izstāde.
Martā pagasta pārvaldes nama zālē – Daigas
Rozevskas gleznu izstāde.
12. martā 10.00 Ventas ciema “Bukaišos” – grāmatu jaunumi “Grāmata dvēselei” (pasākums ar
sirdij tuvu grāmatu).
13. martā 10.00 bibliotēkā, 14.00 Ventas ciema
“Bukaišos” – radošā darbnīca.
14. martā 14.15 Ventas ciema “Bukaišos” – kulinārijas pasākums gardēžiem.
12. martā 12.00 Ventas ciema “Bukaišos”,
15. martā 12.00 “Novadniekos” pasta ēkā,
16. martā 13.00 bibliotēkā – galda spēļu sacensības.
SNĒPELĒ
Martā bibliotēkā – Skrundas mākslas studijas dalībnieku darbu izstāde. Līdz 16. martam – virtuālā
izstāde “Grāmatu jaunumi Snēpeles bibliotēkā”.
8. martā 19.00 kultūras namā – svētki visām
pagasta sievietēm. Pavasarīgus sveicienus
programmā “Rožu tēja” sniegs Kristīne Dina
Bitēna un Atvars Sirmais. Aicināti arī kungi.
Ieeja – bez maksas.
14. martā 14.00 kultūras namā – skolēni aicināti
radoši izpausties un gatavot Lieldienu rotājumus.
Informācija pa tālr. 27843792.
15. martā 15.00 bibliotēkā – diskusija “Kāpēc vajadzīga bibliotēka laukos?” Diskusijā piedalīsies

Kuldīgas Galvenās bibliotēkas vadītāja L. Ostele,
Kuldīgas Galvenās bibliotēkas vadītājas vietniece
darbā ar pagastu bibliotēkām Daina Girvaite,
Snēpeles pagasta pārvaldes vadītājs Raivis
Jasinskis, kultūras nama vadītāja Raimonda
Vilmane, sociālā darbiniece Ārija Brūdere un
bibliotēkas vadītāja Biruta Damberga.
23. martā 10.00 bibliotēkā – tikšanās ar Skrundas
mākslas studijas vadītāju Daci Kudori.
23. martā 10.00 kultūras namā – praktisko nodarbību cikla “Radoši, praktiski, interesanti un
arī sātīgi” dalībnieces aicinātas uz tikšanos ar
Skrundas mākslas studijas vadītāju Daci Kudori.
24. martā 15.00 kultūras namā – Vaiņodes amatierteātris “Kuratieši” ar Andra Niedzviedža komēdiju “Trīsarpus atraitnes”. Ieeja – bez maksas.
2. aprīlī 12.00 brīvdabas estrādē – Lieldienas.
TURLAVĀ
Martā Turlavas bibliotēkā – Valda Lancmaņa
digitālās fotomākslas izstāde “Zudusī pasaule”;
PII grupas “Lāčuks” radošo darbu izstāde “Ziemīgās noskaņās”.
Martā Ķikuru bibliotēkā – radošās darbnīcas
darbu izstāde “Olu koks”.
8. martā 15.00 kultūras namā – “Cirks – klaunu
šovs”, ieeja – 1,50 EUR.
10. martā 22.00 kultūras namā – pašdarbnieku un
sportistu vakars. Dreskods – dzeltens (par godu
dzeltenā suņa gadam).
12. martā 12.00, 13. martā 12.00, 16. martā 12.00
Ķikuru bibliotēkā – radošā darbnīca “Lieldienas”.
24. martā 21.00 kultūras namā – slēgtais vakars ar klātiem galdiem “30+”. Ieeja – 9 EUR
no personas (balle – 4 EUR, galds – 5 EUR).
Spēlēs muzikants Māris Lembers. Pieteikties un
samaksāt līdz 16. martam kultūras nama vadītājai
Zandai Spuļģītei.
VĀRMĒ
Martā bibliotēkā –TTMS “Kuldīgas palete” dalībnieces Rasas Rasmanes akvareļu izstāde.
12.–28. martam – PII grupu bērnu darbu izstāde
“Lieldienas gaidot”.
8. martā 19.00 pamatskolas zālē – Vārmes
amatierteātris “Es un Tu” ar Ā. Alunāna lugu
“Šneiderienes”. Ieeja – bez maksas.

Pagastu sapulces 2018
Pagasts

Diena

Datums

Laiks

Vieta

Rumbas pagasts

Pirmdiena

26. marts

18.00

Mežvalde

Gudenieku pagasts

Trešdiena

28. marts

13.00

Pagasta pārvaldes ēka

Ēdoles pagasts

Pirmdiena

9. aprīlis

17.00

Kultūras nams

Pelču pagasts

10. aprīlis

17.30

Tautas nams

12. aprīlis

17.30

Kultūras nams

Īvandes pagasts

Otrdiena
Ceturtdiena
Pirmdiena

16. aprīlis

17.00

Īvandes muižas zāle

Vārmes pagasts

Otrdiena

17. aprīlis

15.00

Jauniešu centrs

Padures pagasts

18. aprīlis

17.30

Pagasta pārvaldes ēka

19. aprīlis

17.00

Saieta nams “Sencis”

Laidu pagasts

Trešdiena
Ceturtdiena
Otrdiena

24. aprīlis

15.30

“Bitīte” zāle

Rendas pagasts

Trešdiena

25. aprīlis

17.00

Kultūras nams

Kurmāles pagasts

Pirmdiena

30. aprīlis

17.00

Pagasta pasākumu zāle

Snēpeles pagasts

Trešdiena

2. maijs

17.00

Tautas nams

Turlavas pagasts

Kabiles pagasts

sporta pasākumi martā

10.III 11.00
		
10.III 14.00
		
10.III 14.00
		
11.III 11.00
		
11.III 15.00
		
11.III 15.00
		
15.III 10.00
16.III 12.00
17.III 9.00
		
17.III 12.00
17.III 15.00
		
17.III 15.00
		
18.III 14.00
		
18.III 15.00
		
20.III 10.00
		

Kuldīgas novada atklātais čempionāts telpu futbolā; KNSS halle,
Piltenes iela 25, Kuldīga
Kuldīgas novada atklātais čempionāts basketbolā; KNSS sporta nams,
Virkas iela 13, Kuldīga
Baltijas komandu čempionāts vieglatlētikā daudzcīņā; KNSS manēža,
Dzirnavu iela 13, Kuldīga
Baltijas komandu čempionāts vieglatlētikā daudzcīņā; KNSS manēža,
Dzirnavu iela 13, Kuldīga
Kuldīgas novada atklātais čempionāts telpu futbolā; KNSS halle,
Piltenes iela 25, Kuldīga
Kuldīgas novada atklātais čempionāts basketbolā; KNSS sporta nams,
Virkas iela 13, Kuldīga
LJČ volejbolā U-13 grupā meitenēm; KNSS halle, Piltenes iela 25, Kuldīga
LJČ volejbolā U-15 grupā meitenēm; KNSS halle, Piltenes iela 25, Kuldīga
draudzības spēles telpu futbolā U-7, U-10, U-16 grupās; KNSS halle,
Piltenes iela 25, Kuldīga
Kuldīgas kauss vieglatlētikā; KNSS manēža, Dzirnavu iela 13, Kuldīga
Kuldīgas novada atklātais čempionāts telpu futbolā; KNSS halle,
Piltenes iela 25, Kuldīga
Kuldīgas novada atklātais čempionāts basketbolā; KNSS sporta nams,
Virkas iela 13, Kuldīga
Kuldīgas novada atklātais čempionāts basketbolā; KNSS sporta nams,
Virkas iela 13, Kuldīga
Kuldīgas novada atklātais čempionāts telpu futbolā; KNSS halle,
Piltenes iela 25, Kuldīga
Kuldīgas novada skolēnu sacensības “Jauno vieglatlētu 4-cīņa”;
KNSS manēža, Dzirnavu iela 13, Kuldīga

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.
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