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Par mājdzīvnieku 
čipēšanu un turēšanu 
> 6. lpp.

VIKTOrS GOTFrIDSOnS,
Kuldīgas novada Domes 
priekšsēdētājas vietnieks

“Priedaines katlumājas būvniecība uzņēmumam 
“Kuldīgas siltumtīkli” bija liels izaicinājums – īsā 
laikā uzbūvēt katlumāju ar pēc iespējas mazāku 
finansējumu, spītējot nemitīgām lietavām. Prieks, ka 
pilnīgi tukšā vietā esam radījuši jaunu katlumāju, kas 
nodrošina siltumu Priedaines iedzīvotājiem. Paldies 
“Kuldīgas siltumtīklu” komandai un Kuldīgas nova-
da pašvaldībai, kas uzticēja siltuma nodrošināšanu 
veikt “Kuldīgas siltumtīkliem” un sniedza galvojumu 
aizņēmumam, lai varētu šo ēku uzbūvēt. Paldies 
SIA “Centrs”, kas bija atsaucīga un palīdzēja risināt 
visus jautājumus,” teica SIA “Kuldīgas siltumtīkli” 
valdes priekšsēdētājs Artis Roberts.

Kuldīgas novada Domes priekšsēdētāja Inga 
Bērziņa atklāšanas pasākumā pateicās visiem, kuri 
piedalījās katlumājas tapšanā, un uzsvēra, ka galvenie 
ieguvēji ir Priedaines iedzīvotāji un uzņēmēji, kuri 
turpmāk saņems centralizēto siltumu. Tā kā katlu-
māja tiek kurināta ar šķeldu, tās darbība ir balstīta 
uz atjaunojamiem energoresursiem. “Dzīvojam un 
domājam zaļi, būvējot šāda veida katlumāju. Lai viss 
darbojas kā pulksteņa mehānisms!” vēlēja I. Bērziņa.

Svinīgajā pasākumā pateicības par ieguldījumu 
Priedaines katlumājas būvniecībā tika pasniegtas 
SIA “Kurzemes jumti”, SIA “Kuldīgas komunālie 
pakalpojumi”, SIA “KCE”, SIA “AGB Serviss”, 

SIA “3D Birojs’, SIA “BaltLine Globe” un katlumājai 
blakus esošā veikala īpašniekam Gatim Rozenfel-
dam, kurš izrādīja pretimnākšanu un būvniecības 
laikā ļāva izmantot uzņēmuma infrastruktūru.

Priedaines katlumājā uzstādītā iekārta ir ražota 
Saldus novada Druvā, uzņēmumā “AGB Serviss”. 
Valdes priekšsēdētājs Aivars Bundzens uzteica 
“Kuldīgas siltumtīklus”, ka projekta īstenošanas 
laikā darbs ritējis ļoti plānveidīgi, ar lielu izpratni 
par procesiem. “Darba apjoms īso termiņu dēļ 
šķita neiespējamā misija. Tukšā vietā, māla bedrē 
ir tapusi mūsdienīga katlumāja, lai iedzīvotāji 
saņemtu centralizēto siltumapgādi. Jaunajā katlu-
mājā darbojas šķeldas katls ar jaudu 1,5 megavati,” 
pauda A. Bundzens.

“Ledus ir sakustējies, un man ir mierīga sirds 
par iedzīvotājiem, kuri turpmāk būs nodrošināti ar 
siltumu. Jāturpina labi iesāktais – jāmaina trases un 
jāsiltina daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, tā uzlabo-
jot energoefektivitāti Priedainē,” uzsvēra Kurmāles 
pagasta pārvaldes vadītāja Dace Gūtmane.

Kaltumājas darbība ir pilnībā automatizēta, kas 
tiek kontrolēta ar elektronisku vadības sistēmu. 
Projekta kopējās izmaksas ir ap 500 000 EUR. 
Katlumājas būvniecībai Valsts kasē uz 20 gadiem 
ņemts aizdevums.

Atgādinām, ka iepriekš apkuri Priedainē nodro-
šināja SIA “Centrs”, kas vērsās Kuldīgas novada 
Domē ar lūgumu turpmāk pašvaldībai nodrošināt 
pakalpojuma sniegšanu, jo uzņēmēja rīcībā esošā 
infrastruktūra bija nolietojusies un tās atjaunoša-
nai nebija pietiekamu resursu. Kuldīgas novada 
pašvaldība lēma apkures pakalpojumu Priedainē 
turpmāk nodot SIA “Kuldīgas siltumtīkli”.

Pārņemot siltumapgādes nodrošināšanu un iz-
vērtējot esošo situāciju, SIA “Kuldīgas siltumtīkli” 
secināja, ka atjaunot esošo katlumāju, kas atradās 
aptuveni kilometra attālumā no pirmā patērētāja, 
nebūs izdevīgi, tādēļ katlumājas būvniecībai 
meklēta jauna teritorija, kas atrastos tuvāk siltu-
ma lietotājiem, lai novērstu siltuma zudumus un 
radītu kompaktu siltuma ražošanas vietu. No trīs 
iespējamiem variantiem izvēlēta zeme aiz veikala 
starp privātmājām un daudzdzīvokļu dzīvojamām 
mājām “Atmodas”, “Virši” un “Ābeļkalni”. Tā 
kā jaunā katlumāja atrodas pa vidu starp siltuma 
saņēmējiem, tas nākotnē dos iespēju samazināt sil-
tuma zudumus, slēdzot nevajadzīgos siltumtrases 
posmus un izbūvējot jaunas trases.

anITaS ZVInGuLES, 
SIa “Kuldīgas siltumtīkli” sabiedrisko attiecību 

speciālistes, teksts un foto

Lai Priedaines jaunā katlumāja 
darbojas kā pulksteņa mehānisms!

Priedaines ciema iedzīvotājiem tapusi jauna katlumāja, kas darbojas automatizēti.

Kuldīgas novada Domes priekšsēdētāja Inga Bērziņa un SIa “Kuldīgas 
siltumtīkli” valdes priekšsēdētājs artis roberts svinīgi pārgrieza lentu.

jaunajā katlumājā darbojas jaudīgs šķeldas katls.

16. februārī, 
piedaloties 
pašvaldības, 
būvnieku un 
projektētāju 
pārstāvjiem 
un citiem 
viesiem, 
svinīgi tika 
atklāta Prie-
daines jaunā 
katlumāja.

Kuldīgai un 
Latvijai simtgadē

Latvijas jubilejas gads, kad svinē-
sim mūsu valsts simtgadi, Kuldīgas 
novadā ir iesācies ļoti darbīgi. Janvāris 
pagāja pašvaldības budžeta zīmē, 
komitejās, deputātu sanāksmēs un 
Domes sēdē daudz diskutējot par šogad 
darāmajiem darbiem un pašvaldības 
prioritātēm. Apstiprinātais budžets ir 
labākais, kāds šobrīd iespējams. Tāpat 
kā citos gados, visām nodaļu un iestāžu 
iecerēm līdzekļu nepietiek, taču ieplā-
notie darbi ir pietiekami vērienīgi un 
aptver gan Kuldīgu, gan visus pagastus.

Nupat parakstīta vienošanās par ap-
jomīga projekta īstenošanu sadarbībā 
ar Talsu un Alsungas pašvaldībām, kā 
arī biedrību “Pedvāle”, kur pašvaldībai 
izdevies piesaistīt Eiropas līdzekļus. 
Šī projekta realizēšana ļaus beidzot 
atdzimt Kuldīgas vecpilsētas kvartā-
lam, kas pēdējo gadu laikā mūsu pilsētu 
nerotā – vietai, kur kādreiz atradās 
vecā slimnīca. Kādreizējais ķirurģijas 
korpuss Kalpaka ielā 4 pārtaps par 
vietu, kur mācīsies mākslas un dizai-
na studenti un dažādus izglītojošus 
kursus varēs apmeklēt ikviens, kam 
par to būs interese. Ēkai jau izstrādāts 
būvprojekts. Ceram, ka jau šogad varēs 
sākties būvdarbi. Savukārt turpat pretī 
attīstīsies Kuldīgas Tehnoloģiju un 
tūrisma tehnikums, jo ēku Kalpaka 
ielā 1 pašvaldība iegādājās un nodeva 
valstij, lai ar Eiropas fondu atbalstu 
varētu realizēties mūsu tehnikuma 
attīstības plāni. Tā veidosies arī vie-
nots ēku komplekss. Priecājamies, ka 
tehnikumam nodotajai ēkai, kas laika 
gaitā ļoti cietusi, jau tiek izstrādāts 
būvprojekts. Lai gan ir skaidrs, ka šī 
Kuldīgas kvartāla sakārtošana neno-
slēgsies šogad, tik un tā to var pamatoti 
uzskatīt par dāvanu Kuldīgas novadam 
un Latvijai simtgadē.

Priecē arī Nacionālo bruņoto spēku 
Zemessardzes apjomīgie attīstības plā-
ni – kā pašvaldības vadību aizvadītajā 
nedēļā informēja Zemessardzes 4. bri-
gādes komandieris, pulkvežleitnants 
Andris Rieksts, jau šoruden no Liepā-
jas uz Kuldīgu tiks pārcelts Zemessar-
dzes Kurzemes brigādes štābs un 40 tā 
darbinieki. Lai atbalstītu Zemessardzes 
attīstības centienus, pašvaldība nodos 
Nacionālo bruņoto spēku rīcībā zemes 
gabalu Ventspils ielā, kurš atrodas 
blakus esošajai Zemessardzes bāzei. 
Teritorija tiks paplašināta, lai būvētu 
mājokļus Kuldīgā dienējošajiem bru-
ņoto spēku darbiniekiem. Uz laiku, 
līdz brigādes vadība atrisinās mājokļu 
jautājumu, būs nepieciešamas pagaidu 
mājas, tāpēc ceram uz kuldīdznieku 
atsaucību, izīrējot virsniekiem savus 
brīvos dzīvokļus.  
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Būvniecības komisijā 2018. gada janvārī lemtais

akceptētās būvniecības ieceru dokumentācijas 
Objekta nosaukums Adrese Dokumentācijas veids
Ēkas fasādes vienkāršotā atjaunošana  “Skola”, Turlavas pagastā Apliecinājuma karte
Meliorācijas sistēmas pārbūve Klusā ielā 14 un 16, Kuldīgā Paskaidrojuma raksts
Ēkas pārbūve finiera rūpnīcas vajadzī-
bām, saistošo īpašumu labiekārtošana 

Cepļa ielā 3, Cepļa ielā 1 un Cepļa ielas 
posmā, Kuldīgā

Būvprojekts minimālā 
sastāvā

Multifunkcionālas mācību, pasākumu 
telpas un ergonomiskas mācību vides 
izveide 

Piltenes ielā 25, Kuldīgā Būvprojekts minimālā 
sastāvā

Meža autoceļš  “Vilku meža ceļš”, Snēpeles pagastā Būvprojekts minimālā 
sastāvā

Fasāžu vienkāršotā atjaunošana Virkas ielā 29-57, Kuldīgā Apliecinājuma karte

Meža autoceļš “Šautuves ceļš” Rumbas pagastā Būvprojekts minimālā 
sastāvā

Darbnīcas pārbūve Zāģu ielā 2, Kuldīgā Būvprojekts

Viesnīcas 1. stāva pārbūve Virkas ielā 27, Kuldīgā Būvprojekts minimālā 
sastāvā

Izdotās būvatļaujas 
Objekta nosaukums Adrese
Ēkas pārbūve finiera rūpnīcas vajadzībām, saistošo īpa-
šumu labiekārtošana 

Cepļa ielā 3, Cepļa ielā 1 un Cepļa ielas posmā, 
Kuldīgā

Multifunkcionālas mācību, pasākumu telpas un ergonomis-
kas mācību vides izveide Piltenes ielā 25, Kuldīgā

Darbnīcas pārbūve Zāģu ielā 2, Kuldīgā
Meža autoceļš “Šautuves ceļš” Rumbas pagastā
Viesnīcas 1. stāva pārbūve Virkas ielā 27, Kuldīgā

2018. gada janvārī ekspluatācijā pieņemtās būves
Nosaukums Adrese Pasūtītājs
Dzīvojamās mājas un saimniecības ēkas pārbūve “Strautiņi”, Kurmāles pagastā Irita Jasinska
Dzīvojamās ēkas pārbūve “Druvas”, Kabiles pagastā Anita Zīle
Dārza māja Ievu alejā 1, Kuldīgā Igors Beloborodovs
Autoceļa 6260 rekonstrukcija Dzirnavu ceļš Kurmāles pagastā Kuldīgas novada pašvaldība
Autoceļa 6260A002 pārbūve Stangoņu ceļš Kurmāles pagastā Kuldīgas novada pašvaldība
Kaltu māja “Siltums”, Priedaine, Kurmāles pagastā SIA “Kuldīgas siltumtīkli”
Lagūnas tipa kūtsmēslu krātuve “Rītausmas”, Gudenieku pagastā SIA “Artis JP”
Dzīvojamās mājas un saimniecības ēkas pārbūve “Viesalgi”, Snēpeles pagastā Ilga Pšečenko

Publisko iepirkumu komisijā janvārī pieņemtie lēmumi
Iepirkuma priekšmets Lēmuma pieņemšanas

datums Uzvarētājs

Autotransporta pakalpojumu nodrošināšana Kuldīgas 
novada sporta skolas vajadzībām 04.01.2018.

SIA “Mētra A”: 0,49 EUR bez PVN par 1 km (autobuss 
ar 14 vietām); 0,68 EUR bez PVN par 1 km (autobuss ar 
26 vietām). I.K. “Z.D. Transports”: 0,47 EUR bez PVN par 
1 km (autobuss ar 16 vietām)

Marķētās kurināmās dīzeļdegvielas iegāde Vilgāles 
pamatskolai 2018. gadam 04.01.2018. SIA “BALTIMAR VT”: 15750 EUR bez PVN 

Kuldīgas novada pašvaldības telpu uzkopšana Baznī-
cas ielā 1 un Baznīcas ielā 9, Kuldīgā 11.01.2018. SIA “MARIVO”: 23966,64 EUR bez PVN 

Kuldīgas novada Pašvaldība 
saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likumu

pārdod atkārtotā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli
būvju īpašumu “Ēdnīca”, 

Vilgālē, Kurmāles pagastā, kas sastāv no nedzīvojamās ēkas - ēdnīcas ar kadastra 
apzīmējumu 62600080005001 un palīgēkas - pagraba ar kadastra apzīmējumu 62600080005002.

nekustamā īpašuma nosacītā cena – 2560 EUR, drošības nauda – 256 EUR, reģistrācijas maksa – 
15 EUR, izsoles solis – 100 EUR. Izsole notiks Kuldīgas novada pašvaldības mazajā zālē Baznīcas 
ielā 1, Kuldīgā, 12. martā plkst. 13.00. Dalībnieku reģistrācija no paziņojuma publicēšanas dienas 
līdz 9. marta plkst. 11.00.
Izsoles noteikumus un informāciju par īpašumu var saņemt Kuldīgas novada pašvaldības 
informācijas centrā Baznīcas ielā 1, Kuldīgā. Informācija 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 – dzīvokli 

Mucenieku ielā 13-5, Kuldīgā, kadastra Nr. 62019003290.

īpašuma sastāvs: divistabu 
dzīvoklis ar kopējo platību 
62,3 m2 un kopīpašuma 
623/3154 domājamās daļas, 
t. sk. no dzīvojamās ēkas 
ar kadastra apzīmējumu 
62010140093001, palīgēkas 
ar kadastra apzīmējumu 
62010140093002 un 
zemes vienības ar kadastra 
apzīmējumu 62010140093 
(platība 625 m2).
nosacītā cena – 5600 EUR, drošības nauda – 560 EUR, reģistrācijas 
maksa – 15 EUR, izsoles solis – 100 EUR. Izsole notiks Kuldīgas novada 
pašvaldības mazajā zālē Baznīcas ielā 1, Kuldīgā, 12. martā plkst. 14.00. 
dalībnieku reģistrācija no sludinājuma publicēšanas dienas līdz 9. marta 
plkst. 11.00.
Izsoles noteikumus un informāciju par īpašumu var saņemt Kuldīgas 
novada pašvaldības informācijas centrā Baznīcas ielā 1, Kuldīgā.
Informācija pa tālruni 63370005; e-pasts: iveta.zvirbule@kuldiga.lv.

Kuldīgas novada Pašvaldība 
saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likumu

pārdod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli
nekustamo īpašumu – dzīvokli 

“Sluķi 2”-1, Ēdoles pagastā, kadastra Nr. 62469000080. 

īpašuma sastāvs: vienistabas dzīvoklis ar kopējo 
platību 54,9 m2 un kopīpašuma 549/2608 domājamās 
daļas, t. sk. no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas ar 
kadastra apzīmējumu 62460030113001 un zemes 
vienības ar kadastra apzīmējumu 62460030113 
(platība 0,536 ha).
nosacītā cena – 400 EUR, drošības nauda – 40 EUR, 
reģistrācijas maksa – 15 EUR, izsoles solis – 40 EUR. 
Izsole notiks Kuldīgas novada pašvaldības mazajā 
zālē Baznīcas ielā 1, Kuldīgā, 12. martā plkst. 13.30. 
Dalībnieku reģistrācija no sludinājuma publicēšanas 
dienas līdz 9. marta plkst. 11.00.
Izsoles noteikumus un informāciju par īpašumu var saņemt Kuldīgas novada pašvaldības 
informācijas centrā Baznīcas ielā 1, Kuldīgā. Informācija pa tālruni 63370004; 63323839, 
e-pasts: klavs.svilpe@kuldiga.lv.

Kuldīgā, Kalna ielā, sIa “Kuldīgas komunālie pakalpojumi” darbinieki uzstādījuši ceļa zīmi 
nr. 326 “apstāties aizliegts”.

Jaunās ceļa zīmes darbības zona ir no Kalna ielas sākumposma līdz iebrauktuvei Kalna ielas 3 pagalmā.
Kuldīgas novada Domes Transporta komisija, izskatot Kuldīgas novada sporta skolas ierosinājumu, 

lēmusi par šādas zīmes nepieciešamību, jo Kalna ielas sākumposmā nebija ceļa zīmes, kas ierobežotu vai 
aizliegtu autotransporta apstāšanos vai stāvēšanu. Kopš Kuldīgas novada sporta skolas sporta komplek-
sa – baseina atvēršanas ir pieaugusi transporta intensitāte Kalna ielā, uz ielas vienā pusē tiek novietotas 
automašīnas, radot grūtības satiksmei. Transporta komisija atbalstījusi šādas ceļa zīmes uzstādīšanu.

anITa ZVInGuLE, 
KKP sabiedrisko attiecību vadītāja

Kalna ielas sākumposmā 
apstāties aizliegts

SABIEDRISKā APSPRIEŠANA 
Zaļās ielas pārbūvei un Ēdoles ielas 

posma atjaunošanai
Izsludināta publiskā apspriešana koku ciršanai saskaņā ar 
sIa “bM-projekts” izstrādāto būvprojektu “Zaļās ielas pārbūve un Ēdoles 
ielas posma no autoceļa P118 līdz Krauļu ielai atjaunošana Kuldīgā, 
Kuldīgas novadā”.

Kuldīgas novada Domes Apstādījumu uzraudzīšanas komisija, pamatojoties uz 
Ministru kabineta 02.05.2012. noteikumu Nr. 309 “Noteikumi par koku ciršanu ārpus 
meža” 17. punktu, Kuldīgas novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem 2012/30 
“Par koku ciršanu ārpus meža Kuldīgas novadā” 7. punktu un Kuldīgas novada 
Domes Apstādījumu uzraudzīšanas komisijas 10.01.2018. prot. Nr. 1, p. 4. lēmumu, 
līdz 26. februārim izsludina publisko apspriešanu par šādu koku ciršanas ieceri: 

60 koku ciršana (ar stumbra diametru virs 20 cm un ieskaitot) pašvaldības ze-
mesgabalos Ēdoles ielā (kadastra numurs 6201012 0027, 62010110114), Zaļā ielā 
(kadastra numurs 6201 012 0033, 6201 012 0015), Alsungas ielā (kadastra numurs 
6201 0120005) – 13 blīgznas, 1 parastā ieva, 8 parastās priedes, 8 parastās liepas, 
1 nokarenais zeltzaru vītols, 1 parastais osis, 1 parastais ozols.

9 koku ciršana, kuru stumbra diametrs nepārsniedz 20 cm – 1 blīgzna, 4 parastās 
kļavas, 2 āra bērzi, 2 parastās priedes.

Kuldīgas novada pašvaldība aicina uz publisko informēšanas pasākumu par būv-
projektā ietvertajiem risinājumiem 26. februārī plkst. 17.00 Baznīcas ielā 1, Kuldīgā.

Ar Apstādījumu uzraudzīšanas komisijas lēmumu un lietas materiāliem var iepa-
zīties un publiskās apspriedes anketas saņemt Kuldīgas novada Domes Apmeklētāju 
pieņemšanas centrā Baznīcas ielā 1. Anketas iespējams aizpildīt arī elektroniski 
www.kuldiga.lv. Aizpildītās anketas jānogādā Domē līdz 5. martam plkst. 18.00.

Pēc publiskās apspriešanas rezultāti tiks apkopoti un nodoti izvērtēšanai Apstā-
dījumu uzraudzīšanas komisijai.

Papildus informāciju par koku ciršanas ieceri var saņemt Būvvaldē pie vides 
speciālistes Daces Jansones, tālrunis 63324935, e-pasts: dace.jansone@kuldiga.lv.

DaCE janSOnE, vides speciāliste
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   6,37 €

ŠĶIROT IR IZDEVĪGĀK!
 PRIVĀTMĀJĀS  ŠĶIROJOT 

SADZĪVES ATKRITUMI 
240 L 240 L

4,16 €

 PRIVĀTMĀJĀS  NEŠĶIROJOT 

ŠĶIROTIE ATKRITUMI 2,21 €

240 L 240 L
SADZĪVES ATKRITUMI 4,16 €

SADZĪVES ATKRITUMI 4,16 €

   8,32 €



Svarīgākais par atkritumu savākšanu novadā

Klubs Finansējums (EUR)
Kuldīgas florbola klubs 3500
SK “Hercogs” 200
Latvijas riteņbraukšanas federācija, tai skaitā: 1400
Kristapam Pelčeram 700
Mārcim Kalniņam 700
MMB, tai skaitā: 900
Valdim Kalējam  700
KTOK “Taka” 500
Riteņbraukšanas klubs “Kuldīga” 200
“Es par futbolu”, tai skaitā: 5000
LTFA 1. līgas čempionātam 3100
Latvijas minifutbola čempionātam 800
Latvijas 2. līgas čempionātam 700
EMF Champion League 400
Cīņu klubs “Kuldīga” 400
VPVK “Bloks”, tai skaitā: 2000
Andrim Šmēdiņam 1000
Jānim Šmēdiņam 1000
Galda tenisa klubs “Hercogs” 400
Sieviešu basketbola klubs “Ģertrūde” 200
Sporta klubs “Katrīna”, tai skaitā: 1350
Uģim Jocim 700
Edgaram Ziņģim 350
Kuldīgas novusa klubs 400
Šaha klubs “Kuldīga”, tai skaitā: 500
Tamārai Vilertei  200
“Goldingen cycling club”, tai skaitā: 1700
Kristam Neilandam 700
Viesturam Lukševicam 700
Jātnieku sporta klubs “Zāgkalni” 300
Speciālais sporta centrs 200
Ugunsdzēsēju un glābēju sports 400
SK “Vecpils”, tai skaitā: 200
Kasparam Sileniekam 100
Baibai Sileniecei 100
Motorsport.lv 200
Biedrība “Vārme” florbola klubs 900
 KOPā 20850

sadalīts finansējums sportistu, 
klubu un sporta pasākumu atbalstam

Kuldīgas novada Domes deputāti apstip-
rinājuši sadalījumu finansējuma saņemšanai 
2018. gadā sportistu, klubu un sporta pasā-
kumu atbalstam. 

24 sporta pasākumu rīkošanai piešķīra 
6110 EUR, sporta klubiem, biedrībām un 
sportistiem – 20 850 EUR, bet naudas bal-

vām par sasniegumiem 2017. gadā paredzēti 
3032,46 EUR. 5000 EUR no konkursa finan-
sējuma paredzēti Jaunatnes atbalsta fondam, 
bet 2000 EUR paredzēti rezervei.

Pašvaldības mērķis, rīkojot šādu konkur-
su, ir finansiāli atbalstīt sporta pasākumus, 
klubus, biedrības, komandas un individuālos 

sportistus, tā veicinot aktīvu un veselīgu 
dzīvesveidu, iesaistot iedzīvotājus dažādās 
sporta aktivitātēs, kā arī popularizējot no-
vadu Latvijā un pasaulē.

KrISTĪnE DuĻBInSKa, 
mārketinga un sabiedrisko attiecību 

nodaļas vadītāja

Pasākuma nosaukums Organizators Laiks Vieta Finansējums (EUR)
Ēdoles pamatskolas ceļojošā kausa izcīņa basketbolā Sporta klubs “Ģertrūde” Oktobris Ēdole 100
“Ģertrūdes balvas izcīņa” basketbolā Sporta klubs “Ģertrūde” 2018. gads Kuldīga 150
“Taciņas” (16–18 kārtās) KTOK “Taka” Aprīlis – oktobris Kuldīgas novads 400
Slēpošanas trases, Tautas slēpojums KTOK “Taka” Februāris “Silja”, Mežvalde 200
Izskrien Latviju Klubs Katrīna 4. maijs Kuldīga 350
Helovīnu skrējiens Klubs Katrīna Oktobris Kuldīga 150
“Izjūti biatlona garšu” Gundars Upenieks Septembris Kuldīga 300
Fitnesa un deju festivāls “Viva fitness 2018” Jeļena Miezīte 3. marts Kuldīga 200
Skriešanas seriāls “Kuldīgas apļi” Arvīds Šefanovskis Marts – oktobris Krauļu priedes 500
“Zāģeru kauss” jāšanas sportā Igita Aija Kociņa Augusts Īvande 300
“Zāgkalnu kauss 2018” Ernests Bušers 29. aprīlis Rendas pag 500
Nedzirdīgo tūrisma sacensības “Kuldīgas tūrists 2018” Žanete Škapare 22.–23. jūlijs Polīši 200
RK “Kuldīga” velokrosa sacensības Aigars Zvingulis Oktobris Kuldīga 200
Kurzemes “Boccia” Nadija Strazdiņa 8. marts Kuldīga 100
Kurzemes “Boccia” kauss 2018 Nadija Strazdiņa 10. februāris Kuldīga 100
Latvijas “Boccia” kauss 2018 Nadija Strazdiņa 8. marts Kuldīga 60
Latvijas minifutbola čempionāta posms Kuldīgā Zigmunds Dvarons Augusts Kuldīga 700
“Goldingen cycling club” kauss riteņbraukšanā Goldingen cycling club Oktobis Kuldīga 200
A. Grandberga un J. Vilerta piemiņas turnīrs Šaha klubs Decembris Kuldīga 150
Pilsētas svētku turnīrs Šaha klubs Jūlijs Kuldīga 150
G. Treimaņa jubilejas turnīrs Kuldīgas futbola skola Jūnijs Kuldīga 200
Rudolfa Tomasa 4. piemiņas turnīrs dambretē Inita Šneidere Decembris Kuldīga 200
Latvijas čempionāta posms supersprintā “Kuldīgas rudens” Motorsport Septembris Kuldīga 500
MMB Jānis Morozovs Septembris Rumba 200
   KOPā 6110

MAKSA PAR PAPĪRA FORMĀTA RĒĶINU
No 2018. gada 1. marta rēķinu piegāde papīra formātā būs par maksu – 
0,96 € par rēķinu. Bez maksas rēķinus var saņemt elektroniski. Lai saņemtu 
rēķinus elektroniski, jānosūta e-pastā kkp@kuldiga.lv atkritumu izvešanas 
adrese, vārds un uzvārds, kā arī e-pasta adrese rēķinu saņemšanai.

SADZĪVES ATKRITUMU IZCENOJUMI
No 2017. gada 1. novembra:

  viens m3 sadzīves atkritumu....................................... 17,35 €;
  mazizmēra konteiners (0,24 m3 jeb 240 l).................. 4,16 €;
  lielizmēra konteiners (1,1 m3 jeb 1100 l).................... 19,09 €;
  marķētie oranžie atkritumu maisi (0,1 m3 jeb 100 l).... 1,74 € 
 (nopērkami “Kuldīgas komunālo pakalpojumu” birojā 
 Pilsētas laukumā 2, 216. kabinetā).

ŠĶIROTO ATKRITUMU IZVEŠANAS 
IZCENOJUMI

No 2018. gada 1. janvāra:
  šķirotie atkritumi pilsētā tiek aizvesti par maksu: 2,21 € 
 par vienu 240 l konteineru. Šķiroto atkritumu izvešana   
 jāpiesaka pa tālruni 63322380;
  Kuldīgas novada pagastu iedzīvotāji šķirotos atkritumus var 
 izmest atkritumu šķirošanas punktos katrā pagasta centrā;
  daudzdzīvokļu māju masīvos pilsētā iedzīvotāji šķirotos 
 atkritumus izmet konteineros atkritumu šķirošanas punktos,  
 kas atrodas dzīvesvietas tuvumā;
  šķirotos atkritumus bez maksas var nodot 
 Dārzniecības ielā 9, Kuldīgā, darba laikā: 
 pirmdienās 8.00–18.00, 
 otrdienās, trešdienās, ceturtdienās 8.00–17.00, 
 piektdienās 8.00–16.00.

MINIMĀLAIS NODODAMAIS 
SADZĪVES ATKRITUMU 

DAUDZUMS GADĀ
No 2018. gada 1. marta spēkā stājas sais-
tošie noteikumi par sadzīves (nešķirotajiem) 
atkritumiem. Tie paredz, ka:
 individuālā dzīvojamā mājā minimālais 
nododamais sadzīves atkritumu daudzums 
gadā ir seši 240 l konteineri vai piecpadsmit 
marķētie oranžie maisi;
 atviegloti nosacījumi atkritumu apsaimnie-
košanā paredzēti privātmājām, kur faktiski 
dzīvo viens vai divi pensionāri. Šādā gadīju-
mā minimālais konteineru skaits ir trīs 240 l 
konteineri vai septiņi marķētie maisi gadā;
 lai piešķirtu atvieglojumu, personai 
jāraksta iesniegums SIA “Kuldīgas 
komunālie pakalpojumi”. To var izdarīt 
Pilsētas laukumā 2, 216. kabinetā, 
elektroniski e-pastā kkp@kuldiga.lv vai 
aizpildot elektronisko iesnieguma formu 
http://www.kkp.lv/iesniegumi/. Mēneša laikā 
pēc iesnieguma saņemšanas pa iesniegumā 
norādīto tālruņa numuru ar klientu 
sazināsies Atkritumu apsaimniekošanas 
daļas dispečere, lai saskaņotu sadzīves 
atkritumu izvešanas biežumu jeb grafiku.

SADZĪVES ATKRITUMU IZVEŠANAS GRAFIKA SASKAŅOŠANA
  Iedzīvotāji aicināti pārskatīt sadzīves atkritumu izvešanas biežumu, jo līdz šim lielākā daļa cilvēku izvešanu bija 
pieteikuši biežāk, nekā sakrājies pilns konteiners. Atkritumu izvešanas grafiku var mainīt, zvanot pa tālruni 63322380.
  Ja sadzīves atkritumu konteiners līdz grafikā paredzētajai izvešanas reizei nav piepildīts un to izvest nevajag, jāsa-
zinās ar dispečeri pa tālruni 63322380. Pretējā gadījumā atkritumu izvešana notiks kā paredzēta iepriekš noteiktajā 
grafikā un maksa tiks aprēķināta par pilnu konteineru.  anITa ZVInGuLE, KKP sabiedrisko attiecību vadītāja
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līdz marta vidum Kuldīgas novada mu-
zejā skatāma izstāde “Kuldīga ziemā” – 
gleznas, fotogrāfijas un priekšmeti no 
Kuldīgas novada muzeja krājuma.

“Grūti pateikt, kādas izjūtas mums katram 
raisa ziema Kuldīgā. Citam tā liekas pilna 
romantikas, citus mierīgie, tumsnējie vakari 
vilina pastaigās, kāds paņem ragavas, slidas vai 
slēpes un “aidā” baudīt ziemas priekus. Tā tas 
Kuldīgā ziemās ir bijis jau no laikiem, kurus 
atceras tikai mūsu vecmāmiņas un vectētiņi. 
Ziema vienmēr bijis dažādu vilinājumu laiks. 
Kāds mākslinieks, baltā klusuma vilināts, uz-
zīmē vai uzglezno Kuldīgas skatu, kas liekas 

netipisks, jo rūsganos dakstiņu jumtus klāj 
baltas sniega kupenas, gar pažobelēm karājas 
lāstekas un pagalmā ved šaura taciņa, bet no 
skursteņa gaisā uzvijas dūmu strūkla. Kā pasa-
kā...” raksta izstādes veidotāja, muzeja vadošā 
pētniece Jolanta Mediņa.

Kuldīgas novada muzejā vēl skatāmas iz-
stādes “Kuldīgas amatu piederumi”, “Ziema 
kafijas krūzē”, kā arī ekspozīcijas “Kuldīga 
pirms mums” un “Turīga kuldīdznieka dzīvok-
lis 20. gs. sākumā”.

KrISTa janSOnE, 
Kuldīgas novada muzeja Sabiedrisko attiecību 

un izglītības nodaļas vadītāja
ZEnTaS mErTEnaS foto

Tā kā ziema šogad iepriecināja ar sniegu 
un salu, sportisti aktīvi piedalījās tādos kla-
siskajos ziemas sporta veidos kā zemledus 
makšķerēšana, hokejs, slēpošana. Bija arī 
dažādas disciplīnas telpās: zoles turnīrs, no-
vuss, galda teniss, šautriņu mešana, šaušana 
ar pneimatisko šauteni, šahs, dambrete, svaru 

bumbu celšana, ārmreslings, vieglatlētika 
un peldēšana, kas sporta spēlēs tika iekļauta 
pirmo reizi.

Dalībnieki neslēpa prieku par aktīvi 
pavadītu dienu. Kuldīgas novada sporta 
skolas direktors Agris Kimbors pastāstīja, 
ka spēles norisinājušās draudzīgā gaisotnē. 

“Paldies sportistiem un tiesnešiem par dalību 
sacensībās! Uz tikšanos 10. vasaras sporta 
spēlēs 4. augustā Kabiles pagastā!” aicināja 
A. Kimbors.

SIGnETa LaPIŅa, 
sabiedrisko attiecību speciāliste

rOBErTa PrauLIŅa foto

novada tradicionālās ziemas sporta spēles

DārTā – sievietēm: 1. vietā – Aina Baumane (Laidi), 2. – 
Una Birzniece (Turlava), 3. – Juta Kasakovska (Turlava). Vī-
riešiem: 1. vietā – Artūrs Jankovskis (Snēpele), 2. – Kaspars 
Pirtnieks (Padure), 3. – Uvis Meisters (Snēpele). Komandām: 
1. vietā – Snēpele (A. Jankovskis, U. Meisters, Rolands 
Bružāns), 2. vietā – Laidi (A. Baumane, Māris Šķieris, Jānis 
Kristinojs), bet 3. – Vārme (Artis Dravnieks, Ivars Krūmiņš, 
Valdis Braslauskis). 
PašVaLDĪBu VaDĪTāju SānCEnSĪBā 1. vietu ieguva 
Mārcis Brantevics (Turlava), 2. vietu – Lelde Ose (Vārme), 
3. – Anda Upleja (Īvande).
nOVuSā – sievietēm: 1. vietā – Inese Mūrniece (Ēdole), 
2. – Ilze Dziesma (Kuldīga), 3. – Anita Leja (Kurmāle). Vīrie-
šiem: 1. vietā – Māris Bikse (Alsunga), 2. – Jānis Griškevics 
(Kurmāle). 3. – Aivars Grīnvalds (Kuldīga). Komandām: 
1. vietā – Kuldīga, 2. – Kurmāle, 3. – Rumba.
šahā – sievietēm: 1. vietā – Marta Kāne (Kuldīga), 2. – Dai-
na Meijere (Vārme), 3. – Ieva Gailāne (Padure). Vīriešiem: 
1. vietā – Edmunds Beks (Snēpele), 2. – Artūrs Feldmanis 
(Kuldīga), 3. – Renārs Megnis (Alsunga). Komandām: 
1. vietā – Kuldīga, 2. – Alsunga, 3. – Vārme.
GaLDa TEnISā – sievietēm: 1. vietā – Ieva Lepse (Laidi), 
2. – Zaiga Saukāne (Renda), 3. – Laine Lauva (Kuldīga). 
Vīriešiem: 1. vietā – Ivars Šuvalovs (Kuldīga), 2. – Jānis Av-
djukēvičs (Padure), 3. – Edijs Atmats (Laidi). Dubultspēlēs: 
1. vietā – I. Lepse un E. Atmats (Laidi), 2. – L. Lauva un I. Šu-
valovs (Kuldīga), 3. – Z. Saukāne un Ilmārs Vonda (Renda). 
Komandām: 1. vietā – Laidi, 2.  – Kuldīga, bet 3. – Renda.
šaušanā – sievietēm: 1. vietā – Ilze Medniece (Īvande), 
2. – Kristīne Vikštrema (Rumba), 3. – Sanita Kvāla (Kurmā-
le). Vīriešiem: 1. vietā – Māris Līdaka (Snēpele), 2. – Gatis 
Tobijs (Kurmāle), 3. – Atvars Polis (Kabile). Komandām: 
1. vietā – Kabile (Mārtiņš Mazais, A. Polis, Karīna Blinde), 
2. – Padure (Aleksandrs Lange, Gunta Laizāne, Jānis 
Gailāns), 3. – Kurmāle (Jānis Kvāls, G. Tobijs, S. Kvāla).
SVaru BumBu CELšanā – vīriešiem virs 90 kg: 1. vie-
tā – Kaspars Blinds (Kabile), 2. – Aivis Mazais-Daģis (Kabile). 
Vīriešiem līdz 90 kg: 1. vietā – Toms Tumpelis (Alsunga), 
2. – Sergejs Ahmaduļins (Alsunga), 3. – Guntars Žagariņš 
(Turlava). Komandām: 1. vietā – Alsunga, 2. – Kabile, 

3. – Turlava.
DamBrETē – sievietēm: 1. vietā – Zenta Jēgere (Rumba), 
2. – Sandra Ēķe (Ēdole), 3. – Inta Brantevica (Turlava). Vīrie-
šiem: 1. vietā – Jānis Rūtiņš (Kurmāle), 2. – āris Brantevics 
(Turlava), 3. – Kalvis Rumbenieks (Kuldīga). Komandām: 
1. vietā – Turlava, 2. – Padure, 3. – Rumba.
ārmrESLInGā – sievietēm: 1. vietā – Inga Robežniece 
(Turlava), 2. – U. Birzniece (Turlava), 3. – Liene Baika 
(Īvande). Vīriešiem līdz 80 kg.: 1. vietā – Silvis Ritvars (Al-
sunga), 2. – Sergejs Ahmaduļins (Alsunga), 3. – K. Pirtnieks 
(Padure). Vīriešiem virs 80 kg.: 1. vietā – Gatis Moldovāns 
(Ēdole), 2. – M. Šķieris (Laidi), 3. – Ričards Sotaks (Kuldīga).
PELDēšanā – sievietēm: 1. vietā – Inta Lagzdiņa (Rumba), 
2. – Liene Ansone (Kuldīga), 3. – Zane Zvirbule (Snēpele). 
Vīriešiem: 1. vietā – Dainis Stepe (Turlava), 2. – Uģis Strau-
tiņš (Kuldīga), 3. – Arvis Valkovskis (Turlava). Komandām: 
1. vietā – Kuldīga, 2. – Rumba.
ZOLē – 1. vietā Raitis Gūtmanis (Īvande), 2. – Guntis Kārk-
liņš (Rumba), 3. – Niks Danenbergs (Turlava). Komandām: 
1. vietā – Turlava, 2. – Kurmāle, 3. – Rumba.
hOKEjā 3:3 – 1. vietā Alsunga (Niks Matevičs, Deniss 
Kateriničs, Tomass Saušs, Edgars Kukainis), 2. – Kabile 
(Edgars Briedis, Dinārs Daugela, Kristers Rimšāns, Agris 
ābele), 3. – Skrunda (Jānis Freimanis, Jānis Fjodorovs, 
Arnis Alferovs, Mārcis Freimanis).
SLēPOšanā – sievietēm: 1. vietā – A. Upleja (Īvande), 
2. – Inese Midrijāne (Kurmāle), 3. – Annija Segliņa (Snēpele). 
Vīriešiem: 1. vietā – Normunds Beika, 2. – Nauris Inovskis, 
3. – Alfrēds Brālītis (visi no Kuldīgas). Komandām: 1. vietā – 
Kuldīga, 2. – Rumba, 3. – Alsunga.
ZEmLEDuS maKšķErēšanā – 1. vietā Juris Trokšs 
(Kabile), 2. – Jānis Zauers (Alsunga), 3. – Guntars Tamsons 
(Snēpele). Komandām: 1. vietā – Kabile, 2. – Alsunga, 
3. – Snēpele.
VIEGLATLĒTIKA
LODES Grūšanā – vīriešiem: 1. vietā – Juris Budņikovs 
(Vārme). 2. – Edgars Ziņģis (Padure), 3. – Laurijs Raikstiņš 
(Alsunga). Vīriešiem 35+: 1. vietā – Uldis Putniņš (Ēdole). 
Sievietēm: 1. vietā – Auce Mūrniece (Kuldīga), 2. – Annija 
Paula Ansone (Kuldīga), 3. – Agnija Putniņa (Ēdole). Sievie-

tēm 35+: 1. vietā – U. Birzniece (Turlava), 2. – I. Robežniece 
(Turlava), 3. – Dace Budņikova (Vārme).
auGSTLēKšanā – sievietēm: 1. vietā – Anna Abersone, 
2. – Kintija Jēkabsone, 3. – A. Mūrniece (visas no Kuldīgas). 
Vīriešiem: 1. vietā – E. Ziņģis (Padure), 2. – Andis Uplejs 
(Īvande), 3. – Alvis Siliņš (Alsunga).
TāLLēKšanā – sievietēm: 1. vietā – A. Putniņa (Ēdole), 
2. – Renate Anete Mārtinsone (Ēdole), 3. – Ērika Jēkabsone 
(Kuldīga). Sievietēm 35+: 1. vietā – Rūta Kociņa (Īvande), 
2. – U. Birzniece (Turlava), 3. – Kristīne Čīma Alsberga 
(Alsunga). Vīriešiem: 1. vietā – J. Budņikovs (Vārme), 2. – 
E. Ziņģis (Padure), 3. – Aivis Siliņš (Alsunga). Vīriešiem 35+: 
1. vietā – G. Žagariņš (Turlava), 2. – Artis Freibergs (Kuldīga).
60 m SKrējIEnā – sievietēm: 1. vietā – A. P. Ansone 
(Kuldīga), 2. – R. A. Mārtinsone (Ēdole), 3. – Zane Andersone 
(Kuldīga). Sievietēm 35+: 1. vietā – K. Č. Alsberga (Alsun-
ga), 2. – R. Kociņa (Īvande), 3. – Džanita Freija (Turlava). 
Vīriešiem: 1. vietā – Kristers Stebulis-Babenko (Kuldīga), 
2. – Markuss Reivītis (Kuldīga), 3. – J. Budņikovs (Vārme). 
Vīriešiem 35+: 1. vietā – G. Žagariņš (Turlava), 2. – I. Krū-
miņš (Vārme), 3. – A. Freibergs (Kuldīga).
200 m SKrējIEnā – sievietēm: 1. vietā – R. A. Mārtinsone 
(Ēdole), 2. – Ē. Jēkabsone (Kuldīga), 3. – Z. Andersone 
(Kuldīga). Sievietēm 35+: 1. vietā – Dž. Freija, 2. – I. Robež-
niece. Vīriešiem: 1. vietā – K. Stebulis-Babenko, 2. – Kristaps 
Citlavs (abi no Kuldīgas), 3. – Orests Vilsons (Alsunga). Vī-
riešiem 35+: 1. vietā – G. Žagariņš (Turlava), 2. – I. Krūmiņš 
(Vārme), 3. – A. Freibergs (Kuldīga).
1000 m SKrējIEnā – sievietēm: 1. vietā – Z. Zvirbule 
(Snēpele), 2. – Ieva Kinstlere (Vārme). Sievietēm 35+: 1. vie-
tā – Ludmila Joce (Turlava). Vīriešiem: 1. vietā – ā. Brantevics 
(Turlava), 2. – Artūrs Cīrulis (Rumba), 3. – Kristaps Balandiņš 
(Rumba). Vīriešiem 35+: 1. vietā – Kaspars Stukuls (Kuldīga), 
2. – I. Krūmiņš (Vārme), 3. – Māris Vikštrems (Rumba).
4 x 100 m STaFETē – 1. vietā Kuldīga (K. Citlavs, Ē. Jēkab-
sone, A. P. Ansone, M. Reivītis), 2. – Vārme (Marta Znotiņa, 
Kima Gribuste, J. Budņikovs, V. Braslauskis), 3. – Turlava 
(Andžela Orlova, Dž. Freija, G. Žagariņš, Kristiāns Vecpils).
Vieglatlētikā kopvērtējumā – 1. vietā Kuldīga, 2. – Turlava, 
3. – Vārme.

10. februārī norisinājās Kuldīgas novada 9. atklātās ziemas sporta 
spēles. dažādās disciplīnās tās pulcēja vairāk nekā 200 individuālo 
sportistu, kā arī komandas no Kuldīgas novada, alsungas un skrundas.

ārmreslinga sacensībās par augstāko vietu cīnījās (no kreisās) māris šķieris no Laidiem un Gatis 
moldovāns no ēdoles.

Klasiskajā hokejā sacentās sešas komandas, gūstot ne mazums vārtu. attēlā – cīņa starp Kurmāles un Turlavas 
komandu.

Izstāde “Kuldīga ziemā” 
Kuldīgas novada muzejā

Kuldīgas novada muzejā izstādītas ne vien 
vēsturiskas fotogrāfijas, kurās Kuldīga redzama 
ziemā, bet arī dažādi priekšmeti un atribūti. 

Gatis Vītoliņš (no kreisās), normunds Beika un aigars 
Zvingulis gatavi slēpošanas distances startam.
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Ēdoles bibliotēka ir viena 
no 12 latvijas publiskajām 
bibliotēkām ar simbolisku nozīmi 
latvijas valsts tapšanas vēsturē. 
Tās stāsts iekļauts latvijas 
nacionālās bibliotēkas atbalsta 
biedrības veidotajā ceļojošajā 
izstādē “bibliotēkas, kas 
palīdzēja izaugt latvijai”, kas 
veltīta valsts simtgadei.

Februāra sākumā izstāde atklāta 
kultūras pilī “Ziemeļblāzma” Rīgā. 
Ik mēnesi tā būs apskatāma kādā no 
12 bibliotēkām. Plānots, ka Ēdoles 
bibliotēkā izstāde būs oktobra no-
galē. Tajā izcelta bibliotēku bagātā 
vēsture un dibināšanā iesaistītās 
personības. 

Ēdoles bibliotēka nes Krišjāņa 

Kuldīgā un tās apkārtnē no 12. līdz 
18. martam norisināsies Restorānu 
nedēļa, kuras laikā tiks radītas 
un atklātas brīnišķīgās bērnības 
garšas. 

“Šogad Restorānu nedēļas tēma 
ir “Bērnības garša”. Tā būs lieliska 
improvizācija ar produktiem, ēdie-
niem, noformējumu un asociācijām, 
lai izveidotu katram tik īpašo bērnības 
garšu, kas silda, liek smaidīt un justies 
laimīgam. Tiks veidoti stāsti, kas 
personalizēs katra Restorānu nedēļas 
dalībnieka piedāvājumu – saistību 
ar konkrētiem cilvēkiem un vietu,” 
stāsta Restorānu nedēļas organizatoru 
pārstāve Jana Bergmane.

Restorānu nedēļā piedalīsies: res-
torāns “Bangert’s”, restorāns “Goldin-

Ēdoles bibliotēka palīdzēja izaugt Latvijai
Valdemāra vārdu, tāpēc pie biblio-
tēkas izvietots piemiņas akmens 
un bronzas portrets. Ēdoles pagasta 
bibliotēka ir pirmā pašu latviešu di-
binātā bibliotēka, kas tolaik atradās 
Ēdoles baznīcā. Baznīcas ģērbkam-
bara skapī bija novietotas pirmās 200 
bibliotēkas grāmatas. To 1848. gada 
23. aprīlī nodibināja Krišjānis Val-
demārs. Šī gada 28. aprīlī Ēdoles 
bibliotēka atzīmēs savu 170. pastā-
vēšanas jubileju.

Bibliotēkas Latvijā 18. un 
19. gadsimtā nereti sākās no viena 
grāmatu plaukta un, piesaistot arvien 
vairāk interesentu, veicināja nācijas 
apziņas nobriešanu, kļuva par nozī-
mīgu posmu izglītotas, pilsoniskas, 
demokrātiskas sabiedrības veidoša-
nā. Tāpēc bibliotēkas var saukt par 

vietām, kas palīdzēja izaugt Latvijai 
kā valstij.

Izstāde nevairās atsegt arī sāpīgas 
vēsturiskas epizodes, kad dažādas 
svešas varas, baidoties no grāmatu 
spēka, ir revidējušas un nīcinājušas 
bibliotēku krājumus. Iedzīvotāji 
aicināti novērtēt bibliotēku nozīmi 
laikmetu griežos un mūsdienās, kā 
arī atbalstīt, lai tās kļūtu par saturā un 
iespējās bagātiem kultūras, izglītības 
un sabiedriskās dzīves centriem.

Izstāde tapusi ar Valsts Kultūr-
kapitāla fonda, Rīgas Domes un 
ziedotāju atbalstu, kā arī ar to paš-
valdību līdzfinansējumu, par kuru 
bibliotēkām stāstīts.

SIGnETa LaPIŅa, 
sabiedrisko attiecību speciāliste

F64, KaSPara KraFTa foto

ēdoles bibliotēkas vadītāja aira Celma piedalījās Latvijas nacionālās bibliotēkas at-
balsta biedrības veidotās ceļojošās izstādes atklāšanā kultūras pilī “Ziemeļblāzma”. 
Izstādē iekļauts arī stāsts par ēdoles bibliotēkas veidošanos.

Restorānu nedēļā radīs un atklās brīnišķīgās bērnības garšas

gen room”, restorāns “Jēkaba sēta”, 
restorāns “Metropole”, kafejnīca 
“Pagrabiņš” un “Cafe Tilts”, bārs/klubs 
“Stender’s” un konditoreja “Šarlote” 
Kuldīgā, kā arī “Pilskrogs” Kuldīgas 

novada Ēdolē.
Piedāvājumu cenas: par trīs ēdie-

niem 12 EUR, par diviem – 7 un 
10 EUR, bet kafejnīcā “Šarlote” īpašais 
piedāvājums maksās 5 EUR. 

Restorānu nedēļā norisināsies 
dažādas meistarklases, degustācijas 
un muzikālie vakari. Pasākumā ar 
speciālu piedāvājumu iesaistīsies arī 
Kuldīgas Galvenā bibliotēka, Kuldīgas 
novada muzejs, Ēdoles pils, Maras 
muiža Turlavas pagastā un citi. Pie-
mēram, Kuldīgas vecajā rātsnamā būs 
apskatāma izstāde “Pusdienu servīzes” 
no Rīgas Porcelāna muzeja, apmek-
lētājiem tiks piedāvāta arī porcelāna 
mākslinieces Sanitas Ābelītes radošā 
cikla dalībnieku darbu skate.

Tiks papildināta Restorānu nedēļas 
suvenīru sērija, lai ikviens var iegādā-
ties kādu īpašu piemiņas velti. 

Oriģinālajā Restorānu nedēļas 
atklāšanas pasākumā šefpavārs Rai-
monds Zommers kopā ar radošiem un 

Kuldīgu mīlošiem cilvēkiem izspēlēs 
savas bērnības garšu. Būs gan ēdiens, 
gan dažādas izklaides.

Atgādinām, ka šāda gardēžu ne-
dēļa senajā Kurzemes pilsētā Kuldīgā 
notiks otro reizi. Pasākums tiek rīkots, 
lai popularizētu Kuldīgas un tās apkārt-
nes restorānu un kafejnīcu unikālo un 
neatkārtojamo piedāvājumu.

To organizē Kuldīgas aktīvās atpū-
tas centrs sadarbībā ar Kuldīgas nova-
da Domi un Kuldīgas kultūras centru.

Sekojiet līdzi jaunākajai informāci-
jai www.tastekuldiga.lv.

Aicinām apmeklēt Restorānu nedē-
ļu un baudīt jaunas un unikālas garšas!

anITa ZVInGuLE, 
“Kuldīgas garša” preses pārstāve

Publicitātes foto

restorānu nedēļā 
būs iespēja ne 
tikai nobaudīt 
garšīgas maltītes, 
bet piedalīties 
meistarklasēs, 
degustācijās 
un muzikālajos 
vakaros.

20. februārī latvijas Mākslas akadēmijas 
lielajā aulā Rīgā Kuldīgas novada domes 
priekšsēdētāja Inga bērziņa un Centrālās 
finanšu un līgumu aģentūras (CFla) 
direktore anita Krūmiņa parakstīja 
vienošanos par projekta “Jēkaba 
ceļa kultūras mantojuma un mākslas 
jaunrades magnēti” īstenošanu.

Īstenojot projektu, Kurzemes kartē tiks 
izcelti Jēkaba ceļa radošie magnēti – Pedvāle, 
Sabile, Kuldīga un Alsunga. Kuldīgas, Talsu 
un Alsungas novadu pašvaldību nākotnes 
vīzijas un darbības stratēģijas atbalsta tādas 
kultūrtelpas veidošanos, kas, izturoties ar 
cieņu pret kultūras mantojumu un tradīciju 
saglabāšanu nākamajām paaudzēm, virzās uz 
radošas, izglītotas un ekonomiski aktīvas vides 
radīšanu, kura ir pievilcīga gan iedzīvotājiem, 
gan tūristiem.

Kuldīgā, Kalpaka ielā 4, tiks izveidots 
Mākslas un radošais klasteris, atjaunojot ēku, 
kuras bojāeja nodarītu neatgriezenisku zaudē-
jumu Kuldīgas un valsts kultūras mantojumam. 
Kuldīgas Mākslas un radošais klasteris būs 
reģionālas un nacionālas nozīmes izglītības un 
uzņēmējdarbības atbalsta centrs, kurš sadarbībā 
ar Latvijas Mākslas akadēmiju piedāvās inova-
tīvu augstāko izglītību un virkni pakalpojumu 
pieaugušo izglītības jomā.

Kuldīgas novada Domes priekšsēdētāja Inga 
Bērziņa pauda gandarījumu, ka vairāku gadu 
darbs ir rezultējies ar vienošanās parakstīša-
nu, kas ļaus Kuldīgā atjaunot vienu no vecās 
slimnīcas korpusiem pašā Kuldīgas sirdī. Ēka 
iegūs jaunu skanējumu un būs vieta mākslai, 
izglītībai un kultūrai. I. Bērziņa pateicās par 
atbalstu CFLA un Kultūras ministrijai, bet jo 

īpaši kultūras ministrei Dacei Melbārdei, kura 
projektu atbalstījusi no pirmās dienas.

Sabilē iecerēts valsts nozīmes arhitektūras 
pieminekļa ēkā “Sabiles sinagoga” izveidot 
Mūsdienu mākslas un kultūras tūrisma cen-
tru, kā arī atjaunot Sabiles pilsētas laukumu, 
lai nodrošinātu kultūras mantojuma saturiskā 
piedāvājuma plašāku ietekmi.

Starptautiskā mākslinieku rezidence “Ped- 
vāle” iecerējusi atjaunot Firksu – Pedvāles 
muižas apbūves kungu māju, kas ir valsts nozī-
mes arhitektūras piemineklis un atrodas dabas 
parkā “Abavas senleja” un īpaši aizsargājamā 
kultūrvēsturiskā teritorijā “Abavas ieleja”.

Alsungas novadā projekta ietvaros veiks 
glābšanas darbus un izveidos restaurācijas tū-
risma pakalpojumu Alsungas pilī, kas ir valsts 
nozīmes arhitektūras piemineklis un atrodas 
UNESCO Pasaules nozīmes kultūras mantoju-
ma sarakstā iekļautajā suitu kultūrtelpā.

Projekta mērķis ir saglabāt, aizsargāt un 
attīstīt Kuldīgas, Talsu un Alsungas novadu 
pašvaldību attīstības programmās balstītu no-
zīmīgu valsts nozīmes arhitektūras un vēstures 
mantojumu, radot tajos jaunus pakalpojumus, 
nodrošinot ilgtspējīgu attīstību, vietas poten-
ciāla pilnvērtīgu izmantošanu un ekonomisko 
dzīvotspēju.

CFLA direktore A. Krūmiņa uzteica Kul-
dīgas novada pašvaldību kā pieredzējušu un 
uzticamu ES fondu līdzfinansētu projektu īs-
tenotāju un izteica cerību, ka projekta rezultāts 
kalpos kā magnēts vides sakārtošanai, tūristu 
piesaistei un uzņēmējdarbības attīstībai.

Pasākumā piedalījās un gandarījumu par 
iesākto sadarbību projekta īstenošanā pauda 
sadarbības partneri – Talsu novada Domes 
priekšsēdētājs Edgars Zelderis, Alsungas 

Paraksta vienošanos par projekta “Jēkaba ceļa kultūras 
mantojuma un mākslas jaunrades magnēti” īstenošanu

novada Domes priekšsēdētāja Daiga Kalniņa 
un biedrības “Pedvāle” vadītājs Ojārs Arvīds 
Feldbergs.

Apjomīgā projekta (Nr. 5.5.1.0/17/I/008) 
īstenošanai kopumā nepieciešams finansē-
jums 5 242 771,77 EUR, tai skaitā projektam 
piešķirts ERAF atbalsts 2 957 848,90 EUR. 

Projektu plānots īstenot līdz 2020. gada 
31. decembrim. 

KrISTĪnE DuĻBInSKa, 
mārketinga un sabiedrisko 
attiecību nodaļas vadītāja

rIČarDa SOTaKa foto

Centrālās finanšu un līgumu aģentūras direktore anita Krūmiņa (no kreisās) un Kuldīgas novada 
Domes priekšsēdētāja Inga Bērziņa parakstīja vienošanos par projekta “jēkaba ceļa kultūras mantoju-
ma un mākslas jaunrades magnēti” īstenošanu. Pasākumā piedalījās arī Kultūras ministrijas ES fondu 
departamenta direktore Zanda Saulīte, kā arī projekta sadarbības partneri: Talsu novada pašvaldības un 
alsungas novada pašvaldības, kā arī biedrības “Pedvāle” vadība.
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Pavasaris Ernesta vīgnera Kuldīgas mūzikas skolā piepildīts lieliem, radošiem 
pasākumiem, kuros piedalīsies gan mūsu skolas, gan Ziemeļkurzemes reģiona 
audzēkņi.

Tradicionālās (šogad jau 37.) Vīgnera 
dienas Kuldīgas mūzikas skolā izskanēs 
23. februārī 16.00 ar mūzikas pēcpusdienu 
“Malvīnei Vīgnerei-Grīnbergai – 145”.

2. martā mūzikas skolas zālē notiks 
jau X Kurzemes mūzikas skolu vispārējo 
klavieru festivāls “Notici sev”, kurā dalī-
bu pieteikuši jaunie mūziķi no Ventspils, 
Piltenes, Liepājas, Mērsraga, Tukuma, 
Priekules, Saldus, Talsu, Kandavas un 
Grobiņas mūzikas izglītības iestādēm.

Ikvienu priecēs festivālā atskaņoto 
skaņdarbu repertuārs. Koncertā skanēs 
gan solistu, gan ansambļu priekšnesumi, 
turklāt aranžijas ansambļiem bieži vien ir 
pašu pedagogu rakstītas, tāpēc īpaši inte-
resantas, jo pieskaņotas to izpildītājiem.

9. martā 12.00 E. Vīgnera Kuldīgas mū-
zikas skolas zālē notiks Kurzemes mūzikas 
skolu akordeonistu festivāls. Koncertā 
akordeons skanēs kā solo instruments arī 
ansambļos.

Nopietni koncertam Kuldīgas Mākslas 
namā 7. martā gatavojas skolas kameror-
ķestris, jo mūsu novadniekam, izcilajam 
pedagogam un čellistam Kārlim Davido-
vam martā aprit 180 gadi. Tam īpaši ga-
tavojas skolotājas Baibas Jūrmales jaunie 
čellisti. Koncertā muzicēs arī Ventspils 
PIKC Arimana Štrausa audzēkņi.

atkalredzēšanās absolventu 
koncertā
Priecīga atkalredzēšanās valdīja absol-

ventu koncertā 3. februārī Vīgnera dienu 
ietvaros. Ar savu sniegumu klausītājus ie-
priecināja Maira Leikarte, Ance Jankovska, 
Elvis Dēliņš, Sanija Gulbe, Eva Turlute, 
Helēna Navicka, Anastasija Gailīte un 
Raima Strazdiņa.

Skolotājas Māras Šlakorcinas klavieru 
klasi pārstāvēja E. Dēliņš ar komponēto 
dziesmu “Mēness nakts”, kuru pagājušajā 
gadā atskaņoja meiteņu koris “Cantus”. 
Viņš tagad ir Ventspils Mūzikas vidusskolas 
teorijas nodaļas audzēknis. A. Jankovska 
šogad beigs Ventspils Mūzikas vidusskolas 
džeza dziedāšanas klasi un grib studijas 
turpināt augstskolā. Bet M. Leikarte nu jau 
pati ir skolotāja Pārdaugavas Mākslas un 
mūzikas skolā.

Skolotājas Līgas Saulgriezes klavieru 
klases absolvente E. Turlute ceļu mūzikā 
turpina J. Vītola Latvijas Mūzikas akadē-
mijā kā kordiriģente.

Vijoļklasi pārstāvēja skolotājas Ingunas 
Svaras absolvente H. Navicka, kura jau otro 
gadu apgūst vijolei radniecīgā instrumen-
ta – alta spēli Ventspils Mūzikas vidusskolā. 
Prieks, ka nesen notikušajā Valsts konkursā 
Rīgā viņa ieguvusi 3. vietu. Tālākie plāni 
ir pacīnīties par vietu unikālajā Latvijas 

Radoši pasākumi mūzikā

simtgades jauniešu orķestrī un Ventspils Mūzikas 
vidusskolas orķestra sastāvā doties koncertturnejā 
pa Vāciju. Skolotājas Mārītes Cinovskas vijoles 
klases absolvente S. Gulbe šogad sākusi mācības 
J. Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā.

Flautas solo koncertā atskaņoja skolotājas He-
das Auziņas klases absolvente A. Gailīte. Viņa ir 
šī koncerta visjaunākā dalībniece un tagad mācās 
Ventspils Mūzikas vidusskolas 1. kursā.

Koncerta izskaņā muzicēja skolotājas Marutas 
Rozītes kora klases absolvente R. Strazdiņa. Viņa 
šogad uzsākusi mācības Jāzepa Mediņa Mūzikas 
vidusskolas kordiriģēšanas nodaļā. 

Koncerta noslēgumā sirsnīgus vārdus absol-
ventiem veltīja skolas direktore M. Rozīte. Viņa 
skolotāja darbu salīdzināja ar dārznieka darbu, 
kas iesēj sēkliņu, audzina un lolo to līdz vienam 
posmam un tad nodod savu lolojumu tālāk. Direk-
tore izteica vēlēšanos dzirdēt mūsu absolventus arī 
nākamajos koncertos un vēlēja viņiem veiksmi 
tālākajos ceļos.

STELLa PaVLOVIČa, VaIra LEITE, 
E. Vīgnera Kuldīgas 

mūzikas skolas skolotājas
māraS šLaKOrCInaS foto

E. Vīgnera Kuldīgas mūzikas skolas absolventu koncertā uzstājās klavieru, vijoles, flautas un kora klases audzēkņi.

Kuldīgas novada pašvaldības policija turpmākajos mēnešos pie-
vērsīs pastiprinātu uzmanību tam, vai suņu saimnieki ir izpildījuši 
Ministru kabineta noteikumos nr. 491 “Mājas (istabas) dzīvnieku re-
ģistrācijas kārtība” noteiktās prasības par suņu čipēšanu un reģistrē-
šanu. Tāpat atgādinām, ka īpašniekiem ir jāgādā par to, lai dzīvnieki 
brīvi neklaiņotu apkārt.

Visiem suņiem jābūt čipētiem

Likumdošana nosaka, ka īpaš-
niekam jānodrošina, lai sunim tiktu 
implantēta mikroshēma un tas līdz 
sešu mēnešu vecuma sasniegšanai 
tiktu reģistrēts datubāzē. Ja šīs pra-
sības nav izpildītas, Pārtikas un ve-
terinārais dienests, kā arī pašvaldības 
policija drīkst uzlikt sodu: fiziskām 
personām no 7 līdz 210 EUR, bet 
juridiskām – no 15 līdz 350 EUR. 

Pašvaldības policijas priekš-
nieks Rinalds Gūtpelcs stāsta, ka 
pārejas periods, lai suņu saimnieki 
varētu pagūt izpildīt šīs prasības, ir 
noslēdzies. Pēc nesenā gadījuma, 
kad klaiņojoši suņi iekļuva briežu 
aplokā un saplosīja dzīvniekus, 
jautājums aktualizējies. Aplokā ie-
kļuvušais suns nošauts, bet tā kā tas 
nebija čipēts, nav iespējams saukt 
suņa saimniekus pie atbildības par 
tā nodarītajiem postījumiem. Suņu 

īpašnieki gan pilsētā, gan laukos 
aicināti ņemt vērā, ka pašvaldības 
policija turpmākajā laikā pastiprināti 
pievērsīs uzmanību tam, vai suņi ir 
čipēti un reģistrēti.

jauns dzīvnieku ķērājs kopš 
2017. gada septembra
Diemžēl joprojām ne visi suņu 

un kaķu saimnieki ir pietiekami 
atbildīgi un izprot, ka nedrīkst ļaut 
dzīvniekam brīvi klaiņot apkārt 
savā vaļā. Pašvaldībai atbilstoši 
likumdošanai jānodrošina novada 
teritorijā klaiņojošo suņu un kaķu 
izķeršana un nogādāšana patversmē, 
kā arī bezsaimnieka dzīvnieku līķu 
savākšana un utilizācija. 

Pērn veiktajā iepirkumu procedūrā 
tiesības sniegt šo pakalpojumu no 
2017. gada 10.  septembra ieguva 
Aivars Celitāns. Iedzīvotāji par 
klaiņojošiem dzīvniekiem ziņo Kul-

dīgas novada pašvaldības policijai pa 
tālruni 63320373 vai 28881288, kas 
tālāk nodod informāciju dzīvnieku 
ķērājam. Pašvaldības policijas priekš-
nieks R. Gūtpelcs uzteic dzīvnieku 
ķērāju par operatīvo informācijas 
apmaiņu un labo sadarbību – viņš 
ļoti ātri reaģējot uz informāciju par 
klaiņojošajiem dzīvniekiem. Visi 
izbraukumi – arī tajos gadījumos, 
kad iedzīvotāji par klaiņotājiem 
ziņojuši ķērājam personīgi – tiek 
saskaņoti ar pašvaldības policiju, 
tāpēc patvaļīga dzīvnieku izķeršana 
peļņas nolūkā nenotiek. Noķertos 
dzīvniekus ķērājs nogādā dzīvnieku 
patversmē SIA “Oposums” Saldū, 
Lielajā ielā 83.

Saldus dzīvnieku patversme dar-
bojas kopš 2005. gada, un uz šo 
patversmi noķertos klaiņojošos 
dzīvniekus ved ne tikai no Saldus 
novada, bet arī no vairākām citām 
pašvaldībām. Patversmes saimnieki 
Laila un Dzintars Rupeiki ir gan-
darīti, ka Saldus patversmi Latvijā 
labi pazīst. Viņi nepārtraukti strādā, 
lai uzlabotu dzīvnieku turēšanas ap- 
stākļus patversmē – tam nauda tiekot 
meklēta papildus, tostarp piedaloties 
projektos. Katru mēnesi patversmē 

nonāk ap 30–35 kaķiem un 15–20 
suņiem. Suņiem patversmē ir gan 
iekšējie, gan ārējie voljēri, kā arī 
būdas, savukārt kaķiem – gan indi-
viduālie būri, gan vesela kaķu māja. 

Pēc dzīvnieku atvešanas uz pa- 
tversmi, sociālajos tīklos un patvers-
mes mājaslapā https://salduspatver- 
sme.lv/ ievieto dzīvnieku fotogrāfijas 
un divas nedēļas, kā paredzēts 
likumā, meklē tiem saimnieku. Ja 
to neizdodas atrast, dzīvnieks nonāk 
patversmes īpašumā. Ja dzīvnieks ir 
vecs un slims, to var aizmidzināt, bet 
jaunus dzīvniekus patversmē parasti 
neaizmidzina. Ja cilvēkiem suns vai 
kaķis pazūd, viņi var zvanīt uz pat-
versmi pa tālruni 63846885. 

Vest klaiņojošos dzīvniekus 
uz Saldu – lētāk 
Pašvaldība maksā dzīvnieku ķērā-

jam un patversmei tikai par paveikto 
un atbilstoši noķerto un patversmē 
uzņemto dzīvnieku skaitam, tāpēc 
maksa par pakalpojumiem katru 
mēnesi ir atšķirīga. Taču, analizējot 
izmaksas kopš septembra vidus, kad 
mainījās pakalpojuma sniedzējs, jau 
var secināt, ka dzīvnieku noķeršana 

un aizvešana uz Saldus patversmi 
izmaksā lētāk nekā iepriekš, kad 
pakalpojumu sniedza SIA “Mīļās 
ķepiņas” un dzīvniekus nogādāja 
patversmē Kuldīgā. 

Čipētus suņus uz patversmi 
neved
Atgriežoties pie suņu čipēšanas, 

vēršam uzmanību – kad ķērājs no-
ķer klaiņojošu suni, vispirms tiek 
pārbaudīts, vai suns ir čipēts. Či-
pētiem suņiem ir iespējams noteikt 
īpašnieku un ar viņu sazināties, tā-
dējādi šos suņus uz patversmi neved. 
Savukārt, ja dzīvnieka saimnieks nav 
nodrošinājis suņa čipēšanu un suns 
tiek aizvests uz patversmi, nāksies 
vien pašam braukt tam pakaļ un 
apmaksāt suņa uzturēšanos patvers-
mē. Pēdējo mēnešu laikā bijis viens 
gadījums, kad uz patversmi aizvests 
čipēts suns – ķērājam nav izdevies 
čipu nolasīt. Taču šai gadījumā suns 
saimniecei atdots, neprasot samaksāt 
par uzturēšanos patversmē.

KrISTĪnE DuĻBInSKa, 
mārketinga un sabiedrisko attiecību 

nodaļas vadītāja

Aicina pievērst uzmanību mājas dzīvnieku turēšanai

17. februārī Kuldīgas Jauniešu 
mājā norisinājās jau otrais Jau-
niešu forums, kas tiek organi-
zēts projekta “Te Es!” ietvaros. 
Forums pulcēja vairāk nekā 
100 dalībnieku no visa novada.

Pirmais projekta “Te ES!” etaps 
bija turpinājums jau iepriekšējā gadā 
aizsāktajām izbraukuma diskusijām 
pa Kuldīgas novada pagastiem. Šo-
gad vietējā līmeņa konsultācijas tika 

organizētas ar Laidu, Gudenieku, 
Snēpeles, Rendas, Padures, Īvandes 
pagastu jauniešiem un pašvaldības 
politikas veidotājiem. Mērķis bija 
izstrādāt nacionāla un Eiropas līme-
ņa rekomendācijas tēmai “Jaunieši 
Eiropā – kas tālāk?”  

Kopā konsultācijās piedalījās 
72 jaunieši un 61 vietējais politikas 
veidotājs. Tika izstrādātas 75 re-
komendācijas – 37 vietēja līmeņa, 
26 nacionāla un 12 Eiropas Savienī-

bas līmeņa rekomendācijas. 
Foruma organizēšana ir viens no 

instrumentiem, lai darbā ar jaunatni 
sasniegtu ilgtermiņa mērķi – vei-
cinātu apziņu, ka Kuldīgas novadā 
ir draudzīga un pievilcīga vide, kas 
sekmē jauniešu veidošanos par vis-
pusīgi attīstītiem, izglītotiem, sociāli 
nodrošinātiem, veselīgiem un uz 
demokrātiskām vērtībām vērstiem 
sabiedrības locekļiem. 

Kuldīgas Jauniešu forums pul-

cēja 111 jauniešus vecumā no 13 
līdz 25 gadiem, Kuldīgas pilsētas 
pašvaldības pārstāvjus, Kuldīgas 
novada speciālistus un visus tos, 
kuriem ir svarīgs darbs ar jaunatni 
Kuldīgas novadā.  

Forumā tika sasniegts izvirzītais 
mērķis – savest kopā jauniešus ar 
lēmuma pieņēmējiem, lai apzinātu 
situāciju novadā, kā arī kopīgi iz-
strādātu rekomendācijas jaunatnes 
darba uzlabošanai Kuldīgas novadā.

Pasākumu organizēja Kuldīgas 
novada bērnu un jauniešu centrs un 
jauniešu organizācija “KAKTUSS” 
projekta “Te ES!” ietvaros, kas tiek 
finansēts Izglītības un zinātnes mi-
nistrijas Jaunatnes politikas valsts 
programmas 2017. gadam valsts 
budžeta finansējuma ietvaros.

IEVa KaLTnIECE, 
Kuldīgas novada bērnu un jauniešu 

centra jaunatnes lietu speciāliste

Jauniešu forums “Te ES!” pulcē daudz dalībnieku
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2018. gada 22. februāris

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 2017/13 ”Grozījumi Kuldīgas novada pašvaldības saistošajos noteikumos
Nr. 2011/23 ”Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Kuldīgas novadā”” 

Precizētā redakcija, kas apstiprināta ar Kuldīgas 
novada Domes 25.01.2017. sēdes lēmumu (prot. Nr.1, 
p. 35.). Izdoti saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas 
likuma 8. panta pirmās daļas 3. punktu.

1. Izdarīt Kuldīgas novada pašvaldības saistošajos 
noteikumos Nr.2011/23 ”Par sadzīves atkritumu apsaim-
niekošanu Kuldīgas novadā” (turpmāk tekstā saukti – 
Noteikumi) šādus grozījumus: papildināt Noteikumu 
4.1.punktu ar 4.1.7., 4.1.8. un 4.1.9. apakšpunktiem 
šādā redakcijā:

“4.1.7. sagatavo līgumu projektus ar pašvaldības 
izvēlēto atkritumu apsaimniekotāju par atkritumu savāk-
šanu no pašvaldības īpašumiem un publiskās lietošanas 
objektiem, ja šo līgumu slēgšanas kompetence nav 
nodota pašvaldības iestāžu vadītājiem;

4.1.8. apkopo un analizē informāciju par sadzīves 
atkritumu apsaimniekošanu pašvaldības teritorijā;

4.1.9. saskaņo atkritumu konteineru dizainu un 
izvietošanas vietas Kuldīgas pilsētā.”.

Izteikt Noteikumu 8. punktu šādā redakcijā:
“8. Kuldīgas novadā ar sadzīves atkritumu apsaim-

niekošanu drīkst nodarboties tikai atkritumu apsaimnie-
kotājs, kurš publisko iepirkumu vai publisko un privāto 
partnerību regulējošos normatīvajos aktos noteiktajā 
kārtībā ir noslēdzis līgumu par atkritumu apsaimnieko-
šanu ar Kuldīgas novada pašvaldību un kuram ir spēkā 
esoša atļauja šādai darbībai un atbilstoši specializēti 
transportlīdzekļi, kas nepiesārņo vidi un ekspluatācijas 
laikā nepārsniedz pieļaujamo trokšņu līmeni.”

Izteikt Noteikumu 9. punktu šādā redakcijā:
“9. Nešķirotu sadzīves atkritumu savākšana Kuldī-

gas novadā notiek, izmantojot atkritumu apsaimniekotā-
ja marķētus konteinerus un marķētus maisus.”

Svītrot Noteikumu 11., 35. un 42. punktā frāzes 
“Attīstības pārvalde” un “pagasta pārvalde” attiecīgā 
locījumā un aizstāt tās ar vārdu “pašvaldība” attiecīgā 
locījumā.

Izteikt Noteikumu 15. punktu jaunā redakcijā un 
papildināt to ar 15.1., 15.2. un 15.3. apakšpunktiem 
šādā redakcijā:

“15. Atkritumu apsaimniekotājam, vienojoties ar 
klientu, jānodrošina nešķiroto atkritumu savākšanai at-
bilstoša tilpuma konteineri vai marķēti atkritumu maisi, to 
nepieciešamais skaits un atkritumu izvešanas biežums, 
atbilstoši nekustamajā īpašumā radītajam atkritumu 
daudzumam, bet ne retāk kā:

15.1. individuālās dzīvojamās mājās – 6 (sešas) 
reizes gadā;

15.2. individuālās dzīvojamās mājās - 3 (trīs) reizes 
gadā, ja attiecīgajā individuālajā dzīvojamajā mājā fak-
tiski dzīvo tikai viens vai divi pensionāri, ar nosacījumu, 
ja bioloģiski noārdāmie atkritumi tiek apsaimniekoti, tas 
ir, kompostēti to rašanās vietā, vai šķiroti un savākti atse-
višķi, kā arī pārējie atkritumi tiek šķiroti un savākti dalīti.

15.3. daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās – 1 reizi 
nedēļā.”

Papildināt Noteikumus ar 15.1 punktu šādā redakcijā: 
“15.1 Sezonāla rakstura lietošanas nekustamā 

īpašuma, vasarnīcas vai dārza mājas (tai skaitā dārz-
kopības biedrības teritorijā esošās vasarnīcas vai dārza 
mājas) īpašnieks, valdītājs, lietotājs vai viņa pilnvarotā 
persona slēdz līgumu par atkritumu apsaimniekošanu ar 
atkritumu apsaimniekotāju, kā arī sedz visas izmaksas, 

kas saistītas ar viņa radīto sadzīves atkritumu, tai skaitā 
sadzīvē radušos bīstamo atkritumu, apsaimniekošanu, 
līgumā paredzot sezonālajam raksturam atbilstošu atkri-
tumu izvešanas biežumu, saskaņā ar sastādītu grafiku.”

Papildināt Noteikumus ar 15.2 punktu šādā redakcijā:
“15.2 Nekustamā īpašuma īpašnieks, valdītājs vai lie-

totājs līgumu ar atkritumu apsaimniekotāju par sadzīves 
atkritumu apsaimniekošanu, saskaņā ar pašvaldības 
atzinumu, var neslēgt, ja nekustamā īpašuma sastāvā 
ir tikai zeme, uz kuras nav ēku, īslaicīgas uzturēšanās 
būvju vai pārvietojamu konstrukciju, vai arī nekustamā 
īpašuma sastāvā esošās ēkas netiek apdzīvotas vai 
tajās netiek veikta saimnieciskā darbība.”. 

Izteikt Noteikumu 24. punktu šādā redakcijā:
“24. Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas 

maksas izmaiņām atkritumu apsaimniekotājam klienti 
jāinformē saskaņā ar attiecīgo Domes lēmumu, ar kuru 
apstiprināta maksa par sadzīves atkritumu savākšanu, 
pārvadāšanu, pārkraušanu, šķirošanu un citām nor-
matīvajos aktos noteiktajām darbībām, ko veic pirms 
atkritumu reģenerācijas un kas samazina apglabājamo 
atkritumu apjomu, uzglabāšanu, dalītās atkritumu sa-
vākšanas, pārkraušanas un šķirošanas infrastruktūras 
objektu uzturēšanu atbilstoši līgumam, kuru noslēgusi 
pašvaldība un atkritumu apsaimniekotājs”.

Izteikt Noteikumu 31. punktu šādā redakcijā:
“31. Klientam savlaicīgi jāinformē sadzīves atkritumu 

apsaimniekotājs, ja sezonālu vai citu iemeslu dēļ pieaug 
vai samazinās radīto atkritumu apjoms un jāvienojas par 
atkritumu papildus izvešanu vai izvešanas reižu skaita 
samazināšanu, ievērojot, ka atkritumu izvešanas bie-
žums nosakāms ne retāks, kā saistošajos noteikumos 

noteiktais minimālais atkritumu izvešanas biežums.”
Papildināt Noteikumu 38. punktu ar 2. un 3. teikumu 

šādā redakcijā:
“38. Pašvaldības administratīvajā teritorijā sadzīves 

atkritumu radītāji šķiro sadzīves atkritumus un ievieto 
tos atbilstošos, marķētos dalītās atkritumu savākšanas 
konteineros, kuri novietoti pie individuālām dzīvojamām 
mājām, sadzīves atkritumu dalītās savākšanas punktos, 
kas izvietoti daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pagalmos 
vai šķiroto atkritumu savākšanas laukumā. Ja ir no-
slēgts līgums par dalīto atkritumu savākšanu no dalītās 
vākšanas konteineriem, kas atrodas pie individuālām 
dzīvojamām mājām, atkritumu apsaimniekotājs ir tiesīgs 
pieprasīt maksu par šo atkritumu transportēšanu kā pa-
pildpakalpojumu, saskaņā ar atkritumu apsaimniekotāja 
pakalpojumu cenrādi.”

Izteikt Noteikumu 42. punktu šādā redakcijā:
“42. Atkritumu konteineru izvietojumu nosaka zemes 

īpašnieks, bet publiskās vietās esošu atkritumu kontei-
neru vietu izvietojumu nosaka pašvaldība.”

Izteikt Noteikumu 55. punktu šādā redakcijā:
“55. Maksu klientiem par atkritumu izvešanu nosaka 

saskaņā ar starp atkritumu apsaimniekotāju un atkritu-
mu radītāju noslēgtā līguma nosacījumiem, ievērojot, 
ka atkritumu izvešanas biežums nevar būt retāks kā 
saistošajos noteikumos noteiktais minimālais atkritumu 
izvešanas biežums.”

Svītrot Noteikumu 61.1. līdz 61.4. apakšpunktus un 
izteikt Noteikumu 61. punktu šādā redakcijā:

“61. Kuldīgas novada teritorijā ir noteikta viena 
atkritumu apsaimniekošanas zona.”

Noteikumi stājas spēkā 2018. gada 1. martā.

Paskaidrojuma raksts
Projekta nepieciešamības
pamatojums

Saskaņā ar Kuldīgas novada Domes 27.07.2017. sēdes lēmumu “Kuldīgas novada pašvaldības nolikuma apstiprināšana” /prot. Nr. 10., p. 28/, pašvaldībās veiktas strukturālas pārmaiņas, saskaņā ar 
kurām no 01.10.2017. reorganizēta Kuldīgas novada pašvaldības Attīstības pārvalde, attiecīgi nepieciešams veikt redakcionālus labojumus noteikumu punktos, kur minēta Attīstības pārvalde.
Saskaņā ar atkritumu apsaimniekotāja ierosinājumu, nepieciešams precizēt atkritumu izvešanas biežumu, limitējot minimālo izvešanas reižu skaitu gadā un maksu par to.
Ievērojot MK noteikumos Nr. 337 “Noteikumi par atkritumu apsaimniekošanas reģioniem” 18.08.2015. veiktos grozījumus, pamatojoties uz kuriem noteikts, ka visu Kuldīgas novada pagastu teritorijas tiek 
pievienotas Ventspils atkritumu apsaimniekošanas reģionam, attiecīgi nav nepieciešamība Kuldīgas novada teritorijā noteikt vairākas atkritumu apsaimniekošanas zonas

Īss projekta satura izklāsts
Veikti šādi grozījumi:
svītroti vārdi un punkti, kuros minēta Kuldīgas novada Attīstības pārvalde, tos aizstājot ar atsaucēm uz pašvaldību un precizējot pašvaldības pienākumus;
limitēts minimālo atkritumu izvešanas reižu skaits gadā, atbilstoši atkritumu apsaimniekotāja ierosinājumam un pamatojumam;
Kuldīgas novada teritorijā noteikta viena atkritumu apsaimniekošanas zona

Projekta ietekme uz uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā Uzņēmējdarbības vidi neietekmē

Projekta ietekme uz pašvaldības budžetu No pašvaldības budžeta nav nepieciešami papildus līdzekļi

Projekta ietekme uz administratīvajām procedūrām Noteikumi ir saistoši visām Kuldīgas novada administratīvajā teritorijā esošajām fiziskajām un juridiskajām personām
Konsultācijas ar privātpersonām Nav attiecināms

Kuldīgas novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 2018/2 ”Grozījumi Kuldīgas novada pašvaldības saistošajos notei-
kumos Nr. 2015/18 ”Par materiālo atbalstu Kuldīgas novada iedzīvotājiem””

Izdoti saskaņā ar likuma ”Par pašvaldībām” 
43. panta trešo daļu, Ministru kabineta 2006. gada 
19. decembra noteikumu Nr. 1036 ”Audžuģimenes 
noteikumi” 43. punktu un Ministru kabineta 2005. gada 
15. novembra noteikumu Nr. 857 ”Noteikumi par so-

ciālajām garantijām bārenim  un bez vecāku gādības 
palikušajam bērnam, kurš ir  ārpusģimenes aprūpē, kā 
arī pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās”  22., 27., 
29., 30., 31. un 31.¹ punktu.

Izdarīt šādus grozījumus ar Kuldīgas novada 

Domes 2015. gada 26. novembra lēmumu apstip-
rinātajos saistošajos noteikumos Nr. 2015/18 ”Par 
materiālo atbalstu Kuldīgas novada iedzīvotājiem” 
(turpmāk – noteikumi):

izteikt  noteikumu 18. punktu šādā redakcijā:

”18. Pabalstu bērna uzturam piešķir divkāršā Minis-
tru kabineta  noteikto minimālo uzturlīdzekļu apmērā 
atkarībā no bērna vecuma”.

2.  Noteikumi piemērojami no 2018. gada 1. jan-
vāra.

Paskaidrojuma raksts
Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības pamatojums

Kuldīgas novada pašvaldības saistošo noteikumu 2015/18 ”Par materiālo atbalstu Kuldīgas novada iedzīvotājiem” (turpmāk tekstā - Saistošie noteikumi) 18. punktā noteikts, ka pabalstu bērna uzturam 
audžuģimenē piešķir 50 % apmērā no valstī noteiktās minimālās mēnešalgas mēnesī. 
Tā kā 2018. gada 18. janvārī stājušies spēkā grozījumi Ministru kabineta 2006. gada 19. decembra noteikumu Nr. 1036 “Audžuģimenes noteikumi” 43.1.apakšpunktā, nosakot, ka pabalsta apmērs bērna 
uzturam audžuģimenē mēnesī nedrīkst būt mazāks par divkāršu Ministru kabineta noteikto minimālo uzturlīdzekļu apmēru bērnam, un ņemot vērā, ka Ministru kabineta 2013. gada 15. janvāra noteikumu 
Nr. 37 “Noteikumi par minimālo uzturlīdzekļu apmēru bērnam” 1. punkts nosaka, ka  katram vecākam neatkarīgi no viņa spējām uzturēt bērnu un mantas stāvokļa ir pienākums nodrošināt katram savam 
bērnam minimālo uzturlīdzekļu apmēru, bet 2. punktā precizēts, ka katra vecāka pienākums ir katru mēnesi nodrošināt saviem bērniem minimālos uzturlīdzekļus šādā apmērā: 2.1. katram bērnam no viņa 
piedzimšanas līdz 7 gadu vecuma sasniegšanai – 25 % apmērā no Ministru kabineta noteiktās minimālās mēneša darba algas; 2.2. katram bērnam no 7 gadu vecuma sasniegšanas līdz 18 gadu vecuma 
sasniegšanai – 30 % apmērā no Ministru kabineta noteiktās minimālās mēneša darba algas, ir jāgroza Saistošo noteikumu 18. punkta redakcija, lai tā atbilstu MK noteikumiem

2. Īss projekta satura izklāsts Atbilstoši grozījumiem Ministru kabineta 2006. gada 19. decembra noteikumos Nr. 1036 “Audžuģimenes noteikumi”, kas piemērojami no 2018. gada 1. janvāra, pašvaldībai nosakot pabalsta apmēru bērna 
uzturam, jāņem vērā, ka tas mēnesī nedrīkst būt mazāks par divkāršu Ministru kabineta noteikto minimālo uzturlīdzekļu apmēru bērnam, tāpēc Saistošo noteikumu 18. punkts izteikts citā redakcijā

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz 
pašvaldības budžetu

 Pabalsta apmērs bērna uzturam audžuģimenē mēnesī katram bērnam no viņa piedzimšanas līdz 7 gadu vecuma sasniegšanai izmaksājams divkāršā 25 % apmērā no Ministru kabineta noteiktās minimālās 
mēneša darba algas (2018. gadā - 215.00 euro (2 x 107.5 euro)), bet katram bērnam no 7 gadu vecuma sasniegšanas līdz 18 gadu vecuma sasniegšanai divkāršā 30 % apmērā no Ministru kabineta noteiktās 
minimālās mēneša darba algas (2018. gadā - 258.00 euro (2 x 129.00 euro)).

Pašvaldības budžetu pabalsta palielinājums būtiski neietekmēs, jo valsts nodrošinās mērķdotāciju 50 procentu apmērā no finanšu pieauguma par pabalsta apmēra paaugstināšanu. To paredz 2006. gada 
19. decembra noteikumu Nr. 1036 “Audžuģimenes noteikumi” 52. punktā noteiktais, ka, lai daļēji kompensētu pašvaldību izmaksas par minētā pabalsta palielinājumu divkāršā Ministru kabineta noteikto 
minimālo uzturlīdzekļu apmērā bērnam, valsts nodrošina mērķdotāciju izdevumu segšanai

4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz 
uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā

Nav attiecināms

5. Informācija par administratīvajām procedūrām Jaunas struktūras nav jāveido

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Nav attiecināms, jo nepieciešamību pēc grozījumiem  nosaka Ministru kabineta noteikumi



C mYK
Kuldīgas novada Domes informatīvais izdevums “Kuldīgas Novada Vēstis”. Izdevējs – Kuldīgas novada Dome, Baznīcas ielā 1, Kuldīgā, Kuldīgas novadā, LV-3301. Atbildīgā par izdevumu – 

sabiedrisko attiecību speciāliste Signeta Lapiņa, tālr. 63350100. Iespiests SIA "Latgales Druka". Tirāža – 10 600. Reģistrācijas apliecība Nr. 000702841.

mūSu LaIKS

KuLDĪGaS KuLTūraS CEnTrā

 PaSāKumI PaGaSTOS

2018. gada 22. februāris

KInO aFIša SPOrTa PaSāKumI FEBruārĪ un marTā

ēDOLē
Februārī bibliotēkā – Intas Mednieces 

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

“Kuldīgas palete” izstāde.
24. februārī 10.00 skolas sporta zālē – 

sporta diena (aicinām arī sportistus no kai-
miņu pagastiem). Pieteikšanās pirms sporta 
aktivitātēm.

GuDEnIEKOS
Februārī kultūras namā – izstāde “Sveces 

un svečturi”. 
23. februārī 19.00 kultūras namā – Apriķu 

dramatiskais kolektīvs “Skabarga” ar komēdiju 
“Bezfilma”. Ieeja – 1 EUR.

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.

KaBILē
Februārī bibliotēkā – Kuldīgas fotokluba 

“Divas upes” Vārmes fotoplenēra izstāde; līdz 
21. martam kabilnieka Guntara Jēkabsona 
darbi no koka.

24. februārī 22.00 saieta namā – “Sarkanā 
balle”. Spēlēs “Pūres kapela”. Ieeja – 5 EUR. 
Apģērbā un aksesuāros izvēlēties sarkano 
krāsu. Galdiņu rezervācija līdz 22. februārim, 
zvanot pa tālr. 25618976.

10. martā 13.00 saieta namā – pašdarb-
nieku koncerts, kas veltīts Sieviešu dienai. 
Pēc koncerta 14.00 – Uģis Kuģis ar lekciju 
sievietēm “Kā nepazaudēt sievišķību ikdienā.”

KurmāLē
Februārī Priedaines bibliotēkā – TLMS 

“Vēveri” audēju darbu izstāde.
Februārī pagasta vēstures istabā izstāde 

“Tā strādājām kolhozā”. Fotogrāfijas no Stūru 
ģimenes albuma.

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

LaIDOS
Februārī Laidu bibliotēkā – izstāde “Suņa 

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

Februārī Sermītes bibliotēkā – Pļavmui-
žas SN mākslas studijas “Otiņas” dalībnieku 
darbu izstāde; līdz 28. februārim – b/d audzēk-
ņu, darbinieku, pagasta iedzīvotāju veidotā 
izstāde “Dzeltenā suņa gadu sagaidot”.

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

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

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

3. martā 18.00 skolas sporta zālē – kon-
certs “Pavasara skaņa”. Koncertā uzstāsies 
vokālie ansambļi no Kuldīgas novada. Ieeja – 
bez maksas.

PaDurē
Februārī bibliotēkā – Padures bērnu rado-

šie darbi (piedalās Marta un Mārcis Bušmani, 
Amanda Liepiņa); Kuldīgas fotokluba “Divas 
upes” fotoizstāde “Turlavas noskaņas”.

25. februārī 10.00 pagasta pārvaldes 
ēkā – zolītes turnīrs. 

10. martā 20.00. Deksnes pasākumu 
zālē – sportistu un pašdarbnieku atpūtas 
vakars.

24. februārī 12.00 Padures pagastā pie jaunsargu nometnes aiz Lapsu 
mājām notiks tautas slēpojums 

“Gar Ventas sniegotajiem lokiem”.
Organizatori uzsver, ka šīs nebūs sacensības. Kopīgai ziemas baudīšanai 
aicināti visi līdzīgi domājošie, kuriem pieejamas, iegādātas vai iznomātas 

slēpes. Pēc slēpojuma – ugunskurs un silta tēja.

Ar labu vārdu sauli projām vadi,
Ar labu vārdu rītam pretī ej.
Tad visi Tavi nodzīvotie gadi,
Kā labi vārdi skanēs pasaulei.
   /Ā. Elksne/

Kuldīgas novada pašvaldība sveic padurnieci 
MaRIJu gavEnI 100. dzīves jubilejā 

(dzimusi 1918. gada 16. februārī). 

PELČOS
Februārī bibliotēkā – Aivara Vētrāja foto-

izstāde “Dzelzceļa ielas impresijas”. 
22. februārī 18.00 “Pagrabiņā” – griezto 

sveču meistarklase. Nāc un izgriez divas 
unikālas sveces Ilmas Kamkovskas vadībā. 
Dalības maksa – 12 EUR. Pieteikšanās pa 
tālr. 26354396 vai e-pastā saiva.eglite@
kuldiga.lv.

24. februārī 13.00 pie Pelču avota – 
ziemas prieki ar slidināšanos, pikošanos, 
sniegavīru velšanu, siltu tēju un kakao pie 
ugunskura. Aicināti lieli un mazi. Pasākuma 
norise atkarīga no laikapstākļiem; informācijai 
sekot līdzi: www.pelci.lv, afišās un pagasta 
lapā feisbukā.

9. martā 18.00 tautas namā – Sieviešu 
dienai veltīts koncerts. Ieeja bez maksas.

rEnDā
Februārī bibliotēkā – Antras Laizānes 

gleznu izstāde.
rumBā
22.–28. februārī “Novadniekos” – fotogrā-

fiju konkursa “Mīļbildītes” izstāde.
Februārī bibliotēkā – pagasta iedzīvotāja 

Nika Bittes zīmējumu izstāde.
Līdz 28. februārim pagasta pārvaldes 

nama zālē – Kārļa Dazarta gleznu izstāde; no 
2. marta – Daigas Rozevskas gleznu izstāde.

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

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

7. martā 19.00 Ventas ciema “Bukaišos” – 
Aivara Konuta koncerts “Veltījums tev”.

13. martā 10.00 bibliotēkā, 14.00 Ventas 

ciema “Bukaišos” – radošā darbnīca.
14. martā 14.15 Ventas ciema “Bu-

kaišos” – kulinārijas pasākums gardēžiem.
SnēPELē
Februārī bibliotēkā – Silvijas Teteres 

krustdūriena tehnikā izšūto rokdarbu kolekcija.
23. februārī 15.00 kultūras namā – 

praktisko nodarbību cikla “Radoši, praktiski, 
interesanti un arī sātīgi” nodarbība “Sveces”.

TurLaVā
Februārī Ķikuru bibliotēkā – Ivetas Pļa-

viņas darinātais tautas tērps un citi rokdarbi.
Februārī Turlavas bibliotēkā – Māras Tī-

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

10. martā 22.00 kultūras namā – pašdarb-
nieku un sportistu vakars.

24. martā 21.00 kultūras namā – “Balle 
30+”, slēgtais vakars ar klātiem galdiem. 
Ieeja – 9 EUR no personas (balle – 4 EUR, 
galds – 5 EUR). Spēlēs muzikants Māris Lem-
bers. Pieteikties un samaksāt līdz 16. martam 
kultūras nama vadītājai Zandai Spuļģītei.

Vārmē
Februārī bibliotēkā –TTMS “Kuldīgas pa-

lete” dalībnieces Rasas Rasmanes akvareļu 
izstāde; sveču un svečturu izstāde; Vārmes 
pirmsskolas izglītības iestādes 5–6 gadīgo 
bērnu zīmētas un paštaisītas sveces.

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

8. martā 19.00 pamatskolas zālē – Vār-
mes amatierteātris “Es un Tu” ar ā. Alunāna 
izrādi “Šneiderienes”. Ieeja – bez maksas.

No pagājušā gada septembra 
Kuldīgas senioru padome sāka savas 
darbības otro četrgadi. Padomei iz-
veidojies jauns sastāvs, no deviņiem 
locekļiem pieci ir jauni.

Patīkami, ka cilvēki senioru pa-
domē vēlējušies darboties paši pēc 
savas iniciatīvas. Un labi, ka četri 
cilvēki ir arī pensionāru apvienības 
“Rumbiņa” biedri. Viņi vislabāk 
zina un izprot novada senioru va-
jadzības.

Nu jau padomei ir kaut nedaudz 
pieredzes, ko un kā darīt. Esam gu-
vuši informāciju par senioru dzīvi 
gan no “Rumbiņas” biedriem, gan 
izbraukumu sēdēs novada pagas-
tos – Kabilē, Snēpelē, Padurē, Pel-
čos. Iepriekšējā mēnesī ciemojāmies 
Laidos un piedalījāmies sapulcē, 
kur laidinieki sprieda par senioru 
biedrības dibināšanu.

Tā kā viens no padomes uzde-
vumiem ir izzināt senioru dzīves 
aktualitātes un vajadzības, kā arī 
konsultēt novada Domi par tām, 
esam ieviesuši jaunu tradīciju – reizi 
mēnesī uzklausīt seniorus. “Kul-
dīgas Novada Vēstīs” arī turpmāk 
būs paziņojums, kur un kad notiks 
sapulce.

Esam jau saņēmuši vairākus 
ierosinājumus un jautājumus, kurus 
kopīgi ar Domes priekšsēdētāju 
skaidrosim nākamajās senioru pa-
domes sēdēs. Martā gan pilsētā 
dzīvojošie, gan pagastu seniori tiks 
aicināti uz atklāto senioru padomes 
sēdi, kurā būs iespēja uzdot intere-
sējošus jautājumus priekšsēdētājai 
Inga Bērziņai, izpilddirektorei Ilzei 
Dambītei-Dambergai, kādam no 
SIA “Kuldīgas komunālie pakal-
pojumi”, SIA “Kuldīgas ūdens”, 
SIA “Kuldīgas siltumtīkli”, sociālā 
dienesta, ugunsdzēsības un glābša-
nas dienesta, pašvaldības policijas 
pārstāvjiem. Aicinu seniorus būt 
aktīviem – piedalīties, runāt, izteikt 
savas rūpes un neklusēt!

Iepriekšējos gados esam saklau-
sīti. Dome akceptējusi mūsu ierosi-
nājumus, kas turpinās darboties arī 
šogad – 60 EUR gadā transporta iz-
devumiem senioriem no 73 gadu ve-
cuma, 30 EUR apaļajās jubilejās no 
75 gadu vecuma. Tagad pieejamas 
arī bezmaksas peldēšanas nodarbī-
bas jaunajā baseinā. Ļoti ceram, ka 
novada Domes deputāti uzklausīs un 
atbalstīs seniorus arī šogad – mūsu 
valsts lielajā jubilejas gadā.

Esmu skolotāja… Zinu, kā vieno 
mīļš rokasspiediens, ko nozīmē labs 
darbs, labs vārds. Tādēļ sirsnīgs 
paldies pilsētas skolu kolektīviem 
un direktoriem, kas atceras, ciena 
un godina mūs, seniorus, savus 
kādreizējos kolēģus.

Lai katrā cilvēkā mūsu pilsētā 
ar dvēseli mājotu daiļa dvēsele, kas 
iestātos līdzjūtībā un sirsnībā pret 
līdzcilvēkiem!

aSTra GūTmanE, 
senioru padomes priekšsēdētāja

Senioru padome 
turpina darboties

Svētdien, 25. februārī, 12.00 – 14.00 – šiverīgā ģimeņu svētdiena. Ieeja – 2 EUR 
no personas vai 6 EUR ģimenes biļete.

Sestdien, 3. martā, 15.00 – aerobikas festivāls.
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.

S. 24.II 17.00 BrĪVĪBa PIECDESmIT nOKrāSāS
Sv. 25.II 19.00  2018, ASV, ilgums 1’45
T. 28.II 20.15  Romantiska drāma
C. 1.III 20.00 16+

P. 23.II 16.00 namEja GrEDZEnS
Sv.  25.II 16.30 2017, Latvija, ilgums 1’50, piedzīvojumu, vēsturiska filma, 12+

P. 23.II 18.00 ParaDĪZE 89
S. 24.II 15.00 2018, Latvija
Sv. 25.II 14.30  Ilgums 1’29
O. 27.II 18.00 Ģimenes filma
T. 28.II 16.00  7+
C. 1.III 18.00  

P. 23.II 20.00 mELnā PanTEra
S. 24.II 19.00 2018, ASV, ilgums 2’14
O. 27.II 20.00  Asa sižeta piedzīvojumu filma, 
T. 28.II 17.50 zinātniska fantastika; 12+

Sv. 4.III 14.00 ZāĢErI
O. 6.III 18.00 2017, Latvija, ilgums 1’30, dokumentāla filma, 12+

Sv. 4.III 16.00 KrImInāLāS EKSELEnCES FOnDS
P. 5.III 18.00 2017, Latvija 
O. 6.III 20.00  Ilgums 2’01
T. 7.III 18.00 Komēdija, asa sižeta detektīvfilma
C. 8.III 20.15 16+

Sv. 4.III 18.30 SarKanaIS ZVIrBuLIS
P. 5.III 20.15  2018, ASV, ilgums 2’20
T. 7.III 20.15  Trilleris, mistika
C. 8.III 17.45 16+

23.II 13.00 starptautiskas praktiskas nodarbības Erasmus; KNSS manēža, 
  Dzirnavu iela 13, Kuldīga
24.II 11.00 Latvijas jaunatnes čempionāts volejbolā U-16 grupā meitenēm; 
  KNSS sporta nams, Virkas iela 13, Kuldīga
24.II 11.00 Latvijas jaunatnes čempionāts volejbolā U-13 grupā zēniem; KNSS halle, 
  Piltenes iela 25, Kuldīga
24.II 17.30 Kuldīgas novada atklātais čempionāts basketbolā; KNSS sporta nams, 
  Virkas iela 13, Kuldīga
24.II 18.00 LTF 1. līga: FC “Nikers” – FK “Nīca”; KNSS halle, Piltenes iela 25, Kuldīga
25.II 13.00 Latvijas čempionāts volejbolā Nacionālās līgas 2. divīzijā vīriešiem: 
  Kuldīgas NSS – VK “Jūrmala/T”; KNSS halle, Piltenes iela 25, Kuldīga
25.II 14.00 Kuldīgas novada atklātais čempionāts basketbolā; KNSS sporta nams, 
  Virkas iela 13, Kuldīga
25.II 17.00 Latvijas čempionāts florbolā 2. līgā: FK “Vārme” – FK “Tērvete”; 
  KNSS halle, Piltenes iela 25, Kuldīga
27.II 11.00 “Sporto visa klase” stafetes 5. klasēm; KNSS manēža, Dzirnavu iela 13, 
  Kuldīga
28.II 18.00 Latvijas meistarsacīkstes florbolā U-13 grupā; KNSS halle, 
  Piltenes iela 25, Kuldīga
2.III 12.00 Latvijas jaunatnes čempionāts volejbolā U-14 grupā zēniem; 
  KNSS halle, Piltenes iela 25, Kuldīga
3.III 11.00 Kurzemes čempionāts futbolā telpās U-11, U-13 grupās; 
  KNSS halle, Piltenes iela 25, Kuldīga
3.III 19.00 Latvijas meistarsacīkstes florbolā 1. līgā 1/4 fināls: FK “Kuldīga”/KNSS – 
  LU/FS “Masters”; KNSS halle, Piltenes iela 25, Kuldīga
4.III 10.00 Latvijas jaunatnes čempionāts volejbolā U-12 grupā meitenēm; 
  KNSS halle, Piltenes iela 25, Kuldīga
4.III 20.00 Latvijas meistarsacīkstes florbolā 1. līgā 1/4 fināls: FK “Kuldīga”/KNSS – 
  LU/FS “Masters”; KNSS halle, Piltenes iela 25, Kuldīga
7.III 11.00 Kurzemes futbola klubu vadītāju un treneru kopsapulce;
  KNSS manēža, Dzirnavu iela 13, Kuldīga
10.–11.III Baltijas komandu čempionāts vieglatlētikā daudzcīņā; KNSS manēža, 
  Dzirnavu iela 13, Kuldīga


