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Sākušās iedzīvotāju 
sapulces pagastos
> 3. lpp.

Kā novadā svinēt 
Lieldienas?
> 4. lpp.
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VIKTOrS GOTFrIDSOnS,
Kuldīgas novada Domes 

priekšsēdētājas 1. vietnieks

Sāksies reģistrēšanās 
Velodienai
> 6. lpp.

12. martā Kuldīgas kultūras cen-
trā notika ikgadējā Ģimeņu balle, 
kurā piedalījās 95 ģimenes.

Apaļās kāzu jubilejās, kas apritē-
jušas 2015. vai 2016. gadā, sveica 35 
ģimenes. Sumināja arī piecas jaunākās 
ģimenes, kuras kāzas svinēja tikai 
pagājušajā gadā.

Šī gada Ģimeņu balles tēma bija 
„Pasakas par mīlestību”. Dzimtsa-
rakstu nodaļas vadītāja Ilona Ķestere 
pastāstīja: „Mīlestība ir viena no 
varenākajām jūtām pasaulē. Tā spēj 
mainīt cilvēkus, likt pārdomāt dzīvi, 
atplaukt laimē, piedot, uzsmaidīt, teikt 
mīļus vārdus. Ģimeņu balles ietvaros 
vēlējāmies radīt īpaši mīļu – mīlestības 
pilnu pasaku grāmatiņu. Atsaucās 
sešas ģimenes. Ballē klātesošie varē-
ja balsot par iesniegtajām pasakām, 
un par labāko atzina Ievas un Ērika 
Rēķu pasaku par zvaigznītēm.” Vēl 
ar savām pasakām dalījās Vineta un 
Guntis Šusteri, Vija un Normunds 
Petkeviči, Jolanta un Krists Kūlas, 
Ketija un Jānis Jansoni un Ludmila 
un Ilvars Valkovski.

„Pasaka par zvaigznītēm” ir 
Ievas un Ērika Rēķu dāvinājums 
ģimenēm.

„Sen senos laikos pasaulē bija 
iekārtots tā, ka visu laiku bija tikai 
tumša nakts, kuru izgaismoja mēness 
un zvaigznes. Pienāca laiks, kad pa-
saulē sāka valdīt nekārtība, jo tumsā 
neauga augi, cilvēki staigāja drūmi un 
neveselīgi. Tad debesis izdomāja, ka 
jāizveido vēl viens spīdeklis – saule, 
kas izgaismos pasauli, dos mieru un 
labklājību. Un, lai neviens nesatrauk-
tos un visi būtu apmierināti, sakārtoja 
tā, ka ir diena, kurā spīd saule, un 
nakts, kurā spīd mēness un zvaigznes. 

Divas zvaigznītes, kas visu laiku 
viena otru bija redzējušas sev blakus, 
kļuva bēdīgas. Tās bēdājās par to, ka 
jāšķiras uz visu dienu, jo viņas visu 
laiku bija kopā. Mazā zvaigznīte nezi-
nāja, kā sevi mierināt, un ar katru nakti 
kļuva arvien vājāka, sāka spīdēt arvien 
mazāk un mazāk, jo nespēja pārdzīvot 
ikdienas šķiršanos. Otra zvaigznīte 
bija stiprāka un domāja, kā lai spēcina 

Atklās pieminekli Ēvaldam Valteram
1. aprīlī Ēvalda Valtera 122. dzimšanas 
dienas priekšvakarā Kuldīgas Rātslauku-
mā svinīgi atklās tēlnieka Oskara Mikāna 
vides objektu, kas godinās aktiera, kul-
dīdznieka Ēvalda Valtera piemiņu.

Tēlnieka Oskara Mikāna darbs „Tējas tase 
kopā ar Ēvaldu Valteru” leģendāro aktieri attēlo 
reālistiski, draudzīgi, vienkārši, bet vienlaikus 
cēli. Piemineklis atveidots bronzā.

„Mūsu slavenā novadnieka Ēvalda Valtera 
piemineklis būs ļoti cilvēcīgs. Jūtams, ka 
Oskars Mikāns ir ļoti rūpīgi, dziļi izpētījis, 
kāds aktieris un mākslinieks bijis dzīvē, iz-
skatījis daudz fotoattēlu. Jau šobrīd skaidrs, ka 
gribēsies piesēst blakus Ēvaldam Valteram un 
iedzert tēju,” ar savām sajūtām dalās Kuldīgas 
novada Domes priekšsēdētāja Inga Bērziņa.

Pagājušajā gadā Kuldīgas novada pašvaldība 

izsludināja metu konkursu „Ē.Valtera pieminek-
ļa (vides objekta) izveide Kuldīgas vecpilsētā”, 
paralēli žūrijas darbam tika noskaidrots arī sa-
biedrības viedoklis par iesniegtajiem piedāvāju-
miem. O.Mikāna darbs ieguva gan kuldīdznieku 
simpātijas, gan atzinīgu žūrijas vērtējumu.

Uz pieminekļa atklāšanas pasākumu 1. ap-
rīlī plkst. 14.00 gaidīts ikviens kuldīdznieks 
un pilsētas viesis, kam tuva Ē.Valtera daiļrade, 
latviskā pasaules uztvere un tēvzemes mīlestība. 
Kuldīdznieki cer, ka jaunais vides objekts pie 
restaurētā vecā rātsnama piesaistīs daudz tūristu 
un iedzīvinās ticējumu – ja vēlies nodzīvot līdz 
100 gadiem, jāatbrauc uz Kuldīgu un jābauda tēja 
kopā ar slavenāko latviešu simtgadnieku Valteru.

KrISTĪnE DuĻBInSKa,
mārketinga un sabiedrisko attiecību 

nodaļas vadītāja

Ģimene – mīlestības patiesā vērtība

zvaigznīti, kura bija kļuvusi tik vāja. Un tad viņa 
mazajai zvaigznītei teica: „Es no tevis šķiros, lai 
atkal pēc tevis ļoti, ļoti tiektos!” Mazā zvaigznīte 
klausījās šajos vārdos un pēc dienas, vēl pēc 
vienas kļuva priecīgāka, atkal satiekot savu 
zvaigznīti. Ar katru nakti viņa spīdēja arvien 
spožāk un spožāk. Mīlestība kļuva vēl stip-
rāka nekā pirms tam, jo dienā zvaigznīte 
ļoti, ļoti ilgojās pēc otras zvaigznītes, ar 
prieku tika gaidīta nākamā tikšanās. Kad 
pienāca nakts, zvaigznīšu prieks bija 
neizmērojama prieka mirklis.

Zvaigznītes ar savu lielo mīlestību 
deva spēku ne tikai sev, bet arī cilvē-
kiem, izgaismojot tos arī naktī, spīdot ar 
savu mīlestības gaismu. Ja, paskatoties 
debesīs, cilvēks ieraudzīs divas īpašas 
zvaigznītes, viņš sajutīs sirds siltumu, 
sirds piepildījumu un mīlestību.”

Pasākumu vadīja Dailes teātra aktie-
ris Ģirts Ķesteris. Ar priekšnesumiem 
klātesošos priecēja Andra Bumbiere, 
Kuldīgas kultūras centra saksofonistu 
ansamblis, vadītāja Līga Aleksandra 

Kuldīgas novada Domes priekšsēdētāja Inga Bērziņa 50 gadu 
kāzu jubilejā sveic Lieni un Viesturu Vidmaņus.

jolanta un Krists Kūlas Ģimeņu ballē tika sveikta kā viena no 
jaunākajām ģimenēm. 

Jāvalde un grupa „Rumbas kvar-
tets”. Pārsteigumu klātesošajiem 
pēc pusnakts sagādāja jaunā grupa 
„Montana”.

Ģimeņu balle, kuras pamatideja ir 
apliecināt ģimeni kā vērtību, notiek 

jau vairāk nekā 30 gadus un ir izvei-
dojusies par senu tradīciju.

SIGnETa LaPIŅa, 
sabiedrisko attiecību speciāliste

IEVaS BEnEFELDES foto

Ir pienācis pavasaris, un jau šīs 
nedēļas beigās svinēsim Lieldienas. 
Par to tuvošanos liecina svētkiem 
skaisti sapostā pilsēta. Gan pilsētā, 
gan pagastos par godu Lieldienām 
norisināsies dažādi pasākumi, no 
kuriem katram jāatrod tas, kas sirdij 
tuvāks.

Pavasaris tradicionāli ir tīrīšanas 
un sakopšanas laiks. Oficiāli Lielā 
talka visā Latvijā notiks tikai 23. 
aprīlī, bet, tā kā ziema ir atkāpusies 
ātrāk, rosība novadā, sakopjot teri-
torijas gan Kuldīgā, gan pagastos, 
jau ir sākusies. SIA „Kuldīgas 
komunālie pakalpojumi” darbinieki 
ir uzsākuši ziemā izkaisīto smilšu 
savākšanu no ietvēm un trotuāriem. 
Tāpat uzņēmums cenšas apzināt 
piegružotās teritorijas un savākt tur 
izmestos atkritumus. Paldies laik-
raksta „Kurzemnieks” žurnālistiem 
par to, ka norādīja aktuālās vietas, 
kuras ir īpaši piegružotas, centīsi-
mies tās sakopt.

Šis pavasaris ir nozīmīgs arī ar 
to, ka ir beigusies Kuldīgas vecā 
rātsnama restaurācija. Tas ir pilsētai 
ļoti svarīgs objekts, kurā kopumā ie-
guldīti vairāk nekā 560 tūkstoši eiro 
gan Eiropas, gan pašvaldības līdzek-
ļu. Celtnieki un restauratori savu 
darbu ir paveikuši godam, ļoti labā 
kvalitātē, senajam namam piešķirot 
jaunu elpu un skaistu izskatu. Līdz ar 
to Kuldīgā būs vēl viens objekts, ar 
ko varēsim pamatoti lepoties.

Savā agrākajā mājvietā vecajā 
rātsnamā pamazām atgriežas mūsu 
daiļamata meistari – studijas „Vara-
vīksne” audēji un studijas „Ķocis” 
pinēji, kā arī radošā fotostudija 
„Divas upes”. Nedaudz vēlāk namā 
atgriezīsies arī Kuldīgas aktīvās 
atpūtas centrs.

Viens no aktīvās atpūtas centra 
uzdevumiem ir veselīga dzīvesvei-
da veicināšana novada iedzīvotāju 
vidū. Centra darbinieki to arī sekmī-
gi dara, rīkojot dažādus pasākumus. 
Nupat notika pirmoreiz īpaši novada 
skolotājiem rīkotā Veselības diena, 
aprīļa vidū – 16.  aprīlī – būs Bērnu 
veselības diena, bet maija beigās – 
28. maijā – jau devīto reizi pulcēsi-
mies lielākajā nekomerciālajā velo-
braucienā „Kuldīgas velofestivāls”. 
Velofestivāla maršruti šogad ļaus 
trīs dažāda garuma maršrutos iepazīt 
Riežupes dabas parku, Ventas ieleju 
un Maņģenes mežus. Velofestivālam 
reģistrēties var jau no 1. aprīļa. 
Aicinu ikvienu izmantot piedāvātās 
iespējas izkustēties un labi, saturīgi 
pavadīt brīvo laiku!

Novēlu ikvienam novada iedzī-
votājam priecīgas Lieldienas! Lai 
mums visiem skaists pavasaris!

Klāt pavasaris 
ar darbiem un 

atpūtu
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Būvniecības komisijā 2016. gada februārī lemtais
akceptētās būvniecības ieceru dokumentācijas 
Objekta nosaukums Adrese Dokumentācijas veids
Lauksaimniecības noliktava „Kalna-Mikas”, Turlavas pagastā Būvprojekts
Liellopu kūts nr.1, nr.2 „Jokas” un „Sāmeiši”, Turlavas pagastā Būvprojekts minimālā sastāvā
Liellopu kūts nr.3 „Jokas”, Turlavas pagastā Būvprojekts minimālā sastāvā
Gaļas un biškopības produktu pirmapstrādes ēka „Sidraba avoti”, Snēpeles pagastā Būvprojekts minimālā sastāvā
Ganību žoga būvniecība  „Veckārkli”, Rendas pagastā Paskaidrojuma raksts
Ventilācijas sistēmu rekonstrukcija kafejnīcai „Pagrabiņš” Baznīcas ielā 5, Kuldīgā Apliecinājuma karte
Kūtsmēslu krātuve ar nojumi „Pilsētnieki”, Padures pagastā Paskaidrojuma raksts
Noliktava Meistaru ielā 4, Kuldīgā Būvprojekts
TP793 „Vecvārme” 0,4kV gaisvada elektrolīnijas pārbūve Vārmes pagastā Tehniskā shēma
Dzīvojamās mājas fasādes atjaunošana Planīcas ielā 5, Kuldīgā Ēkas fasādes apliecinājuma karte
Administratīvās ēkas vienkāršotā atjaunošana  „Ābeles”, Pelči, Pelču pagastā Apliecinājuma karte
Administratīvās ēkas fasādes vienkāršotā atjaunošana  „Ābeles”, Pelči, Pelču pagastā Ēkas fasādes apliecinājuma karte
Meža autoceļa „Ozoli ceļinieki” atjaunošana Rendas meža iecirknī, Rendas pagastā Apliecinājuma karte
Nedzīvojamās ēkas jumta seguma maiņa Pilsētas laukumā 3, Kuldīgā Ēkas fasādes apliecinājuma karte
Dzīvojamās mājas pārbūve Vienības ielā 61A, Kuldīgā Būvprojekts
Dzīvokļa telpu vienkāršotā atjaunošana Dzintaru ielā 8-24, Kuldīgā Apliecinājuma karte
Dzīvojamās mājas telpu grupas vienkāršotā atjaunošana ar 
lietošanas veida maiņu Pļavas ielā 16, Kuldīgā Apliecinājuma karte

Optiskā pieslēguma ierīkošana Raiņa ielā 21, Kuldīgā Tehniskā shēma
Vārmes pamatskolas fasāžu vienkāršotā atjaunošana  „Skola”, Vārmē, Vārmes pagastā Ēkas fasādes apliecinājuma karte
Pagalma atjaunošana Jelgavas ielā 1A, Kuldīgā Apliecinājuma karte
Dzīvokļa telpu vienkāršotā atjaunošana Baznīcas ielā 10-3, Kuldīgā Apliecinājuma karte
Meža autoceļa „Oļi-Brasas” 2,205 km atjaunošana Rendas pagastā, Kuldīgas novadā Apliecinājuma karte
Kautuves ēkas fasādes vienkāršotā atjaunošana  „Attāli”, Kurmāles pagastā Ēkas fasādes apliecinājuma karte
Mazēka ģeneratora novietošanai pie sūkņu stacijas „Ūdenstornis”, Snēpelē, Snēpeles pagastā Paskaidrojuma raksts
Divas mazēkas aitu turēšanai  „Dzeguzes”, Vārmes pagastā Paskaidrojuma raksts

Dzīvojamās mājas nojaukšana A731 (b.nr.196-b.nr.237) pārbūve Turlavas 
pagastā Paskaidrojuma raksts

A731 (b.nr.196-b.nr.237) pārbūve Turlavas pagastā, Kuldīgas novadā Vienkāršots tehniskais projekts
Ēkas telpu grupu (003 un 902) vienkāršotā atjaunošana Liepājas ielā 38, Kuldīgā Apliecinājuma karte

Izdotās būvatļaujas
Objekta nosaukums Adrese
Liellopu kūts nr.1, nr. 2  „Jokas” un „Sāmeiši”, Turlavas pagastā
Liellopu kūts nr. 3  „Jokas”, Turlavas pagastā
Gaļas un biškopības produktu pirmapstrādes ēka „Sidraba avoti”, Snēpeles pagastā
Meža autoceļa „Ozoli ceļinieki” atjaunošana Rendas meža iecirknī, Rendas pagastā
Meža autoceļa „Oļi-Brasas” 2,205 km atjaunošana Rendas pagastā, Kuldīgas novadā

2016. gada februārī ekspluatācijā pieņemtās būves

Nosaukums Adrese Pasūtītājs

Šaurās ielas rekonstrukcija Kuldīgā, posmā 
no Mucenieku ielas līdz Torņa ielai Kuldīgā, posmā no Mucenieku ielas līdz Torņa ielai SIA „Kuldīgas komunālie pakalpojumi”

Publisko iepirkumu komisijā februārī pieņemtie lēmumi
Iepirkuma priekšmets Lēmuma pieņ. 

 datums Uzvarētājs

Kuldīgas novada 
suvenīra – sudraba 
karotīšu iegāde

04.02.2016. SIA „PRO-BALTIC”; EUR 4509,60 bez PVN

Atklāts konkurss „Pār-
tikas produktu piegāde 
Kuldīgas Centra vidus-
skolai Mucenieku ielā 
6, Kuldīgā, Kuldīgas 
novadā”

04.02.2016.

1. daļa – SIA „Kuldīgas maizes ceptuve”, 
EUR 1001,82 bez PVN;
2. daļa – SIA „Sanitex”, EUR 9324 bez PVN; 
3. daļa – SIA „Sanitex”, EUR 1923 bez PVN;
4. daļa – SIA „Bajards”, EUR 13122 bez PVN;
5. daļa – SIA „Sanitex”, EUR 3196 bez PVN;
6. daļa – SIA „Bajards”, EUR 2735,40 bez PVN;
7. daļa – SIA „Sanitex”, EUR 330 bez PVN;
8. daļa – SIA „Sanitex”, EUR 1524,40 bez PVN;
9. daļa – SIA „Futurus Food”, EUR 2627,50 bez PVN;
10. daļa - SIA „Futurus Food”, EUR 3103,90 bez PVN;
11. daļa - SIA „Futurus Food”, EUR 1741,60 bez PVN;
12. daļa – SIA „Sanitex”, EUR 1920 bez PVN;
13. daļa – SIA „Kabuleti Fruit”, EUR 596,70 bez PVN;
14. daļa – SIA „Sanitex”, EUR 3316,75 bez PVN; 
15. daļa – SIA „Lietas MD”, EUR 2616,85 bez PVN; 
16. daļa – SIA „Sanitex” EUR 5317,70, bez PVN.

Automodelisma 
trases izgatavošana un 
uzstādīšana Pilsētas 
laukumā 3, Kuldīgā

11.02.2016. IK „AM Trase”, EUR 10 550 bez PVN

Mēbeļu izgatavošana, 
piegāde un uzstādīšana 
objektā „Ēkas Pilsētas 
laukumā 3, Kuldīgā, Kul-
dīgas novadā, 3. stāva 
pārplānošana un rekons-
trukcija”

11.02.2016. AS „AJ Produkti”, EUR 8188,09 bez PVN

Celiņu seguma remonts, 
nomaiņa un rotaļu 
rīku novietošana PII 
„Bitīte-attīstības centrs”, 
Parka ielā 22, Kuldīgā

18.02.2016. SIA „Pretpils”, EUR 58 482,82 bez PVN

Atbalsta sienas 
pastiprināšana Vilgāles 
pamatskolā, Vilgālē, 
Kurmāles pagastā, 
Kuldīgas novadā

22.02.2016. SIA „Genus”, EUR 33 334,23 bez PVN

Ēkas bīstamības 
novēršana 
Skolas ielā 2, Kuldīgā

22.02.2016. SIA „Kuldīgas būvserviss”, EUR 38 360,92 
bez PVN

Ledusskapja, vārkatla 
un pannas iegāde 
V.Plūdoņa Kuldīgas 
ģimnāzijas vajadzī-
bām Piltenes ielā 25, 
Kuldīgā

25.02.2016. SIA „Grandus”, EUR 3151 bez PVN

Pelču pils dienvidu 
kāpņu atjaunošana 
Pelču pagastā, 
Kuldīgas novadā

25.02.2016. SIA „Genus”, EUR 54 700,42 bez PVN

Aicina piedalīties seminārā 
par kultūrvides mantojumu

31. martā Kuldīgas kultūras cen-
trā ikviens interesents aicināts 
piedalīties bezmaksas seminārā 
„Kultūrvēsturiskais manto-
jums – meistarvides radošais 
potenciāls”.

Iezīmējot Kuldīgas vecā rātsna-
ma restaurācijas projekta noslēgu-
mu, no 11.00 līdz 12.00 lektors Pērs 
Villijs Fargestads, koka arhitektūras 
eksperts no projekta partnerorga-
nizācijas Ākešhusas Restaurācijas 
centra Drobakā, Norvēģijā, stāstīs 
par tradicionālo ornamentu un rotā-
jumiem koka arhitektūrā.

No 12.00 līdz 13.00 lekciju 
„Tradicionālie apģērba audumu 
veidi Kurzemē 19. un 20. gs.” vadīs 
lektore Anete Karlsone, Dr.hist., ap-
ģērba, tekstīliju un aušanas vēstures 
Latvijā eksperte.

13.00 – 14.00 – Ventspils mu-
zeja direktora vietnieks, vadošais 
pētnieks, lektors Armands Vijups 
stāstīs „Kurzemes 17. – 18. gs. 
sākuma ķēžu jostas-sleņģenes – un 
Kuldīga”.

14.00 – 14.45 – „Kuldīgas tau-
tas tērps”, lektore Inga Vīksna, 
Kuldīgas tautas tērpa darināšanas 
un valkāšanas klases „Pūralāde” 
vadītāja, izglītības zinātņu maģistre 
pedagoģijā, māksliniece, meistare 
aušanas specialitātē.

Semināram aicina pieteikties līdz 
28. martam e-pastā Kuldīgas novada 
Domes Kultūras nodaļai:  kultura@
kuldiga.lv.

Noslēguma pasākums tiek rīkots 
Eiropas Ekonomikas zonas finanšu 
instrumenta līdzfinansētā projekta 
„Kuldīgas Vecā rātsnama restau-
rācija un tā kultūras pakalpojumu 
kvalitātes un pieejamības uzlaboša-
na” ietvaros.

SIGnETa LaPIŅa, 
sabiedrisko attiecību speciāliste

Aicinām pirmsskolas vecuma bērnu vecākus uz 
bezmaksas semināru

„Palīdzēsim savam bērnam attīstīt runu!”.
Seminārs notiks Kuldīgas PII „Bitīte”-attīstības centra mūzikas zālē

31. martā 17.00.
Lūdzam iesūtīt logopēdam jautājumus, 

uz kuriem vēlaties saņemt atbildes e-pastā: bd.bitite@kuldiga.lv

Tiesībsarga biroja juristu 
konsultācijas iedzīvotājiem

31. martā no 15.00 līdz 18.00 
Kuldīgas Galvenajā bibliotēkā 
(Kuldīgā, 1905. gada ielā 6, 
2. stāvā) ikvienam interesentam 
būs iespēja saņemt individuālas 
Tiesībsarga biroja juristu kon-
sultācijas par cilvēktiesību, labas 
pārvaldības un diskriminācijas 
jautājumiem.

Iedzīvotājus konsultēs piere-
dzējuši Tiesībsarga biroja juristi. 
No saņemtajiem iesniegumiem un 
līdzšinējām klientu konsultācijām 
secināms, ka sabiedrībā ļoti aktuāli 
ir jautājumi par bērnu un ģimenes 
tiesībām, kā arī par sociālajiem 
un ekonomiskajiem jautājumiem. 
Arvien vairāk jautājumu rodas par 

labas pārvaldības ievērošanu valsts 
un pašvaldību iestādēs.

Iedzīvotājiem konsultācijas ir bez 
maksas, bet uz tām ir jāpiesakās ie-
priekš, zvanot uz Tiesībsarga biroja 
tālruni 67686768.

ruTa SILIŅa, Lr Tiesībsarga biroja 
Komunikācijas un starptautiskās 

sadarbības nodaļas vadītāja

Tehniskā apskate traktortehnikai
Traktortehnikas un tās piekab-
ju ikgadējās valsts tehniskās 
apskates laiki un vietas Kuldīgas 
novadā 2016. gadā.

Valsts tehniskās uzraudzības 
aģentūra atgādina –  lai piedalītos 

ceļu satiksmē, pirms pavasara darbu 
uzsākšanas traktortehnika un pieka-
bes jāsagatavo un jāuzrāda ikgadējai 
tehniskajai apskatei.

Apskates laikā vadītājam līdzi 
jābūt traktortehnikas vadītāja  un 
tehnikas reģistrācijas apliecībai un 

derīgai polisei OCTA. Samaksāt par 
apskati varēs pie inspektora. Cena 
par apskati traktoram –  EUR 16,82, 
piekabei –  EUR 12,70, speciā-
lai traktortehnikai –  EUR 24,65. 
Piebraukšana pie mājas – maksas 
pakalpojums.

Apdzīvota vieta Datums Laiks Datums Laiks Datums Laiks Datums Laiks Norises vieta
Ēdole 13.04. 11.00 06.06. 13.00 14.07. 13.00 17.08. 10.30 „Amoli” (pie darbnīcām)
Gudenieki 13.04. 14.30 06.06. 16.00 15.07. 10.30 17.08. 14.00 „Darbnīcas”
Basi 15.04. 10.30 15.06. 13.00 15.07. 13.00   „Tomkalni” (pie darbnīcām)
Kabile 14.04. 12.30 08.06. 13.00 20.07. 13.00 18.08. 13.00 „Dzelmes” (pie darbnīcām)
Vilgāle 06.04. 10.30 09.06. 10.30 28.07. 10.30 29.08. 10.30 „Pagastmāja”
Sermīte 11.04. 13.30 09.06. 13.30 27.07. 10.30 29.08. 15.00 „Mehāniskās darbnīcas”
Laidi 18.04. 10.30 16.06. 15.30 18.07. 14.00 22.08. 11.30 „Gnomiķi” (pie darbnīcām)
Vanga   15.06. 10.30     „Mežmalieši” (pie fermas)
Padure 22.04.  10.30 06.06. 10.30 14.07. 10.30 15.08. 10.30 „Arāji” (pie pagasta pārvaldes)
Pelči 22.04. 13.00 16.06. 10.30 18.07. 10.30 24.08. 10.30 „Lejēji” (pie darbnīcām)
Renda 14.04. 10.30 08.06. 11.00 20.07. 11.00 18.08. 11.00 „Mehāniskā darbnīca”
Venta 07.04. 10.30 02.06. 10.30 13.07. 10.30 15.08. 14.00 „Darbnīcas”
Novadnieki   02.06. 11.00 13.07. 11.00   Nākotnes iela 2 (pie degv. bāzes)
Snēpele 11.04. 11.00 16.06. 11.30 18.07. 12.00 22.08. 10.30 „Snēpeles darbnīcas”
Turlava 06.04. 12.30 09.06. 12.00 28.07. 13.00 29.08. 13.00 Kalte „Kupšas”
Ķikuri 06.04. 14.30 15.06. 11.30 28.07. 14.00 26.08. 10.30 „Raimondi” (pie šķūņa)
Maras 15.04. 12.00       „Andiņi” (pie autopieturas)
Vārme 07.04. 11.00 02.06. 12.00 13.07. 12.00 18.08. 15.00 „Centra garāžas”

Uzziņām –  tālrunis 29185139 vai 29920594, vai www.vtua.gov.lv.
Atgādinājums! Lūdzu pārbaudiet, vai jūsu traktortehnikas vadītāja apliecībai nav beidzies derīguma termiņš.

jānIS LInDE, VTua Tehniskās uzraudzības departamenta 
Kurzemes reģiona nodaļas vecākais inspektors Kuldīgā
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Šogad pirmā pagastu sapulce 
notika Pelčos 14. martā. Lai arī 
sanākušo pulks nebija liels, jau-
tājumus saņēma gan SIA „Kul-
dīgas komunālo pakalpojumi” 
(KKP) pārstāvji, gan Domes 
priekšsēdētāja Inga Bērziņa.

Ir nozīmīgi pareizi 
šķirot atkritumus
Klātesošos uzrunāja KKP pār-

stāvis Kaspars Poriķis, kurš iedzī-
votājus aicināja šķirot atkritumus, 
uzsverot, ka par tādiem atkritumiem 
nav jāmaksā. Šķirotajos atkritumos 
ietilpst papīrs, stikls (izņemot logu 
stikls), plastmasa un polietilēna plē-
ves. Arī privātmājās dzīvojošajiem ir 
iespēja šķirot atkritumus, par kārtību 
vienojoties ar KKP. Iedzīvotājiem 
aktuāls šķita jautājums, ko darīt ar 
vecajiem ledusskapjiem, dīvāniem 
un būvgružiem. Vai vecās mēbeles 
drīkst likt pie koplietošanas kontei-
neriem vai tomēr iepriekš jāpiesaka. 
K.Poriķis skaidroja, ka bez maksas 
Dārzniecības ielā 9, Kuldīgā, pie-
ņem nolietotas elektropreces (ledus-
skapjus, televizorus, datortehniku 
un citas sadzīves elektroierīces), 
kurām nodošanas brīdī jābūt sākot-
nējā komplektācijā, tās nedrīkst būt 
izjauktas pa detaļām. Par lielgabarīta 
atkritumiem (dīvāniem, galdiem, 
skapjiem u.c.) un būvgružiem ir 
jāmaksā. Ja iedzīvotājiem pašiem 
ir iespēja nolietotās mantas aizvest 
uz Dārzniecības ielu, to drīkst darīt. 

16. martā Rendas pagastā notika 
ikgadējā iedzīvotāju sapulce, 
kurā pagasta ļaudis varēja uzdot  
jautājumus speciālistiem, kā arī 
uzklausīt viņu informāciju par 
plānotajiem darbiem.

Kuldīgas novada Domes priekš-
sēdētāja Inga Bērziņa rendeniekiem 
pastāstīja par lielākajiem būvnie-
cības plāniem, aktuālo izglītības 
jomā un iedzīvotāju labklājības 
veicināšanu šajā gadā. Nākamajā 
mācību gadā brīvpusdienas paredzē-
tas visiem skolēniem līdz 12. klasei. 
„Lauku bērni brīvpusdienas ēd labi, 
taču, ja kāds skolēns pusdienas ēst 
nevēlas, aicinu vecākus uzrakstīt 
iesniegumu un par to informēt 
pašvaldību, lai mēs šo naudu varētu 
novirzīt citiem mērķiem. Nākotnē 
plānojam brīvpusdienas ieviest arī 
5 – 6 gadus veco bērnu grupiņās,” 
pastāstīja I.Bērziņa.

Sapulcē iedzīvotāji tika mudināti 
aktīvāk izmantot e-talonu sistēmu. 
Pārvaldes vadītāja Inta Freiberga 
atzina, ka caur Rendu kursē starp-
pilsētu autobusi, kuros nav e-talona 
nolasīšanas iekārtas, tāpēc iedzīvo-
tājiem biļetes jāglabā un mēneša 
beigās jāiesniedz pārvaldē, saņemot 
pašvaldības noteiktos EUR 5.

Sakops lauku ceļus
I.Freiberga informēja, ka šajā 

gadā par Eiropas projektu naudu 
plānots sakārtot veco Kuldīgas ceļu, 
kas šobrīd ir ļoti sliktā stāvoklī. 
„Cerēsim, ka tas izdosies un mums 
būs par vienu sakārtotu ceļu vairāk. 
Cenšamies greiderēt, tīrīt sniegu. 
Pagājušajā gadā izdevās uzlabot, tā 
saucamo, ezeru ceļu – izrakām sānu 
grāvjus un pielīdzinājām virsmu,” 
pastāstīja I.Freiberga. Šogad uzlabos 

Iedzīvotāji aicināti uz sapulcēm
Novada pagastu iedzīvotāji aicināti apmeklēt sapulces, kurās Kuldīgas 

novada Domes vadībai, Valsts policijas un SIA „Kuldīgas komunālie pa-
kalpojumi”, SIA „Kuldīgas siltumtīkli” darbiniekiem, kā arī citu nozaru 
pārstāvjiem varēs uzdot visus interesējošos un neskaidros jautājumus.

Sapulces notiks:
30. martā 16.00 – Laidu skolas brīvā laika pavadīšanas centrā;
4. aprīlī 18.00 – Rumbas pagastā, Mežvaldē, pagasta namā;
7. aprīlī 18.00 – Turlavas kultūras namā;
8. aprīlī 10.00 – Īvandes muižā;
11. aprīlī 18.00 – Padures pagasta pārvaldes ēkā;
12. aprīlī 16.00 – Vārmes jauniešu centrā;
14. aprīlī 17.00 – Ēdoles kultūras namā;
18. aprīlī 17.00 – Kurmāles pagasta pasākuma zālē;
20. aprīlī 14.00 – Gudenieku kultūras namā;
25. aprīlī 17.00 – Kabiles kultūras namā.

Iedzīvotāju sapulce Pelču pagastā

Maksa tiek rēķināta pēc apjoma. Ja 
nav iespēja pašiem aizvest mēbeles 
vai elektropreces, par to var ziņot 
KKP Pilsētas laukumā 2, 216. ka-
binetā vai Dārzniecības ielā 9, kā 
arī rakstīt e-pastā: kkp@kuldiga. lv. 
Ja veco lietu ir sakrājies daudz vai 
tiek veikti remonti, var pieteikt bū-
vgružu konteinerus. 8 kubikmetru 
ietilpības konteiners izmaksā EUR 
156 ar PVN, un šajos konteineros 
var mest visa veida atkritumus, 
tos nešķirojot. Ja konteineru vajag 
tikai būvgružiem, tad izmaksas ir 
nedaudz zemākas – EUR 115. Arī 
būvgružus iedzīvotāji paši var vest 
uz Dārzniecības ielu.

Diskusijas izraisīja jautājums par 

tukšo pudeļu taras maiņas punkta 
ieviešanu, bet K.Poriķis norādīja, 
ka tas nav KKP kompetencē un šīs 
sistēmas ieviešana ir citu iestāžu 
pārziņā. 

Pārmaiņas namu 
apsaimniekošanā
Namu apsaimniekošanas speciā-

liste Kristīne Silvestrova aicināja 
iedzīvotājus zvanīt, ja tie vēlas 
sasaukt iedzīvotāju sapulces. Viņa 
arī informēja par izmaiņām namu 
apsaimniekošanas maksā saistībā 
ar MK pieņemtajiem grozījumiem 
PVN likumā, kas paredz no 2016. 
gada 1. jūlija aplikt ar nodokli maksu 

par dzīvojamo māju apsaimnie-
košanu un pārvaldīšanu. Lai KKP 
speciālisti būtu pieejami arī pagastu 
ļaudīm, tiks noteikts pieņemšanas 
laiks pagastos, kad pagastmājā KKP 
darbinieki pieņems iedzīvotājus. Par 
pieņemšanas laikiem informācija 
tiks izziņota gan pagastmājā, gan 
vietējos informatīvajos izdevumos.

atskats uz pērno gadu un 
plāni šajā gadā
Pārvaldes vadītāja Dace Cielava 

informēja pagasta ļaudis par paveik-
to aizvadītajā gadā un stāstīja par 
darāmajiem darbiem šogad. 

2015. gadā pagastā piedzimuši 
17 bērniņi, deklarēti 1076 cilvēki, 
e-talonus izmanto 15 seniori un 
75 skolēni. Šogad paredzēts veikt 
remontu un pārbūvi doktorātā, lai 
tas varētu turpināt darboties pēc tam, 
kad ārsts būs nokārtojis formalitātes. 
Naudu ieguldīs arī ūdens novadī-
šanai un ceļu sakārtošanai Ābeļu 
ciemā, kā arī veco ceļa zīmju atjau-
nošanai. D.Cielava aicināja aktīvi 
iesaistīties pagasta dzīvē, apmeklēt 
pasākumus un atbalstīt savējos. 
Tuvākais pasākums notiks jau 25. 
martā – Lieldienu svinēšana. No 
7. marta līdz 7. aprīlim izsludināts 
projektu konkurss „Darīsim paši!”, 
kur biedrības un iedzīvotāju grupas 
var iesniegt savus projektus vides 
labiekārtošanai. 16. aprīlī pagastā 
notiks sakopšanas talka. 

Priecīgās ziņas – tiks remontēts 

Pelču pils jumts un kāpnes, kā arī 
remonts ieplānots bērnudārza grupi-
ņām. Nozīmīgs pasākums gaidāms 
vasarā, kad Pelčos notiks 3x3 no-
metne, kas pulcēs aptuveni 350 da-
lībnieku. Priekšsēdētāja I.Bērziņa 
aicināja atsaukties viesmīlīgos pa-
gasta iedzīvotājus, kuri būtu gatavi 
dot naktsmājas nometnes dalībnie-
kiem. Visi tika aicināti apmeklēt 
nometnes pasākumu 27. jūlijā, kad 
te ieradīsies Latvijas eksprezidente 
Vaira Vīķe-Freiberga.

Jautāta par ceļiem un to stāvokli, 
I.Bērziņa norādīja, ka ar VAS „Lat-
vijas Valsts ceļi” ievadītas sarunas 
par aptuveni 3 km ceļa Kuldīga – 
Pelči (gar d/s „Kurzemīte”) asfaltē-
šanu. Pašvaldība, ja „Latvijas Valsts 
ceļi” asfaltēšanai piekritīs, apsolī-
jusies asfaltēt šī ceļa daļu Kuldīgas 
pilsētas robežās.

Noslēgumā priekšsēdētāja in-
formēja klātesošos par uzsāktajiem 
būvdarbiem Kuldīgas pilsētā, ie-
sniegtajiem projektiem un nākotnes 
plāniem uzņēmējdarbības veicināša-
nā. Lai varētu īstenot kādu nozīmīgu 
projektu, lūgums atsaukties Kaltiķu 
ķieģeļu cepļa ēku īpašniekam, 
sazinoties ar Kuldīgas novada paš-
valdības speciālisti E.Pētersoni pa 
tālruni 27091623 vai e-pastā: evita.
petersone@kuldiga.lv.

EVITaS PĒTErSOnES, 
Kuldīgas novada Domes 

priekšsēdētājas vietnieka palīdzes, 
teksts un foto

Pelču pagasta pārvaldes vadītāja Dace Cielava iedzīvotājus informēja par pa-
veikto aizvadītajā gadā un pastāstīja par lielākajiem pasākumiem un veicamajiem 

darbiem šogad.

Rendeniekus aicina aktīvāk iesaistīties
labklājības celšanā

vēl dažus grantētos ceļus.
Pārvalde šogad pārņems kapsētu 

apsaimniekošanu. Teritorijas ir 
apskatītas, noteikts arī, kuri koki ir 
bīstami. Tos plāno novākt.

Tāpat pārvaldes vadītāja aicināja 
vecākus pieskatīt savus bērnus, jo 
skolēnu brīvlaikā izdemolēts trena-
žieru laukums un autobusu pietura, 
izgāzti papīrgrozi.

Arī šajā gadā pagasts svinēs ikga-
dējos pasākumus – labdarības kon-
certu „Eņģeļi pār Latviju”, pagasta 
svētkus, valsts svētkus. I.Freiberga 
papildināja: „Skaists pasākums ir 
veltīts mīlestības dienai. To apmeklē 
dažāda gadagājuma cilvēki, ir iespē-
ja klausīties koncertu, padejot.”

aktuālais namu 
apsaimniekošanā
SIA „Kuldīgas komunālie pa-

kalpojumi” (KKP) pagastu daudz-
dzīvokļu māju speciāliste Kristīne 

Silvestrova sanākušos informēja 
par aktuālo māju apsaimniekošanā. 
Rendā gandrīz 90% māju ir slēgušas 
pilnvarojuma līgumu ar KKP. Katrai 
mājai ir atšķirīga apsaimniekošanas 
maksa, tās lielums atkarīgs no tā, 
kādi ieguldījumi mājai nepiecieša-
mi. Svarīgi arī, cik paši iedzīvotāji 
ir gatavi ieguldīt savu darbu un 
laiku. Daudzdzīvokļu māju iedzīvo-
tāji bieži vien dažādus darbus dara 
paši – pļauj zāli, uzkopj teritoriju, 
veic sīkos remontus u.c. – tādējādi 
veidojot mājai lielāku uzkrājumu. 
„Liepziediem” Ozolos ir visaugstākā 
apsaimniekošanas maksa, jo lielu 
daļu pakalpojumu mājai veic KKP 
un tā tiek tērēta uzkrātā nauda.

Jaunums šajā gadā ir pievienotās 
vērtības nodoklis (PVN), kas no 1. 
jūlija tiks piemērots arī apsaimnie-
košanas pakalpojumam, tādējādi 
palielinot rēķinu par 21%. Šādu 
lēmumu pieņēmis Ministru kabinets. 
K.Silvestrova skaidroja: „PVN tiks 

piemērots pie rēķina kā priekšno-
doklis, tāpēc tad, kad pakalpojums 
tiks sniegts no uzkrātās mājas nau-
das, tas tiks apmaksāts bez PVN.”

Turpina iesākto praksi
Tiem iedzīvotājiem, kuru mājās 

nav centrālās apkures, bet ir skur-
steņi, jāatceras, ka tie jātīra divas 
reizes gadā. Tāpat nedrīkst aizmirst 
par krāšņu tīrīšanu. Līgums šogad 
noslēgts ar Brīvprātīgo ugunsdzē-
sēju biedrību. 

Arī šogad iedzīvotājiem aktuāls 
bija jautājums par atkritumu kontei-
neriem. Dažām mājām ir slēdzami 
konteineri, un visiem dzīvokļu īpaš-
niekiem ir atslēgas. Šādā situācijā 
jebkurš no malas nevar izmest savus 
atkritumus. Māja norēķinās par to 
daudzumu, kas tiek izvests, maksu 

dalot uz faktiski mājā dzīvojošo 
cilvēku skaitu.

Būs iespēja uzdot
 jautājumus klātienē
KKP organizēs pieņemšanas 

laikus pagastos, lai tie iedzīvotāji, 
kuri nevar nokļūt Kuldīgā, var 
savā pagastā satikt un aprunāties 
ar KKP speciālistiem par dažādām 
aktualitātēm. Par tikšanās laikiem 
KKP informēs tuvākajā laikā. Tāpat 
daudzdzīvokļu māju iedzīvotāji aici-
nāti informēt KKP speciālistus par 
māju problēmām un bojājumiem, jo 
apsaimniekotājs, neesot uz vietas, 
tik labi nepārzina situāciju.

SIGnETaS LaPIŅaS, 
sabiedrisko attiecību speciālistes, 

teksts un foto

Kuldīgas novada Domes priekšsēdētāja Inga Bērziņa ikgadējā iedzīvotāju 
sapulcē atbildēja uz visiem jautājumiem.
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15. martā Kuldīgas vieglatlētikas 
manēžā notika Kuldīgas novada 
pašvaldības organizēta Veselības 
diena, kas veltīta mācību iestāžu 
darbinieku veselīgas dzīves popu-
larizēšanai.

Veselības dienā mācību iestāžu 
darbinieki bez maksas varēja pār-
baudīt sirds un ādas veselību, veikt 
plaušu tilpuma mērījumus, kāju 
vēnu skrīningu, piedalīties jogas un 
nūjošanas nodarbībās iesācējiem, 
„bodyART” funkcionālā un „Body-
Balance” treniņā, baudīt meditāciju 
gongu skaņās, kā arī piedalīties rīta 
rosmē brīvā dabā.

Pasākuma dalībnieki tika aicināti 
apmeklēt roku, plecu un muguras 
masāžas, manikīru, kā arī nobaudīt 

vitamīniem bagātas uzkodas un dzē-
rienus veselīgā uztura pieturā, kuru 
piedāvāja Kuldīgas Tehnoloģiju un 
tūrisma tehnikuma pasniedzēji un 
topošie speciālisti. Stila konsultācijas, 
frizūras un meikapu sniedza stiliste 
Zane Melnace.

Mācību iestāžu komandas pieda-
lījās piedzīvojumu spēlē „Klasītes”, 
lai pārbaudītu savas zināšanas un 
prasmes dažādu ar skolu mācību 
priekšmetiem saistītu uzdevumu 
risināšanā. Pirmo vietu spēlē iegu-
va Kuldīgas PII „Bitīte”-attīstības 
centrs, balvā saņemot viesnīcas 
„Jēkaba sēta” dāvanu karti. 2. vietu 
izcīnīja Ēdoles pamatskola, savu-
kārt 3. – Z.A.Meierovica Kabiles 
pamatskola.

Ikviens pasākuma dalībnieks bija 

aicināts apmeklēt psihologa, saskars-
mes trenera Aivja Kārkliņa sarunu par 
mūsdienu skolotāju un skolēnu, par 
viņu attiecībām, komunikāciju un to 
uzlabošanu.

Pasākumu organizēja Kuldīgas 
novada pašvaldība, Kuldīgas aktīvās 
atpūtas centrs, Kuldīgas novada sporta 
skola, Kuldīgas Tehnoloģiju un tū-
risma tehnikums. Atbalstīja viesnīca 
„Jēkaba sēta”, Kuldīgas novada mu-
zejs un ekskursiju vilcieniņš „Ludis”.

Mācību iestāžu darbinieki atzina, 
ka diena bijusi pozitīva un iedvesmo-
joša. Vislielākā interese izrādīta par 
stila konsultācijām, roku masāžu un 
manikīru.

Nākamā Veselības diena Kuldīgā 
notiks 16. aprīlī, un tajā īpaša uzma-
nība būs veltīta bērnu veselībai.

Kuldīga Lieldienas sagaidīs 
tērpusies skaistā svētku rotā un 
piedāvā iespēju kopīgi svinēt 
Lieldienas – pasākumi notiks 
gan Kuldīgā, gan pagastos.

Krāsaini Lieldienu dekori šo-
gad rotā visu pilsētu. Liepājas ielā 
svētku sajūtu ienes koka muciņas ar 
krāsainiem zariem, bet uz laternām 
ir salidojis 21 krāsains putniņš – 
sarkankrūtīši, cielavas, zvirbulēni 
un zīlītes.

Lieldienu noskaņa pirmo reizi 
tiek ienesta Estrādes parkā ar krāsai-
niem putnu būrīšiem, sniegpulkste-
nītēm un lielām bērnu krāsotām 
olām. Pilsētas laukuma liepiņās 
sakarinātas mazas Lieldienu oliņas, 
savukārt stumbrus silda krāsainās 
tapotās jaciņas. Kuldīgas novada 
pašvaldības Būvniecības nodaļas 
vadītājas vietniece Inese Sulojeva 
pastāstīja: „Šogad Lieldienām izga-
tavots jauns dekors no videi drau-
dzīgiem materiāliem – zaķu ģimene 
skvērā pie ēkas Pilsētas laukumā 2. 
Palielināti krājumi koka mucām ar 
krāsotajiem zariem. Dekoru izgata-
vošanā iesaistīti KKP darbinieki un 
mani kolēģi. Novēlu iedzīvotājiem 
un viesiem, lai saulīte un prieks sir-
dī. Priecīgas Lieldienas!” Šūpoties 
iedzīvotāji un pilsētas viesi aicināti 
Rātslaukumā un Pilsētas dārzā.

LIELDIEnu PaSāKumI PaGaSTOS
ĒDOLĒ
27. martā no 11.00 pie kultūras nama – 

Lieldienu tirdziņš. Interesentus aicina 
pieteikties personīgi kultūras namā vai pa 
tālr. 22013247. Savukārt 12.00 kultūras 
namā – Lieldienu pasākums. Teatralizēts 
uzvedums „Klačiņas turpinās” ar pagasta 
pašdarbnieku piedalīšanos, šūpošanos, olu 
ripināšanu un kaujām, kā arī citām Lieldienu 
izdarībām.

ĪVanDĒ
27. martā 13.00 pie Īvandes muižas – 

Lieldienu pasākums.  
KaBILĒ
27. martā – 11.00 Kabiles ev.lut. baznī-

cā – Lieldienu dievkalpojums; 13.30 saieta 
namā „Sencis” – Lieldienu pasākums (priekš-
nesumi, spēles, rotaļas). Līdzi jāņem krāsotas 
olas atrakcijām, mainīšanai, iedāvināšanai.

LaIDOS
27. martā 11.00 Valtaiķu dievnamā – 

Lieldienu dievkalpojums – koncerts. Pēc tam 
Lieldienu svinēšana Valtaiķos pie bijušās 
pienotavas. 

PaDurĒ
28. martā 14.00 pie Padures klēts  ik-

viens aicināts sagaidīt Lieldienu zaķi, ripināt 
olas, šūpoties, iet rotaļās un jautri pavadīt 
laiku. Bērnus vēlams ietērpt Lieldienu zaļā 
tērpā, būs arī balvas.

PELČOS
27. martā 12.00 pie tautas nama – Liel-

dienu svinēšana: olu ripināšana, šūpošanās, 
spēļu spēlēšana un laba laika pavadīšana. 
Līdzi jāņem krāsotas olas, no kurām tiks 

veidota izstāde; 21.00 tautas namā – atpūtas 
vakars ar grupu „ReGate”. Biļetes iepriekš-
pārdošanā EUR 2, balles dienā – EUR 3.

rEnDā
24. martā 18.00 kultūras namā – pava-

sarīgs koncerts Lieldienu noskaņās kopā ar 
Ēriku Loku un Lieldienu zaķi. Ieeja – EUR 1.

rumBā
26. martā 13.00 „Bukaišos” – Klusā 

sestdiena. Tikšanās ar mācītāju Mārtiņu 
Burki-Burkevicu.

27. martā 11.00 Mežvaldē, 13.00 Ven-
tas ciemā, 15.00 Novadniekos – svinam 
Lieldienas!

SnĒPELĒ
27. martā 14.00 Snēpeles luterāņu baz-

nīcā – Lieldienu dievkalpojums.
28. martā 12.00 brīvdabas estrādē – 

„Lieli zaķi, mazi zaķi...” – svētku pasākums 
kopā ar bērnu deju kolektīvu (šūpošanās, 
oliņu ripināšana, zaķu stafetes, lielo pankūku 
cepšana, vizināšanās ar zirgiem).

TurLaVā
28. martā 13.00 estrādē (sliktu laik-    

apstākļu gadījumā kultūras namā) – svinē-
sim kopā Lieldienas.

VārmĒ
27. martā 8.00 Klosteres baznīcā – Liel-

dienu dievkalpojums.
27. martā 13.00 atpūtas parkā „Aiz- 

upītes” – Lieldienu izdarības kopā ar ama-
tierteātri „Es un Tu”. Līdzi jāņem vārītas un 
krāsotas olas, kā arī nevārītas olas.

Lai visiem veselība, uzplauksme un 
zaļošana!  Priecīgas Lieldienas!

 Lieldienu pasākumi Kuldīgā un pagastos

Lieldienu svinības Kuldīgas 
Pilsētas dārzā
Lieldienu rītā agri jo agri saule 

dancojot tā, ka visa zeme trīc. Lai to 
redzētu un dzirdētu, jāpieceļas līdz 
ar pirmajiem saules stariem. Pa malu 
malām jāsameklē Lieldienu zaķa 
paslēptās oliņas, no vecmāmiņām 
jāuzzina pa kādam noderīgam ticē-
jumam, jāauj kājas un naski jādodas 
uz Pilsētas dārzu, lai jautrā pulkā 
izdziedātu, izdancotu un izšūpotu 
ilgi gaidītās Lieldienas!

Kā allaž, uz pavarda burbuļos 
lielais grāpis pilns ar oliņām, ko dāsni 

dāvājušas vistas dējējiņas. Gan lieli, 
gan mazi savu mākslinieka meista-
rību varēs apliecināt Taureņa, Gaiļa 
un Pūces darbnīcās. Pavasarīgus deju 
rakstus izdancos bērnu deju kolektīvs 
„Stariņš”, līdzi dziedāt aicinās vokā-
lais ansamblis „Karameles”, jautrās 
rotaļu virknēs vedīs folkloras kopa 
„Nārbuļi”, bet šūpošanās priekus 
lielajās šūpolēs varēsiet izbaudīt kopā 
ar jauniešu teātri „Focus”.

Uz tikšanos 27. martā no 12.00 
līdz 14.00 Pilsētas dārzā! 

SIGnETa LaPIŅa, 
sabiedrisko attiecību speciāliste

EDuarDa DamBErGa foto

Kuldīgas pilsētas estrādē šogad novietoti krāsaini putnu būrīši, bērnu krāso-
tas Lieldienu olas un sniegpulkstenītes.

Veselības diena mācību iestāžu darbiniekiem

Katra skola, ievadot Veselības dienu, bija sagatavojusi priekšnesumu. Kuldīgas alternatīvās sākumskolas kolektīvs 
izpildīja atraktīvu deju.

Izglītības iestādes veidoja Kuldīgas gleznu, katra aizpildot kādu neizkrāsotu 
laukumu. Darbojas Kuldīgas Centra vidusskolas direktore Brigita Freija un sporta 

skolotājs Ivo Solomahins.

jana BErGmanE, Kuldīgas aktīvās atpūtas centra direktora vietniece
EDuarDa DamBErGa, InESES KrOnES foto

Z.a.meierovica Kabiles pamatskolas skolotājas izcīnīja 3. vietu 
zināšanu pārbaudes spēlē.
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Pēdējā mācību dienā pirms 
pavasara brīvdienām Kuldīgas 
Mākslas un humanitāro zinību vi-
dusskolas (KMHZV) audzēkņiem 
stundas noritēja nedaudz atšķirīgi 
no ierastā. 

Lai gan skolas pedagogi ir radoši 
arī ikdienā, šajā dienā vēl vairāk bija 
piedomāts, lai, sadarbojoties dažādu 
priekšmetu skolotājiem, mācību 
stundas visiem audzēkņiem no 1. līdz 
pat 12. klasei līdzinātos aizraujošam 
piedzīvojumam.

Skolas direktores vietniece audzi-
nāšanas darbā Aina Tovstuļaka stāsta, 
ka stundu saraksts veidots tā, lai būtu 
gan prieks, gan zināšanas un aizrau-
tība: „Mūsu skolas pamatideja ir, lai 
skolēns mūsu skolā justos laimīgs, 
drošs un radošs. Pirms došanās brīv-
dienās vēlējāmies vēlreiz ar skolēniem 
pārrunāt drošības jautājumus.” Lai 
diena izvērstos interesantāka, kopā ar 
skolotājiem nodarbības vadīja arī citi 
speciālisti, daļa no kuriem ir skolas 
audzēkņu vecāki vai vecvecāki.

Jaunāko klašu skolēniem bija ie-
spēja iepazīt lego robotiku, ko skola 
gatavojas no jaunā mācību gada pie-
dāvāt audzēkņiem. Apvienotajā „bio-
ģeo” stundā sastrādājās bioloģijas un 
ģeogrāfijas skolotāji, kopā strādāja arī 
mājturības un mūzikas skolotāji, piedā-
vājot „mājturību mūzikas ritmos”, bet 
matemātiku šajā dienā mācīja angļu 
valodā. Ķīmijas skolotāja palīdzēja 
audzēkņiem atklāt „zilus brīnumus”, 
uzaicinātais speciālists no Saldus no-
vada vadīja stundu „Putni – pavasara 
vēstneši”, bet, iepazīstot krievu tautas 
svinēto Masļeņicu, ēst pankūkas, dzert 
tēju no patvāra un dziedāt „častuškas” 
piedāvāja krievu valodas skolotāja. 
Vecāko klašu audzēkņiem stundu 
sarakstā bija arī „projektu anatomija” 
jeb iespēja ar speciālistes palīdzību 
apgūt projekta rakstīšanu, lai piedalī-
tos pašvaldības organizētajā konkursā 
„Darīsim paši”, bet skolas medmāsa ar 
palīgiem – Kuldīgas mediķiem – vi-

dusskolēniem vadīja pirmās palīdzības 
stundas, lai iemācītu, kā reāli palīdzēt 
cilvēkam, kas nokļuvis nelaimē. 
A. Tovstuļaka stāsta, ka pedagogi 
apzināti šajā dienā mazāk iesaistījuši 
mākslu, jo tā jau esot skolas ikdienas 
neatņemama sastāvdaļa. Šāda veida 
mācību stundas ļaujot skolotājiem 
nedaudz atkāpties no ikdienas ritma. 
„Mūsu skolā ir ļoti radoši un atsaucīgi 
skolotāji, neviens nav pateicis nē, visi 
strādā, neskaitot stundas un pierādot, 
ka mēs varam vairāk nekā no mums 
prasa,” stāsta A.Tovstuļaka.

neliela un draudzīga

KMHZV ir salīdzinoši neliela – 
skolā mācās 260 skolēnu. Skolas 
vadība uzskata, ka tieši tas ir viens no 
mācību iestādes lielākajiem plusiem, 
jo iespējams radīt omulīgu un drau-
dzīgu gaisotni, kurā visi viens otru 
pazīst, lielākie audzēkņi mīļi izturas 
pret mazākajiem, pasākumos skolēni 
labprāt darbojas jauktās komandās, 
ko veido dažāda vecuma bērniem. 
Arī tradicionālie 18. novembra, Zie-
massvētku, Māmiņdienas koncerti 
un citi pasākumi pārsvarā notiek 
visai skolai kopā. Pedagogi cenšas, 
lai koncertos piedalītos maksimāli 
daudz skolēnu, lai visiem būtu iespēja 
uzstāties. „Neviens nav jāpierunā, 
tas ir goda jautājums – būt koncerta 
dalībniekam,” lepojas A.Tovstuļaka.

Skolā ir tradīcija – 1. septembrī ar 
katru skolēnu, kurš sāk mācīties skolā, 
vienalga, 1., 9. vai kādā citā klasē, 
svinīgi iepazīstina pārējos skolēnus, 
lai viņš justos piederīgs un pagodināts, 
ka kļuvis par šīs skolas audzēkni, 
teic A.Tovstuļaka. Ik gadu septembrī 
skolā notiek skolēnu plenārsēde, kurā 
piedalās 5. – 12. klašu audzēkņi. Tajā 
ikvienam ir iespēja izvērtēt skolu un 
norādīt tās plusus un mīnusus, kā arī 
izteikt ierosinājumus, lai mīnusus pār-
vērstu plusos. Skolas direktore Valda 
Gaure slavē skolēnus par plenārsēdēs 
izteiktajiem noderīgajiem un prak-

15. martā Kuldīgas novada 
Domē noritēja piemiņas dāvanas 
– sudraba karotīšu pasniegšanas 
pasākums, uz kuru tika aicināti 
37 bērniņi.

Karotītes saņēma 16 zēni un 21 
meitene, kuru dzimšana Kuldīgas 
novada Dzimtsarakstu nodaļā reģis-
trēta no 1. janvāra līdz 29. februārim.

14 ģimenēs mazulis ir pirmais 
bērns, 12 ģimenēs – otrais, 8 ģime-
nēs – trešais, 2 ģimenēs – ceturtais, 
bet vienā ģimenē – piektais.

Pavisam neilgā laikā novadā 
dzimuši arī divi dvīnīšu pāri – 16. 
decembrī māsiņa un brālītis  Daniela 
un Artuss Deniss un šogad 6. janvārī 
arī māsiņa un brālītis  Loreta un Niks.

Populārākais vārds jaundzimuša-
jiem ir – meitenēm Dārta (2), Loreta 
(2) un Estere (2), zēniem – Jēkabs 
(2) un Alekss (2).

Diviem zēniem vecāki izvēlēju-
šies divus vārdus – Artuss Deniss un 
Olivers Dāvis, bet meitenēm – Līga 
Lonija, Annija Keita, Agnese Liene 
un Jasmīna Aleksandra.

Pasākumā mazuļus un vecākus 
sveica E.Vīgnera Kuldīgas mūzikas 
skolas koncertmeistare Stella Pav-
loviča un saksofona spēles skolotāja 
Līga Aleksandra Jāvalde. Pēc tam 
visi kopīgi fotografējās uz rātsnama 
kāpnēm.

Kuldīgas novada jaundzimušie uz 
svinīgo pasākumu tiek aicināti reizi 
divos mēnešos, nākamā tikšanās būs 
2016. gada 10. maijā.

Bērniņu vecāki, kuri ir aicināti, 

Sveic novada mazuļus

bet nav apmeklējuši pasākumu un 
saņēmuši mazo piemiņas dāvaniņu, 
gada laikā to var izņemt Kuldīgas 

novada Dzimtsarakstu nodaļā, ja 
bērniņa dzīvesvieta ir deklarēta 
Kuldīgas pilsētā. Ja mazuļa dzī-

vesvieta deklarēta kādā pagastā, 
tad dāvaniņu var saņemt attiecīgajā 
pagasta pārvaldē.

ILOna ĶESTErE, 
Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja

EDuarDa DamBErGa foto

Piemiņas dāvanu – sudraba karotīti saņēma 37 janvārī un februārī dzimušie bērniņi.

Lai skolēni justos labi un droši

tiskajiem ierosinājumiem, kas ļāvuši 
uzlabot dzīvi skolā. 

Dejo, dzied un veido

Jaunākajās klasēs, lai skolēniem 
būtu iespēja vairāk kustēties, papildus 
divām obligātajām sporta stundām, ar 
kurām, pēc skolas vadības domām, ir 
par maz, audzēkņiem ik nedēļu piedā-
vā ritmikas nodarbību un divas tautas 
deju nodarbības. V.Gaure lepojas, ka 
audzēkņi labprāt dejo tautas dejas 
un līdz 4. klasei visi dzied arī korī. 
Mazākajās klasēs visiem ir keramikas 
nodarbības.

Līdzsvars starp eksakto 
un humanitāro
Par spīti skolas nosaukumam, 

kas ietver vārdu „humanitārā”, nav 
tā, ka pēc šīs skolas absolvēšanas 

audzēknim ir iespējas studēt tikai 
humanitāras zinātnes – tas esot mīts. 
Tā kā skolā uztur ciešu saikni ar ab-
solventiem, pedagogiem ir zināms, 
ka absolventu vidū ir daudz tādu, 
kuri izvēlējušies studēt, piemēram, 
astronomiju, fiziku vai kādu no Rīgas 
Tehniskajā universitātē apgūstamajām 
studiju programmām. Piemēram, 
skolas absolvents Dāvis Meike šo-
brīd ir Rīgas Tehniskās universitātes 
doktors un par saviem izcilajiem 
zinātniskajiem sasniegumiem robotu 
energoefektivitātes pētījumos ieguvis 
Vernera fon Sīmensa Izcilības balvu 
un savu pētījumu rezultātus iedzīvi-
nājis vairākās ražotnēs pasaulē. Viņš 
reiz intervijā izteicies, ka tieši eksakto 
un humanitāro priekšmetu veselīgā 
kombinācija skolā ir labākais, kas var 
būt. Pateicoties skolas humanitārajai 
ievirzei, viņš padziļināti mācījies trīs 
valodas, kā arī mākslu, bet tas nav 

traucējis sekmīgi apgūt matemātiku 
un fiziku. Absolventi, kuri skolā 
atgriežas studentu dienu pasākumā 
janvārī, atzinīgi novērtējot to, ka skolā 
pieradina strādāt, ir pietiekami liela 
slodze, tāpēc studijās esot vieglāk.

V.Gaure stāsta, ka svešvalodas 
apgūst no 1. klases, un kopumā 
skolā piedāvā apgūt trīs svešvalodas 
– angļu, krievu un vācu. Vidusskolā 
piedāvā vispārizglītojošo programmu 
ar padziļinātu svešvalodu apguvi, kā 
arī 10. un 11. klasē nodrošina mākslas 
un mūzikas stundas, bet papildus 
iespējams apgūt arī tehnisko grafiku. 
Lai gan programmu ar mākslas ievirzi 
vidusskolā nepiedāvā, tie audzēkņi, 
kuri to vēlas, var papildus doties strā-
dāt pie mākslas pedagogiem.

KrISTĪnE DuĻBInSKa, 
mārketinga un sabiedrisko attiecību 

nodaļas vadītāja
EDuarDa DamBErGa foto

Krievu valodas skolotāja audzēkņus iepazīstināja ar masļeņicu, pankūku ēšanu, tējas dzeršanu no patvāra un „častuškas” dziedāšanu.
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Pieteikšanās 
„Pavasara tirdziņam”

Sākusies tirgotāju pieteikšanās 
„Pavasara tirdziņam” pasākumā 
„Lido zivis Kuldīgā”, kas notiks 
sestdien, 30. aprīlī, no 11.00  
līdz16.00.

Pavasara tirdziņš norisināsies 
Kalna ielā, Rīgas Pedagoģijas un iz-
glītības vadības akadēmijas (RPIVA) 
pagalmā un Pils ielā.

Tirdzniecības organizators pasā-
kumā ir SIA „Kuldīgas komunālie 
pakalpojumi”.

Pieteikties tirdziņam var līdz 
2016. gada 8. aprīlim, aizpildot 
elektronisko pieteikuma veidlapu 
mājaslapā www.kuldiga.lv vai www.
kkp.lv. Papildus jāiesūta tirdzniecī-
bas vietas fotogrāfija e-pastā: baiba.
pirtniece@kuldiga.lv.

Tirdziņā var piedalīties amat-
nieki, amatu pratēji, tautas lietišķās 
mākslas studijas, mākslinieki un 

individuālie meistari, ekoloģiski tīru 
un Latvijā audzētu pārtikas produktu 
ražotāji, našķu un saldumu tirgotāji.

Sīkāka informācija pie „Pavasara 
tirdziņa” organizatores Baibas Pirt-
nieces e-pastā: baiba.pirtniece@kul-
diga.lv vai pa tālruni +371 26603289.

anITa ZVInGuLE, 
SIa „Kuldīgas komunālie pakalpoju-
mi” sabiedrisko attiecību speciāliste

Sāksies reģistrācija 
dalībai velofestivālā

Aprīlī sāksies reģistrācija lielākajam nekomerciālajam velofestivālam 
Latvijā, kas šogad notiks 28. maijā. 

Reģistrēties var interneta vietnē www.velokuldiga.lv gan dienas, gan 
nakts braucienam. Elektroniskā pieteikšanās būs aktīva līdz 25. maijam, 
bet dalībnieki piereģistrēties varēs arī pasākuma dienā reģistrācijas teltīs.

Velofestivāls notiks jau devīto gadu, lai popularizētu aktīvu dzīvesveidu 
un „zaļo domāšanu”. Šogad paredzēti trīs dažāda garuma maršruti – 12, 25 
un 40 km,  kas vedīs pa Riežupes dabas parku, Ventas ieleju un Maņģenes 
mežiem. Dalībniekiem būs iespēja apstāties speciāli veidotās pieturās, lai iz-
pildītu dažādus uzdevumus, veldzētu slāpes, baudītu dabu un labu kompāniju.

Notiks arī tradicionālais nakts brauciens ar noslēgumu Pilsētas dārzā, 
kurā varēs vērot dienas brauciena videoreportāžu, nakts brauciena tiešraidi, 
spožāko dalībnieku parādi, nakts kino programmu un koncertu.

Organizētāji un labvēļi būs parūpējušies par īpaši plašu balvu klāstu un 
aizraujošu dienas programmu Pilsētas estrādē.

Velofestivālu organizē Kuldīgas aktīvās atpūtas centrs sadarbībā ar Kul-
dīgas novada Domi un Kuldīgas novada sporta skolu. Vairāk informācijas 
meklējiet interneta vietnē www.velokuldiga.lv.

jana BErGmanE, 
Kuldīgas aktīvās atpūtas centra vadītāja vietniece 

KKP rēķinus varēs saņemt internetbankā
No šā gada aprīļa SIA „Kuldīgas 
komunālie pakalpojumi” (KKP) 
rēķinus klienti varēs saņemt arī 
„Swedbank” internetbankā, kā 
arī izmantot iespēju rēķiniem 
pieslēgt automātisku apmaksu.

Pakalpojums rēķinu maksātājiem 
ir bez maksas. Kuldīgas novada ie-
dzīvotāji ar e-rēķinu varēs apmaksāt 
nekustamā īpašuma apsaimnie-
košanu, sadzīves sauso atkritumu 
izvešanu un sētnieku pakalpojumus.

E-rēķinu saņemšana būtiski uz-
labos KKP klientu apkalpošanu un 
servisu, bet iedzīvotājiem ietaupīs 
laiku un nākotnē arī naudu, jo papīra 
rēķinu izsūtīšanai pa pastu plānots 
noteikt samaksu.

KKP valdes priekšsēdētājs Pē-
teris Gobzemis: „Mūsu uzņēmuma 

e-rēķins „Swedbank” internetbankā 
ir šodienas modernā informācijas 
tehnoloģiju laikmeta nepieciešamī-
ba. Atsakoties no ikmēneša rēķinu 
saņemšanas papīra formātā, mēs 
kopīgi sargājam dabas resursus un 
būtiski ietaupām finanšu līdzekļus. 
Pēdējā gada laikā īpaši un dažādos 
veidos esam aicinājuši klientus 
saņemt rēķinus elektroniski gan par 
sadzīves sauso atkritumu izvešanu, 
gan apsaimniekošanu. Pieaugošais 
lietotāju skaits apliecina, ka elek-
troniskajā vidē saņemt rēķinus ir 
daudz ērtāk, jo, lai arī pamazām, bet 
pieaug to klientu skaits, kas atsakās 
no papīra rēķiniem.”

„Katru mēnesi iesūtīto e-rēķinu 
skaits turpina pieaugt. Maksātājam 
tas dod iespēju saņemt savus rēķi-
nus vienuviet, kur uzreiz var tos arī 

apmaksāt vai pieslēgt automātisko 
apmaksu. Savukārt rēķinu piegādā-
tāji tādējādi var palielināt regulāro 
maksātāju skaitu, uzlabot maksā-
šanas disciplīnu, kā arī saņemt au-
tomatizētas, strukturētas atskaites,” 
saka Beāte Krauze, „Swedbank” 
naudas plūsmas un e-produktu daļas 
vadītāja.

E-rēķinu risinājums sniedz iespē-
ju saņemt savus rēķinus vienuviet 
internetbankā, tos pārskatīt un ērti 
apmaksāt ar vienas pogas nospieša-
nu, turklāt var izmantot arī rēķinu 
automātisku apmaksu. Patlaban 
„Swedbank” klientiem pieejama jau 
44 uzņēmumu e-rēķinu apmaksa. 

anITa ZVInGuLE, 
SIa „Kuldīgas komunālie pakalpo-

jumi” sabiedrisko attiecību speciāliste

Skanīgais pavasaris
E.Vīgnera Kuldīgas mūzikas 
skolā pavasaris iesācies rosīgs, 
muzikālām aktivitātēm bagāts. 

9. un 10. martā XI Starptautiskajā 
Kurzemes un Žemaitijas reģionu 
mūzikas skolu pūšaminstrumentu un 
sitaminstrumentu nodaļu audzēkņu 
konkursā Saldū ar lieliskiem pa-
nākumiem piedalījās mūsu skolas 
audzēkņi.

Jaunāko klašu grupā 1. vietu 
ieguva Una Lorberga (1. saksofona 
klase, skolotāja Līga Aleksandra 
Jāvalde), 2. vietu – Sintija Ešenvalde 
(2. flautas klase, skolotāja Heda Au-
ziņa), 3. vietu – Jēkabs Krūmiņš (1. 
sitamo instrumentu klase, skolotājs 
Andris Ērglis). Vidējo klašu grupā 
2. vieta Annijai Kleinbergai (5. 
klarnetes klase, skolotājs Valentīns 
Vinokurovs), jāpiezīmē, ka 1. vieta 
šajā grupā netika piešķirta, vēl 2. 
vietā – Ilva Ešenvalde (4. saksofona 
klase, skolotāja L.A.Jāvalde), bet 
atzinība – Ievai Ķemlerei (4. flautas 
klase, skolotāja H.Auziņa). Vecāko 
klašu grupā 1. vieta – Rebekai 
Jāvaldei (6. saksofona klase, skolo-
tāja L.A.Jāvalde), 2. vieta – Valtam 
Vaivadam (7. sitamo instrumentu 
klase, skolotājs A. Ērglis), 1. vietu 

šajā grupā nepiešķīra, bet 3. vietā – 
Anastasija Gailīte (6. flautas klase, 
skolotāja H.Auziņa). Audzēkņu 
sniegumu muzikāli bagātināja kon-
certmeistares – skolotājas Līga 
Saulgrieze un Stella Pavloviča. Pū-
šamo instrumentu nodaļas vadītāja, 
skolotāja H.Auziņa pastāstīja, ka 
visi specialitāšu skolotāji piedalīju-
šies arī žūrijas darbā un konkurss iz-
skanējis pozitīvā, radošā atmosfērā.

Savukārt Kuldīgas Mākslas namā 
11. martā izskanēja jau 10.  Kurze-
mes reģiona mūzikas skolu vispārējo 
klavieru un klavieru (vokālās mūzi-
kas – kora klase) festivāls „Notici 
sev”, kura idejas autores un orga-
nizētājas ir mūsu skolas skolotājas 
Māra Šlakorcina un L.Saulgrieze. 
Šis festivāls ir neparasts ar to, ka 
audzēkņiem, kuri tajā piedalās, 
klavieres nav specialitāte, bet pa-
pildu instruments, ar kuru izteikt 
sevi mūzikā. Un vēl – katru gadu 
programmā ir kāda vienojoša tēma, 
kas rosina meklēt, iemācīties un 
iepazīstināt citus ar savu muzikālo 
atradumu.

Stāsta skolotāja M.Šlakorcina: 
„Šī gada festivāla tēma bija „Iz-
spēlēsim pasauli” ar domu, ka caur 

mūziku mēs varam apceļot pasauli, 
to izspēlējot mūzikas skaņās. Fes-
tivālā piedalījās 21 audzēknis un 
17 skolotāji no Kandavas, Sabiles, 
Saldus, Nīgrandes, Dobeles, Em. 
Melngaiļa Liepājas, Ventspils, Pilte-
nes un E.Vīgnera Kuldīgas mūzikas 
skolas. Mūsu skolu pārstāvēja 6. 
vijoles klases audzēkne Agnese 
Zeltiņa (skolotāja L.Saulgrieze)”.

Bet IV Jāzepa Vītola bērnu un 
jauniešu koru un vokālo ansambļu 
konkursā „Lai skan!”’, kas šogad 
veltīts komponista Jēkaba Graubiņa 
130. jubilejas gadadienai, kā goda 
viesis koncertēja „Cantus” (diriģen-
tes Maruta Rozīte un Maruta Griga-
le). Tā bija atbildīga uzstāšanās, jo 
koris ir iepriekšējā konkursa Lielās 
balvas laureāts.

Marta nogalē savu sniegumu de-
monstrēs stīdzinieki. 23. martā 16.00 
Mākslas namā koncertēs 1. – 5. 
klašu audzēkņi, bet 30. martā 17.00 
izskanēs 6. – 8. klašu audzēkņu un 
skolas kamerorķestra (diriģente 
Velta Jūrmale) piecu gadu jubilejas 
koncerts. Uz tikšanos!

VaIra LEITE, 
E.Vīgnera Kuldīgas mūzikas skolas 

skolotāja

Olimpiāžu uzvarētāji
Vācu valodas olimpiādē 8. 

klašu audzēkņiem 22. februārī 
piedalījās 9 skolēni no Kuldīgas 
2. vidusskolas un Kuldīgas Centra 
vidusskolas.

1. vietā – Edgars Haritons (Kul-
dīgas 2. vsk., sk. Selva Rozentāle), 
2. – Justīne Ansone (Kuldīgas Cen-
tra vsk., sk. Monta Svilpe, Guntra 
Buivida). Atzinību saņēma Krista 
Miļēviča (Kuldīgas Centra vsk., sk. 
M.Svilpe, G.Buivida).

Latviešu valodas un literatūras 
olimpiādē 22. februārī piedalījās 
21 skolēns no visām novada skolām, 
izņemot Turlavas pamatskolu.

1. vietā – Vanesa Pirina (Kuldī-
gas Centra vsk., sk. Alda Januša), 
2. – Kristīne Grīnberga (V.Plūdoņa 
Kuldīgas ģimn., sk. Inta Brasle), 3. – 
Betija Grabovske (Kuldīgas Centra 
vsk., sk. A.Januša). Atzinību saņēma 
Romija Vārpiņa (Kuldīgas 2. vsk., sk. 
Anita Laula), Annija Šīrante (Kuldīgas 
Centra vsk., sk. Maija Ļeļa) un Agnese 
Zeltiņa (Kuldīgas pamatsk., sk. Rita 
Bērtule).

Ģeogrāfijas olimpiādē 24. feb-
ruārī piedalījās 19 skolēni no visām 
novada vidējās izglītības iestādēm.

1. vietā – Ēriks Rudziks (V.Plū-
doņa Kuldīgas ģimn., sk. Anita 
Balode), 2. – Laura Balandiņa 
(Kuldīgas 2. vsk., sk. Daina Rasa), 
3. – Anna Kricka (V.Plūdoņa Kul-

dīgas ģimn., sk. A.Balode) un Daira 
Elizabete Roķe (Kuldīgas Mākslas 
un humanitāro zinību vsk., sk. Santa 
Zeidaka). Atzinību saņēma Oskars 
Šēlis (Kuldīgas 2. vsk., sk. D.Ra-
sa), Kārlis Zatlers (Kuldīgas Centra 
vsk., sk. Iveta Eglīte) un Līva Luīze 
Bleive (V.Plūdoņa Kuldīgas ģimn., 
sk. A.Balode).

Mājturības un tehnoloģiju 
I olimpiādē 2. martā piedalījās 29 
skolēni no visām novada skolām, iz-
ņemot Laidu pamatskolu. Olimpiādes 
darbi tika vērtēti divās klašu grupās.

5., 6. klašu grupā 1. vietā – Ieva 
Valdmane, 2. – Lineta Zīberga (abas 
no Kuldīgas Mākslas un humanitāro 
zinību vsk., sk. Ruta Lapsa), 3. – 
Luīze Bādere (Vilgāles pamatsk., 
sk. Inete Megne). Atzinību saņēma 
Anda Dadze (Kuldīgas Alternatīvā 
sākumsk., sk. Signe Lūse).

7., 8. klašu grupā 1. vietā – Estere 
Jēkabsone (Kuldīgas Centra vsk., sk. 
Gita Mazā), 2. – Laura Elīza Freimane 
(Kuldīgas Mākslas un humanitāro 
zinību vsk., R.Lapsa), 3. – Monta 
Tetere (Ēdoles pamatsk., sk. Aiga 
Ciekale). Atzinību saņēma Alise Luk-
ševica (V.Plūdoņa Kuldīgas ģimn., sk. 
S.Lūse) un Agnese Zeltiņa (Kuldīgas 
pamatsk., sk. Kristīne Dūviņa).

Mājturības un tehnoloģiju 
II  olimpiādē 2. martā piedalījās 
18 skolēni no visām novada skolām, 

izņemot Kuldīgas Centra vidusskolu 
un Laidu pamatskolu. Olimpiādes 
darbi tika vērtēti divās klašu grupās.

6., 7. klašu grupā 1. vietā – Ed-
gars Ērglis (Vārmes pamatsk., sk. 
Aivars Ērglis), 2. – Raivis Martin-
sens (Kuldīgas pamatsk., sk. Māris 
Saulgriezis), 3. – Lauris Ābele (Kul-
dīgas 2. vsk., sk. Guntis Jankovskis).

8., 9. klašu grupā 1. vietā – Māris 
Zikmanis (Kuldīgas pamatsk., sk. 
Andris Lagzdiņš), 2. – Aleksis Plāts 
(Vārmes pamatsk., sk. A.Ērglis), 3. – 
Tomass Polis (Z.A.Meierovica Kabi-
les pamatsk., sk. Rihards Lasmanis).

Angļu valodas olimpiādē 10. – 
12. klašu skolēniem 8. martā pie-
dalījās 20 skolēni no visām nova-
da vidējās izglītības iestādēm un 
Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma 
tehnikuma. Olimpiādes darbi tika 
vērtēti divās klašu grupās.

10. klašu grupā 1. vietā – Luīze 
Šteina (Kuldīgas Centra vsk., sk. 
Līga Lapsa), 2. – Niklāvs Brašs 
(Kuldīgas 2. vsk., sk. Vija Pēterso-
ne), 3. – Nika Nikola Raksa (Kuldī-
gas Centra vsk., sk. L.Lapsa).

11., 12. klašu grupā 1. vietā – Laura 
Āboliņa (Kuldīgas Centra vsk., sk. 
L.Lapsa), 2. – Asnate Matroze, 3. – 
Normunds Brižs (abi no V.Plūdoņa 
Kuldīgas ģimn., sk. Vineta Pērkone). 
Atzinību saņēma Rihards Lūciņš un 
Pēteris Cimoška (abi no V.Plūdoņa 

Kuldīgas ģimn., sk. V. Pērkone).
Ģeogrāfijas olimpiādē 7., 8., 

9. klašu skolēniem 9. martā pie-
dalījās 45 skolēni no visām novada 
skolām, izņemot Vārmes pamatsko-
lu. Olimpiādes darbus vērtēja divās 
klašu grupās.

7. klašu grupā 1. vietā – Ag-
nese Zeltiņa (Kuldīgas pamatsk., 
sk. Santa Zeidaka), 2. – Gustavs 
Nolle, 3. – Valts Vaivads (abi no 
Kuldīgas Centra vsk., sk. Iveta 
Eglīte). Atzinību saņēma Romija 
Vārpiņa (Kuldīgas 2. vsk., sk. Dai-
na Rasa), Ennija Grēta Fiļippova 
(Kuldīgas Mākslas un humanitāro 
zinību vsk., sk. S.Zeidaka), Amanda 
Grazde-Grazna (Ēdoles pamatsk., 
sk. Gunita Meiere).

8., 9. klašu grupā 1. vietā – 
Kristaps Mikāls (Kuldīgas Centra 
vsk., sk. I.Eglīte), 2. – Andrejs 
Štrāls, 3. – Kārlis Rimaševskis (abi 
no Kuldīgas pamatsk., sk. S.Zeida-
ka). Atzinību saņēma Paula Ante, 
Rolands Kristofers Kangīzers, Da-
niela Reimane (visi no V.Plūdoņa 
Kuldīgas ģimn., sk. Anita Balode).

22. februārī notika Dzimtās va-
lodas dienai veltīts konkurss 5., 
6. klašu skolēniem. Konkursā pieda-
lījās 14 komandas no visām novada 
skolām, izņemot Laidu pamatskolu.

1. vieta – Kuldīgas Alternatīvās 
sākumskolas komandai (Artūrs Mi-

ķelsons, Matīss Simsons, Maija Gold- 
berga, Daniela Ionašku, sk. Marika 
Reiha), 2. – Z.A.Meierovica Kabiles 
pamatskolas komandai (Elīna Putniņa, 
Henita Podkalne, Alise Dubure, Jānis 
Ešenvalds, sk. Anita Zēberga, Eduards 
Skabis), 3. – Kuldīgas Mākslas un 
humanitāro zinību vidusskolas ko-
mandai (Agnija Paula Zvingule, Diāna 
Zikmane, Jana Brūvere, Mārsija Ieva 
Jurēvica, sk. Rita Kunga).

23. februārī notika konkurss 
„Gudrā pūce” 1. klases skolēniem, 
kurā piedalījās 30 skolēni no visām 
novada skolām, izņemot Turlavas 
pamatskolu.

Diplomus par izcilām zināšanām 
saņēma Erlends Freibergs (Kuldīgas 
Centra vsk., sk. Indra Tīruma), Nelli-
ja Jēkabsone, Laura Līdaka (Kuldīgas 
Mākslas un humanitāro zinību vsk., 
sk. Evita Kņaza), Petra Agnija Las-
mane (Kuldīgas pamatsk., sk. Dace 
Rimaševska), Dāvids Jānis Skuška 
(Kuldīgas Alternatīvā sākumsk., 
sk. Saiva Peskopa), Marta Dārziņa 
(Kuldīgas Alternatīvā sākumsk., 
sk. Inese Vitte), Gustavs Aniņš 
(Ēdoles pamatsk., sk., Dace Jansone), 
Karīna Frīdberga, Jēkabs Krūmiņš 
(Vārmes pamatsk., sk. Daiga Keiša), 
Inguss Jēkabsons (Z.A.Meierovica 
Kabiles pamatsk., sk. Anita Zēberga). 

LILITa maČTama,
 Izglītības nodaļas speciāliste 
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2016. gada 23. marts

SPOrTa PaSāKumI marTā un aPrĪLĪ
26.III 10.00 Kuldīgas novada atklātais čempionāts telpu futbolā;
  KNSS halle, Piltenes iela 25, Kuldīga
26.III 15.00 Latvijas čempionāts florbolā U-16 grupā: Kuldīgas NSS – Liepājas „Kurši”; 
  KNSS halle, Piltenes iela 25, Kuldīga
26.III 18.00 Latvijas čempionāts Nacionālajā līgā volejbolā vīriešiem, 1/4 fināls: 
  Kuldīgas NSS – Madona; KNSS halle, Piltenes iela 25, Kuldīga
26.III 20.30 Latvijas čempionāts florbolā U-18 grupā: Kuldīgas NSS – Babīte; 
  KNSS halle, Piltenes iela 25, Kuldīga
30.III 19.00 Latvijas čempionāts florbolā U-12 grupā: Kuldīgas NSS – „Ogres vilki”; 
  KNSS halle, Piltenes iela 25, Kuldīga
2.IV 9.00 II Baltijas starptautiskās „Boče” sacensības; 
  KNSS manēža, Dzirnavu iela 13, Kuldīga
2.IV 9.00 2016. gada Kuldīgas atklātais dubultspēļu čempionāts novusā vīriešu 
  pāriem; KNK, Liepājas iela 14, Kuldīga
2.IV 12.00 Kuldīgas novada atklātais čempionāts telpu futbolā;
  KNSS halle, Piltenes iela 25, Kuldīga
2.IV 11.00 VEF LJBL-LR čempionāts basketbolā U-16, U-19 grupā; 
  KNSS sporta nams, Virkas iela 13, Kuldīga
3.IV 8.00 II Baltijas starptautiskās „Boče” sacensības; 
  KNSS manēža, Dzirnavu iela 13, Kuldīga
3.IV 12.00 Kuldīgas novada atklātais čempionāts basketbolā; 
  KNSS sporta nams, Virkas iela 13, Kuldīga
5.IV 10.00 Kuldīgas novada atklātās skolēnu sacensības florbolā 2000. – 2003. g.dz. 
  grupā; KNSS halle, Piltenes iela 25, Kuldīga
9.IV 12.00 Kuldīgas novada atklātais čempionāts basketbolā; 
  KNSS sporta nams, Virkas iela 13, Kuldīga
10.IV 12.00 Kuldīgas novada atklātais čempionāts basketbolā; 
  KNSS sporta nams, Virkas iela 13, Kuldīga
12.IV 10.00 Kuldīgas novada atklātās skolēnu sacensības florbolā 2004. – 2007. g.dz. 
  grupā; KNSS halle, Piltenes iela 25, Kuldīga

Var pieteikties fotogrāfijas 
rezidencei Kuldīgā

Līdz 15. aprīlim fotogrāfi un 
mākslinieki, kas strādā ar 
fotogrāfiju, aicināti pieteikties 
fotogrāfijas rezidencei Kuldīgā.

Fotogrāfijas rezidences program-
ma paredzēta fotogrāfiem un māks-
liniekiem, kas strādā ar fotogrāfiju, 
kurus interesē pavadīt laiku Kuldīgā, 
veidojot jaunus darbus vai turpinot 
jau iesāktu projektu.  Rezidence no-
ritēs no 5. līdz 26. augustam, un prog-
rammas ietvaros mākslinieki aicināti 
savos darbos pievērsties Kuldīgai, tās 
iedzīvotājiem un vietējām tradīcijām. 
Programmas mērķis ir sniegt jaunu 
perspektīvu kultūrvēsturiski bagāta-
jai pilsētai un veicināt pārdomas par 
tās identitāti mūsdienās. Rezidenti 
uzturēsies Kuldīgas mākslinieku 
rezidences telpās –  skaistā restaurētu 
koka māju kompleksā ar plašu dārzu, 
pašā pilsētas centrā.

Rezidences laiks sakrīt ar Starp-
tautisko fotogrāfijas vasaras skolu 
(ISSP, 6. – 14. augusts) Pelčos, 
netālu no Kuldīgas. Rezidenti va-
rēs piedalīties ISSP vakara lekciju 
programmā un veidot kontaktus ar 
starptautiskiem fotogrāfijas jomas 
profesionāļiem. Rezidences prog-

rammu organizē ISSP sadarbībā ar 
Kuldīgas mākslinieku rezidenci, kā 
arī ar VKKF atbalstu. Trīs māks-
linieki tiks izvēlēti, balstoties uz 
iesūtīto pieteikumu kvalitāti. 

Fotogrāfijas rezidence Kuldīgā 
notiek kopš 2012. gada, un tajā 
piedalījušies fotogrāfi un māksli-
nieki Adams Golfers (Adam Golfer, 
ASV), Džemils Baturs Gekšērs (Ce-
mil Batur Gökçeer, Turcija), Joanna 
Pjotrovska (Joanna Piotrowska, 
Polija/Lielbritānija), Kristela Ūmsa 
(Christel Ooms, Nīderlande) un Dei-
vids Krīdons (David Creedon, Īrija). 

IEVa rauDSEPa, 
ISSP projektu vadītāja

Grāmatas tiem, kas interesējas 
par vēsturi

Kuldīgas Galvenā bibliotēka 
saviem lasītājiem piedāvā jaunas 
grāmatas par vēsturi.

Nikolaja Kūna izlase „Sengrieķu 
mīti un varoņteikas” teiksmaini un 
kodolīgi satur visu svarīgāko, kas 
mūsdienu cilvēkam būtu jāzina par 
seno grieķu dievu attiecībām, radnie-
cības pakāpēm un varoņu darbiem un 
nedarbiem.

Andreja Vaska grāmatā „No med-
niekiem un zvejniekiem līdz lopkop-
jiem un zemkopjiem: Latvijas aizvēs-
tures senākais posms (10 500. – 1. g.pr. 
Kr.)” aplūkots pats senākais Latvijas 
aizvēstures posms, kas aizsākās ar pir-
mo cilvēku ierašanos mūsu zemē pēc 
ledāja atkāpšanās. Pēc arheoloģiskās 
periodizācijas tas ir akmens, bronzas 
un senākais dzelzs laikmets.

Ievērojamais trimdas vēsturnieks 
Andrievs Ezergailis grāmatā „Caur 
velna zobiem: vācu laiki šodien: 
1941-1945: esejas un domas” turpina 
sava mūža galveno pētījumu tēmu – 
holokaustu un tā norisi, iemeslus, 

sekas Latvijā un Austrumeiropā, 
vienlaikus analizējot šīs 20. gadsimta 
baisās traģēdijas atbalsis un ietekmi 
uz Latvijas un pasaules sabiedrisko 
domu līdz pat mūsu dienām.

Kārļa Kangera monogrāfija „Aiz 
šiem vārtiem vaid zeme: Salaspils no-
metne, 1941 – 1944” stāsta par Salaspils 
nometnes rašanos, celtniecību, pārvaldi, 
ieslodzītajiem, dienas kārtību, darbu, 
represijām un nometnes likvidēšanu.

Voldemārs Hermanis grāmatā „Zem 
LKP kupola: ieskats Latvijas Komunis-
tiskās partijas līkločos (1945 – 1991)” 
piedāvā ieskatu tā laika redzamāko 
Komunistiskās partijas funkcionāru 
gaitās. Daudzi no viņiem iemantojuši 
savdabīgu kompartijas politisko ikonu 
statusu. Autors uzrunājis vairākus 
bijušos komunistus, tomēr ne visi ir 
vēlējušies atklāti vēstīt par to, kādas 
viņu biogrāfijā bijušas izvēles un 
izaicinājumi.

aIja KaDEĢE, 
p/a „Kuldīgas Galvenā bibliotēka” 

bibliogrāfe

Notiks pasākums
„Satiec savu meistaru!”

No 1. līdz 3. aprīlim jau astoto 
reizi notiks pasākums „Satiec 
savu meistaru!”, kad arī Kuldīgā 
mācekļus pie sevis aicinās tautas 
lietišķās mākslas meistari.

1. un 2. aprīlī no 10.00 līdz 16.00 
Baznīcas ielā 5, Kuldīgā, varēs apgūt 
TLMS „Varavīksne” rīkotās aušanas 
nodarbības pie meistarēm Daigas 
Jansones, Vilmas Segliņas, Maijas 
Laķes, Inetas Zalkovskas. Plašāku 
informāciju var saņemt, zvanot 
Daigai Jansonei pa tālr. 29579939 
(dalībnieku skaits ierobežots).

Piektdien, 1. aprīlī, no 18.00 
līdz 20.00 un sestdien, 2. aprīlī, no 
12.00 līdz 15.00 Kuldīgas novada 
muzejā notiks adīšanas nodarbības. 
Maksimālais dalībnieku skaits – 60. 
Piektdien Arita Svenča nodarbībās 
mācīs šūnu rakstu adīšanu, savukārt 
sestdien pie Jolantas Mediņas varēs 
apgūt dažādu cimdu valnīšu adīšanu. 

Informācija: Jolanta Mediņa, tālr. 
26243212, e-pasts: muzejs.jolanta@
inbox.lv, www.kuldigasmuzejs.lv.

Projekta būtība ir vēstīt plašākai 
sabiedrībai par nemateriālā kultūras 
mantojuma saglabāšanu un pārman-
tošanu, kā arī par meistariem, viņu 
zināšanām un prasmēm. „Satiec 
savu meista-
ru!” rīkotāji 
vēlas veicināt 
vietējo kopie-
nu, nevalstisko 
organizāciju, 
valsts un paš-
valdību institūciju, privāto organizā-
ciju sadarbību nemateriālā kultūras 
mantojuma izpausmēs, kā arī Dzies-
mu un deju svētku tradīcijas apzinā-
šanā un popularizēšanā. Pasākumu 
šogad rīko Latvijas Nacionālais 
kultūras centrs sadarbībā ar Latvijas 
novadu un pilsētu pašvaldībām.

Aizvadītajos gados „savu meis-

taru” darbnīcās, studijās, muzejos, 
skolās, kultūras centros, bibliotēkās 
apmeklējuši 18 tūkstoši dažādu 
paaudžu interesentu. „Satiec savu 
meistaru!” ir 2009. gadā aizsāktās 
Tradicionālo prasmju skolas turpi-
nājums, kas iekļauts kopīgā Eiropas 
projektā „Eiropas amatu prasmju 

dienas”. Līdzī-
gi pasākumi, 
kuros tradicio-
nālo prasmju 
zinātāji uzņem 
pie sevis mā-
cekļus, vienlai-

kus notiek arī Francijā, Spānijā, Itā-
lijā, Beļģijā un citās pasaules valstīs. 
Projekts „Eiropas amatu prasmju 
dienas” 2016. gadā norisināsies jau 
desmito reizi, un šogad tam pievie-
nojas arī Igaunija, Polija, Grieķija, 
Nīderlande un Lielbritānija.

SIGnETa LaPIŅa, 
sabiedrisko attiecību speciāliste

Komunistiskā genocīda upuru piemiņas pasākums
25. martā 11.00 piemiņas vietā Kuldīgā, Pētera ielā notiks komunistiskā genocīda upuru piemiņas 
brīdis.

Pasākumu vadīs mācītājs Didzis Skuška. Klātesošos uzrunās Kuldīgas novada Domes priekšsēdētāja 
Inga Bērziņa, Kuldīgas novada Politiski represēto biedrības priekšsēdētāja Cecīlija Kinda un Kuldīgas 
novada muzeja pārstāvji. Izskanēs Kuldīgas kultūras centra zēnu vokālā ansambļa „Triumfs” koncerts.



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 „Poligrāfijas grupa Mūkusala”, Mūkusalas iela 15a, Rīga, LV-1004. Tirāža – 10 077. Reģistrācijas apliecība Nr. 000702841.

mūSu LaIKS

KKC PIEDāVā

PaSāKumI PaGaSTOS

2016. gada 23. marts

Darba dienās – EUR 2,60; brīvdienās un svētku dienās – EUR 3.  
Bērniem līdz 3 gadu vecumam, neaizņemot atsevišķu sēdvietu, ieeja bez maksas.
KKC Kuldīgā, Raiņa ielā 21. Tālrunis 29542242.

KInO aFIša

U – bez vecuma ierobežojuma; 7+ – līdz 7 g. v. neiesakām; 12+ – līdz 12 g. v. neiesakām; 
16+ – līdz 16 g. v. neiesakām; 18+ – līdz 18 g. v. aizliegts

BaIBa PODnIECE, 
pasākumu organizatore, biedrības 

„Kopā cits citam” valdes priekšsēdētāja

Dzīvoju Laidu pagasta Valtaiķos. 
Nedaudzās mājas, klusie vakari, 
pļavas un meži liek apzināties, cik 
labi ir laukos. Esmu bagāta, jo tieši 
mums Valtaiķos ir skaistākā luterāņu 
baznīca Latvijā, tās vērtība ir dau-
dzajos kultūrvēsturiskajos objektos, 
kas tajā atrodas. Esmu bagāta, jo 
man blakus dzīvo cilvēki, kuri man 
nozīmē daudz.

Pirms pieciem gadiem sapratu, ka 
Valtaiķos cilvēkiem pietrūkst dzīve-
sprieka, pietrūkst dzirkstelītes acīs. 
Arvien vairāk apzinājos, ka ir jāmaina 
cilvēki, bet pirmais solis bija mainīties 
pašai. Nācās vairāk laika pavadīt pie 
stratēģijas plāna, pasākumiem un 
kopīgām talkām. Lai iepriecinātu 
bērnus un radītu ticību Ziemassvētku 
brīnumam, pirmo reizi pirms četriem 
gadiem kopā iededzām ciema egli, 
dziedājām dziesmas, rotaļājāmies un 
noticējām. Pēc pasākuma sapratu, ka 
šiem cilvēkiem ir vajadzīgi svētki. 
Kopā radot svētkus, gandarījumu 
saņemu dubultā. Tā katrus Ziemas-
svētkus ar ciema ļaudīm gatavojām 
rotājumus, meklējām eglīti, cepām 
pīrāgus un plātsmaizes un radījām 
svētkus. Tomēr man ar to bija par 
maz. Ar vecākiem izlēmām, ka vēla-
mies svinēt arī Lieldienas. Pērn to arī 
izdarījām. Valtaiķos notika labdarības 
pasākums, kurā tika savākti ziedojumi 
mūsu baznīcas celiņa atjaunošanai. 
Mans mērķis bija sapulcēt vienkopus 
tos, kuri vēl ir laukos un novērtē sev 
apkārt esošo. Arī šogad Valtaiķos 27. 
martā rīkoju labdarības Lieldienu 
pasākumu. Starp mums ir cilvēki, kuri 
par savu veselību cīnās paši. Es esmu 
lepna, ka viņi tic saviem spēkiem un 
tas izdodas. Šogad šai pasākumā vē-
los palīdzēt vienam šādam cilvēkam 
–  Ērikai Tomsonei-Kundziņai no Val-
taiķiem. Ērikai ir 4. pakāpes vājdzir-
dība un bērnu cerebrālā trieka, viņai 
nepieciešams specializēts trīsritenis. 
Es aicinu jūs man palīdzēt piepildīt 
Ērikas sapņus un pasākumā ziedot 
līdzekļus šāda riteņa iegādei. Pērn 
palīdzējāt baznīcai tikt pie bruģēta 
celiņa, šogad kopā palīdzēsim Ērikai.

Tiekamies Valtaiķos 27. martā! 
Plkst. 11.00 Valtaiķu baznīcā notiks 
dievkalpojums un labdarības koncerts, 
kurā piedalīsies vietējie mākslinieki 
un dziedātājs Andris Ērglis. 12.30 
pie Valtaiķu pienotavas – pirksim un 
pārdosim, rotaļāsimies, sacentīsimies 
ātrumā un spēkā, kāpsim laimes sta-
bā, meklēsim laimes akā un laimīgi 
pavadīsim laiku kopā ar saviem tu-
vajiem. Ja vēlies tirgoties – piesakies 
28310610. Gribu teikt paldies savai 
māsai Ievai un vecākiem Zintai un 
Jānim par ticību, palīdzību un fi-
nansiālu atbalstu, jo bez līdzekļiem 
šajos četros gados nebūtu pasākumu. 
Paldies Skrundas TV, Laidu pagasta 
pārvaldei, Kuldīgas novada Domei 
par pasākumu atbalstīšanu. Un mil-
zīgs paldies Tev, ka Tu esi un tici, ka 
cilvēks ir vērtība un zeme ir dārgums, 
un kopā mēs esam bagāti. 

Mēs esam bagāti

P. 28.III 13.00 KunG Fu PanDa 3
P. 28.III 15.00 2016, ASV
O. 29.III 16.00 Ilgums 1’35
O. 29.III 18.00 Animācijas ģimenes filma
T. 30.III 17.30 Filma dublēta latviešu valodā
C.  31.III 16.00 U
C.  31.III 18.00 

P. 28.III 17.00 mĪLESTĪBaS VĒSTuLES
O. 29.III 20.00 2016, Itālija, ilgums 1’56
T.  30.III 19.30  Romantiska drāma
C.  31.III 20.00 16+ 

P. 1.IV 17.30 CITāDIE 3. DaĻa: SaBIEDrOTIE
P. 4.IV 20.00 2016, ASV, ilgums 2’01
O.  5.IV 18.00  Zinātniska fantastika
T.  6.IV 20.30 12+ 

P. 1.IV 19.30 BETmEnS PrET SuPErmEnu:
P. 4.IV 17.30 TaISnĪBaS rĪTauSma
O.  5.IV 19.30  2016, ASV, ilgums 2’31, 12+
T.  6.IV 18.30  Asa sižeta piedzīvojumu filma, 
   fantāzija

ĒDOLĒ
Martā kultūras namā – Alberta Kalna 

gleznu izstāde.
Līdz 26. martam bibliotēkā – Ineses 

Mūrnieces Lieldienu dekoru izstāde.
15. aprīlī 14.00 kultūras namā – atbil-

dības stunda. Sarunas par atbildību pret 
dzīvnieku ar grāmatas „Poga” autori Zandu 
Bērziņu. Zanda viesosies kopā ar izglābto 
Austrumeiropas suneni Loti.

GuDEnIEKOS
Līdz 8. aprīlim kultūras namā – VSAC 

„Kurzeme” filiāles „Gudenieki” klientu darbu 
izstāde.

21. aprīlī 13.00 Gudenieku kultūras 
namā – VSAC „Kurzeme” filiāles „Gude-
nieki” klientu koncerts „Pavasari sveicot”.

Aicina pieteikties aušanas nodarbībām 
Gudeniekos un Basos (tālr. 29366724).

KaBILĒ
Līdz 30. aprīlim bibliotēkā – „Kabiles 

aptiekai – 130”.
25. martā 13.30 pie represēto piemiņas 

akmens Kabilē (pie baznīcas) – ziedu nolik-
šana un klusuma brīdis; 14.00 saieta namā 
„Sencis” – Represēto piemiņas dienai veltīts 
pasākums. Muzicēs Edgars Ziņģe, ciemiņi 
no Limbažu represēto biedrības un Arta 
Tomsone ar dzeju no krājuma „Baltā ābe-
le”. Pasākumu organizē biedrība „Sapņu 
tilti”. Aicinām ikvienu iedzīvotāju atcerēties, 
pieminēt, atnākt un būt kopā šajā dienā.

1. aprīlī 19.00 saieta namā „Sencis” – 
koncerts „Aprill, aprill”. Koncertu sagatavo-
juši Z.A.Meierovica Kabiles skolas audzēkņi 
un kultūras nama kolektīvi. Ieeja – bez 
maksas.

9. aprīlī 13.00 saieta namā „Sencis” – uz 
Kolhoznieku balli draugus ielūdz Kabiles 
pensionāru biedrība. Norādījumi par ap-
ģērbu un priekšnesumu pie Dainas (tālr. 
29903638).

10. aprīlī 16.00 saieta namā „Sencis” – 
Saldus novada Druvas teātris ar Jāņa 
Akuratera komēdiju „Vecie un jaunie”. 
Ieeja – EUR 1,50, skolēniem EUR 1. 

KurmāLĒ
Martā Priedaines bibliotēkā – Daigas 

Rozevskas gleznu izstāde.
Līdz 15. aprīlim pagasta izstāžu zālē – 

rokdarbu kopas „Darbīgās rokas” izstāde 
„Pretī pavasarim”.

25. martā 10.00 pie akmens Vārdupē – 
genocīdu upuru piemiņai veltīts atceres 
brīdis.

25. martā 11.00 – pagasta represēto 
brauciens uz atceres brīdi Kuldīgā. Pie-
teikties kultūras darba organizatorei pa 
tālr. 29257707.

28. martā 13.00 Kurmāles pagasta 
pasākumu zālē  viesojas Zirņu pagasta 
amatierteātris ar A.Niedzviedža izrādi 
„Dūdene zin”.

LaIDOS
24. martā 10.00 pie piemiņas akmens 

pretī „Pagastmājai” – Komunistiskā ge-
nocīda upuru piemiņas diena pagasta 
represētajiem.

24. martā 19.00 skolas sporta zālē – 
teātra izrāde „Šujam, griežam, pletējam...”. 
Spēlē Laidu amatierteātris.

24. martā 22.00 – Saimnieku balle ar 
muzikantiem no Talsiem. Līdzi ņemt grozi-
ņu. Dalības maksa – EUR 3. 

1. aprīlī 9.30 Sermītes bibliotēkā – teātra 
svētki – Laidu pamatskolas teātra pulciņa 
izrāde „Ābolu maiss”.

9. aprīlī 10.00 Laidu skolas sporta zālē – 
Gutberga kausa izcīņa galda tenisā. Pie-
teikšanās līdz 5. aprīlim pa tālr. 29925202.

No 18. līdz 30. aprīlim Sermītes bibliotē-
kā – fotogrāfiju un virtuālā izstāde „Sermītes 
bibliotēka 2015”.

22. aprīlī 9.30 Sermītes bibliotēkā – čak-
lāko lasītāju – pirmsskolēnu sumināšana.

PaDurĒ
Līdz 15. maijam bibliotēkā – sadarbī-

bā ar Padures sākumskolu un biedrību 
„Padure” lasīšanas konkurss skolēniem 
„Punktainā lasīšana 2”; līdz 15. aprīlim – 
fotoizstāde „Mārtiņš Freimanis amatieru 
fotoredzējumā”.

2. aprīlī 21.00 Deksnes pasākumu 
zālē – pašdarbnieku un sportistu balle.

PELČOS
Bibliotēkā – grāmatu izstāde „Pasaules 

ievērojamākās rakstnieces”; virtuālā izstāde 
„8. marts – svētki sievietēm!”.

25. martā 10.00 –  ziedu nolikšana pie 
Komunistiskā genocīda upuru piemiņas 
plāksnes.

rEnDā
Līdz 31. martam bibliotēkā – Kabiles 

pamatskolas mākslas pulciņa bērnu zīmē-
jumu izstāde.

6. aprīlī 16.00 kultūras namā – kino 
bērniem „Sniega kaujas”. Ieeja – EUR 1; 
17.30 filma „Es esmu šeit”. Ieeja – EUR 2.

7. aprīlī 15.00 bibliotēkā – tikšanās ar 
žurnālisti, grāmatu autori Līgu Blauu.

7. aprīlī – organizēts brauciens uz Kul-
dīgas kultūras centru. Jāņa Lūsēna jaunā 
koncertprogramma, Ingus Pētersons kon-
certā „Romantika”. Biļetes cena – EUR 10. 

23. aprīlī 19.00 kultūras namā – paš-
darbnieku koncerts „Atver sirdi pavasa-
rim”. Koncertā piedalīsies: Rendas deju 
kolektīvs, Rendas amatierteātris ar dzejas 
kompozīciju „Un mirkli šo mīlēt...” un 
H.K.Andersena pasakas „Sniega karaliene” 
fragmentu, Rendas skolas folkloras kopa 
„Cītariņš” un Rendas skolas un pagasta 
individuālie izpildītāji. Ieeja bez maksas.

23. aprīlī 21.00 kultūras namā – balle 
kopā ar muzikantu no Liepājas. Ieeja – 
EUR 3.

rumBā
Martā Rumbas pagasta bibliotēkā – 

fotoizstāde ar pagasta vietām „Agrāk un 
tagad”. Aprīlī – Daigas Rozevskas gleznu 
izstāde.

Līdz 6. aprīlim Rumbas pagasta pārval-
des nama zālē – Gunta Obodņikova grafiku 
izstāde; no 11. aprīļa – Agneses Liping 
gleznu izstāde.

1. aprīlī 17.00 „Bukaišos” – pasākums 
„Aprill-aprill”. Uzstāsies popgrupa „Puti-
ņas”’. Tiks apbalvoti fotogrāfiju konkursa 
„Bez mīlestības nedzīvojam” uzvarētāji.

13. aprīlī 14.15 „Bukaišos” – kulinārijas 
pasākums „Gardēži”.

19. aprīlī 12.00 Rumbas pagasta biblio-
tēkā, 16.00 „Bukaišos” – radošā darbnīca.

SnĒPELĒ
25. martā 12.00 – ziedu nolikšana pie 

Komunistiskā genocīda upuru piemiņas 
plāksnes.

29. martā 15.00 kultūras namā – prak-
tisko nodarbību cikla „Radoši, praktiski, 
interesanti un arī sātīgi” nodarbība „Liel-
dienas mūsmājās”.

TurLaVā
Martā, aprīlī bibliotēkā – Patrīcijas 

Junkeres pildspalvu kolekcija (ar vairāk 
nekā 130 pildspalvām); PII „Lāčuks” 
radošo darbu izstāde „Saulīte rotaļājas”; 
aprīlī – Guntas Cīrules rokdarbu izstāde; 
kazdandznieces Māras Tīmanes darināto 
segu izstāde; 

24. martā 13.00 bibliotēkā – tikšanās 
ar turlavnieci Adriju Brantevicu, grāmatas 
„Draiskie artikulācijas vingrinājumi” autori.

25. martā kultūras namā – 12.00 multfilma 
„Minions”; 13.30 latviešu filma „Es esmu šeit”.

18. – 24. aprīlī bibliotēkā – bibliotēku 
nedēļā akcija „Iesaku izlasīt!”.

29. aprīlī 12.00 bibliotēkā – „Laimīgas 
sievietes atziņas un ieteikumi”. Saruna ar 
Māru Tīmani.

VārmĒ
Līdz 15. aprīlim bibliotēkā – Intas 

Mednieces keramikas darbu izstāde; vār-
menieku veidoto Lieldienu kartīšu izstāde.

25. martā 16.00 Vārmes Sv.Miķeļa 
baznīcā – Lielās piektdienas dievkalpojums; 
16.30 – atceres brīdis un politiski repre-
sētajiem veltīts koncerts; pēc tam ziedu 
nolikšana Piemiņas birzī. 15.45 no „Kārļa 
laukuma” kursēs autobuss.

1. aprīlī 19.00 sporta hallē – Vārmes 
seniori aicina uz pavasara gaidīšanas 
balli kopā ar grupu „Ēna”. Dalības maksa – 
EUR 3. Groziņvakars. Iepriekš pieteikties pa 
tālr. 63345306, 27884937. 

16. aprīlī 14.00 pamatskolā – E.Vulfa ko-
mēdija „Līnis murdā”, Vārmes amatierteātris 
„Vārava”, režisors Valdis Šmēliņš. Izrādes 
garums – 1 h. Ieeja – par ziedojumiem.

Pasaulei nav gala, un debesīm nav malas.
Īsta dzīve ir liela kā pasaule un augsta kā debesis.
            /K.Skalbe./

Kuldīgas novada pašvaldība sveic kuldīdznieci 
ANNu BuRTNIEcI 100. dzīves jubilejā 

(dzimusi 1916. gada 9. martā). 

Piektdien, 25. martā, 11.00 – Komunistiskā genocīda upuru piemiņas brīdis Pētera ielā.
Svētdien, 27. martā, 12.00 – 14.00 – svinēsim Lieldienas Pilsētas dārzā!
Piektdien, 1. aprīlī, 14.00 – Ēvalda Valtera pieminekļa atklāšana.
Sestdien, 2. aprīlī, 17.00 – Liepājas teātra viesizrāde, Jaroslava Pulinoviča melodrā-

ma „Žanna”. Režisors Dž.Dž. Džilindžers. Vecuma ierobežojums: 14+. Lomās: Inese 
Kučinska, Mārtiņš Kalita, Ilze Jura, Leons Leščinskis, Signe Ruicēna, Rolands Beķeris, 
Armands Kaušelis, Anda Albuže, Kaspars Gods, Kaspars Kārkliņš. Biļetes: KKC kasē un 
www.bilesuparadize.lv. Ieeja – EUR 6, 8, 10.

Ceturtdien, 7. aprīlī, 19.00 – Jāņa Lūsēna jaunā programma „Ingus Pētersons. 
romantika”. Koncerttūres 1. koncerts – komponista dzimšanas dienā. Pie klavierēm – 
J.Lūsēns, čells – Ivars Bezproznanovs, akordeons – Kaspars Gulbis, perkusionists – Harijs 
Gūtmanis, ģitāra – Jānis Lūsēns, juniors. Biļetes: KKC kasē un www.bilesuparadize.lv. 
Ieeja – EUR 8, 10, 12, 15.

9. aprīlī KKC būs Kurzemes radio „Popiela”.


