
Pasākuma kāzu jubilāri:
1 gads – Medus kāzas. 2017. gadā: Dārta un Andris Girgensoni, 
Anita un Uldis Ieviņi. 2018. gadā: Sarmīte un Zigmārs Jansoni.
5 gadi – Ceriņu kāzas. 2017. gadā: Kristīne un Mārtiņš Guļevski, 
Egita un Jānis Cērpi, Iveta un Māris Vidmaņi. 2018. gadā: Aija 
Salmgrieze un Arvis Eniņš, Jolanta un Ainārs Valkovski.
10 gadi – Rožu kāzas. 2017. gadā: Sarmīte un Toms Rožkalni. 
2018. gadā: Lilita un Raivis Blumbergi, Liene un Aivars Ansoni.
15 gadi – Dzintara kāzas. 2017. gadā: Ināra un Māris Jankovski.
20 gadi – Saules kāzas. 2017. gadā: Eva un Ainars Reimaņi. 
2018. gadā: Dace un Jānis Jansoni, Mētra un Anatolijs Andrejevi, 
Aiga un Kaspars Priedes, Inga Liepiņa un Gaidars Smirnovs.
25 gadi – Sudraba kāzas. 2018. gadā: Inita un Voldemārs 
Lastovski.

30 gadi – Pērļu kāzas. 2018. gadā: Gunta un Jānis Hartmaņi, 
Zinta un Igors Birzes, Maija un Jānis Silarāji, Iveta un Andris 
Upmaļi, Ausma un Ints Guļevski, Mārīte un Normunds Pīpīši.
35 gadi – Koraļļu kāzas. 2017. gadā: Indra un Aivars Andersoni, 
Dzintra un Jānis Krūmiņi. 2018. gadā: Iveta un Arnis Štāli, Rūta un 
Guntars Lindbergi, Aija un Gunārs Zemes, Laimdota un Gunārs 
Rūtenbergi, Aiva un Aldis Knapši, Inita un Aivars Leismaņi.
40 gadi – Rubīna kāzas. 2017. gadā: Lāsma un Vilnis Korāti. 
2018. gadā: Lidija un Modris Petrevici, Ligita un Guntis Salmi, 
Silvija un Aivars Skujas.
45 gadi – Safīra kāzas. 2018. gadā: Marita un Valdis Vanagi.
50 gadi – Zelta kāzas. 2018. gadā: Anna Vallija un Ilmārs Alberts 
Valkovski, Vija un Ernests Kepši.
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Svinēsim Lieldienas 
novadā 
> 3. lpp.

Uzlabojumi 
pagastos
> 4.–5. lpp. 
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Strādā pie maģistra 
studiju programmām 
> 7. lpp.

ILZE DamBĪTE-DamBErGa, Kuldīgas 
novada pašvaldības izpilddirektore

Kuldīgas novada pašvaldības izpilddirektore 
Ilze Dambīte-Damberga, atklājot pasākumu, 
klātesošajiem vēlēja spēku, romantiku un mī-
lestību: “Ģimenēs ir spēks, kas nav salīdzināms 
ne ar ko. Jūs varat būt cilvēki, kas dibina spē-
cīgas dzimtas. Un dzimta jau ir kas vairāk par 
ģimeni, tas ir stiprs pamats bērniem.”

Kuldīgas novada Dzimtsarakstu nodaļas 
vadītāja Ilona Ķestere, kura pasākumu orga-
nizē jau sesto gadu, pārliecinājusies, ka tas 
ik reizi tik sirsnīgs un emocionāls izvēršas 
pateicoties tieši pašiem dalībniekiem, kuri ar 
savu laimīgās laulības noslēpumu nebaidās 
dalīties. “Kuldīgas novadā ģimenes vērtība ir 
īpaši nozīmīga. Mēs noteikti varam lepoties ar 
stiprām, aktīvām un vienotām ģimenēm. Kāzu 
jubilāru pārus nedaudz vairāk iepazinusi ar 
anketu palīdzību, kuras lūdzu aizpildīt, varu 
droši teikt, ka ģimenes cauri dzīvei ir vadījusi 
uzticība, sapratne un spēja piekāpties īstajā 
brīdī. Tāpat kā iepriekšējos gadus, arī šoreiz 
pēc pasākuma saņēmām daudz labu vārdu. No 
sirds priecājamies, ka ir izdevies ģimenēm radīt 
pozitīvām emocijām piepildītu svētku sajūtu,” 
sacīja I. Ķestere.

Šī gada pasākuma tēma bija “No ikdienas 
strīdiem līdz vakariņām sveču gaismā”. Pāri 
dalījās ar īsu stāstu – par ko ikdienā gadās 
sastrīdēties un kā šīs situācijas atrisina. Lielā-
kā daļa atzina, ka visa pamatā ir uzticēšanās, 
sarunāšanās un piekāpšanās. Anna un Ilmārs 
Valkovski laulībā nodzīvojuši jau 50 gadus. 
“Tā bija mīlestība vienam pret otru no pirmā 
acu uzmetiena – satikāmies un iepatikās. Iepa-
zināmies ļoti sen, 18 vai 19 gadu vecumā. Tad 
bija armija, bet kad Ilmārs atgriezās, atradām 
viens otru no jauna un apprecējāmies,” stāsta 
zelta pāris. Savukārt Sarmīte un Zigmārs Jan-
soni gredzenus mijuši nesen, šogad pāris svinēs 
pirmo kāzu jubileju. “Bijām daudz dzirdējuši 
par jauko Ģimeņu balli. Kaut kā bija uz to 
jātiek, tāpēc nolēmām, ka mums jāsarakstās,” 
pāris nosmej un pastāsta, ka kopā dzīvo jau ilgi. 
Abi ir vienisprātis, ka strīdēties nevajag, bet, ja 
sanāk, tas ātri jāizlabo.

Pasākumu vadīja Dailes teātra aktieris 
Ģirts Ķesteris. Ar priekšnesumiem klātesošos 
priecēja Kuldīgas kultūras centra saksofonistu 
ansamblis (vadītāja Līga Aleksandra Jāvalde) 

Labu attiecību pamatā ir sarunāšanās

un Kuldīgas 2. vidusskolas meiteņu vokālais 
ansamblis “Kuldīgas liesmiņas” (vadītāja Jana 
Paipa). Iemūžināt īpašo mirkli varēja foto stūrītī. 
I. Ķestere izsaka pateicību Zanei Reitai (“Zizi 
Decors”), kura bija parūpējusies par pasākuma 

dekorācijām, kā arī ģimenēm, kuras piedalījās 
ballē, radot patīkamu un jautru noskaņu.

SIGnETa LaPIŅa, 
sabiedrisko attiecību speciāliste

IEVaS BEnEFELDES foto

aiva un aldis Knapši šogad atzīmē 35. kāzu jubileju. Par ikdienu viņi saka: “Tādi 
pavisam mazi, nenozīmīgi sīkumi rada domstarpības dzīvē. Bet labākie ķīviņu 
aizbaidīšanas rīki ir smaids un buča. ja arī gadītos kāds lielāks strīds, būtu 
nepieciešams ziedu pušķis un vakariņas sveču gaismā.”

Iveta un māris Vidmaņi laulībā pavadījuši piecus gadus. Strīdiņi ģimenē notiek par kartupeļu mizošanu – to 
darīt vēlas abi. un tad pēc ķīvēšanās vīrs ar smaidu uz lūpām jautā sieviņai: “Tēju?” Ivetai nekas nebūtu 
pretī, ja māris pēc kāda ķīviņa uzaicinātu “Prāta vētru”, lai nodzied “Spogulīt, spogulīt”.

Ligita un Guntis Salmi šogad svin 40 gadus laulībā. ja sadzīvē uzpeld kāds 
strīdiņš par ikdienišķiem sīkumiem, tad, lai nesanāktu kaut kas “dižāks”, tiek 
“atslēgta skaņa”, kas ātri atgriežas.

10. martā Kuldīgas kultūras centrā notika tradicionālā 
Ģimeņu balle. Sirsnīgais pasākums vienmēr pulcē kuplu 
dalībnieku skaitu – šogad tās bija 77 ģimenes, no kurām 
39 sveica apaļās kāzu jubilejās, kas apritējušas 2017. un 
2018. gadā. Sumināja arī jaunāko ģimeni, kura kāzas 
svinēja tikai pagājušajā gadā.

Kuldīgas Galvenās bibliotēkas 
vadītāja Laima Mirdza Ostele kopā ar 
komandu šajās nedēļās tiekas ar aktīvā-
kajiem lasītājiem, katrā pagastā rīkojot 
diskusiju “Kāpēc vajadzīga bibliotēka 
laukos?” Pagastu pārvaldes sadarbībā 
ar pašvaldību un Kuldīgas Galveno 
bibliotēku ir turējušas rūpi par 17 lauku 
bibliotēkām, gādājot par patīkamu vidi, 
siltumu, gaismu, jaunākām grāmatām, 
preses izdevumiem, datortehniku un 
interneta pieslēgumu, pasākumiem un 
izstādēm. Bet šoreiz bibliotēkas ko-
manda uzklausīja, ko vēlas iedzīvotāji, 
vai bibliotēka piedāvā  to, ko no mazās 
gaismas pils sagaida lasītāji. Katra 
mūsu lauku bibliotēka, neatkarīgi no tās 
atrašanās vietas un darbības, ir kļuvusi 
par būtisku iedzīvotāju ikdienas dzīves 
daļu, vietu, kur ne tikai saņemt un nodot 
grāmatas, bet arī gūt informāciju, veikt 
maksājumus internetbankā, sniegt 
atskaites e-vidē, draudzīgi aprunāties, 
konsultēties citam ar citu. Un bibliotēkā 
visiem tiek palīdzēts, īpaši senioriem, 
kas nejūtas tik droši e-pakalpojumu 
saņemšanā. Draudzīga un atbalstoša 
vide, arī tas bija viens no viedokļiem, 
kuru uzklausīja diskusijas rīkotāji. 

Rendā cilvēki teikuši, ka bibliote-
kārs ir kā psihoterapeits, draugs un pa-
domdevējs. Un šāds vērtējums pasaka 
visu. Īvandnieki vēlas, lai bibliotēka ir 
tā, kas veido pagasta sabiedrisko dzīvi, 
jo vietās, kur vairs nav skolas, biblio-
tēka ir vienīgā kultūras saliņa. Lai cik 
mazs būtu pagasts, bibliotēka ir vieta, 
uz kuru doties, kur esi gaidīts, kur ir laba 
atmosfēra. Viens no ierosinājumiem, ko 
cilvēki minējuši vairākos pagastos, ir 
rast iespēju grāmatu piegādei mājās, tā 
piesaistot vairāk lasītāju. To arī vērtēsim 
un domāsim, kā organizēt pakalpojumu 
cilvēkiem, kas līdz bibliotēkai nevar 
nokļūt. Vārmē lasītāji labprāt kopīgi 
apspriestu izlasīto, iespējams, ka tas 
varētu būt lasītāju klubs. Viņuprāt, 
bibliotēka var dot milzu ieguldīju-
mu vietējās vēstures saglabāšanā un 
popularizēšanā. Gudenieku un Basu 
iedzīvotāji uzsvēruši, kaut arī iedzīvo-
tāju skaits samazinās, svarīgi, lai abos 
ciemos bibliotēkas saglabātu. 

 Šie ir tikai daži no viedokļiem, ko 
pauduši bibliotēkas draugi - tā diskusi-
jas dalībniekus savā sociālo tīklu vietnē 
Facebook nosaukusi bibliotēka. Izman-
tojot iespēju, aicinu Kabiles, Rumbas un 
Laidu pagasta iedzīvotājus vēl doties 
uz diskusijām, lai paustu savu viedokli 
par bibliotēku nākotni. Un, ja vēl neesat 
pievienojušies mūsu novada bibliotēku 
lasītājiem, aicinu to izdarīt. 

Saruna par 
bibliotēku laukos
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2018. gada februārī ekspluatācijā pieņemtās būves

Nosaukums Adrese Pasūtītājs
Graudu silosu (torņu) būvniecība, 
2. kārta “Mežmalieši”, Turlavas pagastā Turlavas pagasta zemnieku 

saimniecība “Mežmalieši”
Dziļās kūts – gaļas liellopu kūts 
būvniecība “Vankas”, Kurmāles pagastā K. Kilipa Kabiles pagasta zemnieku 

saimniecība “Vankas”
Dzīvojamās mājas pārbūve “Lazdkalni”, Pelču pagastā Andris Neimanis

Publisko iepirkumu komisijā februārī pieņemtie lēmumi

Iepirkuma priekšmets
Lēmuma
pieņemšanas
datums

Uzvarētājs

Patversmes pakalpojuma nodrošināšana 01.02.2018.
Evaņģēlisko kristiešu draudzes “Zilais 
krusts” struktūrvienība “Kabile”; 6,80 EUR 
bez PVN (vienai personai dienā)

Kuldīgas novada pašvaldības publici-
tātes nodrošināšana Kuldīgas novada 
reģionālajā drukātajā presē

01.02.2018. SIA “Jaunais kurzemnieks”; 25 110 EUR 
bez PVN 

Griezto ziedu, pušķu un kompozīciju 
iegāde Kuldīgas novada pašvaldības 
vajadzībām

08.02.2018.

SIA “Oāze-LP”; 1. daļa – griezti ziedi, 
36,14 EUR bez PVN; 2. daļa – ziedu pušķi 
un kompozīcijas, 141,15 EUR bez PVN 
(vienību kopsummas)

Atklāts konkurss “Ielu apgaismojuma 
elektrotīklu ekspluatācija Kuldīgas pilsētā 
2018. un 2019. gadā”

22.02.2018. SIA “KCE”; 122 137,70 EUR bez PVN

Informē par tehniskās apskates laikiem 
traktortehnikai 2018. gadā

Valsts tehniskās uzraudzības aģen-
tūra (VTUA) informē par traktorteh-
nikas un tās piekabju tehniskās ap-
skates laikiem 2018. gadā, kad VTUA 
inspektori būs sastopami Kuldīgas 
novada pagastos.

VTUA atgādina – lai piedalītos ceļu 
satiksmē, traktortehnika un tās piekabes 
jāsagatavo un jāuzrāda ikgadējai tehnis-
kajai apskatei. 

Apskates laikā vadītājam jābūt līdzi 
derīgai atbilstošas kategorijas traktor-
tehnikas vadītāja apliecībai, tehnikas 
reģistrācijas apliecībai un derīgai OCTA 
polisei. No 2017. gada 30. jūnija par 
VTUA sniegtajiem pakalpojumiem var 
samaksāt TIKAI ar bezskaidras naudas 
maksājumu.

Tālrunis: 29425676, 29920594, plašā-
ka informācija www.vtua.gov.lv.

Traktortehnikas un tās piekabju ikgadējās valsts 
tehniskās apskates laiki un vietas Kuldīgas novadā

• Ēdole – “Amoli” (pie darbnīcām) 9. aprīlī 11.00, 
27. jūnijā 13.00, 1. augustā 11.00;
• Gudenieki – “Darbnīcas” 11. aprīlī 13.00, 
2. jūlijā 14.00, 1. augustā 15.00;
• Basi – “Tomkalni” (pie darbnīcām) 11. aprīlī 10.30, 
27. jūnijā 15.00, 4. jūlijā 15.00;
• Kabile – “Dzelmes” (pie darbnīcām) 12. aprīlī 12.30, 
20. jūnijā 14.00, 6. augustā 10.30;
• Vilgāle – “Pagastmāja” 4. aprīlī 10.30, 
21. jūnijā 10.30;
• Sermīte – “Mehāniskās darbnīcas” 26. aprīlī 14.00, 
21. jūnijā 13.30, 8. augustā 13.00;
• Laidi – “Gnomiķi” (pie darbnīcām) 25. jūnijā 15.00, 
9. augustā 12.30;

• Padure – “Arāji” (pie pagasta pārvaldes) 
27. jūnijā 10.30, 2. augustā 13.00;
• Pelči – “Lējēji” (pie darbnīcām) 25. jūnijā 10.30, 
2. augustā 10.30;
• renda – “Mehāniskā darbnīca” 12. aprīlī 11.00, 
20. jūnijā 11.00, 5. jūlijā 11.00;
• Snēpele – “Snēpeles darbnīcas” 18. aprīlī 11.00, 
25. jūnijā 12.30, 9. augustā 10.30;
• Turlava – kalte “Kupšas” 4. aprīlī 13.30, 4. jūlijā 10.30, 
8. augustā 10.30;
• Ķikuri – “Raimondi” (pie šķūņa) 4. jūlijā 13.00, 
8. augustā 15.00;
• Vārme – “Centra garāžas” 12. aprīlī 14.30, 
18. jūnijā 11.00, 6. augustā 14.00.

jānIS LInDE, VTua Tehniskās uzraudzības departamenta 
Kurzemes reģiona nodaļas vecākais inspektors Kuldīgā

Būvvaldes sēdē 2018. gada februārī lemtais
akceptētās būvniecības ieceru dokumentācijas 

Objekta nosaukums Adrese Dokumentācijas veids
Elektroapgādes 0,4 kV pieslēgums Lapegļu ielā 25, Kuldīgā Paskaidrojuma raksts
Šķeldas uzglabāšanas laukums Planīcas ielā 73, Kuldīgā Būvprojekts minimālā sastāvā
Dzīvojamā māja “Krāces”, Padures pagastā Būvprojekts
Ēkas fasādes atjaunošana Liepājas ielā 58-3, Kuldīgā Apliecinājuma karte
Dzīvokļa vienkāršotā atjaunošana Liepājas ielā 58-3, Kuldīgā Apliecinājuma karte
Lielīvandes muižas vecās dzīvojamās ēkas pamatu un sienu 
pastiprināšana un hidroizolācija “Ošnieki”, Īvandes pagastā Būvprojekts minimālā sastāvā

Ēkas fasādes atjaunošana Dārza ielā 8, Kuldīgā Apliecinājuma karte
Dzīvojamā māja Siena ielā 4, Kuldīgā Būvprojekts minimālā sastāvā
Saimniecības ēkas pārbūve par atpūtas māju Zemeņu ielā 4, Kuldīgā Būvprojekts
Dienvidkurzemes reģiona Rendas meža iecirkņa autoceļš 
“Putnu ceļš” Rendas pagastā, Kuldīgas novadā Būvprojekts minimālā sastāvā

Dienvidkurzemes reģiona Rendas meža iecirkņa autoceļš 
“Krūkļu ceļš” Rendas pagastā, Kuldīgas novadā Būvprojekts minimālā sastāvā

Dienvidkurzemes reģiona Rendas meža iecirkņa autoceļš 
“Bebrupītes ceļš” Rendas pagastā, Kuldīgas novadā Būvprojekts minimālā sastāvā

Elektroapgādes pieslēgums  “Tornis”, Kurmāles pagastā Paskaidrojuma raksts
Skolas (bērnu un jauniešu centrs) pārbūve 1905. gada ielā 10, Kuldīgā Būvprojekts minimālā sastāvā
Telpu grupas vienkāršotā atjaunošana Smilšu ielā 12, Kuldīgā Apliecinājuma karte
Dzīvojamā māja  “Pusarāji”, Snēpeles pagastā Būvprojekts
Dzīvojamās ēkas fasādes vienkāršotā atjaunošana Liepājas ielā 3A, Kuldīgā Apliecinājuma karte
Garāžas pārbūve un fasādes atjaunošana Smilšu ielā 16, Kuldīgā Būvprojekts minimālā sastāvā
Katlu mājas pārbūve un fasādes atjaunošana Smilšu ielā 18, Kuldīgā Būvprojekts minimālā sastāvā

Izdotās būvatļaujas 
Objekta nosaukums Adrese
Šķeldas uzglabāšanas laukums Planīcas ielā 73, Kuldīgā
Dzīvojamā māja  “Krāces”, Padures pagastā
Lielīvandes muižas vecās dzīvojamās ēkas pamatu un sienu pastiprināšana 
un hidroizolācijas izbūve  “Ošnieki”, Īvandes pagastā

Dzīvojamā māja Siena ielā 4, Kuldīgā
Saimniecības ēkas pārbūve par atpūtas māju Zemeņu ielā 4, Kuldīgā
Dienvidkurzemes reģiona Rendas meža iecirkņa autoceļš “Putnu ceļš” Rendas pagastā 
Dienvidkurzemes reģiona Rendas meža iecirkņa autoceļš “Krūkļu ceļš Rendas pagastā 
Dienvidkurzemes reģiona Rendas meža iecirkņa autoceļš “Bebrupītes ceļš” Rendas pagastā 
Skolas (bērnu un jauniešu centrs) pārbūve 1905. gada ielā 10, Kuldīgā
Dzīvojamā māja  “Pusarāji”, Snēpeles pagastā
Garāžas pārbūve un fasādes atjaunošana Smilšu ielā 16, Kuldīgā
Katlu mājas pārbūve un fasādes atjaunošana Smilšu ielā 18, Kuldīgā

Kuldīgas novada pašvaldības 
policijas priekšnieks Rinalds 
Gūtpelcs Augstākajai tiesai 
iesniedzis kasācijas sūdzību 
par Kurzemes apgabaltiesas 
spriedumu un saņēmis aplieci-
nājumu, ka tā ir pieņemta. Tā 
kā iesniegta kasācijas sūdzī-
ba, apgabaltiesas spriedums 
nav stājies spēkā. To, cik ātri 
sūdzību izskatīs, šobrīd nevar 
prognozēt, tas būs atkarīgs no 
tiesas noslodzes.

Tiesvedības process, kurā 

Pašvaldības policijas priekšnieks pārsūdzējis
tiesas spriedumu

R. Gūtpelcs apsūdzēts par die-
nesta pilnvaru pārsniegšanu, ilgst 
jau gandrīz četrus gadus. Lai gan 
tiesas pienākums ir vispusīgi 
un objektīvi veikt pierādījumu 
pārbaudi un pieņemt neatkarīgu 
lēmumu, ne Liepājas rajona tiesa, 
ne Kurzemes apgabaltiesa, skatot 
šo lietu, nav vēlējusies pārbaudīt 
R. Gūtpelca un viņa advokāta 
iesniegtos argumentus, kas ietver 
kompetentu speciālistu eksper-
tīzes slēdzienus, un norādes uz 
pretrunām liecībās. Apgabaltiesas 
sēdē advokāta Saulveža Vārpiņa 

izteiktos lūgumus tiesa noraidīja, 
nesniedzot noraidījumam nekādu 
pamatojumu. Tāpēc R. Gūtpelcs un 
viņa advokāts uzskata, ka ir būtiski 
pārkāptas tiesības uz aizstāvību.

Tā kā apgabaltiesas spriedums 
nav stājies spēkā, R. Gūtpelcs 
turpinās pildīt pašvaldības po-
licijas priekšnieka pienākumus. 
Pašvaldības jurists Uģis Gauja 
skaidro, ka pašvaldībai nav tiesību 
iejaukties kriminālprocesā. Kamēr 
tiesas spriedums nav stājies spēkā, 
R. Gūtpelcu nevar uzskatīt par 
vainīgu. U. Gauja arī norāda, ka 

procesa virzītāji nevienā no procesa sta-
dijām nav lūguši R. Gūtpelcu atstādināt 
no amata.

Kā jau iepriekš ziņots, 2014. gada 
beigās Talsu rajona prokuratūra tiesai 
nodevusi skatīšanai lietu, kurā par die-
nesta pilnvaru pārsniegšanu apsūdzēts 
Kuldīgas novada pašvaldības policijas 
priekšnieks R. Gūtpelcs. Apsūdzībā 
apgalvots, ka viņš it kā esot pielietojis 
elektrošoku pret Mundri Andrušaiti 
pašvaldības policijas telpās (kurās 
notiek nepārtraukta videonovērošana), 
kur M. Andrušaitis ieradies skaidroties 
dienu pirms tiesas sēdes. Lieta uzsākta, 

pamatojoties uz M. Andrušaita advokā-
tes Anitas Kovaļenko iesniegumu.

R. Gūtpelcs jau iepriekš skaidrojis, 
ka uzskata kriminālprocesu par safabri-
cētu. Viņš norāda, ka 2012. gada beigās, 
pildot darba pienākumus, aizturējis 
M. Andrušaiti pie Kuldīgas Mākslas 
un humanitāro zinību vidusskolas, kur 
viņš mazgadīgu personu priekšā veica 
netiklas darbības, atkailinot dzimumor-
gānus. Kriminālprocesā par minētajām 
darbībām R. Gūtpelcs bija liecinieks. 

KrISTĪnE DuĻBInSKa, 
mārketinga un sabiedrisko attiecību 

nodaļas vadītāja

KuLDĪGaS noVaDa PašVaLDĪBa saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likumu
pārdod atkārtotā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli

nekustamo īpašumu – dzīvokli Ezera ielā 4-3, Ķikuros, Turlavas pagastā, Kuldīgas novadā, kadastra Nr. 62929000029. 
Īpašuma sastāvs: divistabu dzīvoklis ar kopējo platību 54,5 m2 un kopīpašuma 545/4838 domājamās daļas no daudzdzīvokļu 
mājas ar kadastra apzīmējumu 62920070234001 un zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 62920070234 ar platību 1522 m2.

Nosacītā cena – 560 EUR, drošības nauda – 56 EUR, reģistrācijas maksa – 15 EUR, izsoles solis – 50 EUR. Izsole notiks Kuldīgas novada 
pašvaldības mazajā zālē Baznīcas ielā 1, Kuldīgā, 2018. gada 16. aprīlī plkst. 14.00. Dalībnieku reģistrācija līdz 2018. gada 13. aprīļa 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 – “Katli”, Ēdoles pagastā, Kuldīgas novadā, kadastra 
Nr. 62460060445. Īpašuma sastāvs: zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 62460060445 

(platība 0,1157 ha) un jaunbūve – ekspluatācijā nenodota katlu māja ar kadastra apzīmējumu 62460060445001 
(platība 324,2 m2). Ēkas tehniskais stāvoklis kopumā ir daļēji apmierinošs/apmierinošs.
Nosacītā cena – 5700 EUR, drošības nauda – 570 EUR, reģistrācijas maksa – 15 EUR, izsoles solis – 
100 EUR. Izsole notiks Kuldīgas novada pašvaldības mazajā zālē Baznīcas ielā 1, Kuldīgā, 2018. gada 
16. aprīlī plkst. 13.00. Dalībnieku reģistrācija līdz 2018. gada 13. aprīļa 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

nekustamos īpašumus – dzīvokļus Virkas ielā 25-47 un Virkas ielā 25-48, Kuldīgā (turpmāk tekstā – objekts).
Objekta sastāvs: 
Virkas ielā 25-47, Kuldīgā:
īpašuma tiesības nostiprinātas Kuldīgas novada pašvaldībai, zemesgrāmatas nodalījuma Nr. 1116 47; dzīvokļa īpašuma 

kadastra Nr. 620190033324, telpu grupas kadastra apzīmējums 62010050047001047; 
īpašuma sastāvs: dzīvoklis ar kopējo platību 15 m2 un kopīpašuma 150/22966 domājamās daļas, t. sk. no dzīvojamās ēkas ar kadastra 
apzīmējumu 62010050047001 un zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 62010050047 ar platību 1010 m2.
Virkas ielā 25-48, Kuldīgā:
īpašuma tiesības nostiprinātas Kuldīgas novada pašvaldībai, zemesgrāmatas nodalījuma Nr. 1116 48; dzīvokļa īpašuma kadastra 
Nr. 620190033321, telpu grupas kadastra apzīmējums 62010050047001047; 
īpašuma sastāvs: dzīvoklis ar kopējo platību 17,7 m2 (dzīvojamā platība – 14,5 m2; balkons – 3,2 m2) un kopīpašuma 161/22966 domājamās 
daļas, t. sk. no dzīvojamās ēkas ar kadastra apzīmējumu 62010050047001 un zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 62010050047 ar 
platību 1010 m2.
Objekts atrodas četru stāvu ēkas 3. stāvā, ēkas vidusdaļā; logi vērsti uz Virkas ielu; objektā nav sanitārtehniskās ierīces.
Objekta nosacītā cena – 2400 EUR, drošības nauda – 240 EUR, reģistrācijas maksa – 20 EUR, izsoles solis – 100 EUR. Izsole notiks 
Kuldīgas novada pašvaldības mazajā zālē Baznīcas ielā 1, Kuldīgā, 2018. gada 16. aprīlī plkst. 13.30. Dalībnieku reģistrācija no sludinājuma 
publicēšanas dienas līdz 2018. gada 13. aprīlim 11.00.
Izsoles noteikumus un informāciju par objektu var saņemt Kuldīgas novada pašvaldības informācijas centrā Baznīcas ielā 1, Kuldīgā.
Informācija pa tālruni 63370005, 29614518, e-pasts: iveta.zvirbule@kuldiga.lv.
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25. martā 13.00 piemiņas vietā 
Pētera ielā, Kuldīgā notiks 
komunistiskā genocīda upuru 
piemiņas brīdis.

Pasākumu vadīs  Kuldīgas 
Sv. Trīsvienības Romas katoļu baz-
nīcas prāvests Vjačeslavs Bogda-
novs. Klātesošos uzrunās Kuldīgas 
novada Domes pārstāvji, Kuldīgas 
novada Politiski represēto biedrības 
priekšsēdētāja Cecīlija Kinda un 
Kuldīgas novada muzeja vadītājs 
Eduards Dambergs.

1949. gada 25. martā notika 
visplašākā Latvijas iedzīvotāju izsū-
tīšana uz Sibīriju un citiem attāliem 
Padomju Savienības reģioniem. 
Latviešu tautai pagājušajā gadsimtā 

viens no visdrūmākajiem periodiem 
ir bijis tieši deportāciju laiks. Maz ir 
tādu notikumu, kas būtu atstājuši tik 
lielu ietekmi uz nacionālo apziņu kā 
1941. gada 14. jūnija un 1949. gada 
25. marta deportācijas. 1941. gada 
14. jūnija deportācija galvenokārt 
bija vērsta pret personām, kuras 
savas agrākās nodarbošanās laikā 
tika uzskatītas okupācijas režīmam 
par neuzticamām un bīstamām. Par 
upuriem kļuva politiķi, valsts ierēd-
ņi, armijas un policijas virsnieki, 
aizsargi, literāti, mācību spēki, uz-
ņēmēji un tirgotāji. Deportācijai tika 
pakļauti šo personu ģimenes locekļi 
neatkarīgi no viņu vecuma. No Latvi-
jas aizveda vairāk nekā piecpadsmit 
ar pusi tūkstošu cilvēku. No Kuldī-

gas apriņķa deportēja 598 cilvēkus, 
no kuriem 302 bija vīrieši, kurus 
atšķīra no ģimenēm, un tikai retais 
izdzīvoja Gulaga nometnēs. Daudzi 
bērni kļuva par bāreņiem, jo tēvus 
viņi pēdējo reizi redzēja dzelzceļa 
stacijās, bet mātes no pārcilvēcīga 
darba un bada nomira nometināju-
ma vietās. 1949. gada 25. martā uz 
Sibīriju deportēja aptuveni 44 000 
cilvēku – ģimenes ar bērniem un 
sirmgalvjiem, starp tiem aptuveni 
2500 ļaužu no Kuldīgas apriņķa.

KrISTa janSonE, 
Kuldīgas novada muzeja 

Sabiedrisko attiecību un izglītības 
nodaļas vadītāja

EDuarDa DamBErGa foto Piemiņas vietā Pētera ielā, Kuldīgā ikviens aicināts nolikt ziedus un pieminēt 
25. martā uz Sibīriju izsūtītos ļaudis.

Komunistiskā genocīda upuru piemiņas diena

Lieldienas Kuldīgas novadā tradi-
cionāli atnāk ar pirmajiem pavasa-
ra ziediem, skaistām dekorācijām 
pilsētas ielās un dažādiem pasā-
kumiem, kurus aicināts apmeklēt 
ikviens interesents.

Liepājas ielā arī šogad būs izvie-
totas brīdinājuma zīmes par zaķu 
ģimenes aktivitātēm, jo cilpotāji visas 
ielas garumā būs atstājuši savu pēdu 
nospiedumus. Vēl iela būs izdekorēta 
ar krāsainām koka muciņām un zariem 
tajās. Tās būs izvietotas arī Pilsētas lau-
kumā, Pilsētas dārzā un Rātslaukumā.

Skvēru Pilsētas laukumā 2 rotās 
lielie zaķi, kuru augums sasniegs pat 
2,60 m. To izgatavošanā izmantoti jau 
esoši un jauni elementi. Tumšajā laikā 
Pilsētas laukumā un Semināra parkā 
koki izgaismosies pavasara krāsās. 
Arī lielie dekoratīvie putniņi – sarkan-
krūtīši, cielavas, zvirbulēni un zīlītes – 
šogad būs nolaidušies Semināra parka 
koku zaros. Savukārt estrādes parka 
kokus rotās 45 mazās koka oliņas.

Tie, kuri negrib, lai vasarā kož odi, 
arī šogad Pilsētas dārzā varēs izšūpo-
ties lielajās svētku šūpolēs. Šūpoties 
iedzīvotāji un pilsētas viesi varēs 
arī Rātslaukumā. Vēl Pilsētas dārzā 
priecēs krāsainās lielformāta olas un 
dekoratīvie putnu būrīši, kurus varēs 
ne tikai aplūkot, bet arī aktīvi izmantot, 

slidinoties vai vienkārši rotaļājoties kā 
spēļu namiņā. Pilsētas dārzā norisinā-
sies dažādas aktivitātes gan lieliem, 
gan maziem svētku baudītājiem.

Lieldienas Pilsētas dārzā iešūposim 
1. aprīlī 12.00 – vīsim, pīsim, gatavosim 
krāšņus dekorus, krāsosim, ripināsim 
oliņas. Dziedāsim, dancosim, rotaļās 
iesim un skatīsimies nebēdnīgu izrādi 
“Kā zaķis Cibricis Lieldienas gaidīja”. 
Kā allaž tējkannā kūpēs smaržīga tēja 
un groziņā gozēsies krāsainas oliņas. 
Visi jau zina, ka laikus jādodas ceļā, jo 
neviens cits tuvākajā sētā tā ciemiņus 
neuzņem kā Cibricis. Pa vienai vien 
tecēs pelītes ar runci Rūdi, skaļi dziedot, 
gaiļu tēvs ar cāļu saimi, medus podu 
padusē pasitis, steigsies lācēns Toms. 
Ciemos ieradīsies arī iedomīgais, uzpū-
tīgais un blēdīgais pūpēdis Anatols. Un 
tad svētki varēs sākties! Kopā ar jums 
Lieldienas svinēs: TTMS “Palete”, 
TLMS “Ķocis”, TLMS “Varavīksne”, 
folkloras kopa “Nārbuļi”, bērnu un 
jauniešu teātris “Focus”.

Kuldīgas novada muzejs aicinās 
ģimenes ar bērniem 31. martā 10.00–
17.00 uz interesantu, izglītojošu un 
izklaidējošu radošo darbnīcu.

Kuldīgas Mākslas nama 1. stāvā 
un balkonā būs apskatāma izstāde 
“12 sievietes” – divpadsmit dažādu 
paaudžu mākslinieču darbi. Skatītāji 
klātienē varēs apskatīt Ievas Iltneres, 

Izslēgsim gaismu Zemes stundā
24. martā no 20.30 līdz 21.30 jau div-
padsmito reizi pasaulē tiek atzīmēta 
Zemes stunda. Nelietojot apgaismes 
objektus stundas garumā, cilvēki aici-
nāti domāt par klimata pārmaiņām un 
individuālu paradumu ietekmi uz šīm 
izmaiņām.

Arī Kuldīgas novada pašvaldība, atbal- 
stot Pasaules Dabas fonda rīkoto akciju, 
izslēgs apgaismojumu vecajam tiltam un 
Kuldīgas novada muzeja ēkai.

Kā katru gadu, arī iedzīvotāji un uzņē-
mumi ir aicināti Zemes stundu sagaidīt, 
izslēdzot apgaismes objektus.

Pēdējos gados Zemes stunda ir izaugusi 
no simboliskas gaismas izslēgšanas akcijas 
Sidnejā par pasaules vērienīgāko vides kam-
paņu, apvienojot simtiem miljonu cilvēku 
vairāk nekā 7000 pilsētās un 163 valstīs.

SIGnETa LaPIŅa, 
sabiedrisko attiecību speciāliste

Lieldienu pasākumi Kuldīgā un pagastos
Kuldīgas 
novada 
bērnu un 
jauniešu 
centra ma-
zie ķipari 
ar otām 
un krāsām 
ķērās pie 
Lieldienu 
olu krāso-
šanas, lai 
arī šogad 
tās Pilsētas 
dārzā un 
skvērā Pil-
sētas lau-
kumā būtu 
krāšņas un 
krāsainas.

Skvērā 
Pilsētas 

laukumā arī 
šogad būs 

sasēdušies 
milzīgie 

Lieldienu 
zaķi.

Vijas Zariņas, Sandras Krastiņas, Daces Lielās, Maijas 
Tabakas, Frančeskas Kirkes, Birutas Delles, Džem-
mas Skulmes, Līgas Purmales, Helēnas Heinrihsones, 
Aijas Zariņas un Intas Celmiņas dažādos laika perio-
dos radītos mākslas darbus. Mākslas nama darba laiks 
svētkos: 29. martā 12.00–17.00, 30. martā – slēgts, 
31. martā 10.00–15.00, 1. un 2. aprīlī – slēgts.

SIGnETa LaPIŅa, 
sabiedrisko attiecību speciāliste 

IEVaS BEnEFELDES, rIČarDa SoTaKa foto

LIELDIEnu SVInĪBaS PaGaSToS
ĒDoLĒ
1. aprīlī 11.00 kultūras namā – Liel-

dienu koncerts, izstāde, olu ripināšana, 
olu kaujas un šūpošanās, svētku tirdziņš. 

GuDEnIEKoS
1. aprīlī 11.00 pie kultūras nama – ie-

skandināsim Lieldienas kopā ar tradīciju 
ansambli “Basu suiti”. Līdzi ņemt krāsotu 
olu.

ĪVanDĒ
1. aprīlī 13.00 Īvandes muižas par-

kā – Lieldienu svinēšana. Izklaidēsimies 
ar jautrām atrakcijām, šūposimies, kā arī 
ripināsim un metīsim olas.

LaIDoS
23. martā 14.00 bibliotēkā – radošā 

nodarbība “Lieldienu olu dekupāža”.
29. martā 22.00 skolas sporta zālē – 

Lieldienu balle, spēlēs Dainis Lazdiņš 

no Mālpils. Ieeja – 3 EUR. Vietu skaits 
ierobežots, pieteikšana līdz 26. martam, 
zvanot pa tālr. 29604482.

1. aprīlī pie “Bitītes” – no 10.00 Liel-
dienu tirdziņš; 11.00 radošā Lieldienu 
darbnīca, olu ripināšana, Lieldienu sta-
fete, būs apskatāma Laidu pagasta čaklo 
audēju darbu izstāde. Ņemt līdzi pašu 
krāsotās Lieldienu olas. Līdz 26. martam 
iespēja pieteikt transportu, zvanot pa 
tālr. 29604482.

KaBILĒ
31. martā 19.00 saieta namā – senioru 

deju kolektīva “Kamēr vari” sadancis “Ie-
dejosim Lieldienās”. Ieeja – bez maksas.

1. aprīlī 12.00 saieta namā – “Lieldienu 
jampadracis”. Skolas teātris ar lugu “Trīs 
laimīgi zaķi”. Pēc teātra olu meklēšana, 
ripināšana, olu kaujas, radošās darbnīcas 

bērniem, olu gatavošana no dažādiem ma-
teriāliem. Līdzi ņemt skaisti krāsotas olas.

KurmāLĒ
29. martā 13.00 Vilgāles bibliotē-

kā – Lieldienu darbnīca skolas vecuma 
bērniem. Veidosim dažādus dekorus, 
Lieldienu spēles.

31. martā 15.00 pagasta pasākumu 
zālē – Lieldienu pasākums kopā ar kapelu 
“Strops” no Saldus. Konkurss “Skaistākā 
Lieldienu ola”.

PaDurĒ
29. martā Deksnē – Lieldienu ieskaņas 

pasākums. 15.15 – multfilma “Nu, pagai-
di!”; 16.00 – aktivitātes kopā ar Lieldienu 
zaķi; 18.00–21.00 – diskotēka bērniem un 
jauniešiem. Ieeja – bez maksas.

PELČoS
2. aprīlī 12.00–14.00 pie tautas nama 

šūpolēm, bet 15.00–17.00 Ābeļu ciemā, 
Klusās ielas galā pie priedītēm – Lieldienu 
svinēšana. Gardāko, ar mantu pildīto olu 
meklēšana, olu ripināšana. Nāc ar savu olu 
un vinnē vēl citas! Būs iespēja zīmēt, līmēt, 
krāsot, piedalīties rotu darbnīcā un iegūt sev 
hennas tetovējumu. Dalība – bez maksas.

rEnDā
1. aprīlī 14.00 pie kultūras nama – 

Lieldienu notikums “Kā Jancis māca Brici”, 
šūpošanās, olu kauja, pankūku cepšana.

rumBā
1. aprīlī 11.00 Mežvaldē pie pagasta 

pārvaldes nama, 13.00 Ventas ciemā pie 
“Bukaišiem”, bet 15.00 Novadniekos – 
“Kopā Lieldienās”, olu ripināšana un rotaļas.

SnĒPELĒ
28. martā 15.30 kultūras namā – olu 

krāsošanas darbnīca (izmēģināsim jaunas 

olu krāsošanas metodes).
2. aprīlī 12.00 brīvdabas estrādē pie 

pagastmājas – Otrās Lieldienas. Līdzi ņemt 
krāsotas oliņas. Notiks olu kaujas, olu ripi-
nāšana, šūpošanās Lieldienu šūpolēs, būs 
iespēja vizināties zirga mugurā, dažādas 
atrakcijas kopā ar Lieldienu zaķiem.

TurLaVā
2. aprīlī 13.00 kultūras namā – Otrās 

Lieldienas. Pašdarbnieku koncerts, olu 
meklēšana un ripināšana, kā arī citas 
aktivitātes.

VārmĒ
1. aprīlī 12.00 atpūtas parkā “Aizupī-

tes” – Lieldienu darbi un nedarbi. Kopā 
krāsosim, ripināsim olas. Izmēģināsim 
Lieldienu ticējumus un tradīcijas. Līdzi 
ņemt vārītas, krāsotas un nevārītas, ne-
krāsotas olas.
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Doktorāti un skolas
Šogad turpināsies darbs, lai ģimenes ārstu prakses pagastos 

būtu pieejamas arī cilvēkiem ar kustību traucējumiem – ne 
tikai cilvēkiem, kuri pārvietojas ratiņkrēslā, bet arī vecāka 
gadagājuma ļaudīm, kuriem grūti paiet, kā arī māmiņām 
ar bērnu ratiņiem. Iepriekšējos gados ģimenes ārsta prakšu 
pielāgošana cilvēkiem ar kustību traucējumiem jau paveikta 
Pelčos, Snēpelē un Vārmē, darbi gandrīz pabeigti Mežvaldē 
un Turlavā, bet šogad sāks arī Kabiles doktorāta pielāgošanu.

Savukārt divās pamatskolās plānots uzlabot apkures sis-
tēmu – granulu katls tiek uzstādīts Turlavas pamatskolā un 
tam nākotnē plānots pieslēgt arī bērnudārza ēku, bet Kabiles 
pamatskolā ieplānots apkures sistēmas remonts. Rendā tiek 
strādāts pie pagasta pārvaldes ēkas pārbūves, lai izvietotu tajā 
pirmsskolas grupas, bet Īvandes pagastā plānots iegādāties 
autobusu skolēnu pārvadāšanai.

Vingrošanas nodarbības bez maksas
Turpinot pērn iesākto veselības veicināšanas projektu, 

šajā gadā tiek piedāvātas bezmaksas vingrošanas nodarbības 
visos pagastos. Tam atvēlēts finansējums gandrīz 8000 EUR. 
Tiem iedzīvotājiem, kuri vēl nav iesaistījušies nodarbībās, 
bet ir vēlme tajās piedalīties, jāinteresējas pagasta pārvaldē, 
lai noskaidrotu nodarbību vietu un laiku konkrētajā mēnesī.

Pagasta pārvaldes budžets – tikai daļa 
no kopējā finansējuma
Nereti publiski izskanējuši pārmetumi, ka pagastu pārval-

žu budžeti ir pārāk mazi un laukos dzīvojošie cilvēki tādējādi 
tiek apdalīti. Taču pagasta pārvaldei iedalītie līdzekļi ir tikai 
daļa no pagasta iedzīvotājiem paredzētā finansējuma – virkne 
izdevumu pozīciju atrodamas kopējā pašvaldības budžetā, 
piemēram, brīvpusdienas bērniem, mērķdotācijas autoce-
ļiem, apjomīgas investīcijas u.c. Tāpat Kuldīgas Galvenās 
bibliotēkas budžetā paredzēti līdzekļi pagastu bibliotēku 
darbības nodrošināšanai, bet novada Sociālā dienesta budže-
tā – līdzekļi sociālajiem pabalstiem un pakalpojumiem, ko 
saņem pagastu iedzīvotāji. Atsevišķs budžets ir arī skolām 
pagastos. Apkopotā informācija par Rendas pagasta iedzīvo-
tājiem atvēlēto finansējumu ļaus labāk izprast šo jautājumu.

Pagastos plāno dažādus uzlabojumus
Kuldīgas novada pašvaldība šajā gadā gatavojas veikt 
dažādus uzlabojumus, lai dzīvot novada pagastos kļūtu 
vēl ērtāk un patīkamāk. Lielāki vai mazāki uzlabojumi 
plānoti pilnīgi visos 13 novada pagastos.

Turpināsies ceļu atjaunošana
Ļoti svarīgi ir uzturēt kārtībā ceļus. Par to gādā katra pagasta pārvalde, izmantojot 

piešķirtās autoceļu fonda mērķdotācijas. Kopumā pagastiem autoceļu uzturēšanai atvēlēts 
561 tūkstotis eiro (salīdzinājumam, Kuldīgas pilsētai – 389 tūkstoši eiro), tostarp papildus 
pagastiem pašvaldība iedalījusi 45 tūkstošus eiro. Papildu līdzekļus sadalīs tiem ceļu 
posmiem pagastos, kurus nepieciešams visdrīzāk sakārtot – par to pēc ceļu apsekošanas 
un to tehniskā stāvokļa novērtēšanas lems transporta speciālists.

2018. gadā pašvaldība turpinās īstenot apjomīgo grants ceļu pārbūves projektu, kam 
piesaistīta Eiropas fondu nauda un piešķirts pašvaldības līdzfinansējums. Kopā ceļos 
ieguldīs ap 4 miljoniem eiro. Atjaunojamo ceļu posmi aptver gandrīz visus pagastus. 
Būvdarbi sākās pagājušajā gadā. Daļā pagastu ceļu sakārtošana jau ir faktiski pabeigta, 
bet atlikušajos ceļu posmos darbus pabeigs līdz šī gada beigām.

Padures pagastā plānots par autoceļu fonda līdzekļiem saremontēt Struņķkroga ceļu 
un nomainīt caurteku, Kabilē – sakārtot grants segumu Piena ielā, bet Pelčos – atjaunot 
asfalta segumu Avota ielā.

rotaļu laukumi, teritoriju 
sakārtošana un citi uzlabojumi
Svarīga ir arī gājēju celiņu izveide un uz-

turēšana, apgaismojuma izbūve tur, kur tas 
nepieciešams, rotaļu laukumu iekārtošana, kas 
iepriecinās mazākos novada iedzīvotājus, un citi 
uzlabojumi. Šajā gadā par Eiropas un pašvaldī-
bas naudu, īstenojot LEADER projektus, Vārmē 
izbūvēs gājēju celiņu pie skolas, bet Rumbas 
pagastā turpinās būvēt gājēju un velobraucēju 
tiltu pāri Riežupei. Savukārt Snēpelē ierīkos 
gājēju ietvi uz autobusa pieturu.

Vairākos pagastos – Snēpelē, Rendā, Kabilē 
un Laidu pagasta Sermītē – atjaunos esošos 
rotaļu laukumus. Snēpelē iecerēts arī labiekārtot 
teritoriju centrā pie daudzdzīvokļu namiem, bet 
Kurmāles pagasta Priedainē atjaunos Liepu ielas 
gājēju ietvi, kur pērn ierīkots apgaismojums. 
Apgaismojumu plānots sākt ierīkot Kabilē pie 
daudzdzīvokļu namiem, Turlavā – kultūras 
nama pagalmā, bet Rumbas pagastā – uz Sal-
dus ceļa no Rudupes ielas Ventas ciemā līdz 
Valciņu ielai.

Rumbas pagasta Mežvaldē un Novadniekos 
satiksmes drošības uzlabošanai uzstādīs ātrum-
vaļņus, bet drošības un sabiedriskās kārtības 
uzlabošanai plānots uzstādīt videonovērošanas 
sistēmu Ventas ciemā un Mežvaldē. Ēdoles 
kultūras namā ierīkos trauksmes signalizāciju.

Plānojot turpmākos darbus, šogad sāks 
veloceliņa projektēšanu posmā no Stendes 
ielas Kuldīgā līdz Mežvaldei. Daudzdzīvokļu 
dzīvojamo māju pagalmu labiekārtošanas 
programmas ietvaros līdzfinansējumu mājas 
pagalma labiekārtošanai saņems Maņģenes ielas 
10. nama iemītnieki Mežvaldē. Savukārt pel-
dētāji un makšķernieki, kas iecienījuši Ķikuru 
ezeru, turpmāk varēs izmantot laipu, ko šogad 
plānots uzstādīt atpūtnieku ērtībai.

Rendā iecerēts pabeigt ūdens attīrīšanas 

iekārtu remontu, Kurmāles pagastā – 
veikt remontdarbus ūdenssaimniecī-
bas uzlabošanai, bet Ēdolē – būvēt 
atdzelžošanas staciju pie daudzdzī-
vokļu namiem “Liepas”, “Gobas” 
un “Kļavas”. Gudenieku pagastā 
restaurēs Dūres kapu zvana torni, bet 
Rendas kapos remontēs ieejas vārtus.

Piena iela Kabilē.

Priedainē atjaunos Liepu ielas gājēju ietvi.

Pagasta pārvaldes budžets 
(159 758 Eur)

Mērķdotācija pašvaldību 
autoceļiem (32 615 Eur)

Deleģēts dabas resursu 
nodoklis (25 578 Eur)

Izdevumi Rendā deklarēto 
skolēnu izglītošanai 
Kuldīgā (39 021 Eur)

Brīvpusdienu izdevumi 
Rendā deklarētajiem 
skolēniem, kuri mācās 
Kuldīgā (10 175 Eur)

Kuldīgas 2. vsk. Rendas 
filiāles uzturēšanas 
izdevumi (t.sk. audzēkņu 
brīvpusdienas) 
(42 482 Eur)Mērķdotācija 

Rendas filiāles 
pedagogiem 
(18 389 Eur)

Rendas 
bibliotēkas 
darbības 
nodrošināšana 
(12 850 Eur)

Sociālie pabalsti 
un pakalpojumi 
Rendas 
iedzīvotājiem 
(44 824 Eur)

Investīcijas vecā 
Kuldīgas ceļa 
atjaunošanai (3,6 km, 
ES projekts) 
(381 837 Eur)

Kredītu atmaksa (pamatsumma un %)
(37 100 Eur)

Pagastā deklarēti 945 iedzīvotāji (PMLP dati uz 01.01.2018.). 
Pieskaitot grants ceļu investīcijas, pagasta pārvaldes budžets veido tikai 20% no kopējiem izdevumiem Rendas iedzīvotāju vajadzībām. 
Izdevumi uz vienu deklarēto iedzīvotāju – 851 EUR.

rendas pagasta iedzīvotājiem atvēlētais finansējums

GaLVEnIE PLānoTIE DarBI 
PaGaSToS 2018. GaDā
Gudenieku pagastā:
  Atjaunos ceļa posmu Krasti–Jātnieki 
(2,26 km);
  Turpinās īstenot projektu, kura mērķis ir 
suitu kultūras aktivizēšana un popularizēša-
na;
  Restaurēs Dūres kapu zvana torni.
Ēdoles pagastā
  Izbūvēs atdzelžošanas staciju pie daudz-
dzīvokļu namiem (“Liepas”, “Gobas”, “Kļa-
vas”);
  Ierīkos trauksmes signalizāciju Ēdoles 
kultūras namā.
Īvandes pagastā:
  Iegādāsies jaunu skolēnu autobusu.
Kabiles pagastā
  Izbūvēs apgaismojumu pie daudzdzīvokļu 
namiem;
  Atjaunos bērnu rotaļu laukumu daudzdzī-
vokļu namu pagalmā;
  Atjaunos grants segumu Piena ielā;
  Pielāgos Kabiles doktorātu personām ar 
īpašām vajadzībām; 
  Remontēs apkures sistēmu Kabiles pa-
matskolā. 
Kurmāles pagastā:
  Atjaunos ceļa posmus Muižarāji–Birztalas 
(3,84 km); Stangoņu ceļš (1,01 km) un Dzir-
navu ceļš (0,37 km);
  Priedainē atjaunos Liepu ielas gājēju ietvi;
  Veiks remontdarbus Kurmāles pagasta 
ūdenssaimniecības uzlabošanai. 
Laidu pagastā:
  Atjaunos ceļa posmu Kazdanga–Sermīte 
(1,14 km);
  Sakārtos Laidu muižas kāpnes;
  Atjaunos bērnu rotaļu laukumu Sermītes 
centrā.
Padures pagastā:
  Atjaunos ceļa posmu Atmiņas–Vecā sko-
la–Ūšas (2,01 km);
  Remontēs Struņķkroga ceļu un nomainīs 
caurteku.
Pelču pagastā:
  Atjaunos ceļa posmu Pelči–Snēpele 
(2,8 km);
  Atjaunos asfalta segumu Avota ielā;
  Turpinās Pelču pils jumta atjaunošanu;

ELĪnaS oSES foto

GInTa PrEISa foto
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Pagastos plāno dažādus uzlabojumus

Priedainē atjaunos Liepu ielas gājēju ietvi.

Glābs muižas un baznīcas
Pagastos atrodas virkne vērtīgu un senu celtņu – mui-

žas, pilis, baznīcas, kas ir valsts nozīmes kultūras piemi-
nekļi. Šo celtņu, kas pieder gan pašvaldībai, gan biedrībām 
un privātpersonām, glābšana no iznīcības ir ļoti svarīga. 
Līdzfinansējumu to glābšanai iespējams saņemt pašvaldī-
bas rīkotajā konkursā “Valsts nozīmes kultūras pieminekļa 
“Kuldīgas pilsētas vēsturiskais centrs” teritorijā esošo ēku, 
kā arī Kuldīgas novadā esošu Latvijas valsts aizsargājamo 
kultūras pieminekļu sarakstā ietverto ēku restaurācija un 
konservācija”. Šajā programmā 2018. gadā atbalstīta Ka-
biles muižas virtuves mājas pamatu un sienu mūra, dzegu, 
apmetuma un vēsturiskā krāsojuma restaurācija Kabiles 
pagastā (privātīpašums, piešķirti 10 tūkstoši eiro), Padures 
muižas kungu mājas ieejas terases atjaunošana Padures pa-
gastā (privātīpašums, piešķirti 10 tūkstoši eiro) un Rendas 
baznīcas jumta seguma un jumta konstrukciju atjaunošana 
Rendā (privātīpašums, piešķirti 10 tūkstoši eiro).

Divu baznīcu atjaunošanai piešķirts Eiropas finan-
sējums LEADER programmā: Rendas baznīcas jumta 
atjaunošanai 27 tūkstoši eiro no ES fondiem un 3000 EUR 
pašvaldības līdzfinansējums, bet Īvandes baznīcas pa-
matu sakārtošanai – 23 tūkstoši eiro no ES fondiem un 
2557 EUR no pašvaldības.

Savukārt tikai par pašvaldības līdzekļiem turpināsies 
Pelču pils jumta atjaunošana, plānots remontēt Snēpeles 
pils jumtu, sakārtot Laidu muižas kāpnes, kā arī iekonser-
vēt veco klēti Vārmē, lai tā nebūtu bīstama. Par pašvaldības līdzekļiem turpinās iekonservēt veco klēti Vārmē.

KrISTĪnE DuĻBInSKa, 
mārketinga un sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja

GaLVEnIE PLānoTIE DarBI 
PaGaSToS 2018. GaDā
Gudenieku pagastā:
  Atjaunos ceļa posmu Krasti–Jātnieki 
(2,26 km);
  Turpinās īstenot projektu, kura mērķis ir 
suitu kultūras aktivizēšana un popularizēša-
na;
  Restaurēs Dūres kapu zvana torni.
Ēdoles pagastā
  Izbūvēs atdzelžošanas staciju pie daudz-
dzīvokļu namiem (“Liepas”, “Gobas”, “Kļa-
vas”);
  Ierīkos trauksmes signalizāciju Ēdoles 
kultūras namā.
Īvandes pagastā:
  Iegādāsies jaunu skolēnu autobusu.
Kabiles pagastā
  Izbūvēs apgaismojumu pie daudzdzīvokļu 
namiem;
  Atjaunos bērnu rotaļu laukumu daudzdzī-
vokļu namu pagalmā;
  Atjaunos grants segumu Piena ielā;
  Pielāgos Kabiles doktorātu personām ar 
īpašām vajadzībām; 
  Remontēs apkures sistēmu Kabiles pa-
matskolā. 
Kurmāles pagastā:
  Atjaunos ceļa posmus Muižarāji–Birztalas 
(3,84 km); Stangoņu ceļš (1,01 km) un Dzir-
navu ceļš (0,37 km);
  Priedainē atjaunos Liepu ielas gājēju ietvi;
  Veiks remontdarbus Kurmāles pagasta 
ūdenssaimniecības uzlabošanai. 
Laidu pagastā:
  Atjaunos ceļa posmu Kazdanga–Sermīte 
(1,14 km);
  Sakārtos Laidu muižas kāpnes;
  Atjaunos bērnu rotaļu laukumu Sermītes 
centrā.
Padures pagastā:
  Atjaunos ceļa posmu Atmiņas–Vecā sko-
la–Ūšas (2,01 km);
  Remontēs Struņķkroga ceļu un nomainīs 
caurteku.
Pelču pagastā:
  Atjaunos ceļa posmu Pelči–Snēpele 
(2,8 km);
  Atjaunos asfalta segumu Avota ielā;
  Turpinās Pelču pils jumta atjaunošanu;

rendas pagastā:
  Atjaunos Kuldīgas veco ceļu (3,6 km);
  Atjaunos bērnu rotaļu laukumu pie baznī-
cas;
  Remontēs ieejas vārtus Rendas kapos;
  Pabeigs ūdens attīrīšanas iekārtu remon-
tu; 
  Pārbūvēs pagasta pārvaldes ēku, lai 
izvietotu šajās telpās pirmsskolas grupas.
rumbas pagastā
  Atjaunos ceļa posmus: Darbnīcu ceļš 
jeb vecais Saldus ceļš (0,36 km), Ventas 
ciemats–Misiņkalns (3,09 km), t.sk. 1,41 km 
asfaltēšana par pašvaldības līdzekļiem; 
  Turpinās būvēt gājēju un velobraucēju tiltu 
pāri Riežupei (Eiropas līdzfinansēts projekts);
  Uzstādīs videonovērošanas sistēmu Ven-
tas ciemā un Mežvaldē;
  Izvietos ātrumvaļņus Mežvaldē un Novad-
niekos;
  Izbūvēs apgaismojumu no Rudupes ielas 
līdz Valciņu ielai;
  Projektēs veloceliņu no Stendes ielas līdz 
Mežvaldei.
Snēpeles pagastā:
  Atjaunos ceļa posmus: Turlava–Snē-
pele (2,78 km), Lējēji–Lejasāzeri–Liekne 
(2,18 km);
  Izveidos gājēju ietvi uz autobusa pieturu;
  Remontēs Snēpeles pils jumtu;
  Atjaunos bērnu rotaļu laukumu un labie-
kārtos teritoriju centrā pie daudzdzīvokļu 
 namiem.
Turlavas pagastā:
  Atjaunos ceļa posmu Ķoniņi–Austrumi 
(3,06 km);
  Pabeigs Turlavas doktorāta pielāgošanu 
cilvēkiem ar īpašām vajadzībām;
  Pabeigs granulu katla uzstādīšanu Turla-
vas pamatskolā;
  Izbūvēs apgaismojumu kultūras nama 
pagalmā;
  Ķikuru ezerā uzstādīs laipu. 
Vārmes pagastā:
  Atjaunos ceļa posmu Brīvnieki–Akmenti-
ņi–Veiķenieki (3,07 km);
  Iekonservēs veco klēti; 
  Atjaunos gājēju ceļu pie pamatskolas 
(Eiropas līdzfinansēts projekts).

GInTa PrEISa foto
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Atzīmējot izcilā čellista Kārļa 
Davidova 180. dzimšanas dienu, 
7. martā Mākslas namā notika 
K. Davidova piemiņas koncerts.

Koncertu vadīja skolotāja Stella 
Pavloviča, bet muzicēja skolotā-
jas Baibas Jūrmales čella klases 
audzēkņi – Helēna Jūrmale, Elīza 
Neilande un Kristiana Reinfelde 
(koncertmeistari – skolotāja Līga 
Saulgrieze un skolotājas Martas 
Ozoliņas 4. klavieru klases audzēk-
nis Valters Jūrmalis) un Ventspils 
Mūzikas vidusskolas pedagoga 
Arimana Štrausa audzēkņi. Koncerta 
noslēgumā sirsnīgi izskanēja K. Da-
vidova komponētā “Mazā romance” 
skolas kamerorķestra priekšnesumā 
(diriģente Velta Jūrmale).

Līdzās čella svētku gaidām mū-
zikas skolas dzīve ir piepildīta vēl 
ar daudzveidīgiem muzikāliem un 
interesantiem pasākumiem. 23. feb-
ruārī izskanēja skolotājas S. Pavlo-
vičas veidotā mūzikas pēcpusdiena 
“M. Vīgnerei-Grīnbergai – 145”, 
2. martā jau 10. reizi Kurzemes 
reģiona mūzikas skolu audzēkņi pul-

aicina apgūt senās prasmes akcijā “Satiec savu meistaru”
No 6. līdz 8. aprīlim notiks akcija 
“Satiec savu meistaru”, kurā 
biedrība “Čaupe” un Kuldīgas 
novada muzejs jau septīto gadu 
pievērsīs sabiedrības uzmanību 
nepieciešamībai saglabāt nemate-
riālo kultūras mantojumu, lasot 
lekcijas par atbilstošām tēmām 
un praktiski meistardarbnīcās 
rādot un mācot senās rokdarbu 
prasmes.

Šogad esam izvēlējušies turpināt 
pagājušajā gadā aizsākto sarunu par 

cimdiem un interesantām cimdu de-
taļām. Vairāk pievērsīsim uzmanību 
tieši cimdu rotājošajiem elemen-
tiem, rakstu un krāsu salikumiem, 
cimda propor-
cijām. Meis-
tardarbnīcas 
notiks 6. ap-
rīlī no 18.00 
līdz 20.00 un 
7. aprīlī  no 
12.00 līdz 16.00. Meistardarbnīcu 
apmeklētājiem būs iespēja redzēt 
to nemateriālā mantojuma daļu, kas 

glabājas Kuldīgas novada muzeja 
krājumā. Plašāka informācija pa 
tālruni 26243212.

Pasākuma “Satiec savu meis-
taru” būtība 
ir vēstīt pla-
šākai sabied-
rībai par cil-
vēkiem, viņu 
zināšanām un 
prasmēm, kas 

saglabātas un pārmantotas no paau-
dzes paaudzē. Daudzviet Latvijā šajā 
laikā meistari rīko meistardarbnīcas, 

individuālas nodarbības, atvērtās 
darbnīcas, paraugdemonstrējumus, 
lekcijas, priekšlasījumus, koncertus 
vai dančus u.tml.

“Satiec savu meistaru!” ir 
2009. gadā aizsāktās Tradicionālo 
prasmju skolas turpinājums, kas 
iekļauts kopīgā Eiropas projektā “Ei-
ropas amatu prasmju dienas”. Nemate-
riālā kultūras mantojuma saglabāšanas 
pasākums “Satiec savu meistaru” 
2018. gadā notiks jau desmito reizi.

Līdzīgas akcijas, kur tradicionālo 
prasmju zinātāji uzņem pie sevis mā-

cekļus, vienlaikus notiek arī Francijā, 
Spānijā, Itālijā, Beļģijā un citās pasau-
les valstīs. Aizvadītajos gados pasāku-
mu “Satiec savu meistaru!” Latvijā 
apmeklējuši vairāk nekā 10 tūkstoši 
interesentu.  Tas ir notikums, ko katru 
pavasari gaida dažāda vecuma un so-
ciālo grupu pārstāvji, ģimenes, cilvēki 
ar priekšzināšanām un tādi, kas tikai 
tagad nolēmuši iemācīties ko jaunu, 
pilnveidojot sevi un savas prasmes.

joLanTa mEDIŅa, 
Kuldīgas novada muzeja 

vadošā pētniece

Mūzikas skaņās

Kurzemes reģiona mūzikas skolu audzēkņi jau desmito reizi pulcējās klavieru festivālā “notici sev”.

No 6. līdz 12. maijam Kuldīgā 
notiks 10. Starptautiskais Kārļa 
Davidova čellistu konkurss, kurā 
piedalīsies rekordliels skaits – 
vairāk nekā 70 – jauno čellistu no 
visas pasaules. Atzīmējot konkur-
sa apaļo jubileju, čella mūzikas 
cienītāji aicināti uz krāšņu jubi-
lejas programmu “Čella svētki 
Kuldīgā”. 

Četri krāšņi koncerti
Čella svētkos dzirdēsim vairākus 

izcilus koncertus: 6. maijā būs reta 
iespēja Latvijā dzirdēt ievērojamās 
latviešu čellistes, Vīnes filharmonijas 
orķestra mūziķes Martas Sudrabas 
samtaino čella skanējumu; 10. maijā 
uzstāsies inovatīvais amerikāņu čellists 
un komponists, “Grammy” balvas 
ieguvējs Maiks Bloks (Mike Block), 
atskaņojot gan savas kompozīcijas, gan 
klasikas skaņdarbus; 11. maijā klausī-
tājus priecēs čella trio “Melo-M” ar 
latviešu mūzikas aranžējumiem veltītu 
programmu, bet 12. maijā visi aicināti 
uz vērienīgu noslēguma koncertu, 
kurā uzstāsies čellu orķestris vairāku 
desmitu čellistu sastāvā un konkursa 
laureāti kopā ar simfonisko orķestri 
“Sinfonia Concertante” diriģenta 
Andra Vecumnieka vadībā.

Visi koncerti notiks Kuldīgas kul-
tūras centrā. Biļetes uz koncertiem 
pieejamas www.bilesuparadize.lv un 
Kuldīgas kultūras centra kasē. 

22. martā 17.00 Kuldīgas novada 

Čella svētki Kuldīgā
muzejā būs izstādes “Čella stīgu pavēl-
nieks Kārlis Davidovs” atklāšana, kurā 
K. Davidova, J. S. Baha un A. Arenska 
skaņdarbus izpildīs mūzikas skolas 
audzēkne Elīza Neilande un mūzikas 
skolas pedagogu trio: Laine Balode 
(vijole), Baiba Jūrmale (čells), Līga 
Saulgrieze (klavieres). Izstādē varēs 
uzzināt vairāk par Kuldīgā dzimušo 
čellistu, komponistu, krievu čella skolas 
pamatlicēju, kuram šogad apaļa jubile-
ja – 180.  Bet 7. maijā tiks demonstrēta 
dokumentālā filma “Čella stāsti” (rež. 
Anne Schiltz, Luksemburga), kurā čellu 
kā viscilvēcīgāko mūzikas instrumentu 
atklās pieci spilgti dzīvesstāsti.

jauni talanti no visas 
pasaules
Šogad 10. Starptautiskajā Kārļa 

Davidova čellistu konkursā saņemts 
rekordliels pieteikumu skaits – 71 pie-
teikums, pārstāvētas 23 valstis: Krie-
vija, Latvija, Dienvidkoreja, Igau-
nija, Ķīna, Itālija, Vācija, Bulgārija, 
Baltkrievija, Lielbritānija, Taivāna, 
Honkonga, Japāna, Austrija, Čehija, 
Malaizija, Dānija, Lietuva, Šveice, 
Izraēla, Francija, Polija un Kuba. 
Konkursam varēja pieteikties jaunie 
un topošie mūziķi no pirmajiem so-
ļiem mūzikā līdz 29 gadu vecumam. 
Pārstāvētas daudzas prestižas mūzikas 
izglītības iestādes. Vecāko grupu da-
lībnieki sevi jau pieteikuši mūzikas 
pasaulē ar augstām godalgām konkur-
sos un nopietnu uzstāšanās pieredzi.

Konkursa mājvieta būs E. Vīgne-
ra Kuldīgas mūzikas skola, tas nori-
sināsies trīs kārtās. Visspraigākā cīņa 
un rezultātu izziņošana būs 10.  mai-
jā, kad notiks konkursa fināla kārta. 
Ikvienam interesentam būs iespēja 
arī klātienē dzirdēt konkursantus, jo 
uzstāšanās ir atvērta klausītājiem. 

Konkursu vērtēs starptautiska, aug-
sti kvalificēta žūrija, un tās priekšsēdē-
tāja būs konkursa patronese, JVLMA 
emer. prof. Eleonora Testeļeca. Kā ik 
gadu, žūrijas dalībnieki konkursantiem 
sniegs bezmaksas meistarklases.

Virtuozs no mazotnes
Kārlis Davidovs (1838 .–1889.) dzi-

mis Kuldīgā ārsta un mūzikas cienītāja 

Jūlija Davidova (1803.–1870.) un Do-
rotejas Davidovas (dz. Mihailovičas, 
1802.–1864.) ģimenē. Liktenis bija 
lēmis Kārlim kļūt par čella virtuozu, 
Eiropā un pasaulē atzītu komponistu, 
iemīļotu pedagogu un profesoru.

Čella spēli K. Davidovs apguva 
pie Maskavas Lielā teātra orķestra 
solista Henriha Šmita. Pateicoties viņa     
stingrajai vadībai, K. Davidovs jau 
14 gadu vecumā varēja sniegt pirmo 
patstāvīgo koncertu. Savu ieguldīju-
mu jaunieša čella spēles meistarības 
pilnveidošanā deva arī pazīstams 
Pēterburgas maestro Kārlis Šūberts, 
kurš konsultēja viņu Maskavā.

Lai pilnveidotu komponista meis-
tarību, K. Davidovs iestājās Leipcigas 

Čella svētkos no 6. līdz 12. maijam būs iespēja apmeklēt vairākus izcilus koncertus, 
tai skaitā čella trio “melo-m” uzstāšanos.

konservatorijā Vācijā. Bet no 1860. 
līdz 1862. gadam K. Davidovs bija 
Leipcigas Gevanhauza orķestra solists 
un Leipcigas konservatorijas čella kla-
ses profesors. No 1862. līdz 1887. gada 
rudenim viņš bija Sanktpēterburgas 
konservatorijas čella klases profesors. 
No 1876.  līdz 1887. gadam – strādāja 
par konservatorijas direktoru.

Pateicoties saviem sasniegumiem, 
K. Davidovs bija Imperatora galma so-
lists un novērtēts ar augstāko apbalvo-
jumu – IV pakāpes Vladimira ordeni.

10. Starptautisko Kārļa Davidova 
čellistu konkursu un “Čella svētkus 
Kuldīgā” organizē Kuldīgas novada 
pašvaldības Kultūras nodaļa sadarbībā 
ar E. Vīgnera Kuldīgas mūzikas skolu. 

Informācija: www.davidovcello.
kuldiga.lv, Facebook/Karl Davidov 
International Competition for Cellists.

aGnESE LaPSIŅa, 
Kuldīgas novada pašvaldības 
Kultūras nodaļas speciāliste, 

KrISTa janSonE, 
Kuldīgas novada muzeja 

Sabiedrisko attiecību un izglītības 
nodaļas vadītāja
Publicitātes foto

cējās vispārējo klavieru un klavieru 
(kora kl.) festivālā “Notici sev”. Bet 
9. martā uz festivālu “Akordeona 

skaņās” pulcējās Ziemeļkurzemes re-
ģiona mūzikas skolu akordeonisti. Ar 
ļoti labiem rezultātiem 6. un 7. martā 

Saldū XIII Kurzemes un Žemaitijas 
reģionu mūzikas skolu konkursā pie-
dalījās mūsu skolas audzēkņi.

VaIra LEITE, 
E. Vīgnera Kuldīgas mūzikas skolas 

skolotāja

rIČarDa SoTaKa foto



7

2018. gada 22. marts

Kā tur īsti bija? – Kuldīgas tautisko deju kolektīvi 
23. martā 17.00 Kuldīgas novada muzejā norisināsies 

pasākumu cikls “Kā tur īsti bija?” Interesenti aicināti uz 
sarunu pēcpusdienu par tautisko deju kolektīviem Kuldīgā.

“Kā tur īsti bija?” ir pasākumu cikls par atsevišķu vietu 

un notikumu vēsturi Kuldīgā un novadā. Turpinot senos 
piedzīvojumu stāstus, pētnieki un vēstures interesenti tiek 
aicināti uz atmiņu pēcpusdienām, lai pie tējas tases klausītos, 
stāstītu un atcerētos.

Ieeja pasākumā bez maksas.
KrISTa janSonE, Kuldīgas novada muzeja Sabiedrisko attie-

cību un izglītības nodaļas vadītāja

Sākusies pieteikšanās ES fondu mācībām pieaugušajiem
Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) atklāj otro pieteikšanās 

kārtu ES fondu pieaugušo izglītības projektā “Nodarbināto personu 
profesionālās kompetences pilnveide”. Šoreiz strādājošie un pašnodar-
binātie vecumā no 25 gadiem var izvēlēties paaugstināt savu profesionālo 
kompetenci un konkurētspēju 12 dažādās tautsaimniecības nozarēs, 
piesakoties mācībām līdz 16. aprīlim kādā no 68 izglītības iestādēm visā 
Latvijā, tostarp 6 nozarēs un 4 izglītības iestādēs Kuldīgā.

Otrajā pieteikšanās kārtā Kuldīgā 
ir pieejamas 20 izglītības program-
mas. Kuldīgas un tuvējo novadu 
iedzīvotāji var pieteikties mācīties arī 
citās Latvijas pilsētās vai novados, ja 
var to savienot ar darbu un dzīvi savā 
pilsētā vai novadā.

Mācības Kuldīgā pieejamas tādās 
nozarēs kā metālapstrāde, mašīnbūve 
un mašīnzinības (6 programmas), 
ēdināšanas pakalpojumi un tūrisms 
(6 programmas), kokrūpniecība (5 
programmas), elektronisko un optis-
ko iekārtu ražošana, informācijas un 
komunikācijas tehnoloģijas (1 prog-
ramma), būvniecība (1 programma), 
kultūra (1 programma). Tāpat Kuldīgā 
ar projekta starpniecību var pārkvali-
ficēties, iegūstot konferenču tūrisma 
un pasākumu speciālista profesiju.

Kuldīgā mācības piedāvā Latvijas 
Kultūras akadēmija, Liepājas Uni-
versitāte, Kuldīgas Tehnoloģiju un 
tūrisma tehnikums un mācību centrs 
“BUTS”.

mācību klāsts saskaņots 
ar darba devējiem 
Mācībām var pieteikties strādā-

joši un pašnodarbināti iedzīvotāji 
vecumā no 25 gadiem ar nepabeigtu 
vai pabeigtu izglītību – pamatizglītī-
bu, vispārējo vidējo, profesionālo vai 
augstāko izglītību, kam ir nozīme, ja 
izvēlētajās mācībās nepieciešamas 
priekšzināšanas.

Šajā projektā piedāvātās mācības 
pieaugušajiem ir viena no inicia-
tīvām, kas risina Latvijas darba 
tirgū un tautsaimniecībā pastāvošos 
izaicinājumus – darba roku trūku-
mu ekonomikai svarīgās nozarēs 
un darbaspēka novecošanos. Tāpēc 
piedāvātās mācības ir saskaņotas ar 
darba devējiem. Augsta pieteikumu 
skaita gadījumā īpašas priekšrocības 
uzņemšanā ir strādājošajiem vecumā 
no 45 gadiem, kuri darbojas noteiktās 
profesiju grupās. 

Pieejams finansiāls un 
konsultatīvs atbalsts
Mācību izmaksu lielāko daļu 

sedz Eiropas Savienības (ES) fondi 
un valsts, savukārt iedzīvotājiem 
jānodrošina 10% līdzmaksājums, 
kuru var apmaksāt arī darba devējs. 
Neformālajās izglītības program-
mās iedzīvotāja maksājuma apmērs 
nepārsniedz 36 EUR, savukārt citās 
programmās tas var būt arī vairāki 
simti eiro. 

Maznodrošinātajiem un trūcīgajiem 
mācības ir bez maksas. Viņiem pieej-
ams arī atbalsts reģionālajai mobilitā-
tei – transporta izmaksu kompensācija, 
ja šādi izdevumi radušies mācību laikā. 
Savukārt strādājošie ar invaliditāti var 
pretendēt uz asistenta vai surdotulka 
izmaksu kompensāciju.

Lai projekta īstenošanas laikā 
izveidotu ilgtspējīgu pieaugušo 
izglītības pārvaldības sistēmu, pro-
jekta partneri ir Latvijas pašvaldības, 
tostarp Kuldīgas novada pašvaldība, 
kurā darbojas un nepieciešamības 
gadījumā strādājošajiem informa-
tīvas konsultācijas par projektu un 
pieejamām mācībām savā pilsētā un 
novadā sniedz koordinators – Kuldī-
gas novada pieaugušo izglītības cen-
tra biroja darba organizators Lauris 

Klestrovs, tālr. 63322540, 29969269, 
e-pasts: lauris@kuldiga.lv.

Ja nepieciešamās prasmes jau ir 
iegūtas darba vidē vai citur, projekta 
laikā var izvēlēties ārpus formālās 
izglītības sistēmas apgūtās pro-
fesionālās kompetences atzīšanu, 
nokārtojot eksāmenu, kura izmaksas 
strādājošajiem vecumā no 25 gadiem 
kompensē projekts. 

Otrajā kārtā piedāvāto mācību un 
izglītības iestāžu saraksts, kā arī pie-
teikšanās kārtība, dokumenti un cita 
praktiska informācija pieejama viet-
nē www.macibaspieaugusajiem.lv.

mācīties var vienu reizi
“Pieteikšanās notiek, iesniedzot 

dokumentus izglītības iestādēs klā-
tienē, lai šī gada jūnijā varētu sākties 
grupu komplektēšana un mācības. 
Tā kā ikviens strādājošais vecumā 
pēc 25 gadiem mācīties šajā pro-
jektā var tikai vienu reizi, aicinām 
izdarīt pārdomātu izvēli un izglītī-
bas iestādē rūpīgi izpētīt izvēlētās 
izglītības programmas saturu, iepa-
zīties ar plānoto nodarbību grafiku, 

pasniedzējiem un noskaidrot, vai 
izvēlēto mācību apguvē nepiecieša-
mas priekšzināšanas,” aicina VIAA 
Profesionālās izglītības projekta 
departamenta Pieaugušo izglītības 
pārvaldības nodaļas vadītājs Ingus 
Zitmanis. 

Par projektu
ES fondu projekta “Nodarbināto 

personu profesionālās kompetences 
pilnveide” mērķis ir pilnveidot 
nodarbināto personu profesionālo 
kompetenci, lai laikus novērstu dar-
baspēka kvalifikācijas neatbilstību 
darba tirgus pieprasījumam, veici-
nātu strādājošo konkurētspēju un 
darba produktivitātes pieaugumu. To 
finansē Eiropas Sociālais fonds un 
Latvijas valsts, sešu gadu laikā līdz 
2022. gada 31. decembrim ieguldot 
vairāk nekā 25 miljonus eiro.

KrISTĪnE KEIČa, VIaa 
Komunikācijas un programmu 

publicitātes nodaļas sabiedrisko 
attiecību speciāliste

Ja viss labi veiksies, tuvāko divu 
gadu laikā Kuldīgā darbu sāks 
Latvijas Mākslas akadēmijas 
filiāle, kurā būs iespējams apgūt 
starptautisku maģistra studiju 
programmu pakalpojumu dizai-
nā. Augstskolas filiāle atradīsies 
vecās slimnīcas teritorijā, ēkai 
Kalpaka ielā 4 pārtopot Kuldīgas 
mākslas kvartālā.

Lai strādātu pie maģistra studiju 
programmas satura un apgūstamajiem 
studiju moduļiem, kā arī diskutētu par 
izmantojamajām mācību metodēm, 
marta vidū Kuldīgā bija pulcējušies 
programmas īstenošanā iesaistīto 
augstskolu mācībspēki un piesaistītie 
eksperti.

Starptautisko maģistra studiju 
programmu Kuldīgā īstenos Latvijas 
Mākslas akadēmija sadarbībā ar Stok-
holmas Ekonomikas augstskolu Rīgā 
un Tartu Universitāti Igaunijā. Par 
dalību projektā sarunas šobrīd norit arī 
ar Mandragonas Universitāti Spānijā 
un Gēteborgas Universitāti Zviedrijā.

Diskusijās secināts, ka studiju 
programma varētu būt noderīga dažā-
dās nozarēs gan publiskajā, gan pri-
vātajā sektorā strādājošiem cilvēkiem, 
kuri būtu ieinteresēti iegūt vispusīgas 
zināšanas pakalpojumu dizainā. Šīs 
programmas absolventus kodolīgi 
varētu raksturot kā pārmaiņu ieviesē-
jus – cilvēkus, kuri prastu palūkoties 
uz lietām un procesiem no dažādiem, 
atšķirīgiem skatu punktiem un spētu 
par pārmaiņu nepieciešamību pārlie-
cināt arī konservatīvākos līdzcilvēkus. 
Kultūras ministrijas radošo industriju 
departamenta direktore Lilita Sparāne 
uzsvēra, ka šādas kvalifikācijas cil-
vēki būtu īpaši noderīgi publiskajam 

Izglītos inovāciju pārmaiņu ieviesējus

sektoram, kur nepieciešams īstenot 
pārmaiņas. Programmas aktualitāti 
apliecināja arī Tartu Universitātes 
Sociālo zinātņu institūta profesore 
Trīna Vihalemma, pastāstot, ka viņas 
augstskolā šogad sāks piedāvāt jaunu 
maģistra studiju programmu “Pārmai-
ņu vadība sabiedrībā”.

Jaunās studiju programmas mērķ- 
auditorija būtu studenti gan no Latvi-
jas, gan ārvalstīm. Projekta vadītāja 
Ilze Supe stāsta, ka plānots pieteikties 
starptautiskajai programmai “Eras-
mus Mundus”, kas piešķir atbalstu 
augstskolām starptautisku, kopīgu 
maģistra līmeņa studiju programmu 
izstrādei un īstenošanai. Sagaidāms, 
ka lielākā daļa “Erasmus Mundus” 
stipendiātu būtu studenti no citiem 
kontinentiem, tāpēc darba grupā 
lēma, ka būtu jāpaplašina uzņemamo 

studentu skaits, lai sniegtu iespēju 
programmā studēt arī interesentiem 
no Latvijas un citām Eiropas valstīm. 
Programmas saturs tiek vērsts uz 
auditoriju, kas jau ieguvusi pirmo 
augstāko izglītību, profesionālas 
iemaņas un kompetenci kādā no ra-
došo industriju, IT vai menedžmenta 
nozarēm, un šāda līmeņa speciālisti, 
visticamāk, ir strādājoši cilvēki, tāpēc 
tiks domāts par to, lai mācības būtu 
iespējams savienot ar darbu. Tartu 
Universitātē ir pieredze studijas or-
ganizēt divreiz mēnesī, studentiem 
uzturoties Tartu no ceturtdienas līdz 
svētdienai. Liela daļa studējošo esot 
no galvaspilsētas Tallinas, tāpēc ļoti 
novērtējot iespēju studiju dienās 
atrasties citā vidē, prom no ikdie-
nas darbiem un pienākumiem, lai 
netraucēti nodotos studijām. Līdzīgi 

arī Kuldīga varētu kļūt par lielisku 
studiju vietu, kur aizbēgt no stresa 
pilnās lielpilsētas dzīves.

Lai mācības būtu produktīvas un 
studenti – aktīvi iesaistīti zināšanu un 
prasmju apguvē, darba grupā lēma, 
ka ap 80% mācību procesa aizņems 
grupu darbs un tikai 20% – semi-
nāri un lekcijas. Tāpēc ļoti svarīga 
būs studentu sagatavošanās, pirms 
nodarbībām iepazīstoties ar mācību 
materiāliem par apgūstamo tēmu.

Maģistra programma ietvers četru 
jomu studiju moduļus: studenti apgūs 
pakalpojumu dizaineriem nepiecieša-
mās zināšanas un prasmes sociālajās 
zinātnēs, dizainā, biznesā un tehnolo-
ģijās. Darba grupā tika spriests par to, 
ka būtu jāpiedāvā iespējas jaunu zinā-
šanu ieguvei arī tādiem interesentiem, 
kuri nevēlas apgūt visu programmu, 

bet tikai kādu no studiju moduļiem.
Maģistra studiju programmu pil-

nībā izstrādāt iecerēts līdz šī gada 
jūnijam, pēc tam to likumdošanā 
noteiktajā kārtībā licencēs. Nākamais 
solis būs pieteikuma sagatavošana 
“Erasmus Mundus” programmai. 
Paralēli norisināsies būvdarbi, saga-
tavojot ēku Kalpaka ielā 4 studiju 
vajadzībām. Šobrīd Zaigas Gailes 
biroja izstrādātajam būvprojektam 
veic ekspertīzi. Pēc tam projektu 
skatīs pašvaldības Būvvaldē, kam 
sekos iepirkums būvdarbu veikšanai. 
Plānots, ka būvdarbi varētu norisinā-
ties aptuveni gadu.

KrISTĪnE DuĻBInSKa, 
mārketinga un sabiedrisko attiecību 

nodaļas vadītāja
SIGnETaS LaPIŅaS foto

Latvijas mākslas akadēmijas filiāles, kas atradīsies Kalpaka ielā 4, būvprojektam 
šobrīd veic ekspertīzi; tam sekos projekta izskatīšana pašvaldības Būvvaldē un 
iepirkuma procedūra. Būvniecību plānots veikt gada laikā.

Kuldīgas novada pašvaldības mākslinieku rezidences vadītāja Ilze Supe 
klātesošajiem, tai skaitā Stokholmas Ekonomikas augstskolas rīgā rektoram 
andresam Pālzovam (attēlā), pastāstīja, ka plānots pieteikties "Erasmus mundus", 
kas atbalsta starptautiskas studiju programmas.
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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. marts

KIno aFIša

SPorTa PaSāKumI marTā un aPrĪLĪ

ILZE ZarIŅa, 
restaurācijas centra vadītāja

Sezona solās 
būt aktīva

Kuldīgas restaurācijas centra spe-
ciālisti ar nepacietību gaida jauno 
sezonu, lai veiksmīgi turpinātu vecpil-
sētas namu restaurācijas procesus. Šī 
gada nozīmīgākais objekts, protams, 
būs atjaunotā ēka Baznīcas ielā 30, 
kur centram tiks ierīkotas plašākas tel-
pas. Tā kā jaunās mītnes pielāgošana 
apmeklētāju vajadzībām un uzskates 
materiālu izstrāde prasīs daudz laika, 
tad ikgadējā logu akcija, kuru vecpil-
sētas iedzīvotāji jau iecienījuši, tiks 
rīkota mazākā apjomā.

Jau šobrīd tiek izstrādāti mūs-
dienīgi mācību materiāli, kas varētu 
kļūt par nozīmīgu atbalstu vēsturisko 
ēku iedzīvotājiem, īpašniekiem un 
apsaimniekotājiem. Sadarbībā ar 
Skrundas televīziju uzsākts darbs pie 
videomateriālu cikla “Vēsturisko ēku 
uzturēšana, izmantojot tradicionālos 
celtniecības materiālus un darbarīkus” 
izstrādes. Interesenti varēs noskatīties 
trīs īsfilmas, kas atspoguļos kādu no 
restaurācijas procesiem un skaidros 
tā veikšanas nozīmi.

Šobrīd “NordPlus Adult” projekta 
ietvaros tiek veidots praktisks ceļvedis 
“Siltuma zudumu novēršanas pasāku-
mi vēsturiskās ēkās, izmantojot Balti-
jas un Skandināvijas valstu pieredzi”, 
kurā sešu projektā iesaistīto valstu – 
Latvijas, Igaunijas, Lietuvas, Somijas, 
Zviedrijas un Norvēģijas – eksperti 
dalīsies pieredzē, kā iespējams pie-
lāgot vēsturisku namu mūsdienu va-
jadzībām, kādus materiālus izmantot 
siltuma zudumu novēršanai un kādus 
pasākumus nav ieteicams veikt, lai 
nekaitētu ēkai. Katrs autors izvēlējies 
vienu konkrētu vēsturisku ēku, kuras 
atjaunošanas procesā pievērsta īpaša 
uzmanība energoefektivitātes paaug-
stināšanai, un savā rakstā attēlo šo 
procesu, aprakstot vērā ņemtos apsvē-
rumus. Pēc ceļveža sastādītāju domām 
šāds izdevums varētu sniegt idejas un 
ierosinājumus Kuldīgas vecpilsētas 
ēku īpašniekiem, plānojot savu māju 
atjaunošanu. Pēc tā izstrādes materiāls 
tiks prezentēts starptautiskā seminārā 
Lietuvā. Tas būs pieejams latviešu 
un angļu valodā. To varēs lejuplādēt 
www.kuldiga.lv.

Sadarbībā ar ēku īpašniekiem un 
apsaimniekotājiem, piesaistot VKKF 
līdzekļus, atjaunos logu un slēģu kom-
plektus ēkai Jelgavas ielā 2 un agrāko 
krāšņumu atgūs veranda Liepājas 
ielā 38. Vasaras sākumā restaurācijas 
centra speciālisti plāno veikt tehnisko 
apkopi iepriekš restaurētajiem objek-
tiem, jo konstatēti krāsas nodilumi 
un nolietojums ikdienas lietošanas 
rezultātā.

Šī gada augustā tiks rīkota starp-
tautiska restaurācijas darbnīca, kuru 
papildinās izglītojošs seminārs par 
koka būvgaldniecības restaurāciju. 
Iecerēts, ka darbnīcas ietvaros dažā-
du valstu amatnieki veiks praktiskus 
darbus ēkai Raiņa ielā 5.

Piektdien, 23. martā, 19.00 – grupas “Līvi” akustiskais koncerts “Bez štepseļiem”. 
Biļetes Kuldīgas kultūras centrā un www.bilesuparadize.lv. Ieeja – 8, 10, 12 EUR.

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 “Vecmeis-
tara dziedātās dziesmas”. Biļetes Kuldīgas kultūras centrā un www.bilesuparadize.lv.  
Ieeja – 6, 8, 9 EUR.

ĒDoLĒ
Martā kultūras namā – TLMS “Kuldīgas 

palete” gleznu izstāde.
23. martā 22.00 kultūras namā – pa-

vasara balle; spēlēs mūzikas apvienība 
“Neoplāns” un dīdžejs Matīss no Aizputes. 
Ieeja – 5 EUR.

26.–29. martā kultūras namā – gaidot 
Lieldienas, veidosim kopēju svētku kom-
pozīciju un Lieldienu zīmējumu izstādi 
(aicinām atnest savus darbus).

ĪVanDĒ
Martā bibliotēkā – Kates Vītolas “Sapņu 

ķērāji” un Aivara Vētrāja fotogrāfiju izstāde; 
līdz 15. aprīlim – Intas Mednieces keramika.

KaBILĒ
25. martā 13.00 pie baznīcas piemiņas 

akmens – represēto piemiņas brīdis.
2. aprīlī 10.00 saieta namā – R. Dabiņa 

piemiņas turnīrs zolītē. Dalības maksa – 
5 EUR. Tālrunis informācijai 28307605.

14. aprīlī 16.00 saieta namā – Vārves 
pagasta amatierteātris “Vārava” ar lugu 
visai ģimenei “Tikai mazītiņa izdoma...”. 
Ieeja par ziedojumiem.

KurmāLĒ
Martā Priedaines bibliotēkā – Kārļa 

Dazarta gleznu izstāde. 
Martā pagasta vēstures istabā – izstāde 

“Tā strādājām kolhozā” (fotogrāfijas no 
Stūru ģimenes albuma). 

25. martā 13.00 pie piemiņas akmens 
Vārdupē – komunistiskā genocīda upuru 
piemiņas brīdis. Atnāc un iestādi snieg-
pulkstenītes!

25. aprīlī – organizēts brauciens uz 
koncertuzvedumu Liepājas teātrī “Lai 

S. 24.III 15.00 TurPInājumS
P. 26.III 18.00 2018, Latvija
O. 27.III 16.00 Ilgums 1’35
C. 29.III 18.00  Ģimenes dokumentālā filma
S. 31.III 16.00 U
P. 2.IV 13.00

S. 24.III 17.00 aPLauPĪšana VĒTraS LaIKā
O. 27.III 20.00 2018, ASV, ilgums 1’42
T. 28.III 18.00 Trilleris, asa sižeta filma
C. 29.III 20.00  12+

S. 24.III 19.00 KaPEŅu IZLauPĪTāja Lara KroFTa
P. 26.III 20.00 2018, ASV, ilgums 1’58
O. 27.III 18.00 Asa sižeta piedzīvojumu filma
T. 28.III 20.00  12+

S. 31.III 14.00 LIno: PIEDZĪVojumS ar DEVIŅām DZĪVĪBām
P. 2.IV 15.00 2018, Brazīlija
O. 3.IV 17.30 Ilgums 1’34
T. 4.IV 18.00  Ģimenes piedzīvojumu animācijas filma
C.  5.IV 18.00  U

S. 31.III 18.00 SPĒLE SāKaS
P. 2.IV 17.00 2018, ASV
O. 3.IV 19.30 Ilgums 2’20
T. 4.IV 20.00  Asa sižeta piedzīvojumu filma, zinātniska fantastika
C.  5.IV 20.00  12+

P. 6.IV 18.00 PuSnaKTS SauLE
Sv. 8.IV 16.00 2018, ASV
P. 9.IV 20.00 Ilgums 1’31
O. 10.IV 18.00  Romantiska drāma
C.  12.IV 18.00  12+

P. 6.IV 20.00 KLuSā PaSauLE
Sv. 8.IV 18.00 2018, ASV
P. 9.IV 18.00 Ilgums 1’31
O. 10.IV 20.00  Trilleris, drāma, šausmu filma
C.  12.IV 20.00  16+

sasaucamies, lai dziedam.” Pieteikties un 
samaksāt līdz 10. aprīlim. Informācija pa 
tālr. 29257707.

LaIDoS
Martā Laidu bibliotēkā – radošo darbu 

izstāde “Lieldienu tematika”.
Martā Sermītes bibliotēkā – Pļavmuižas 

SN mākslas studijas “Otiņas” dalībnieku 
darbu izstāde “Laidi, Vanga. Vasara 2017”.

29. martā 19.00 skolas sporta zālē – Lai-
du amatierteātra pirmizrāde M. Hornas lugai 
“Biznesa sievietes nedienas”. Ieeja – bez 
maksas. Līdz 26. martam iespēja pieteikt 
transportu, zvanot pa tālr. 29604482.

6. aprīlī 17.00 “Bitītē” – filma “Nameja 
gredzens”. Ieeja – 2 EUR. Līdz 24. martam 
iespēja pieteikt transportu, zvanot pa tālr. 
29604482.

PaDurĒ
Martā bibliotēkā – Padures pagasta 

audēju pulciņa 3. sezonas jaunākie darbi.
25. martā 10.00 pagasta pārvaldes 

ēkā – zolītes turnīrs.
5. aprīlī 15.00 Deksnes pasākumu 

zālē – leļļu teātra izrāde “Notikumi virtuvē”. 
Ieeja – bez maksas.

14. aprīlī 19.00 Deksnes pasākumu 
zālē – koncerts “Ak, pavasari!”. Piedalās 
vokālie ansambļi 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.

PELČoS
Martā bibliotēkā – Kuldīgas fotokluba 

“Divas upes” fotoizstāde “Vārmes foto- 

plenērs”.
24. martā 14.00 “Pagrabiņā” – meistar-

klase gleznošanā ar vilnu. Dalības maksa – 
10 EUR. Pieteikšanās pa tālr. 26354396.

rEnDā
Martā bibliotēkā – TTMS “Kuldīgas 

palete” dalībnieces Antras Laizānes gleznu 
izstāde “Aicinājums manā krāsu pasaulē”.

24. martā 13.00 bibliotēkā – tikšanās 
ar novadnieci, grāmatas “Spēlītes” autori 
Gunitu Lagzdiņu.

rumBā
Martā bibliotēkā – Silvijas Teteres izšu-

vumu izstāde.
Martā pagasta pārvaldes nama zālē – 

Daigas Rozevskas gleznu izstāde.
14. martā 14.15 Ventas ciema “Bu-

kaišos” – kulinārijas pasākums “Gardēži”.
SnĒPELĒ
Martā bibliotēkā – Skrundas mākslas 

studijas dalībnieku darbu izstāde.
23. martā 10.00 bibliotēkā – tikšanās 

ar Skrundas mākslas studijas vadītāju 
Daci Kudori.

24. martā 15.00 kultūras namā – Vai-
ņodes amatierteātris “Kuratieši” ar Andra 
Niedzviedža komēdiju “Trīsarpus atraitnes”. 
Ieeja – bez maksas.

TurLaVā
Martā Turlavas bibliotēkā – Valda Lanc-

maņa digitālās fotomākslas izstāde “Zudusī 
pasaule”; PII grupas “Lāčuks” radošo darbu 
izstāde “Ziemīgās noskaņās”.

Martā Ķikuru bibliotēkā – radošās darb-
nīcas darbu izstāde “Olu koks”.

24. martā 21.00 kultūras namā – slēg-
tais vakars ar klātiem galdiem “30+”. Spēlēs 
muzikants Māris Lembers. Informācija pa 
tālr. 26263960 vai 28614939.

4. aprīlī 16.00 kultūras namā – muzikāla 
leļļu teātra izrāde “Notikumi virtuvē”. Ieeja – 
bez maksas.

VārmĒ
Bibliotēkā martā – TTMS “Kuldīgas 

palete” dalībnieces Rasas Rasmanes akva-
reļu izstāde, PII grupu bērnu darbu izstāde 
“Lieldienas gaidot”; aprīlī – Aivara Vētrāja fo-
togrāfiju izstāde “Dzelzceļa ielas impresijas”.

25. martā – komunistiskā genocīda 
upuru piemiņas diena. 10.00 Vārmes 
baznīcā – Pūpolsvētdienas dievkalpojums. 
11.30 Piemiņas birzī – piemiņas brīdis un 
ziedu nolikšana.

7. aprīlī 17.00 sporta hallē – tautas deju 
koncerts “Solis līdz svētkiem”. Uzstāsies 
VPDK “DimDari” un viesu kolektīvi.

24.III 11.00 Kurzemes ziemas tūre futbolā telpās U-8 grupā; KNSS halle, Piltenes iela 25, Kuldīga
24.III 11.00 Latvijas futbola tiesnešu seminārs; KNSS manēža, Dzirnavu iela 13, Kuldīga
24.III 11.00 LJČ volejbolā U-15 grupā zēniem; KNSS sporta nams, Virkas iela 13, Kuldīga
24.III 15.30 Kuldīgas novada atklātais čempionāts telpu futbolā, apbalvošana; KNSS halle, 
  Piltenes iela 25, Kuldīga
25.III 9.30 LJČ volejbolā U-15 grupā zēniem; KNSS sporta nams, Virkas iela 13, Kuldīga
25.III 13.00 Latvijas čempionāts Nacionālajā līgā 2. divīzijā volejbolā vīriešiem, 1/4 fināls; 
  KNSS halle, Piltenes iela 25, Kuldīga
27.III 10.00 Kuldīgas novada skolēnu sacensības florbolā 2002.–2004. g. dzimušajiem; 
  KNSS halle, Piltenes iela 25, Kuldīga
28.III 11.00 “Sporto visa klase” stafetes 3. klasēm; KNSS manēža, Dzirnavu iela 13, Kuldīga
28.III 17.30 30. skriešanas seriāla “Kuldīgas apļi 2018” 1. kārta; Krauļu priedes, Kuldīga
10.IV 10.00 Kuldīgas novada skolēnu sacensības florbolā 2005.–2007. g. dzimušajiem; 
  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

LIELDIENU PASĀKUMUS skatīt 3. lpp.


