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šajā numurā

Policija atklāj noziegumus 
un aicina sadarboties 
> 2. lpp.

Kopā talkosim 
21. aprīlī
> 3. lpp. 

www.draugiem.lv/kuldigasnovads www.facebook.com/kuldigawww.twitter.com/kuldigasnovads

Aicina piedalīties 
Ģimenes veselības dienā 
> 5. lpp.

InGa BĒrZIŅa, Kuldīgas novada 
Domes priekšsēdētāja

Ideja par ģimenes parku, kurā ne tikai 
atpūsties, bet arī izglītoties un radoši 
izpausties, bijusi jau sen. Beidzot tā reali-

zēta skicēs un prezentēta Domes deputātiem. 
Parka galvenie atslēgvārdi – māksla, zinātne, 
inovācija, izziņa, piedzīvojums. Ja projektam 
izdosies atrast finansējumu, to varētu īstenot 
līdz 2028. gadam. 

Mākslas un zinātnes parku ģimenēm iecerēts 
veidot starp Sūru un Lauku ielu, iekļaujot arī Māras 
dīķi un tā apkārtni. Kopējā parka teritorija aizņemtu 
13 hektārus.

Lai saprastu kopējo redzējumu, apkopotu idejas 
un izstrādātu skices, idejas autori Artis Gustovskis 
un Andris Grīnvalds piesaistījuši dizaina risinājumu 
uzņēmumu SIA “Royal Key”.

Tā pārstāve Inga Ziņģe-Pupiņa skaidroja: 
“Mākslas un zinātnes parks “Like Baltic” uzsver 
ne tikai mākslu un radošumu, bet arī izglītību un 
novatorisku pieeju lietām. Tas savienotu Baltijas 
valstis – Latviju, Lietuvu un Igauniju – inovatīvā 
veidā, simboliski sasaistot atpazīstamus Baltijas 
objektus zinātnē, mākslā, tehnoloģijās un izglītībā.” 
Sagaidāms, ka Baltijas valstu pilsētas sadarbosies 
un iesaistīsies parka satura veidošanā un finansē-
juma piesaistē. Parks būs sadalīts vairākās zonās, 
katrai valstij dodot iespēju izvietot savus objektus 
vai ēkas.

Idejas autori ar šādu ģimenes parku grib pie-
saistīt uzmanību, kļūt atšķirīgi un radīt Kuldīgu 
kā zinātnes pilsētu, kurā bērniem ar Montesori un 
Valdorfa metodēm varētu attīstīt jaunas zināšanas, 
bet studentiem un topošajiem zinātniekiem tā būtu 
iespēja praktiski radīt idejas. Projekts veicinātu arī 
vietējo uzņēmējdarbību.

Parku veidotu vistrakākās idejas – piemēram, 

Ģimenes parks ar trakām un 
inovatīvām idejām

mākslas un zinātnes parks ģimenēm varētu atrasties pļavā starp Sūru un Lauku ielu, kā arī teritorijā ap māras dīķi, aizņemot 13 ha. 
Tajā bērni ar vecākiem varēs ne tikai izklaidēties, bet arī iegūt jaunas zināšanas.

zemūdens, kas atrastos uz sauszemes, bet, atrodoties 
tajā, apmeklētājiem radītu sajūtas kā ūdenī; retro 
vilciens, kas kursē pa parku; skatuve Māras dīķī, kas 
pati sevi nodrošina ar elektrību; netradicionāli bērnu 
rotaļu laukumi; brīvdabas ekspozīcija. Parka centrālajā 
ēkā būtu iekārtotas atvērtās laboratorijas mākslas un 
zinātnes eksperimentiem, darbnīcu telpas, 7D kino, 
telpās notiktu dažādas lekcijas, multifunkcionālas 
izstādes, tiktu piesaistīti Baltijas zinātnieki, māksli-
nieki un profesori, kā arī atrastos informācijas centrs, 
festivāla birojs, biļešu tirdzniecība un administrācija.

“Idejas ir gana trakas. Piemēram, “mikro zoo” – 
tajā viss ir mikroskopisks un to var apskatīt tikai 
caur palielināmo lēcu. Un ne visi dzīvnieki varbūt ir 
dzīvnieki. Savukārt reversajā Munameģī varētu kāpt 
iekšā, nevis augšā,” noslēpumaini idejas ieskicēja 
A. Grīnvalds. 

Tāpat parkā paredzēta zona naktsmītnēm – dažādu 
konstrukciju apartamentu mājiņas, kuras veidojuši 

zināmi mākslinieki. Ēdināšanas zonu veidotu, ņemot 
vērā Baltijas valstu tradīcijas un virtuvi. Paredzēta arī 
piknika vieta un labiekārtots treileru parks ar dušām.

“Lai radītu parkā objektus, darba grupā iesaistīsim 
inženierus, zinātniekus un arī bērnus. 7–12 gadus 
veciem bērniem ir nestandarta idejas un nākotnes 
redzējums. Tendence, kur virzāmies, ir apvienot viedo 
izglītības pieeju ar digitālām iespējām,” papildināja 
I. Ziņģe-Pupiņa.

Lielu daļu no objektiem darbinātu alternatīvā 
enerģija – stilizēts vēja ģenerators, saules baterijas vai 
enerģija, ko ražotu Alekšupīte, uz kuras vēsturiski jau 
bijusi spēkstacija.

Idejas autori ģimenes parka izveidei cer piesaistīt 
pašvaldības finansējumu, Eiropas Savienības fondu 
naudu un privātās investīcijas. Finansējumu varētu arī 
iegūt, ik gadu rīkojot mākslas un zinātnes festivālus.

SIGnETa LaPIŅa, 
sabiedrisko attiecību speciāliste

Idejas autors, 
12. Saeimas deputāts 
artis Gustovskis ar 
radošo komandu 
Domes deputātiem 
prezentēja redzējumu 
mākslas un zinātnes 
parka saturam.

SIA “Royal Key” vizualizācija

SIGNETAS LAPIŅAS foto

Kuldīgas Jauniešu mājā 6. aprīlī no-
risinājās 8. Kuldīgas novada Lūgšanu 
brokastis, kurās pulcējās vairāk nekā 
100 cilvēku. Šī gada tēma: “Tu uzcelsi 
vecās posta vietas, tu atjaunosi agrāko 
cilšu pamatus, un tevi sauks par plaisu 
pielīdzinātāju un par apdzīvojamu vietu 
atjaunotāju” /Jesaja 58:12/. 

Cilvēkiem, kuri uzņēmušies lielu 
atbildību, nepieciešams iedrošinājums, 
vadība un spēks, ko var dot tikai Dievs. 
Šādā ticībā un pārliecībā Kuldīgā ik 
gadu tiek organizētas Lūgšanu brokas-
tis. Šoreiz tajās piedalījās un svētību 
deva Latvijas evaņģēliski luteriskās 
baznīcas bīskaps Henss Martins Jen-
sens, Romas katoļu baznīcas bīskaps 
Viktors Stulpins un mācītāji, kuri 
kalpo Kuldīgas un apkārtējo novadu 
draudzēs. Pasākumu vadīja mācītājs 
Mārtiņš Burke-Burkevics, bet muzicē-
ja Kuldīgas bērnu un jauniešu centra 
(BJC) ansamblis “Mona” Sangritas 
Upenieces vadībā. “Monas” jauniešu 
muzikālie priekšnesumi saviļņoja 
klātesošos un raisīja neaizmirstamas 
emocijas. Pasākumu svinīgāku un 
vēl patriotiskāku darīja Mārtiņa Bur-
kes-Burkevica balss, kas skaisti iekļā-
vās kopīgi izpildītās dziesmās.

Uz brokastīm un lūgšanu bija aici-
nāti Kuldīgas novada Domes deputāti, 
pašvaldības iestāžu un uzņēmumu va-
dītāji, mācību iestāžu direktori, biznesa 
un dažādu nozaru pārstāvji, māksli-
nieki, sportisti, žurnālisti un Kuldīgas 
novadā esošo draudžu pārstāvji.

Silva Jeromanova-Maura, ļoti īpašs 
cilvēks un SIA “Silja” īpašniece, kura 
vairāku gadu garumā ziedo stipendijām 
Kuldīgas talantīgajiem jauniešiem, 
sniedza liecību, iedrošinot, iedvesmojot 
un arī liekot pasmaidīt. Savukārt BJC 
jaunieši demonstrēja pašu sagatavotu 
īsfilmu “Vai viegli būt jaunam?” Manas 
paaudzes intervētie cilvēki uzskatīja, ka 
tagad ir vieglāk nekā jaunībā, bet mūs-
dienu jauniešiem ir nepieciešama liela 
uzņēmība, spēja piecelties pēc pirmajām 
neveiksmēm, zinātkāre un radošums.

Lūgšanas un kopā būšana stiprināja 
mūs un iedvesmoja jauniem darbiem. 
Pirms nedēļas iniciatīvas grupa Arta 
Gustovska un Andra Grīnvalda vadībā 
prezentēja ilgi lolotu ideju par mākslas 
un zinātnes parku Kuldīgā. Tā būtu 
ideāla vieta ģimenēm ar bērniem, kur 
ne tikai izklaidēties un pavadīt laiku 
kopā, bet arī izglītoties un gūt jaunas 
zināšanas netradicionālā veidā. Šobrīd 
varam to saukt par mūsu sapņu projek-
tu, jo priekšā vēl daudz darāmā, bet bez 
uzdrošināšanās un sapņiem jau nebūtu 
arī lielu projektu.

Lai pavasaris, kurš beidzot atnācis 
ar skaistu laiku, gājputnu balsīm un 
ziedošām vizbulītēm, jūs iedvesmo 
skaistiem sapņiem, lieliem mērķiem 
un jauniem darbiem!

Iedvesma jauniem 
darbiem
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KuLDīGaS novaDa PašvaLDīBa 
saskaņā ar Publiskas personas mantas 

atsavināšanas likumu
pārdod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli

nekustamo īpašumu – 
dzīvokli “ārsta māja”-5, 
rendas pagastā, kadastra 
Nr. 62809000120. Īpašuma 
s a s t ā v s :  v i e n i s t a b a s 
dzīvoklis ar kopējo platību 
24,6 m2 un kopīpašuma 
246/3706 domājamās 
daļas no daudzdzīvokļu 
dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 62800070277001 un 
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 62800070277, platība 
1,291 ha.

Nosacītā cena – 650 EUR, drošības nauda – 65 EUR, reģistrācijas 
maksa – 15 EUR, izsoles solis – 50 EUR. Izsole notiks 14. maijā 
15.30 Kuldīgas novada pašvaldības mazajā zālē Baznīcas ielā 1, 
Kuldīgā. Dalībnieku reģistrācija no sludinājuma publicēšanas dienas 
līdz 11. maija 11.00.

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

KuLDīGaS novaDa PašvaLDīBa 
saskaņā ar Publiskas personas mantas 

atsavināšanas likumu
pārdod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli

nekustamo īpašumu – 
“Priedulāj i” ,  rendas 
p a g a s t ā ,  k a d a s t r a 
Nr. 62800080086. Īpašuma 
sastāvs: zemes vienība 
ar kadastra apzīmējumu 
62800080086,  p lat ība 
2,09 ha.

Nosacītā cena – 2500 EUR, drošības nauda – 250 EUR, 
reģistrācijas maksa – 15 EUR, izsoles solis – 100 EUR. Izsole notiks 
14. maijā 13.00 Kuldīgas novada pašvaldības mazajā zālē Baznīcas 
ielā 1, Kuldīgā. Dalībnieku reģistrācija no sludinājuma publicēšanas 
dienas līdz 11. maija 11.00.

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

Privatizācijas aģentūra
pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli 

nekustamā īpašuma “avotnieki”, Snēpeles pagastā, Kuldīgas 
novadā, kadastra nr.6290 003 0076, valsts ¼ domājamo daļu.

Izsoles sākumcena – 288 EUR, nodrošinājums – 28,80 EUR. Nodro-
šinājums jāiemaksā līdz pieteikuma iesniegšanai. Izsole notiks 11. maijā 
14.30. Pieteikšanās izsolei līdz 26. aprīlim 16.00. Pieteikumu reģistrācija 
un izsole notiek Privatizācijas aģentūrā, K.Valdemāra ielā 31, Rīgā.

Izsole notiek, ja pirmpirkuma tiesīgās personas neizmanto savas 
tiesības. Pirmpirkuma tiesības ir nekustamā īpašuma kopīpašniekam. 
Pieteikumu par pirmpirkuma tiesību realizēšanu var iesniegt viena 
mēneša laikā no sludinājuma publicēšanas dienas oficiālajā izdevumā 
“Latvijas Vēstnesis”.

Izsoles noteikumi pieejami www.pa.gov.lv/izsoles. Pirkuma apmak-
sa: tūlītēja samaksa vai nomaksa līdz 5 gadiem. Informācija par īpašuma 
apskati pa tālr. 67021348, 67021413, 67021300. 

KuLDīGaS novaDa PašvaLDīBa
saskaņā ar Publiskas personas mantas 

atsavināšanas likumu
pārdod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli

nekustamo īpa-
š u m u  –  d z ī v o k l i 
“Pūpoli”-16, vārmes 
pagastā ,  kadas t ra 
Nr. 62969000111. Īpa-
šuma sastāvs: divistabu 
dzīvoklis ar kopējo platī-
bu 52,3 m2 un kopīpašu-
ma 504/13437 domāja-
mās daļas no daudzdzī-
vokļu dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 62960030216001 un 
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 62960030216, platība 0,29 ha.

Nosacītā cena – 1500 EUR, drošības nauda – 150 EUR, reģis-
trācijas maksa – 15 EUR, izsoles solis – 100 EUR. Izsole notiks 
14. maijā 14.30 Kuldīgas novada pašvaldības mazajā zālē Baznīcas 
ielā 1, Kuldīgā. Dalībnieku reģistrācija no sludinājuma publicēšanas 
dienas līdz 11. maija 11.00.

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

KuLDīGaS novaDa PašvaLDīBa 
saskaņā ar Publiskas personas mantas 

atsavināšanas likumu
pārdod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli

n e k u s t a m o 
īpašumu “Dzelmes 
barības virtuve”, Laidu 
pagastā ,  kadast ra 
Nr.  62640040250 . 
Ī p a š u m a  s a s t ā v s : 
zemes  v i en ība  a r 
kadastra apzīmējumu 
6 2 6 4 0 0 4 0 2 5 0 , 
platība 0,3258 ha, un 
ražošanas nozīmes ēka (lopbarības sagatavošanas cehs) ar kadastra 
apzīmējumu 62640040250001, platība 323,60 m2.

Nosacītā cena – 2100 EUR, drošības nauda – 210 EUR, 
reģistrācijas maksa – 15 EUR, izsoles solis – 100 EUR. Izsole notiks 
14. maijā 14.00 Kuldīgas novada pašvaldības mazajā zālē Baznīcas 
ielā 1, Kuldīgā. Dalībnieku reģistrācija no sludinājuma publicēšanas 
dienas līdz 11. maija 11.00.

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

Bērni var saņemt bezmaksas ērču encefalīta potes
Arī šogad Kuldīgas novadā deklarētie bērni 
no viena līdz 18 gadu vecumam aicināti bez 
maksas saņemt valsts nodrošinātu vakcinā-
cijas kursu pret ērču encefalītu.

Vakcināciju plāno un veic ģimenes ārsts, 
kura pamatprakse ir attiecīgajā teritorijā. 
Ja bērns ir reģistrēts endēmiskajā teritorijā, 
bet viņa ģimenes ārsta prakse neatrodas šajā 

teritorijā, vakcinācija jāveic pie cita ģimenes 
ārsta – pie tāda, kura prakse atrodas kādā no 
endēmiskajām teritorijām. Piemēram, bērna 
dzīvesvieta ir deklarēta Alsungas novadā, bet 
pie ģimenes ārsta pacients ir reģistrēts Rīgā, 
kur ikdienā dzīvo un strādā viņa vecāki. Šajā 
gadījumā bērnam pienākas valsts apmaksāta 
vakcinācija pret ērču encefalītu, jo Alsungas 
novads ir iekļauts endēmisko teritoriju saraks-

tā. Tā kā bērna ģimenes ārsts, kas praktizē Rīgā, 
nevarēs nodrošināt bezmaksas vakcināciju pret 
ērču encefalītu, bērnam jādodas pie kāda no 
ģimenes ārstiem, kam pamatprakse ir Alsungas 
novadā, iepriekš vizīti saskaņojot.

Ministru kabineta noteikumi Nr. 330 “Vak-
cinācijas noteikumi” paredz, ka bāreņi un 
bez vecāku gādības palikuši bērni var saņemt 
vakcināciju visā Latvijas teritorijā, neatkarīgi 

no dzīvesvietas.
2018. gadā par endēmiskajām teritorijām 

atzīts 31 Latvijas novads, tai skaitā Kuldīgas 
novads. Epidēmiskās teritorijas tiek noteiktas, 
veicot epidemioloģiskās uzraudzības datu 
analīzi par saslimstību ar ērču encefalītu piecu 
gadu periodā (2013.–2017. gadā).

SIGnETa LaPIŅa, 
sabiedrisko attiecību speciāliste

Policija aicina sadarboties noziegumu 
novēršanā un atklāšanā

Valsts un pašvaldības policija aktīvi 
darbojas pārkāpumu novēršanā 
un noziegumu atklāšanā, taču, lai 
vainīgos noskaidrotu un pierādītu 
viņu vainu, svarīga arī iedzīvotāju 
iesaistīšanās.

Valsts policijas Kurzemes reģiona pār-
valdes Kuldīgas iecirkņa priekšnieks Nor-
munds Aleckis uzskata, ka izmaiņas Valsts 
policijas darba organizācijā, kas ieviestas 
2017. gada sākumā, ir bijušas pareizas. 
Pārmaiņu mērķis bijis palielināt policistu 
klātbūtni ielās, veicinot noziegumu novēr-
šanu un noziedzības samazināšanu. Nereti 
arī ikdienā, ne tikai lielo pasākumu laikā, 
piesaistīti papildspēki no reģiona. Statisti-
ka rāda, ka noziedzīgo nodarījumu skaits 
Kuldīgas novadā ir samazinājies, tāpat arī 
smagie noziegumi. Iecirkņa priekšnieks 
to skaidro ar prevencijas darbu. Viena no 
Kuldīgas iecirknim izvirzītajām prioritā-
tēm ir sevišķi smagu noziegumu novēršana 
un atklāšana. Tas arī izdevies – pērn atklāti 
deviņi šādi noziegumi, saucot vainīgās 
personas pie kriminālatbildības.

Egles dedzinātājs 
noskaidrots
Visskaļākais gadījums pēdējā laikā 

bija Ziemassvētku egles dedzināšana Pil-
sētas laukumā, nodarot pašvaldībai mate-
riālos zaudējumus 3200 EUR. Policija šo 
gadījumu kvalificējusi kā sevišķi smagu 
noziegumu, jo tas saistīts ar tīšu dedzi-
nāšanu. Izmeklēšanas gaitā gūta pilnīga 
pārliecība, ka noziegums veikts apzināti. 
Aizdomās turētais ir kāds 1988. gadā dzi-
mis kuldīdznieks, kurš svētku egli aplējis 
ar degvielu un aizdedzinājis. Vīrietis jau 
iepriekš ir nonācis policijas redzeslokā, 
kā arī ticis sodīts. Nu viņam būs atkārtoti 

jāstājas tiesas priekšā.

Izņem rekordlielu
narkotiku daudzumu
N. Aleckis norāda, ka pastiprinātu 

uzmanību policija pievērš nelikumīgai 
narkotisko vielu apritei. Problēma Kul-
dīgas novadā, tāpat kā citviet Latvijā,  
ir aktuāla, nelikumīgas narkotisko vielu 
aprites gadījumi pērn konstatēti mazāk. 
2017. gadā ticis izņemts ievērojams 
daudzums ar šķidrumu (3 litri), kas satur 
ļoti bīstamu narkotisko vielu gammahid-
roksibutirskābi. Šīs lietas izmeklēšana jau 
noslēgusies, tā nosūtīta Kuldīgas rajona 
prokuratūrai kriminālvajāšanas uzsākša-
nai. Arī šis noziedzīgais nodarījums kva-
lificējams kā sevišķi smags. Cīnoties ar 
nelikumīgu akcizēto preču apriti, izņemts 
nelegāls alkohols, cigaretes un degviela. 

Izplatītākais noziegums – 
zādzības
N. Aleckis skaidro, ka visbiežāk 

reģistrētais noziedzīgais nodarījums ir 
zādzība. Samērā izplatītas ir zādzības no 
mājām laukos, tāpēc iecirkņa priekšnieks 
aicina māju saimniekus darīt visu iespē-
jamo, lai savus īpašumus pasargātu: neat-
stāt vērtīgas mantas, ja īpašumā nedzīvo 
pastāvīgi, aprīkot mājas ar signalizāciju, 
video novērošanu, sadarboties ar kaimi-
ņiem, pievērst uzmanību aizdomīgām 
mašīnām, fiksēt to numurus, automašīnas 
marku. Tāpat N. Aleckis aicina pieskatīt 
traktorus un citu lauksaimniecības teh-
niku, jo arī to nereti mēdz noskatīt zagļi. 
Aktuāla problēma ir nelikumīga koku 
ciršana, šīs problēmas risināšanā un no-
ziegumu novēršanā policija sadarbojas ar 
Valsts meža dienestu.

vandāļus noķert palīdz kameras
Milzīgs atspaids Valsts policijai 

noziegumu izmeklēšanā ir pašvaldības 
policijas kameru video ieraksti. Paš-
valdības policijas priekšnieks Rinalds 
Gūtpelcs piebilst: dažkārt kameru ieraksti 
palīdzot atklāt arī krāpšanas gadījumus, 
kad cilvēks mēģinājis maldināt policiju 
un citas institūcijas. Pašvaldības policija 
Valsts policijai ar video ierakstiem palī-
dzot vidēji 4 – 5 reizes nedēļā. Kopumā 
pašvaldības video novērošanas sistēmā 
darbojas vairāk nekā 60 kameru, kam 
klāt vēl jāpierēķina arī tās kameras, kas 
piestiprinātas pie pašvaldības policistu 
vestēm.

R. Gūtpelcs ir gandarīts, ka pārkāpēji, 
kas bojā citiem piederošu mantu, tiek no-
tverti, piemēram, ir zināms, kurš nozāģēja 
galotni Piltenes ielā augošai sudrabeglei, 
kurš nolauza Stendes ielā iestādītās liepi-
ņas, ir notverti ceļa zīmju un informācijas 
stendu bojātāji un citi likumpārkāpēji. 

aicina iedzīvotājus 
sadarboties
Gan Valsts, gan pašvaldības policija 

aicina iedzīvotājus sadarboties noziegu-
mu novēršanā un atklāšanā. Atgādinām, 
ka pašvaldības policijas patruļu var sa-
zvanīt pa tālruni 28881288 vai 63320373. 
Savukārt Valsts policijai jāzvana 110 vai 
arī iecirkņa inspektoriem. Informāciju var 
sniegt arī anonīmi. N. Aleckis skaidro, 
ka Valsts policija saņemto informāciju 
pārbauda un uzkrāj elektroniskā sistēmā, 
kas pieejama visiem policistiem Latvijā 
un var izrādīties noderīga arī vēlāk. In-
formāciju var iesūtīt arī e-pastā. 

KrISTīnE DuĻBInSKa, 
mārketinga un sabiedrisko attiecību 

nodaļas vadītāja
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Aprīlis tradicionāli izsludināts par “Spod-
rības mēnesi”, kad novada iedzīvotāji, uz-
ņēmēji, izglītības un pašvaldības iestādes 
aicinātas sakopt vidi ap sevi Lielajā talkā. 
Kuldīgas novada pašvaldība ikvienu aici-
na talkot 21. aprīlī, lai pavasara palu šovu 
“Lido zivis Kuldīgā” 28. aprīlī sagaidītu 
skaistā un tīrā vidē.

Katrs no mums droši vien ir ievērojis kādu 
nesakoptu stūrīti. Šī mēneša laikā mums ir 
dota iespēja nesakārtotās vietas sakopt pašiem.

Talkot gribētāji aicināti oficiāli pieteikt 
savas izvēlētās talkas vietas mājaslapā www.
talkas.lv līdz 20. aprīlim, norādot atbildīgo 

personu par talkas organizēšanu, kurai būs 
iespējams saņemt maisus un vienoties ar 
pašvaldību par savākto atkritumu aizvešanu. 
Par vietām, kuras būtu nepieciešams sakopt, 
ziņot Lielās talkas organizatorei Kuldīgā – 
pašvaldības vides speciālistei Dacei Jansonei 
pa tālruni 633324935, 27025423 vai e-pastā: 
dace.jansone@kuldiga.lv.

Kuldīgas novada pagastu pārvaldēs var 
saņemt informāciju par talkas norisi pagastos. 
Tur pagastu iedzīvotāji varēs saņemt arī baltos 
atkritumu maisus.

Par atkritumu maisu saņemšanu no 16. ap-
rīļa jāinteresējas SIA “Kuldīgas komunālie 
pakalpojumi” pie dispečeres Aivitas Silves-

trovas pa tālruni 63322380, 26674543 vai 
Dārzniecības ielā 9, Kuldīgā.

Šogad dalīs baltus maisus, kurus pēc talkas 
nogādās atkritumu poligonā. Par pilnajiem 
atkritumu maisiem obligāti jāpaziņo pagastu 
pārvaldēs vai dispečerei A. Silvestrovai, lai 
zinātu to savākšanas vietas.

Svarīgi atcerēties, ka Lielās talkas atkritumi 
nav vecās mantas no māju pagrabiem un atkri-
tumu kaudzes privātmāju un daudzdzīvokļu 
māju teritorijās. Lielā talka ir koplietošanas 
teritoriju sakopšanas pasākums katrā Latvijas 
pilsētā un novadā. Tajā aicināts piedalīties ik-
viens Latvijas iedzīvotājs, kam rūp ilgtspējīga 
valsts attīstība un iespēja dzīvot nepiesārņotā, 

skaistā vidē.
2 0 1 8 .  g a d ā 

Lielās talkas vad-
motīvs – “Mainām 
Latviju! Mainā-
mies paši!” Tas 
atgādina, ka pār-
maiņas mums vis-
apkārt iespējamas tikai tad, ja mēs paši tās vē-
lamies. Būsim atbildīgi un cienīsim sevi, viens 
otru un arī apkārtējo vidi, kurā paši dzīvojam!

SIGnETa LaPIŅa, 
sabiedrisko attiecību speciāliste

Mainām Latviju un sevi talkojot!

Skolēni vasarā varēs strādāt
Kuldīgas novada uzņēmēji un zemnieki 
aicināti pieteikties skolēnu nodarbinātības 
projektam, bet 16 un 17 gadus vecie jau-
nieši – darbam vasaras brīvlaikā. 

Iespēja apgūt darba prasmi un iemaņas 
tiks nodrošināta jauniešiem, kuru dzīvesvieta 
deklarēta Kuldīgas novadā un kuri mācās 
vispārizglītojošās vai profesionālās izglītības 
iestādēs. Laikā no 1. jūnija līdz 31. augustam 
paredzēts nodarbināt aptuveni 170 jauniešus, 
darbu piedāvājot rindas kārtībā. 

Nodarbinātie skolēni strādās vienu mēnesi 

četras stundas dienā, 20 stundas nedēļā, saņe-
mot atlīdzību pēc valstī noteiktās minimālās 
stundas tarifa likmes par faktiski nostrādātajām 
stundām.

Darbs vasarā sniedz jauniešiem izpratni par 
dažādām profesijām un nepieciešamo zināšanu 
līmeni tajās, darba saturu, pienākumiem un 
atbildību pret darbu. Tā ir iespēja gūt praktisko 
pieredzi profesionāļu uzraudzībā un nopelnīt 
savu pirmo algu.

Jaunieši no 16. aprīļa līdz 18. maijam tiek 
aicināti iesniegt aizpildītu pieteikuma anketu 
un ārsta izziņu par veselības stāvokli Kuldīgas 

novada pašvaldībā Administratīvās nodaļas 
speciālistei Baibai Mālniecei (102. kabinetā, 
Baznīcas ielā 1, Kuldīgā) vai novada pagastu 
pārvaldēs lietvedei/sekretārei.

Savukārt uzņēmēji aicināti no 9. līdz 27. ap-
rīlim B. Mālniecei pieteikt nodarbināmo sko-
lēnu skaitu, iesniedzot rakstisku pieteikumu. 
Uzņēmējam jāaizpilda pieteikuma veidlapa, 
apņemoties segt 50% no darba devēja valsts so-
ciālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām.

Nodarbinātības pasākumus vasaras brīv-
laikā koordinēs un kontrolēs Kuldīgas novada 
pašvaldība. Pašvaldības izveidota darba grupa 

līdz 24. maijam izvērtēs skolēnu iesniegtās 
pieteikumu anketas. Par izvērtēšanas rezultā-
tiem skolēni tiks informēti septiņu dienu laikā.

Pieteikuma anketu un plašāku informāciju 
par projekta noteikumiem varēs skatīt mājas-
lapā: www.kuldiga.lv.

Kuldīgas novada pašvaldība pirmo reizi 
skolēnu projektu īstenoja 2011. gadā. Kopš tā 
laika uzņēmēji un zemnieki skolēniem nodro-
šinājuši 1078 darba vietu.

SIGnETa LaPIŅa, 
sabiedrisko attiecību speciāliste

apstiprina nolikumus un 
saistošos noteikumus
Apstiprināja Kuldīgas 2. vidusskolas 

nolikumu jaunā redakcijā.
Apstiprināja Kuldīgas novada sporta 

skolas attīstības plānu 2018. - 2021. ga-
dam.

Apstiprināja noteikumus Kuldīgas 
novada izglītības iestāžu vadītāju vēr-
tēšanai, kā arī iesnieguma veidlapu iz-
glītības iestādes vadītāja profesionālās 
darbības novērtēšanai un algas procen-
tuālā paaugstinājuma aprēķināšanas 
kārtību. Izveidoja komisiju Kuldīgas 
novada izglītības iestāžu vadītāju vērtē-
šanai (V. Gotfridsons, I. Dambīte-Dam-
berga, I. Ozola, S. Dubure, L. Mačtama, 
V. Krauze).

Apstiprināja Kuldīgas novada paš-
valdības nolikumu “Par grāmatvedības 
organizāciju un kārtošanu Kuldīgas 
novada pašvaldībā”.

Apstiprināja Vārmes pagasta pār-
valdes maksas pakalpojumu cenrādi 
un Kuldīgas novada bērnu un jauniešu 
centra maksas pakalpojumu cenrādi. 
Tie stājas spēkā ar 2018. gada 1.aprīli. 

Apstiprināja noteikumus par kārtī-
bu, kādā organizējami nodarbinātības 
pasākumi 2018. gada vasaras brīvlaikā 
Kuldīgas novadā. Izsludināja uzņēmēju 
un skolēnu pieteikšanos nodarbinātības 
pasākumiem.

Finanšu jautājumi
Nolēma piedalīsies Latvijas Vi-

des aizsardzības fonda izsludinātajā 
projektu konkursa aktivitātē “Īpaši 
aizsargājamo dabas teritoriju (ĪADT) 
dabas aizsardzības plānu ieviešana” ar 
projektu “Dabas un bioloģiskās daudz-
veidības aizsardzība un saglabāšana 
dabas liegumā “Ventas ieleja””. Projekta 
apstiprināšanas gadījumā nodrošinās 
līdzfinansējumu projekta realizācijai.

Nolēma piedalīties Lauku atbalsta 
dienesta pasākumā “Ieguldījumi meža 
platību paplašināšanā un dzīvotspējas 
uzlabošanā” ar projektu “Meža ekono-
miskās vērtības uzlabošana saimniecī-
bās “Kopsaimnieki”, “Silavas” un “Med-
ņi””. Projekta apstiprināšanas gadījumā 
tiks nodrošināts pašvaldības budžeta 
finansējums projekta realizācijai.

Iesniedza projekta pieteikumu “Ūde-
ņu bioloģisko resursu aizsardzība 
Kuldīgas novadā” Zivju fonda padomei 
10226,97 EUR saņemšanai, nodrošinot 
līdzfinansējumu 1136,33 EUR.

Piešķīra 2018. gadā nekustamā 
īpašuma nodokļa atvieglojumu par dzī-
vokļa īpašumu (par ēku) Baznīcas ielā 
32-2, Baznīcas ielā 32-5 un Baznīcas 
ielā 32-7, Kuldīgā,  jo īpašnieki ar sa-
viem finanšu resursiem ir piedalījušies 
vēsturiskas ēkas fasādes atjaunošanā.

Apstiprināja un finansiāli atbalstīja 
14 pieteikumus projektā “Vasaras inte-
rešu un talantu skola 2018”.  

Atļāva Kuldīgas Centra vidusskolai 
pieņemt no SIA ”Vēvers” ziedojumu 
150 EUR projekta ”Starpkultūru dialogs 
slāvu valodās” realizācijai.

Atļāva Ēdoles pamatskolai pieņemt 
ziedojumu no AS “Augstsprieguma 
tīkls” 600 EUR, lai nodrošinātu skolas 
divu tautisko deju kolektīvu piedalīša-
nos svētkos ”Latvju bērni danci veda” 
2018. gada jūnijā Jelgavā.

nosaka īres maksu
Ar 2018. gada 1. jūliju uz nenoteik-

tu laiku dzīvojamās mājas Planīcas 
ielā 12, Kuldīgā, pašvaldībai piede-
rošam dzīvoklim noteica īres maksu 
0,643 EUR/m2 ar PVN.

Dzīvo jamās mājas Je lgavas 
ielā 38, Kuldīgā, pašvaldībai piedero-
šiem dzīvokļiem noteica īres maksu 
0,977 EUR/m2 ar PVN.

Bet dzīvojamās mājas ”Pūpoli”, 
Vārmes pagastā, pašvaldībai piede-
rošiem dzīvokļiem noteica īres maksu 
0,406 EUR/m2.

Izsoles 
Atsavinās atkārtotā mutiskā izsolē ar 

augšupejošu soli pašvaldības dzīvokļa 
īpašumu “Sluķi 2”-1, Ēdoles pagastā, 
un nekustamo īpašumu “Ziediņi”, 
Turlavas pagastā, samazinot izsoles 
sākumcenas.

Atsavinās mutiskā izsolē ar augšupe-
jošu soli nekustamo īpašumu “Garāžas” 
un īpašumu “Dzelmes barības virtuve”, 
Laidu pagastā. Noteica izsoles sākumce-
nas un apstiprināja izsoles noteikumus.

Nodos atsavināšanai publiskā iz-

solē ar augšupejošu soli pašvaldības 
nekustamo īpašumu Piltenes ielā 25A, 
Kuldīgā. Noteica izsoles sākumcenu un 
apstiprināja izsoles noteikumus.

Atsavinās mutiskā izsolē ar augšupe-
jošu soli pašvaldības dzīvokļa īpašumu 
Ventspils ielā 27A-8, Kuldīgā, dzīvokļa 
īpašumu “Pūpoli—16, Vārmes pagastā, 
un dzīvokļa īpašumu “Ārsta māja”-5, Ren-
das pagastā. Noteica izsoļu sākumcenas 
un apstiprināja izsoles noteikumus.

Atsavinās mutiskā izsolē ar augš-
upejošu soli nekustamo īpašumu 
“Priedulāji”, Rendas pagastā. Noteica 
izsoles sākumcenu un apstiprināja 
izsoles noteikumus.

Atsavinās pašvaldības nekustamo 
īpašumu “Orhidejas”, Padures pagastā. 
Noteica atsavināmā īpašuma nosacīto 
cenu.

Izsludināja zemes vienības “Jaun-
brūderi”, Gudenieku pagastā, “Pa-
līgsaimniecības”, Laidu pagastā, un 
“Ābeļdārzi”, Īvandes pagastā, nomas 
tiesību bez apbūves tiesībām publisku 
izsoli ar augšupejošu soli. Noteica izso-
les sākumcenu un apstiprināja izsoles 
noteikumus.

Turpinās atsavināšanas procesu 
un veiks atkārtotu nekustamā īpašuma 
“Ķikuru pienotava”, Turlavas pagastā, 
novērtēšanu.

Samazināja izsoles sākumcenu 
(1280 EUR) nekustamajam īpašumam 
“Ēdnīca”, Vilgālē, Kurmāles pagastā.

Zemes noma 
Iznomāja fiziskām personām zemes 

vienības: “Hartmaņi” (1,5 ha), “Palīg-
saimniecības” un “Krūmāji 1” (4,9 ha), 
Kabiles pagastā, “Meldri” (7,1 ha), “Pa-
līgsaimniecības” un “Vizbuļi”-1, Laidu 
pagastā, “Kalmes” (0,8 ha), Vārmes 
pagastā, “Starpgabali”, Pelču pagastā 
un “Stūrīši 1”, Rumbas pagastā.

Iznomāja fiziskai personai uz 10 
gadiem vienu pusi domājamo daļu no 
zemesgabala Parka ielā 17, Kuldīgā.

Iznomāja zemnieku saimniecībai 
“Sprīdīši” lauksaimniecības zemi nekus-
tamajā īpašumā “Palīgsaimniecības”, 
Laidu pagastā, bet zemnieku saimniecī-
bai “Irbēni” zemi nekustamajā īpašumā 
“Karjeri”, Laidu pagastā.

Iznomāja SIA “Agro-B” lauksaimnie-
cības vajadzībām nekustamo īpašumu 
ar kadastra apzīmējumu 62460010064, 
Ēdoles pagastā.

Pagarināja noslēgtos zemes nomas 
līgumus par nekustamajiem īpašumiem: 
“Vecteskavas”, Rumbas pagastā, “Adle-
ri”, “Kalnāres 1” un “Palīgsaimniecības”, 
Kabiles pagastā. 

Pagarināja zemes nomas līguma 
termiņu līdz 2021. gada 31. maijam par 
zemesgabala daļu Liepājas iela 3, Kul-
dīgā, vasaras alus terases ierīkošanai. 

Pagarināja nekustamā īpašuma 
“Brūklenāji”, Ēdoles pagastā, nomas 
līguma termiņu.

Izbeidza noslēgtos zemes nomas 
līgumus par nekustamajiem īpašumiem: 
“Rieti”, Vārmes pagastā, “Saknes 22”, 
Ēdoles pagastā, “Lāses”, Vārmes pa-
gastā, “Palīgsaimniecības”, Turlavas 
pagastā.

nekustamais īpašums
Nepieņēma dāvinājumā nekustamo 

īpašumu ”Ausmas”, Rendas pagastā, 
jo nekustamais īpašums nav izmanto-
jams pašvaldības autonomo funkciju 
veikšanai.

Nostiprināja zemesgrāmatā pašval-
dības īpašuma tiesības uz 25 dzīvokļu 
īpašumiem.

Pagarināja nomas līgumā noteiktos 
termiņus ēkas būvniecībai Dzirnavu 
ielā 16, Kuldīgā.

Atstāja negrozītu Kuldīgas nova-
da pašvaldības Nekustamo īpašu-
mu nodaļas lēmumu “Par lietošanas 
mērķa maiņu nekustamajā īpašumā 
“Lejaspriednieki”, Rumbas pagastā, 
un nekustamajā īpašumā “Liepnieki”, 
Rumbas pagastā.”

Grozīja Kuldīgas novada Domes 
2017. gada 21. decembra lēmumu “Par 
vidi degradējošo, sagruvušo vai cilvēku 
drošību apdraudošo būvju saraksta 
apstiprināšanu Kuldīgas pilsētā un 
Kuldīgas novada pagastos”, svītrojot 
no būvju saraksta nekustamo īpašumu 
Jelgavas ielā 22, Kuldīgā.

Grozīja Padures pagasta padomes 
2008. gada lēmumus par nekustamo 
īpašumu “Liepzari”.

Noteica, ka nekustamie īpašumi 

“Vasarāji” un “Kaijas Sermītes”, Laidu 
pagastā, nav nepieciešami pašvaldības 
autonomo funkciju veikšanai un gatavos 
tos atsavināšanai. 

Slēdza nomaksas pirkuma līgumu 
par dzīvokļa īpašuma Manģenes ielā 
4-6, Mežvaldē, Rumbas pagastā, un 
dzīvokļa īpašuma Planīcas ielā 10-9, 
Kuldīgā, pārdošanu par nosacīto cenu.

Slēdza pirkuma līgumu par nekusta-
mā īpašuma “Majori”, Rumbas pagastā, 
nekustamā īpašuma “Cīrulīši”, Laidu 
pagastā, dzīvokļa Abavas ielā 6-6, Ventā, 
Rumbas pagastā un dzīvokļa Gaismas 
ielā 9-24, Kuldīgā, pārdošanu par nosa-
cīto cenu.

Gatavos atsavināšanai pašvaldības 
dzīvokļa īpašumus: “Liepziedi”-13, 
Vārmes pagastā, Robežu ielā 11-2A, 
Kuldīgā, Ķelšu ielā 2-15, Kuldīgā, kā 
arī nekustamo īpašumu Jelgavas ielā 
58A, Kuldīgā.

Uzdeva īpašniekam līdz 2018. gada 
1. jūnijam veikt Jelgavas ielā 45, Kuldī-
gā, teritorijas un būvju norobežošanu, 
ievērojot Latvijā spēkā esošos, būv-
niecību regulējošos normatīvos aktus 
un Kuldīgas novada teritorijas izman-
tošanas un apbūves noteikumus. Līdz 
2018. gada 30. novembrim veikt būvju 
sakārtošanu (nojaukšana vai bīstamī-
bas novēršana).

Pagarināja līgumus ar SIA “Vāverīte” 
un Latvijas pensionāru federācijas Kul-
dīgas rajona apvienību par nedzīvojamo 
telpu Baznīcas ielā 32A, Kuldīgā, nomu.

Nodeva SIA “Kuldīgas komunālie 
pakalpojumi” bezatlīdzības lietošanā uz 
5 gadiem pašvaldībai piederošo šķūni, 
kas atrodas Skolas ielā 8, Kuldīgā.

Dažādi
Turpinās pašvaldības transportlī-

dzekļa CITROËN C4 atsavināšanas 
procesu, rīkojot rakstisku izsoli ar   
augšupejošu soli. Noteica izsolāmās 
mantas sākumcenu (1950 EUR) un 
apstiprināja izsoles noteikumus.

Atbalstīja Kuldīgas novada paš-
valdības iestāšanos un dalību meža 
īpašnieku biedrībā ”Meža konsultants”. 

Iecēla Janu Jansoni V. Plūdoņa 
Kuldīgas vidusskolas direktores amatā 
ar 2018. gada 1. jūliju.

Domes 2018. gada 29. marta sēde
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28. martā svinīgā pasākumā 
Latvijas Nacionālajā bibliotēkā 
apbalvoja “Gada labākās būves 
Latvijā 2017”, atzīstot Kuldīgas 
novada sporta skolas kompleksu 
Kalna ielā 6 par otru labāko 
būvi nominācijā “Pārbūve”.

Kuldīgas novada Domes priekš-
sēdētāja Inga Bērziņa ir gandarīta 
par nozīmīgo balvu. “Tā ir aplie-
cinājums kvalitatīvam projektam, 
tāpēc īpašs paldies komandai, kura 
strādāja, lai projekts tiktu reali-
zēts – būvniekiem, projektētājiem 
un citiem iesaistītajiem.”

Kopā skatē “Gada labākā būve 
Latvijā 2017” bija pieteikta 81 būve. 
Tās izvērtēja trīs kārtās, finālam 
izvirzot 45. Latvijas būvniecības 
nozares profesionālo organizāciju 
izveidota žūrija izskatīja objektu 
pieteikumus, devās tos apskatīt 
klātienē un tikās ar būvniekiem, kā 
arī noklausījās projekta pārstāvju 
sagatavotas prezentācijas.

Būves apbalvoja astoņās nomi-
nācijās: “Dzīvojamā jaunbūve”, 
“Publiskā jaunbūve”, “Pārbūve”, 
“Atjaunošana”, “Restaurācija”, “In-
ženierbūve”, “Ainava”, “Būve ārze-
mēs”. Papildus žūrijas kompetencē 
bija izcelt būvi ārpus nominācijām, 
ar žūrijas balsojumu piešķirot tai 
“Gada labākā būve Latvijā 2017” 
lielo balvu.

Paralēli skates organizatori aici-
nāja bērnus un jauniešus piedalīties 

Lai radītu vizuāli atbilstošu 
terašu tēlu Kuldīgas vecpilsē-
tai, nolemts izstrādāt vienotu 
koncepciju, kas atvieglotu terašu 
izbūvi Kuldīgas vecpilsētas ēdi-
nāšanas pakalpojumu sniedzē-
jiem. Šobrīd ainavu arhitekts 
Guntis Kalniņš ir izstrādājis 
savu redzējumu.

“Izpētīta esošā situācija pilsētvidē 
un doti priekšlikumi, kur un kā iz-
vietot ielu kafejnīcas. Mums svarīgi 
noteikt kopējos krāsu un telpiskos 
risinājumus, bet nepazaudēt indivi-
dualitāti,” uzver Kuldīgas novada 

pašvaldības Būvvaldes vadītāja Jana 
Jākobsone.

G. Kalniņš, izstrādājot skices, 
iedvesmojies no citās Eiropas vec-
pilsētās redzētām ielu kafejnīcu 
terasēm. Galvenā koncepcijas pa-
matideja – lai terase būtu saskaņā 
ar Kuldīgas vecpilsētas arhitektūru 
un stilistiski vienota ar konkrēto ka-
fejnīcu, izmantojot bēšas vai gaišas 
krāsas. Viens no ainavu arhitekta 
ierosinājumiem ir veidot auduma 
markīzes (konstrukciju ar auduma 
pārklājumu, kas iestrādāta loga ailē, 
pasargāšanai no saules gaismas), no-
jumes jeb saulessargus bez produkci-

ju vai reklāmu apdrukas, taču uz tās 
var tikt attēlots tirdzniecības vietas 
nosaukums vai logotips. Ēdināšanas 
iestādes var veidot arī slēgtas stiklo-
tas terašu nojumes vai daļēji slēgtas 
terases, izmantojot akrila audumu vai 
stiklu, kā arī dekoratīvās puķu kastes. 
Tāpat izstrādāta koncepcija terasēm, 
kuras varētu izveidot autostāvvietā. 
Šādas terases varētu būt, piemēram, 
restorānam “Metropole” un kafejnī-
cai “Marmelāde”, kurām citādi tās 
vecpilsētā nav iespējams izveidot.

Iespaidojoties no vēsturiskas 
Kuldīgas fotogrāfijas, kurā senlaicīgs 
autobuss brauc pa Liepājas ielu, 

autors radījis arī neparastu terašu di-
zaina priekšlikumu – slēgtu terasi ar 
noapaļotiem stūriem autobusa formā.

Uzņēmēji atzina, ka diskusijas 
par vienotu terašu koncepciju ir vēr-
tējamas pozitīvi, jo tikai sarunās un 
pieredzes apmaiņā var rast kopīgus 
un visiem pieņemamus lēmumus.

Arī iedzīvotāji kā ēdināšanas 
iestāžu apmeklētāji aicināti izteikt 
savu viedokli par terašu vizuālo un 
praktisko pielietojumu.

Vienotus noteikumus plānots 
izstādāt līdz vasaras sākumam. Līdz 
tam organizēs papildus diskusijas 
ar uzņēmējiem. Tie uzņēmēji, kuri 

vēlas terašu būvniecību uzsākt jau 
tagad, aicināti vērsties pašvaldības 
Būvvaldē, kur ar katru uzņēmēju 
tiks diskutēts individuāli, kamēr nav 
gatava vienota terašu koncepcija. 
Tie, kuri gaidīs vienotos noteikumus, 
šovasar vēl drīkstēs uzstādīt jau ie-
priekš izmantotās terases.

Iedzīvotāji aicināti izteikt ierosi-
nājumus un priekšlikumus, zvanot 
63321905 vai rakstot e-pastā: inese.
sulojeva@kuldiga.lv.

SIGnETa LaPIŅa, 
sabiedrisko attiecību speciāliste, 
BaIBa PoDnIECE, Skrundas Tv 

korespondente

Kuldīgas novada sporta skolai 
Gada balva būvniecībā

zīmējumu konkursā “Mana novada 
dārgakmens – jaunā būve”, attēlojot 
kādu jaunbūvi savā novadā, Latvijā 
vai ārzemēs. 1.–3. klases grupā 
1. vietu ieguva Kuldīgas Mākslas 
un humanitāro zinību vidusskolas 
3. klases skolnieks Tonijs Moldovāns 
un Kuldīgas Centra vidusskolas 
3. klases skolniece Ance Gūtmane, 
7.–9. klases grupā 3. vietā – Pel-

ču speciālās internātpamatskolas 
8. klases skolniece Gita Mūrniece. 
A. Gūtmane saņēma arī skatītāju 
simpātiju. Zīmējumus vērtēja ēku 
būvnieki un Latvijas Mākslas aka-
dēmijas studenti. Par tiem balsoja 
arī sabiedrība. Labākie darbi ar au-
toru un skolotāju vārdiem publicēti 
prestižā gadagrāmatā “Gada labākā 
būve Latvijā 2017”, kuru konkursa 

uzvarētāji saņēma dāvanā.
Skates “Gada labākā būve Lat-

vijā 2017” mērķis ir veicināt būv-
niecības procesa kvalitāti, nosakot 
un popularizējot labākās būves un 
labās prakses piemērus būvniecības 
procesā Latvijā un ārzemēs, veici-
nāt  profesionālo izaugsmi un darba 
kvalitāti nozarē, izteikt atzinību un 
motivēt nozares pārstāvjus profesio-

nāliem izaicinājumiem, akcentējot 
būvniecības procesa gala rezultātu – 
būvi. Skate notiek jau 20. reizi. Tā 
ir viens no Latvijas valsts simtgades 
pasākumiem.

SIGnETa LaPIŅa, 
sabiedrisko attiecību speciāliste

Publicitātes foto

arhitekte Diāna Zalāne (no kreisās), Kuldīgas novada Domes priekšsēdētāja Inga 
Bērziņa un būvuzraugs aldis Bitinieks lepojas ar prestižā konkursa “Gada būve 
Latvijā 2017” balvu sporta skolas kompleksam – 2. vietu nominācijā “Pārbūve”.

Kuldīgas mākslas un humanitāro zinību vidusskolas 3. klases 
skolnieka Tonija moldovāna zīmējums ar Kuldīgas peldbaseinu atzīts 

par labāko konkursā “mana novada dārgakmens – jaunā būve”.

Kādas izskatīsies kafejnīcu terases vecpilsētā

Terase ar auduma markīzēm un nojumēm, kas izskatās gaumīgi un pasargā apmeklētājus no saules.
Terasi daļēji var noslēgt ar stiklu vai audumu, 
kā arī dekoratīvām puķu kastēm.
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5. aprīlī Kuldīgas novada Domes 
priekšsēdētāja Inga Bērziņa un 
Centrālās finanšu un līgumu 
aģentūras (CFLA) direktore Anita 
Krūmiņa parakstīja vienošanos 
par projekta “Kuldīgas novada 
vispārējās izglītības iestāžu mācību 
vides uzlabošana” īstenošanu, kas 
paredz mācību vides uzlabošanā 
un aprīkojumā trīs novada skolās 
ieguldīt gandrīz 7,7 miljonus eiro.

Svinīgajā pasākumā klāt bija arī 
izglītības un zinātnes ministrs Kārlis 
Šadurskis, kura vadītā ministrija pār-
rauga Eiropas Reģionālās attīstības 
fonda līdzekļu ieguldīšanu specifiskā 
atbalsta mērķa 8.1.2. “Uzlabot vispā-
rējās izglītības iestāžu mācību vidi” 
ietvaros. Reizē ar Kuldīgu līdzīgas 
vienošanās par Eiropas līdzekļu in-
vestēšanu skolās parakstīja arī Valkas, 
Preiļu un Tukuma novadi.

K. Šadurskis pastāstīja, ka kopumā 
visā Latvijā 100 skolās ieguldīs 142 
miljonus eiro, veidojot modernu un 
ergonomisku mācību vidi, kā arī sporta 
infrastruktūru, iegādājoties nepiecie-
šamo aprīkojumu un tehnoloģijas, 
lai bērni un jaunieši varētu mācīties 
atbilstoši 21. gadsimta prasībām. Pa-
ralēli vides uzlabošanai tiek ieviesta 
kompetenču pieeja mācību saturā. 
Ministrs izteica cerību, ka mācību vi-
des pilnveidošana un jaunais izglītības 
saturs nāks par labu jauniešiem, kuri 

Paraksta vienošanos par mācību vides 
uzlabošanu skolās

virzīs mūsu valsts attīstību nākotnē.
CFLA direktore A. Krūmiņa at-

zīmēja, ka vienošanās parakstīšana 
iezīmē skaidru plānu, ko projektu 
īstenošanā iesaistītās pašvaldības 
grib sasniegt un kāds finansējums 
tam atvēlēts. Pašvaldībām priekšā ir 
nopietns darbs, lai no plāna nokļūtu 
līdz rezultātam, no kura ieguvumu 
izjutīs skolēni un pedagogi visā Latvijā. 
A. Krūmiņa apliecināja, ka CFLA dar-
binieki ir gatavi pašvaldībām palīdzēt 
ar savu pieredzi, lai ceļš no plāna līdz 
rezultātam būtu pēc iespējas gludāks. 

I. Bērziņa uzteica izglītības un 
zinātnes ministru par prasmi un spēju 
iesāktos procesus novest līdz rezultā-

tam, kā arī pateicās CFLA vadītājai un 
darbiniekiem par sadarbību un sniegto 
atbalstu Eiropas fondu līdzfinansēto 
projektu ieviešanā. I. Bērziņa uzsvēra, 
ka izglītība ir viena no Kuldīgas nova-
da pašvaldības prioritātēm, šai jomai ik 
gadu tiek atvēlēta ievērojama daļa paš-
valdības budžeta. Projekts pamudinājis 
pašvaldību veikt skolu tīkla reorgani-
zāciju, apvienojot trīs skolas vienā, tā 
iegūstot iespēju arī šajā skolā ieguldīt 
Eiropas naudu. “Esmu pārliecināta, ka 
Kuldīgas novads no šīs programmas 
iegūs, mūsu bērniem un jauniešiem 
būs prieks darboties mūsdienīgajā vidē 
skolās,” sacīja pašvaldības vadītāja.

Īstenojot projektu “Kuldīgas no-

vada vispārējās izglītības iestāžu 
mācību vides uzlabošana” (projekta 
Nr. 8.1.2.0/17/I/012), līdz 2021. gada 
1. septembrim plānots uzlabot mācī-
bu vidi Kuldīgas Centra vidusskolā, 
Kuldīgas 2. vidusskolā un V. Plūdoņa 
Kuldīgas vidusskolā, iegādāties er-
gonomiskas mēbeles un mūsdienīgas 
informācijas un komunikāciju tehno-
loģijas, tā sekmējot kompetenču pieejā 
balstītu vispārējās izglītības satura 
ieviešanu skolās.

Kuldīgas Centra vidusskolā uzlabos 
mācību vidi vairākās klasēs, pārvei-
dojot tās par mūsdienīgām mācību 
laboratorijām, iegādājoties gan ergo-
nomiskas mēbeles, gan nepieciešamās 
informācijas un komunikāciju teh-
noloģijas. Agrākā sporta zāle pārtaps 
multifunkcionālā zālē, bet pie skolas 
taps mūsdienīgs stadions. Tāpat skolas 
ēkā sakārtos inženierkomunikācijas, kā 
arī uzlabos virtuves bloku. 

Kuldīgas 2. vidusskolā jau īstenota 
skolas telpu atjaunošanas projekta 
1. kārta – atjaunota un izbūvēta vē-
dināšanas sistēma un vājstrāvas tīkli, 
ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes 

signalizācijas sistēma, uzlabota apsar-
dzes un datortīklu sistēma un izbūvēta 
videonovērošana. 1. stāvā pārbūvēta 
arī apkures sistēma, ūdensvads un 
kanalizācijas tīkli, atjaunojot sanitā-
ros mezglus: skolēnu tualetes, sporta 
nodarbību ģērbtuves un dušas telpas. 
Turpinot skolas pārbūvi, sakārtos 
skolas jaunā korpusa 2. un 3. stāvu, kā 
arī sporta zāli.

V. Plūdoņa Kuldīgas vidusskolā 
sakārtos vairākas telpas, aprīkojot tās ar 
ergonomiskām mēbelēm un informāci-
jas un komunikāciju tehnoloģijām, bet 
vecā sporta zāle pārtaps par multifunk-
cionālu auditoriju. 

Projekta kopējais  f inansē-
jums ir 7 658 383,40 eiro, no tā 
3 493 257 eiro būs Eiropas Reģionā-
lās attīstības fonda līdzfinansējums, 
809 461,05 eiro – valsts budžeta dotā-
cija, bet 3 355 665,35 eiro – Kuldīgas 
novada pašvaldības finansējums.

KrISTīnE DuĻBInSKa, 
mārketinga un sabiedrisko attiecību 

nodaļas vadītāja
rIČarDa SoTaKa foto

Parakstīts līgums par mācību vides uzlabošanu trīs novada skolās, ieguldot 
7,7 miljonus eiro.
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Ķīmijas olimpiādē 9.–12. klašu skolēniem 6. februārī pieda-
lījās 22 skolēni no visām novada vidējās izglītības iestādēm. 
Olimpiādes darbi tika vērtēti četrās klašu grupās.
9. klašu grupā: 1. vietā Gustavs Nolle, 2. – Signe Ozola un 
3. – Kristaps Goldbergs (visi no Kuldīgas Centra vsk., sk. Sil-
vija Bergmane).
10. klašu grupā: 1. vietā Kristaps Mikāls, 2. – Arvis Krickis un 
3. – Marta Laizāne (visi no Kuldīgas Centra vsk., sk. Ināra 
Iesalniece).
11. klašu grupā: 1. vietā Andrejs Štrāls, 2. – Klinta Tāfelberga 
(abi no Kuldīgas Mākslas un humanitāro zinību vsk., sk. Ilze 
Ose), 3. – Annija Kleinberga (Kuldīgas Centra vsk., sk. I. Ie-
salniece).
12. klašu grupā: 1. vietā Ēriks Pētersons (Kuldīgas Centra 
vsk., sk. I. Iesalniece), 2. – Oskars Štrāls (Kuldīgas 2. vsk., 
sk. Vita Šternberga), 3. – Anna Kricka (V. Plūdoņa Kuldīgas 
ģimn., sk. I. Iesalniece).
matemātikas olimpiādē 5.–8. klašu skolēniem 16. februārī 
piedalījās 83 skolēni no visām novada skolām. Olimpiādes 
darbi tika vērtēti četrās klašu grupās.
5. klašu grupā: 1. vietā Ulla Januša (Kuldīgas Centra vsk., 
sk. Inta Vaselāne), 2. – Ieva Bitte (Kuldīgas Alternatīvā sā-
kumsk., sk. Sandra Poriņa), 3. – Elizabete Midletone (Kuldīgas 
Centra vsk., sk. Gunta Jankovska). Atzinību saņēma Ance 
Kuršinska (Kuldīgas 2. vsk., sk. Anita Milstere), Ulla Emīlija 
Gauja (Kuldīgas Centra vsk., sk. I. Vaselāne), Laura Vanaga 
(Kuldīgas Centra vsk., sk. G. Jankovska), Linda Lasmane, 
Daniela Nikalovska (abas no Kuldīgas Mākslas un humanitāro 
zinību vsk., sk. Mirdza Medne), Monta Uzare, Beāte Šneidere 
(abas no Kuldīgas Alternatīvās sākumsk., sk. S. Poriņa) un 
Nikola Lauraitīte (Laidu pamatsk., sk. Una Birzniece).
6. klašu grupā: 1. vietā Sabīne Ozollapa (Kuldīgas Centra vsk., 
sk. Santa Lapiņa), 2. – Kristiāna Leismane (Kuldīgas pamatsk., 
sk. Dace Zomerovska), 3. – Kārlis Liepiņš (Kuldīgas Centra 
vsk., sk. G. Jankovska). Atzinību saņēma Monta Montvida 
(Kuldīgas 2. vsk., sk. A. Milstere), Patrīcija Pole (Kuldīgas 
pamatsk., sk. D. Zomerovska) un Krišjānis Mikāls (Kuldīgas 
Alternatīvā sākumsk., sk. Santa Reimane).
7. klašu grupā: 1. vietā Megija Vaselāne (Kuldīgas Centra vsk., 

sk. S. Lapiņa), 2. – Mārtiņš Stebulis, 3. – Kārlis Krūmiņš (abi no 
V. Plūdoņa Kuldīgas ģimn., sk. Laine Līce). Atzinību saņēma 
Loreta Marta Šulca (Kuldīgas Mākslas un humanitāro zinību 
vsk., sk. M. Medne), Marija Ausmane (V. Plūdoņa Kuldīgas 
ģimn., sk. L. Līce) un Elīna Putniņa (Z. A. Meierovica Kabiles 
pamatsk., sk. Ance Bergmane).
8. klašu grupā: 1. vietā Samanta Leismane (V. Plūdoņa Kul-
dīgas ģimn., sk. Inese Freimane), 2. – Mārsija Ieva Jurēvica 
(Kuldīgas Mākslas un humanitāro zinību vsk., sk. M. Medne), 
3. – Daniēls Mileiko (Kuldīgas pamatsk., sk. D. Zomerovska). 
Atzinību saņēma Ģirts Pūris (Kuldīgas Centra vsk., sk. Liene 
Mūrniece) un Nils Zīle (Kuldīgas Mākslas un humanitāro zinību 
vsk., sk. M. Medne).
Ģeogrāfijas olimpiādē 10.–12. klašu skolēniem 21. februārī 
piedalījās 22 skolēni no visām novada vidējās izglītības iestādēm.
1. vietā – K. Mikāls (Kuldīgas Centra vsk., sk. Iveta Eglīte), 
2. – A. Kricka, 3. – Ivo Dzērve (V. Plūdoņa Kuldīgas ģimn., 
sk. Anita Balode). Atzinību saņēma G. Nolle, A. Krickis, Henrihs 
Bušmanis (visi no Kuldīgas Centra vsk., sk. I. Eglīte), A. Štrāls, 
Marta Pūpola (abi no Kuldīgas Mākslas un humanitāro zinību 
vsk., sk. Santa Zeidaka).
mūzikas olimpiādē 22. februārī piedalījās 10 skolēni no Kuldī-
gas 2. vsk., Kuldīgas Mākslas un humanitāro zinību vidussko-
las, V. Plūdoņa Kuldīgas ģimnāzijas un Kuldīgas pamatskolas. 
Olimpiādes darbi tika vērtēti divās vecuma grupās.
Jaunākajā grupā: 1. vietā – Romija Vārpiņa (Kuldīgas 2. vsk., 
sk. Jana Paipa), 2. vietā un nominācija “Labākais tautasdzies-
mas izpildītājs” – M. Stebulis (V. Plūdoņa Kuldīgas ģimn., 
sk. Sangrita Upeniece), 3. vietā un nominācija “Labākais 
dziedātājs pēc notīm” – Gabriela Pētersone (Kuldīgas pamatsk., 
sk. Ļubova Pirtniece). Nomināciju “Labākais ritmizētājs pēc 
notīm” ieguva Linda Lasmane (Kuldīgas Mākslas un humanitāro 
zinību vsk., sk. Iveta Vīksne).
Vecākajā grupā: 1. vietā – M. Pūpola (Kuldīgas Mākslas un 
humanitāro zinību vsk., sk. I. Vīksne), 2. vietā un nominācija 
“Labākais oriģinālkompozīcijas autors” – Kristofers Rolands 
Kangīzers (V. Plūdoņa Kuldīgas ģimn., sk. S. Upeniece), 
3. vietā – A. Štrāls (Kuldīgas Mākslas un humanitāro zinību 
vsk., sk. I. Vīksne).

mājturības un tehnoloģiju II olimpiādē 1. martā piedalījās 
19 skolēni no visām novada izglītības iestādē, izņemot Tur-
lavas pamatskolu.
1. vietā – Mārtiņš Skrickis, 2. vietā – Juris Ullas (abi no 
Kuldīgas Centra vsk., sk. Toms Fogels), 3. vietā – Tomass 
Alksniņš (V. Plūdoņa Kuldīgas ģimn., sk. Māris Saulgriezis). 
Atzinību saņēma Gusts Lapiņš (Kuldīgas Alternatīvā sā-
kumsk., sk. M. Saulgriezis), Kaspars Štrāls (Vārmes pamatsk., 
sk. Aivars Ērglis) un Alens Dubāns (Z. A. Meierovica Kabiles 
pamatsk., sk. Rihards Lasmanis).
vizuālās mākslas olimpiādē 2. martā piedalījās 74 skolēni 
no visām novada skolām. Olimpiādes darbi tika vērtēti piecās 
klašu grupās.
1., 2. klašu grupā: 1. vietā Estere Oliņa (Z. A. Meierovica Kabiles 
pamatsk., sk. Natālija Vizbule), 2. – Evija Rozentāle (Kuldīgas 
Centra vsk., sk. Inga Kromane), 3. – Anna Rieta (Kuldīgas Alter-
natīvā sākumsk., sk. Ineta Kronberga). Atzinību saņēma Katrīna 
Kaltniece (Kuldīgas Alternatīvā sākumsk., sk. Silva Grīniņa) un 
Kristaps Kromanis (Kuldīgas Centra vsk., sk. Ilona Valkovska).
3., 4. klašu grupā: 1. vietā Endijs Vilde (Kuldīgas Alternatīvā 
sākumsk., sk. Santa Reimane), 2. – Grēta Elizabete Millere 
(Kuldīgas 2. vsk., sk. Alise Grābante), 3. – Karīna Frīdenberga 
(Vārmes pamatsk., sk. Anita Celmiņa). Atzinību saņēma Laura 
Liepiņa (Kuldīgas Mākslas un humanitāro zinību vsk., sk. Iveta 
Brence, mākslas skola, sk. I. Brence) un Sintija Jeļesina (Kul-
dīgas pamatsk., sk. Ieva Bergmane).
5., 6. klašu grupā: 1. vietā Rebeka Muižniece-Barone (Kuldīgas 
2. vsk., sk. Ivonna Zīverte), 2. – N. Lauraitīte (Laidu pamatsk., 
sk. Gunita Zemberga), 3. – Meisija Citlava (Kuldīgas pamatsk., 
sk. Aiga Lagzdiņa). Atzinību saņēma Ulla Gauja (Kuldīgas Cen-
tra vsk., sk. Ausma Grundmane), Aleksis Gūtmanis (Kuldīgas 
Mākslas un humanitāro zinību vsk., sk. Inga Pūce) un Solvita 
Baltaiskalna (Ēdoles pamatsk., sk. Aiga Ciekale).
7., 8. klašu grupā: 1. vietā Maija Goldberga (Kuldīgas Mākslas 
un humanitāro zinību vsk., sk. I. Pūce, mākslas skola, 
sk. I. Pūce), 2. – Luīze Bergmane (Ēdoles pamatsk., sk. A. Cie-
kale), 3. – Līga Jansone (Kuldīgas 2. vsk., sk. I. Zīverte). Atzi-
nību saņēma Marija Bērica (Vārmes pamatsk., sk. A. Celmiņa).
9.–12. klašu grupā: 1. vietā R. Vārpiņa (Kuldīgas 2. vsk., 

sk. I. Zīverte), 2. – Eva Sintija Pētersone (Kuldīgas Mākslas un 
humanitāro zinību vsk., sk. I. Pūce), 3. – Kristiāna Rozentāle 
(Kuldīgas 2. vsk., sk. I. Zīverte). Atzinību saņēma Kristīne Ābele 
(Kuldīgas Mākslas un humanitāro zinību vsk., sk. Iveta Gold-
berga) un Klinta Tāfelberga (Kuldīgas Mākslas un humanitāro 
zinību vsk., sk. I. Pūce).
Kulturoloģijas olimpiādē 9. martā piedalījās 14 dalībnieki no 
visām vidējās izglītības iestādēm.
1. vietā – Katrīna Spēkaine (PIKC – Kuldīgas Tehnoloģiju un 
tūrisma tehnikums, sk. Zanda Šlēgelmilha), 2. vietā – Paula 
Feldmane, 3. vietā – Madara Maija Mančinska (abas no Kul-
dīgas Centra vsk., sk. Antra Spuļģe). Atzinību saņēma Evelīna 
Vasiļčika (Kuldīgas Centra vsk., sk. A. Spuļģe).
14. martā Talsos notika Kurzemes reģiona mājturības un 
tehnoloģiju olimpiāde, kurā atzinību ieguva Raivis Martinsens 
(Kuldīgas pamatsk, sk. Māris Saulgriezis) un Edgars Ērglis 
(Vārmes pamatsk., sk. Aivars Ērglis).
Kristaps Mikāls (Kuldīgas Centra vsk., sk. G. Jankovska) 
ieguva 3. pakāpes diplomu matemātikas olimpiādes valsts 
kārtā 9. martā.
22. martā notika novada sociālo zinību konkurss “Latvijai 
100”. Piedalījās komandas no Kuldīgas Centra vidusskolas, 
Kuldīgas Mākslas un humanitāro zinību vidusskolas, V. Plū-
doņa Kuldīgas ģimnāzijas, Vārmes, Laidu un Z. A. Meierovica 
Kabiles pamatskolas.
1. vietu ieguva Kuldīgas Centra vidusskolas komanda (Toms 
Janušs, Ralfs Pīpītis, Ģirts Pūris, sk. A. Spuļģe) un Kuldīgas 
Mākslas un humanitāro zinību vidusskolas komanda (Terēza 
Šulca, Nils Zīle, Mārsija Ieva Jurēvica, sk. Aiga Moļņika), 
2. – V. Plūdoņa Kuldīgas ģimnāzijas komanda (Samanta 
Leismane, Rūta Mediņa, Una Raikstiņa, sk. Daina Grīna) un 
3. – Z. A. Meierovica Kabiles pamatskolas komanda (Jānis 
Ešenvalds, Martins Zagorskis, Līva Ozoliņa).
23. martā Talsos notika Kurzemes reģiona mūzikas olimpiā-
de, kur 4. vietu un tiesības piedalīties olimpiādes valsts kārtā 
ieguva Kuldīgas Mākslas un humanitāro zinību vidusskolas 
skolniece M. Pūpola, sk. Iveta Vīksne.

LILITa maČTama, 
Izglītības nodaļas speciāliste 

Nometnes nosaukums Laiks Norises vieta Nometnes vadītājs Tālrunis Nometnes mērķauditorija
Mēs gribam un varam (diennakts nometne) 17.06.–21.06. Z. A. Meierovica Kabiles pamatskola Anita Zēberga 29665357 Bērni no 7 līdz 12 gadiem
Pūralāde 04.06.–11.06. Turlavas pamatskola Silvija Herca 29358013 Turlavas pamatskolas 4.–8. klases skolēni
Atklāj – Kuldīgu, Latviju, pasauli! 04.06.–14.06. Kuldīgas Centra vidusskola Iveta Eglīte 29644116 1.–2. klases skolēni
Es to varu! (diennakts nometne) 18.06.–22.06. Ēdoles pamatskola Aiga Ciekale 29562590 Bērni no 6 līdz 11 gadiem
 Raibā vasara 18.06.–29.06. Vārmes pamatskola Jolanta Jansone 28639937 Bērni no 7 līdz 11 gadiem
ES – mazs puteklītis dabas kartē (diennakts nometne) 26.06.–30.06. Laidu pamatskola Gunta Jankovska 28353904 3.–9. klases skolēni

Jūrkalne 2018 (diennakts nometne) 31.05.–05.06. Atvari, Jūrkalne, Jūrkalnes pagasts, Ventspils novads, organizē V. Plūdoņa 
Kuldīgas ģimnāzija Laila Zudāne 29106235 Bērni un jaunieši no 11 līdz 17 gadiem

Izzini Latviju! 04.06.–14.06. Kuldīgas pamatskola Ruta Orlova 26467724 Bērni no 7 līdz 10 gadiem

Piedzīvojumu nometne (diennakts nometne) 18.06.–22.06. Kuldīgas 2. vidusskola, Rendas filiāle Arvis Sprude 29527988 Kuldīgas 2. vidusskolas jaunie 10. klases skolēni un pārējie 
vidusskolēni

Kopā cenšoties varam – izzini, izpēti, piedzīvo! (dien-
nakts nometne) 12.08.–16.08. Kuldīgas Centra vidusskola Iveta Eglīte 29644116 Jaunie 10. klases skolēni

Veselīgo brīnumu kabata 11.06.–19.06. Kuldīgas Centra vidusskola Silvija Herca 29358013 Kuldīgas Centra vidusskolas 4. klases skolēni

Brīnumkuģis 01.08.–10.08. Nīcas novads, Bernāti, atpūtas centrs “Draudzība”, organizē Latvijas 
Bērnu fonds Gunita Meiere 29668074 Bērni un jaunieši ar īpašām vajadzībām 

no 7 līdz 16 gadiem
Septiņās dienās apceļo pagastus (diennakts nometne) 15.06.–19.06. Kuldīgas Centra vidusskola Iveta Megne 29627999 3. klases skolēni

Mans mantojums 25.06.–06.07. Liepājas iela 37, Kuldīga, Sociālā atbalsta – resursu centrs, Snēpele, 
Kuldīgas apkārtne, organizē p/a “Sociālais dienests” Daiga Zemke 29904969 Sociāli mazaizsargātu ģimeņu bērniem no 10 līdz 12 gadiem

“Īvande 2018”, diennakts sporta – atpūtas nometne 23.07.–29.07. “Skolas nams”, Īvandes pagasts, organizē Kuldīgas novada sporta skola Inita Šneidere 29555220 Kuldīgas novada sporta skolas volejbola nodaļas audzēkņi 
no 2. līdz 10. klasei

Cīnītāja gars 11.06.–22.06. Fitnesa centrs, Smilšu ielā 24, Kuldīgā, organizē cīņas klubs “Team 
Kuldīga” Jeļena Miezīte 26405549 Bērni un jaunieši no 7 līdz 16 gadiem

Es – rotaļlietu meistars-1 11.06.–22.06. Kuldīgas Alternatīvā sākumskola Inese Vitte 29628811 1.–4. klases skolēni
Es – rotaļlietu meistars-2 11.06.–22.06. Kuldīgas Alternatīvā sākumskola Ilona Incenberga 29487731 1.–4. klases skolēni
Prieks dejā! 06.06.–14.06. Kuldīgas Centra vidusskola Indra Tīruma 26885804 Kuldīgas Centra vidusskolas 5.–8. klases skolēni
Sapņu komanda (diennakts nometne) 30.07.–03.08. Biedrība “Sporta klubs “Katrīna”” Inga Heidemane 29180358 Bērni un jaunieši no 7 līdz 15 gadiem, sporta kluba “Katrīna” biedri
Saules rotaļas 04.06.–15.06. Bērnu un jauniešu centrs (BJC) Līga Kovaļeva 26102195 1.–4. klases skolēni
Raibās dienas Vārmē (diennakts nometne) 17.06.–21.06. Vārmes pamatskola, organizē Jauno talantu skola Iveta Eglīte 29644116 5.–9. klases skolēni, Jauno talantu skolas dalībnieki
Esi zirgā! (diennakts nometne) 06.08.–10.08. Snēpeles pagasta “Luniņi”, organizē biedrība “Eguss” Ilonda Reita 29139698 Jaunieši no 10 līdz 14 gadiem

Esi sveicināta, vidusskola! (diennakts nometne) 18.06.–22.06. Kuldīgas Mākslas un humanitāro zinību vidusskola, Jūrkalne, Ventspils, 
Liepāja, organizē biedrība “MESS” Ilonda Reita 29349488 Jaunieši no 15 līdz 17 gadiem

Ielecam vasarā! 25.06.–06.07. Fitnesa centrs, Smilšu ielā 24, Kuldīgā, organizē SIA “Viva fitness” Jeļena Miezīte 26405549 Bērni un jaunieši no 5 līdz 16 gadiem
Radoši krāsainā vēsture 18.06.–29.06. Kaļķu ielā 33, Kuldīgā, organizē biedrība “Kuldīgas mantojums” Lāsma Vītoliņa 26488601 Bērni un jaunieši no 8 līdz 12 gadiem 
Jauno florbolistu nometne 2018 (diennakts nometne) 04.06.–08.06. Piltenes iela 25, sporta halle, organizē “Kuldīgas florbola klubs” Ivo Solomahins 29810990 Kuldīgas florbola kluba biedri no  12 līdz 14 gadiem
Futbols – vairāk nekā spēle, 2018/ Elite (diennakts 
nometne) 30.07.–04.08. Skolas iela 14, Durbe, SIA “Krastmaļi sports”, organizē biedrība “Kuldīgas 

futbola skola”  Māris Tilgalis 22444229 Bērni un jaunieši no 10 līdz 13 gadiem

Jauki dzīvot laukos 30.07.–10.08. Zemnieku saimniecība “Birzgaļi” Dace Zommere 26185967 Bērni no 5 līdz 10 gadiem

Skautu Abava 2018 (diennakts nometne) 14.08.–18.08. Kuldīgas novada Padures pagasts, Abava, Venta, Lielais un Mazais Nabes 
ezers, organizē SIA “DA1” Edgars Gaigalis 26476779 Bērni un jaunieši no 8 līdz 16 gadiem 

Vasaras raibumiņi-5 (diennakts nometne) 01.07.–06.07. Īvandes muiža, organizē SIA “Īvandes muiža” Inguna Krebse 29719122 Bērni un jaunieši no 8 līdz 14 gadiem

Sporta un intelektuālo spēļu studijas – 2018 2 3 . 0 7 . – 2 6 . 0 7 . , 
30.07.–03.08. Kuldīgas novada sporta skolas šaha klubs, Liepājas iela 14, Kuldīga Inita Šneidere, Saila 

Jansone
29555220, 
26579494

Kuldīgas novada sporta skolas šaha nodaļas audzēkņi no 
1. līdz 10. klasei

Kamolis (diennakts nometne) 04.06.–09.06. Z. A. Meierovica Kabiles pamatskola, organizē biedrība “Sporta klubs 
“Kuldīgas Hercogs”” Gunta Jankovska 28353904 Bērni un jaunieši no 10 līdz 13 gadiem

Vieglatlēts – 2018 (diennakts nometne) 09.07.–15.07. Īvandes muiža, organizē Kuldīgas novada sporta skola Saila Jansone 26579494 Kuldīgas novada sporta skolas vieglatlētikas nodaļas audzēkņi 
no 2. līdz 12. klasei

Radošie kuldīdznieki 2018 04.06.–15.06. Kuldīgas Mākslas un humanitāro zinību vidusskola Ina Ozola 27020568 Mākslas skolas audzēkņi no 9 līdz 15 
Animācijas darbnīca 2018 23.07.–03.08. Kuldīgas Mākslas un humanitāro zinību vidusskola Ina Ozola 27020568 Bērni un jaunieši no 8 līdz 16 gadiem

Skolēni var pieteikties nometnēm
Skolēni un jaunieši aicināti iepazīt piedāvājumu un pieteikties pašvaldības atbalstītajām 
vasaras nometnēm, kuras organizē izglītības iestādes, dažādas biedrības, organizācijas 
un individuālas personas.

Šogad pašvaldība atbalstījusi 50 dažādas nometnes. Lielu daļu no tām organizē izglītības 

iestādes. Bet 14 nometnes organizē dažādas biedrības, organizācijas un individuālas personas. 
Interesentiem nometnēm jāpiesakās pie nometnes vadītāja.

SanTa DuBurE, 
Izglītības nodaļas vadītāja

Novada olimpiāžu un konkursu uzvarētāji
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28. martā Gudenieku pagasta 
pārvaldē norisinājās ikgadējā 
iedzīvotāju sapulce. Tās apmek-
lētājiem visvairāk jautājumu bija 
par ceļiem un naftas ieguvi. 

Pašvaldības izpilddirektores viet-
niece Agnese Buka īsi pastāstīja par 
pārmaiņām pašvaldības pārvaldē, kas 
ietvēra centralizētas grāmatvedības 
izveidi, iestāžu juridiskā statusa 
maiņu un štata vietu skaita optimi-
zēšanu. Viņa uzsvēra, ka pārmaiņas 
iedzīvotājus neskars, tikai uzlabos 
pašvaldības darbu visā novadā gan 
saimnieciski, gan strukturāli. Gu-
denieku pagasta pārvaldes vadītāja 
Daina Bērende uzskaitīja būtiskākos 
ieguldījumus pagasta infrastruktūras 
uzlabošanā: kopš 2009. gada pagasta 
infrastruktūrā ieguldīti 886 tūkstoši 
eiro. Šajā gadā turpinās pērn iesāktā 
grants ceļa uzlabošanu ar ES līdzfi-
nansējumu, sakārtojot 3,26 km garu 
posmu Gudenieki-Krasti-Jātnieki. 
Tas izmaksās 275 tūkstošus eiro. 
Tāpat turpinās īstenot projektu, kura 
mērķis ir suitu kultūras aktivizēšana 
un popularizēšana. Plānots restaurēt 
arī Dūres kapu zvana torni.

Grib zināt par naftas ieguvi
Pēc iedzīvotāju ieteikuma sapulcē 

piedalījās SIA “Baltic Oil Manage-
ment” pārstāvji, kuri atbildēja uz 
iedzīvotāju jautājumiem par naftas  
ieguvi pagastā. Viņi stāstīja, ka 
pagājušā gada beigās tika pabeigta 

ietekmes uz vidi novērtējuma pro-
cedūra, kas bija ļoti ieilgusi vairāku 
institūciju dēļ. Pārstāvji pateicās 
Kuldīgas novada Domei, kas pēc 
procedūras operatīvi pieņēma lēmu-
mu. SIA “Baltic Oil Management” 
cer, ka jau pavisam drīz uzņēmumam 
atļaus uzsākt naftas komercieguvi, 
jo pašlaik to iegūst eksperimentālā 
veidā. “Esam apņēmīgi un cerību 
pilni, ka tagad Liepājas reģionālā 
vides pārvalde vairs nevilcināsies 
ar lēmuma pieņemšanu,” sacīja uz-
ņēmuma pārstāve Sigita Poželaite.

Atbildot uz iedzīvotāja jautājumu, 
viņa skaidroja, ka arī šobrīd pama-
zām tiek sūknēta nafta, jo urbumam, 
lai tas turpinātu funkcionēt, ir nepie-
ciešama nepārtraukta plūsma. Datus 
par iegūto naftu iesniedz Valsts ieņē-
mumu dienestam, Ekonomikas mi-
nistrijai, Valsts ģeoloģijas dienestam 
un Centrālajai statistikas pārvaldei. 
Nelielā naftas aprite uzņēmumam pa-
līdzējusi iegūt aizdevumu no bankas, 
taču ar to nepietiek, lai atmaksātu 
visus izdevumus, jo urbumu izveide 
ir ļoti dārga. Jautāti par iegūstama-
jiem naftas daudzumiem, uzņēmuma 
pārstāvji skaidroja, ka balstās uz 
padomju laikā veiktiem aprēķiniem, 
taču praksē pierādījies, ka tie ne 
vienmēr ir precīzi, tāpēc var tikai 
mēģināt uzminēt, cik lieli naftas ap-
jomi slēpjas Gudeniekos. Uzņēmēji 
arī skaidroja, kāpēc dažkārt smagais 
transports ar naftu pārvietojas nak-
tīs – tas esot atkarīgs no pārvadātāja, 
kad transports ir pieejams. Meklējot 

26. martā Mežvaldē uz ikgadējo 
sapulci bija sanākuši Rumbas 
pagasta iedzīvotāji, aizsākot 
gadskārtējās iedzīvotāju sapulces 
pagastos. Klātesošos uzrunāja un 
uz jautājumiem atbildēja pašval-
dības izpilddirektores vietniece 
Agnese Buka, pagasta pārvaldes 
vadītāja Lija Šēle un SIA “Kul-
dīgas komunālie pakalpojumi” 
(KKP) valdes priekšsēdētājs 
Pēteris Gobzemis.

A. Buka pastāstīja par pērn 
piedzīvotajām strukturālajām pār-
maiņām, kas veiktas, lai ekonomētu 
izdevumus tur, kur iespējams, lai 
iegūtu līdzekļus iedzīvotājiem ne-
pieciešamu uzlabojumu veikšanai. 
Centralizēta grāmatvedība, iestādes 
kļuvušas par pašvaldības struk-
tūrvienībām, atsevišķos pagastos 
samazinātas dažas štata vietas. 
Apvienoti kasiera un lietveža amati, 
lai iedzīvotāji visas darba dienas 
garumā varētu veikt maksājumus 
pagasta kasē. Sociālie darbinieki 
un bibliotekāri, kas bija pagasta 
pārvaldes darbinieki, kļuvuši par 
Sociālā dienesta un Kuldīgas Gal-
venās bibliotēkas darbiniekiem, bet 
joprojām ir pieejami iedzīvotājiem 
pagastā.

Novadā ir daudz grants ceļu, un 
valsts piešķirtais autoceļu fonda 
finansējums, tāpat kā citur Latvijā, 
ir nepietiekams. Lai palīdzētu pārval-
dēm pārbaudīt ceļus, kā arī kontrolētu 
to greiderēšanas kvalitāti, pašvaldībā 
darbu sākuši divi ceļu speciālisti – 
viens būs atbildīgs par dokumentā-
ciju un uzraudzību, bet otrs praktiski 
palīdzēs pārvaldniekiem. KKP ceļu 
speciālists Māris Lagzdiņš jau prak-
tiski apsekojis biežāk lietotos grants 
ceļus pagastā.

Gudeniekos spriež par ceļiem un naftu

izdevīgākos transporta pakalpoju-
mus, uzņēmums dod priekšroku 
Lietuvas kompānijām, kas piedāvā 
pakalpojumu daudz lētāk. 

Uz jautājumu, kādus līdzekļus 
no naftas ieguves iegūst pagasts un 
novads, uzņēmuma pārstāvji skaid-
roja, ka aptuveni 100 tūkstoši eiro  
samaksāti pašvaldībai kā avansa 
maksājums, nomas maksa un ne-
kustamā īpašuma nodoklis, bet ap 
400 tūkstošiem eiro – valstij. 

Pagasta ceļu uzturēšana 
un uzraudzība
Ļoti aktuāls jautājums Gudenieku 

pagastā ir ceļu uzturēšana, jo ceļu ko-
pējais garums ir ievērojams. A. Buka 
skaidroja, ka novadā darbu sākuši 

divi transporta speciālisti, kas veiks 
katra ceļa apsekošanu, izvērtējot 
tā stāvokli, klasificēs ceļus un visu 
informāciju apkopos datubāzē. Šāda 
pieeja uzlabos darba efektivitāti un 
atvieglos kritiskāko ceļa posmu uz-
raudzīšanu. Šogad galvenais akcents 
būs remontdarbiem kritiskajās vietās. 
No autoceļu fonda pagastos papildus 
ieguldīs 45 tūkstošus eiro. Pārvaldes 
vadītāja D. Bērende iedzīvotājiem 
stāstīja, ka kopā ar jauno ceļu speciā-
listu Māri Lagzdiņu apbraukājuši ce-
ļus un redzējuši kritiskās vietas. Pēc 
ziemas novērots, ka vairākās vietās ir 
problēmas ar caurtekām, vietām pat 
neizbraucams ir Kaltnieku ceļš. Ceļu 
speciālists uz Gudeniekiem brauks 
vēlreiz, kad ceļi būs pilnībā atkusu-
ši. Tad tos sarindos secībā atkarībā 

Iedzīvotāju 
sapulcē rum-
bas pagastā 
klātesošie 
interesējās 
par daudziem 
pagasta 
jautājumiem – 
ceļiem un to 
uzturēšanu, 
atkritumu 
apsaimnie-
košanu, kā 
arī nākotnes 
plāniem vides 
uzlabošanā.

no tā, kuriem posmiem uzlabojumi 
nepieciešami pirmkārt. Grants ceļu 
uzturēšanas darbus veiks, tiklīdz 
būs piemēroti laika pstākļi. Ceļu 
uzturēšanā svarīgi, lai darbotos me-
liorācijas sistēma, lai lauksaimnieki 
ievērotu distanci līdz ceļam un vei-
dotu ataruma vagas. D. Bērende pa-
stāstīja, kas iepriekšējā gadā paveikts 
pagasta grants ceļu sakārtošanā. Viņa 
sacīja, ka par atvēlēto ceļu fonda 
naudu izdevies izdarīt vairāk, patei-
coties vietējam zemniekam Aināram 
Bierandam, kuram ir laba tehnika un 
zemāki darba izcenojumi nekā citiem 
uzņēmumiem. 

rIČarDa SoTaKa, 
sabiedrisko attiecību speciālista, 

teksts un foto

Rumbā plāno, dara un investē

Ieguldījumi un plāni 
L. Šēle pastāstīja, ka apkopota 

informācija par lielākajiem ieguldī-
jumiem pagasta infrastruktūrā – kopš 
novada izveides ieguldīti 620 tūkstoši 
eiro. Ar Eiropas līdzfinansējumu šo-
gad pabeigs divu grants ceļu – Ventas 
ciems-Misiņkalns un Darbnīcu ceļš – 
labošanu. To kopgarums ir 3,45 km, no 
tiem 1,4 km klās asfalts. Tā kā Eiropa 
atbalsta tikai grants ceļu sakārtošanu, 
asfaltu apmaksās pašvaldība. Šajos 
ceļos ieguldīs 655 tūkstošus eiro, t.sk. 
153 tūkstošus eiro – asfaltēšanā.

Turpinās būvēt gājēju un velo-
braucēju tiltu pāri Riežupei, ko arī 
līdzfinansē Eiropa. No pārvaldes 
budžeta apmaksās videonovērošanas 
sistēmas uzstādīšanu Ventas ciemā 
un Mežvaldē, kā arī ātrumvaļņu 
izvietošanu Riežupes ielā Mežvaldē 
un Novadnieku ielā Novadniekos. 

VAS “Latvijas Valsts ceļi” pārbūvēs 
Saldus ceļa posmu no Valciņu ielas līdz 
Ventas ciemam, būs arī gājēju celiņš 
un apgaismojums. Plānots izstrādāt 
projektu veloceliņam no Stendes ielas 
līdz Mežvaldei, kas ir valsts ceļš. 

L. Šēle iedzīvotājiem skaidroja, ka 
pagasta pārvaldes budžets ir tikai daļa 
no līdzekļiem, kas atvēlēti pagasta 
iedzīvotājiem. Vēl ir līdzekļi, kas 
domāti skolēnu izglītošanai un brīv-
pusdienām, tam, lai skolēni un seniori 
varētu izmantot e-talonus bezmaksas 
braukšanai sabiedriskajā transportā. 
Sociālajiem pabalstiem un pakalpoju-
miem pagasta iedzīvotājiem Sociālā 
dienesta budžetā ietverti 54 tūkstoši 
eiro, bet bibliotēkai – 12 tūkstoši eiro. 
No pārvaldes budžeta sedz darbinieku 
atalgojumu, finansē kultūras un sporta 
pasākumus, uztur ēkas, savāc atkri-
tumus no atpūtas vietām, nodrošina 

apgaismojumu ciematos, apmaksā 
transportu skolēniem, kuri neizmanto 
e-talonus, pasniedz naudas balvas 
senioriem, kā arī algo ārsta palīgu uz 
pusslodzi. 

Šogad no autoceļu fonda Rumbas 
pagastam pieejami 53 tūkstoši eiro. Par 
šo naudu labo bedrītes, sakārto caurte-
kas, pļauj atvases, noņem apaugumu, 
veic pretputes apstrādi un papildina 
grants segumu.

Diskutē par ceļiem
Atsevišķi iedzīvotāji apšaubīja grei-

derēšanas kvalitāti un interesējās, kam 
zvanīt, ja šķiet, ka ceļš nav labi nogrei-
derēts. A. Buka aicināja zvanīt pārval-
des vadītājai, kas tālāk sazināsies ar 
speciālistu. Viņa skaidroja – jāsaprot, 
ka pēc katra telefona zvana speciālo 
tehniku nesūtīs. “Darbus plānojam 

un organizējam sistēmā. Tā varēsim 
izdarīt vairāk. Ja brauksim tur, kur kāds 
skaļāk sauks, nevarēsim kvalitatīvi 
izdarīt darbu novadā kopumā,” sacīja 
A. Buka. Ceļus arī nevar greiderēt, ja 
līst vai ceļš ir sasalis. Atsevišķiem ie-
dzīvotājiem nebija skaidrs, kam jākopj 
kāds ceļa posms, ko viņi izmanto, lai 
nokļūtu savā īpašumā. Pārvaldniece 
palīdzēs šiem cilvēkiem tikt skaidrībā. 
Iedzīvotāji norādīja, ka ceļazīmes neat-
tur autobraucējus no ātras braukšanas, 
apdraudot gājējus. L. Šēle skaidroja, ka 
tāpēc uzstādīs ātrumvaļņus.

Lai atkritumi nenonāk, 
kur nevajag
Tika skaidrotas arī izmaiņas atkritu-

mu apsaimniekošanā. Nepieciešamība 
noteikt minimālo atkritumu daudzumu 
mājsaimniecībai gadā radusies, lai 
atkritumi nenonāktu mežā, urnās pie 
autobusu pieturām un daudzdzīvokļu 
masīvos. KKP aktīvi strādājuši, lai ar 
visiem īpašniekiem noslēgtu līgumus, 
bet ar to nav pieticis – līgumu noslēdz, 
bet pasaka, ka atkritumu nav. Pētīta 
līdzīgu novadu pieredze un secināts, 
ka jānosaka minimālais atkritumu 
daudzums mājsaimniecībai. Nākot 
pretī mazaizsargātai iedzīvotāju gru-
pai, vientuļiem pensionāriem vai māj-
saimniecībai ar diviem pensionāriem 
noteikta papildu atlaide. Lai gan daļa 
iedzīvotāju ar šo jaunumu ir neapmie-
rināti, Vides aizsardzības un reģionālās 
attīstības ministrija, kas saskaņo paš-
valdību saistošos noteikumus, paudusi, 
ka šīs minimālās normas noteiktas 
pārāk mazas, taču Dome iedzīvotāju 
interesēs tomēr lēmusi palikt pie šiem 
minimālajiem apjomiem.

KrISTīnES DuĻBInSKaS, 
mārketinga un sabiedrisko attiecību 

nodaļas vadītājas, teksts un foto

Iedzīvotāju sapulcē 
visvairāk tika runāts 
par naftas ieguvi un 
ceļu sakārtošanu. 
Iedzīvotāji sprieda, 
ka ceļiem atvēlētais 
finansējums ir 
nepietiekams.



 PaSāKumI PaGaSToS

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

2018. gada 10. aprīlis

KIno aFIša

 SPorTa PaSāKumI aPrīLī

Kūlas ugunsgrēku skaits, degšanas 
platības un aktivitāte katru gadu ir at-
karīga no laika apstākļiem un cilvēku 
apziņas. Ja ir mitrs un silts pavasaris, 
tad ātri izaug jaunā zāle un līdz ar to 
kūlas ugunsgrēku “sezona” nav ilga. 
Bet ja ilgstoši nav lijis un laiks ir vēss 
vai silts, pērnā gada zāle kļūst aizvien 
sausāka, un ugunsgrēku skaits un 
platības pieaug.

Izvērtējot kūlas ugunsgrēku ga-
dījumus, var secināt, ka vieni no 
tipiskākajiem kūlas dedzinātājiem 
ir vidēja vecuma cilvēki un seniori, 
kas jau gadu desmitiem tādā veidā ir 
“apkopuši” savu īpašumu. Šie iedzī-
votāji neapzinās, cik bīstama ir kūlas 
dedzināšana – tā ir nekontrolējama, 
jo liesmas var strauji izplatīties un 
pārmesties uz ēkām, tā nodara būtisku 
kaitējumu dabai, jo iznīcina vērtīgus 
augus, kukaiņus, sīkdzīvniekus un 
putnu ligzdas.

2017. gadā valstī reģistrēti 2296 
kūlas ugunsgrēki, izdedzinot 1648 
hektāru valsts teritorijas, iznīcinot 
16 ēkas un transportlīdzekļus, cietis 
arī viens cilvēks. Pērn no Kurzemes 
novadiem visvairāk kūlas ugunsgrēku 
reģistrēti tieši Kuldīgas novadā – 62, 
pēc tam seko Talsu novads ar 34 kūlas 
ugunsgrēkiem.

Situācijās, kad iedzīvotāji pamana 
kūlas dedzināšanu, nekavējoties jā-
zvana VUGD pa tālruni 112 un jāat-
bild uz dispečera jautājumiem. Svarīgi 
pēc iespējas ātrāk paziņot ugunsdzē-
sējiem par izcēlušos ugunsgrēku, lai 
viņi varētu savlaicīgi ierasties, pirms 
liesmas ir izplatījušās un sākušas ap-
draudēt mājas un cilvēkus.

Par kūlas dedzināšanu fiziskām 
personām uzliek naudas sodu no 280 
līdz 700 EUR; par zāles nepļaušanu, 
lai novērstu kūlas veidošanos, fizis-
kām personām uzliek naudas sodu no 
140 līdz 700 EUR, bet juridiskajām 
personām – no 700 līdz 2900 EUR. 
Zemes īpašniekiem jāveic nepiecie-
šamie pasākumi, lai objekta teritorijā 
nenotiktu kūlas dedzināšana. Par šīs 
prasības pārkāpšanu fiziskajām per-
sonām uzliek naudas sodu no 30 līdz 
280 EUR, bet juridiskām personām – 
no 280 līdz 1400 EUR.

Tāpat kā iepriekšējos gados, arī 
šogad VUGD sadarbojas ar Lauku 
atbalsta dienestu, sniedzot informāciju 
par kūlas degšanas vietām. Ja ir šāda 
informācija, zemes īpašniekiem tiek 
samazināts Eiropas Savienības platību 
maksājums.

Lai gan šķiet, ka kūlas dedzināšana 
ir visas Latvijas problēma, tomēr ik 
gadu ir novadi, kuros nav reģistrēts 
neviens kūlas ugunsgrēks, piemēram, 
Jaunpils, Lubānas, Mālpils, Raunas, 
Tērvetes un Vārkavas novads. Aici-
nām Kuldīgas novada iedzīvotājus būt 
apdomīgiem un sekot šim piemēram!

Nededzini savu 
zemi!

aLEKSanDrS šTEFaŅuKS, 
vuGD Kuldīgas daļas komandieris

Pagastu sapulces 2018
Pagasts Diena Datums Laiks Vieta
Pelču pagasts Otrdiena 10. aprīlis 17.30 Pelču tautas nams
Turlavas pagasts Ceturtdiena 12. aprīlis 17.30 Turlavas kultūras nams
īvandes pagasts Pirmdiena 16. aprīlis 17.00 Īvandes muižas zāle
vārmes pagasts Otrdiena 17. aprīlis 15.00 Jauniešu centrs
Padures pagasts Trešdiena 18. aprīlis 17.30 Pagasta pārvaldes ēka
Kabiles pagasts Ceturtdiena 19. aprīlis 17.00 Saieta nams “Sencis”
Kurmāles pagasts Pirmdiena 23. aprīlis 17.00 Pagasta pasākumu zāle
Laidu pagasts Otrdiena 24. aprīlis 15.30 “Bitīte” zāle
rendas pagasts Trešdiena 25. aprīlis 17.00 Kultūras nams
Snēpeles pagasts Trešdiena 2. maijs 17.00 Tautas nama zāle

O. 10.IV 18.00  PuSnaKTS SauLE
C.  12.IV 18.00  2018, ASV, ilgums 1’31, romantiska drāma, 12+

O. 10.IV 20.00  KLuSā PaSauLE
C.  12.IV 20.00  2018, ASV, ilgums 1’31, trilleris, drāma, šausmu filma, 16+

P. 13.IV 17.30 ParaDīZE 89
Sv. 15.IV 14.00 2018, Latvija
T. 18.IV 14.00 Ilgums 1’29
Sv. 22.IV 14.00 Ģimenes filma, 7+

Sv. 15.IV 16.00 PoSTīTājI
P. 16.IV 18.00 2017, ASV
O. 17.IV 18.00 Ilgums 1’47
T. 18.IV 20.00  Asa sižeta piedzīvojumu filma, 
C.  19.IV 18.00  zinātniska fantastika; 12+

Sv. 15.IV 18.00 noST ar SEKSu! 
P. 16.IV 20.00 2018, ASV
O. 17.IV 20.00 Ilgums 1’42
T. 18.IV 18.00  Komēdija
C.  19.IV 20.00   16+

S. 21.IV 17.30  BILLE
Sv. 22.IV 16.00  2018, Latvija
P. 23.IV 18.00  Ilgums 1’40
O. 24.IV 18.00  Ģimenes filma
T. 25.IV 18.00   U
P.  4.V 15.40   

S. 21.IV 19.30  TaXI 5
Sv. 22.IV 18.00  2018, Francija
P. 23.IV 20.00  Ilgums 1’40
O. 24.IV 20.00  Asa sižeta piedzīvojumu
T. 25.IV 20.00   komēdija; 12+

Trešdien, 11. aprīlī, 19.00 – izrāde “optimists”. Komēdija, kurā to, kā kulties pa dzīvi, 
rādīs izrādes autors Uģis Segliņš, režisors Juris Rijnieks un galvenās lomas atveidotājs Gints 
Grāvelis. Biļetes Kuldīgas kultūras centrā un www.bilesuparadize.lv. Ieeja – 8, 10, 12 EUR.

Piektdien, 13. aprīlī, 19.00 – Gunāra meijera 60 gadu jubilejas koncerts. Biļetes 
Kuldīgas kultūras centrā un www.bilesuparadize.lv. Ieeja – 9, 10, 12 EUR.

Piektdien, 20. aprīlī, 19.00 – “rumbas kvartets” koncertprogramma “vecmeistara 
dziedātās dziesmas”. Biļetes Kuldīgas kultūras centrā un www.bilesuparadize.lv. Ieeja – 
6, 8, 9 EUR.

Svētdien, 6. maijā, 19.00 – čellistes martas Sudrabas solo koncerts. Biļetes Kuldīgas 
kultūras centrā un www.bilesuparadize.lv. Ieeja – 7 EUR.

Ceturtdien, 10. maijā, 19.00 – čellista maika Bloka koncerts. Oriģinālkompozīcijas, 
folkmūzikas aranžējumi, klasikas skaņdarbu izlase. Biļetes Kuldīgas kultūras centrā un 
www.bilesuparadize.lv. Ieeja – 7, 12 EUR. 

11.IV 16.00 tautas orientēšanās sacensību seriāla “Taciņas-2018” 2. kārta; Kuldīga
13.IV 19.00 Kuldīgas novada atklātais čempionāts florbolā; KNSS halle, Piltenes iela 25, Kuldīga
14.IV 9.00 F1 N klases sacensības lidmodelismā “Kuldīgas kauss”; KNSS halle, 
  Piltenes iela 25, Kuldīga
14.IV 10.00 Kurzemes boče sacensības; KNSS manēža, Dzirnavu iela 13, Kuldīga
14.IV 15.00 Kuldīgas novada atklātais čempionāts basketbolā; KNSS sporta nams, 
  Virkas iela 13, Kuldīga
14.IV 16.00 Kuldīgas novada atklātais čempionāts florbolā; KNSS halle, Piltenes iela 25, Kuldīga
15.IV 11.00 LJBL-LR čempionāts basketbolā; KNSS sporta nams, Virkas iela 13, Kuldīga
15.IV 15.00 Kuldīgas novada atklātais čempionāts florbolā; KNSS halle, Piltenes iela 25, Kuldīga
18.IV 11.00 jauno satiksmes dalībnieku sacensības; KNSS manēža, Dzirnavu 13, Kuldīga
18.IV 16.00 tautas orientēšanās sacensību seriāla “Taciņas-2018” 3. kārta; Misiņkalns, Aizpute
20.IV 19.00 Kuldīgas novada atklātais čempionāts florbolā; KNSS halle, Piltenes iela 25, Kuldīga
21.IV 11.00 Latvijas jaunatnes volejbola čempionāta fināls U-16 grupā meitenēm par 6.-8. vietu; 
  vidusskolas zāle, Liepājas iela 12, Skrunda
21.IV 14.00 Kuldīgas novada atklātais čempionāts basketbolā; KNSS sporta nams, 
  Virkas iela 13, Kuldīga
21.IV 17.00 Kuldīgas novada atklātais čempionāts florbolā; KNSS halle, Piltenes iela 25, Kuldīga
22.IV 14.00 Kuldīgas novada atklātais čempionāts florbolā; KNSS halle, Piltenes iela 25, Kuldīga
22.IV 15.00 Kuldīgas novada atklātais čempionāts basketbolā; KNSS sporta nams, 
  Virkas iela 13, Kuldīga
24.IV 10.00 Kuldīgas novada skolēnu sacensības pavasara krosā; Krauļu priedes, Kuldīga
25.IV 17.30 30. skriešanas seriāla “Kuldīgas apļi-2018” 2. kārta; Krauļu priedes, Kuldīga
26.IV 10.00 Kuldīgas senioru fizisko aktivitāšu diena; KNSS sporta komplekss, Kalna iela 6, Kuldīga

ĒDoLĒ
12. aprīlī 13.00 kultūras namā – NBS štāba 

bataljona orķestra koncerts.
26. aprīlī 13.00 – Krišjāņa Valdemāra Ēdoles 

pagasta bibliotēkai 170.
īvanDĒ
Līdz 15. aprīlim bibliotēkā – Intas Mednieces 

keramikas izstāde.
13. aprīlī 18.00 Īvandes muižā – meditācija 

un koncerts gongu skaņās. Ieeja – bez maksas. 
Sīkāka informācija pa tālr. 28343369. 

KaBILĒ
14. aprīlī 16.00 saieta namā – Vārves 

pagasta amatierteātris “Vārava” ar lugu visai 
ģimenei “Tikai mazītiņa izdoma...”, režisors Valdis 
Šmēdiņš. Ieeja – par ziedojumiem.

28. aprīlī 10.00 pulcēšanās pie saieta nama – 
Lielā talka.

28. aprīlī 13.00 saieta namā – Kabiles senio-
ru biedrības draugu balle.

KurmāLĒ
Aprīlī Priedaines bibliotēkā – Silvijas Teteres 

izšuvumu izstāde, Kārļa Dazarta gleznu izstāde.
Aprīlī pagasta vēstures istabā – fotoizstāde 

no Stūru ģimenes arhīva “Tā strādājām kolhozā”. 
Kurmāles pagasta izstāžu zālē – līdz 15. aprī-

lim Kārļa Dazarta jaunākās gleznas; no 17. aprīļa 
Daigas Rozevskas gleznas.

21. aprīlī 19.00 pagasta pasākumu zālē – 
Jaunlutriņu amatierteātris ar Laura Gundara lugu 
“Latviešu kāzas”. Ieeja – 1 EUR.

25. aprīlī – brauciens uz koncertuzvedumu 
Liepājas teātrī “Lai sasaucamies, lai dziedam.” 
Informācija pa tālr. 29257707.

LaIDoS
Aprīlī Sermītes bibliotēkā – izstāde “Iedzīvo-

tāju vaļasprieki”.
23. aprīlī 18.00 “Bitītē” – latviešu krimināl-

komēdija “Kriminālās ekselences fonds”. Ieeja – 
2 EUR. Transporta pieteikšana līdz 19. aprīlim, 
zvanot par tālr. 29604482.

PaDurĒ
Aprīlī bibliotēkā – Padures audēju pulciņa 

jaunākie darbi.
13. aprīlī 17.00 bibliotēkā – radošā darbnīca 

“Krāsainās rotas” ar Olgu Revinu. Ieeja – bez 
maksas.

14. aprīlī 19.00 Deksnes pasākumu zālē – 
koncerts “Ak, pavasari!” Piedalās vokālie ansam-
bļi no Snēpeles, Aizputes, Matkules, Rendas, 
Laidiem un Padures. Ieeja – bez maksas.

14. aprīlī 21.00 Deksnes pasākumu zālē – 
atpūtas vakars kopā ar muzikantiem no Durbes. 
Ieeja – 3 EUR.

21. aprīlī 11.00–15.00 – pavasara talka 
(sīkāka informācija afišās un pa tālr. 26354396). 

27. aprīlī 17.00 bibliotēkā – radošā nodarbība 

“Tamborētas rotaļlietas” ar Ilzi Birģeli.
rEnDā
Līdz 12. aprīlim kultūras namā – Latvijas 

simtgadei veltīta Eduarda Skabja fotoizstāde 
“Mūžam Latvija debesīs”.

Līdz 27. aprīlim bibliotēkā – Kabiles pa-
matskolas skolotāja Riharda Lasmaņa izstāde 
“Raksti koka izstrādājumos”.

14. aprīlī 13.00 kultūras namā – Valda Šmē-
diņa luga visai ģimenei “Brālītis un Karlsons”. 
Ieeja – bez maksas.

14. aprīlī 21.00 kultūras namā – disko 
80.–90. gadu stilā, DJ Māris Dadzis un Alberts 
Dinters. Dreskods – atbilstoši 80.–90. gadu 
stilam. Būs apbalvošana. Ieeja – 4 EUR, pēc 
23.00 – 6 EUR.

27. aprīlī 16.00 bibliotēkā – tikšanās ar 
Rihardu Lasmani, izstādes “Raksti koka izstrā-
dājumos” autoru.

26. maijā 14.00 no Rendas kultūras nama – 
brauciens uz Latvijas Nacionālo teātri, izrādi 
“Latgola.lv 1”. Biļešu cena 13 EUR (+ ceļa izde-
vumi). Pieteikties un samaksāt līdz 14. aprīlim. 
Tālr. 26181470.

rumBā
Aprīlī bibliotēkā – Rasas Rasmanes akvareļu 

izstāde.
11. aprīlī 14.15 Ventas ciema “Bukaišos” – 

kulinārijas pasākums “Gardēži”.
24. aprīlī 10.00 bibliotēkā un 14.00 Ventas 

ciema “Bukaišos” – radošā darbnīca.
SnĒPELĒ
Aprīlī bibliotēkā – Skrundas mākslas studijas 

dalībnieku darbi enkaustika (vaska glezniecības) 
tehnikā.

TurLavā
Aprīlī Turlavas bibliotēkā – Valda Lancmaņa 

fotomākslas izstāde “Zudusī pasaule”; PII grupas 
“Lāčuks” radošo darbu izstāde “Pavasari gaidot”.

Turlavas seniori aicināti pieteikties ballei 
“Pretī pavasarim”, kas notiks 13. aprīlī 15.00 
Laidu pagastā. Tālr. 26263960.

28. aprīlī 22.00 Dižgaiļu parka estrādē – 
“Nakts atrakcijas Turlavā”. Līdzi ņemt atstarotāju 
un kabatas lukturīti.

vārmĒ
Aprīlī bibliotēkā – Aivara Vētrāja fotogrāfiju 

izstāde “Dzelzceļa ielas impresijas”.
21. aprīlī sporta hallē – sporta veselības die-

na. Nodarbības un tikšanās ar dažādu sporta un 
veselības jomu pārstāvjiem. Sīkāka informācija 
www.varme.lv.

23. aprīlī 17.30 bibliotēkā – radošā nodarbība 
“Krāsainie mākoņi” ar Aiju Kņazi. Ieeja – bez 
maksas.

28. aprīlī 18.00 sporta hallē – florbola sezo-
nas noslēguma pasākums. Spēle FK “Vārme” 
izpildījumā, dažādas atrakcijas.


