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Ziemas sporta 
spēles
> 7. lpp.

19. februārī Kuldīgas novada 
Domē tikās pieci no astoņiem 
talantīgajiem jauniešiem, kuri sa-
ņem SIA „SilJa” valdes priekšsē-
dētājas Silvas Jeromanovas-Mau-
ras mērķa ziedojuma stipendijas 
mācībām 1. kursā.

S.Jeromanova-Maura ik gadu 
tiekas ar studentiem, lai aprunātos 
un saprastu, kā veicas mācībās un 
mērķa sasniegšanā, kādu devumu 
sniedz stipendija.

Klāvs Zītars, Latvijas Lauksaim-
niecības universitātes profesionālās 
augstākās izglītības bakalaura stu-
diju programmas „Mežinženieris” 
students, izvēlējies šo nozari, jo 
apzinās, ka meži ir Latvijas lielākais 
dabas resurss un darbs nozarē būs 
vēl ilgi. „Gribu strādāt tepat, turklāt 
man patīk kustība un svaigs gaiss, 
nevarētu nosēdēt birojā. Es jau no 
sešu gadu vecuma stādu mežus, tāpēc 
šī nozare man ir tuva,” viņš stāstīja. 
Universitātē tiek apgūtas teorētiskās 
zināšanas, lai otrajā semestrī varētu 
darboties praktiskāk. „Brauksim uz 
mežiem, zāģēsim. Apguvām arī med-
niecību, bija mācību medības, pēc 
kurām ieguvu mednieka apliecību. 
Pēc teorijas varēšu iegūt arī zāģētāja 
apliecību,” saka Klāvs.

Ieva Mediņa studē Latvijas Uni-
versitātē bakalaura studiju program-
mā „Vācu filoloģija” un atzīst, ka 
pirmais semestris bijis interesants. 
Lai gan mācības ir vācu valodā un 
jāapgūst daudz gramatikas, meitene 

pēc pirmās sesijas sapratusi, ka mā-
cās to, kas patiesi patīk un interesē. 
„Mums ir pasniedzēja, kura strādā 
Gētes institūtā. Viņai ir interesanta 
mācību tehnika. Ir arī pasniedzēja 
no Vācijas, kurai tā ir dzimtā valoda, 
tāpēc lekcijas pie viņas ir ļoti vēr-
tīgas,” saka Ieva. Pirmajā semestrī 
apgūts ievads ģermānistiskajā lite-
ratūrzinātnē, literatūras teorija. Šajā 
gadā studente sākusi mācīties arī 
latīņu un franču valodu.

Ventspils augstskolas Ekonomikas 
un pārvaldības fakultātē bakalaura stu-
diju programmā „Biznesa vadība” mā-
cās divi kuldīdznieki – Jurģis Pēteris 
Eglītis un Līvija Anna Goldberga. Abi 
jaunieši atzīst, ka mācības augstskolā 
ir pavisam citādākas nekā vidusskolā, 
daudz jāmācās un jādara patstāvī-
gi. Taču lielā motivācija un mērķi 
mudina darīt. Jurģis saka: „Tās nav 
tādas grūtības, ar kurām nevarētu tikt 
galā.” Jaunietis papildus iesaistījies 
ārpusskolas aktivitātēs – ir augstskolas 
pārstāvis Latvijas studentu apvienībā, 
ārkārtas vēlēšanās kļuvis par Ventspils 
augstskolas studentu padomes ārējā 
virziena vadītāju. Arī Līvija ir šīs 
padomes locekle. Pēc pirmā pusgada 
Jurģis secina: „Esmu sapratis, ka tas ir 
tas, ko man patīk darīt – ne tikai iegūt 
zināšanas mācoties, lai pēc četriem 
gadiem varētu veidot uzņēmumu, bet 
arī darboties un iegūt kontaktus ārpus 
mācību iestādes.  Šādas zināšanas 
skolā nevar iegūt.” Arī Līviju mācības 
saista, turklāt vidusskolā labi iemācī-
tais augstskolā palīdz.

Monta Peniķe mācās Liepājas 
universitātes Vadības un sociālo 
zinātņu fakultātē bakalaura studiju 
programmā „Tūrisma vadība un 
rekreācija” un pagaidām lielākoties 
apgūst teoriju. Taču vairākas valo-
das, tūrisma pamati un ekonomika 
ļauj studentei kalt nākotnes plānus, 
kas saistīti ar šo nozari. „Man jau 
tagad ir biznesa plāns saistībā ar tū-
rismu, un es noteikti gribu atgriezties 
Kuldīgā,” saka Monta.

Visi studenti atzīst, ka S.Jeromano-
vas-Mauras piešķirtā stipendija ir liels 
atspaids. Klāvs savus rēķinus maksā 
pats, tāpēc izdevumiem nākas sekot 
līdzi un plānot, lai visam pietiktu. Ievai 
Rīgā ar stipendiju pietiek sabiedriskā 
transporta un īres nomaksāšanai. 
Savukārt Jurģis saņem arī Ventspils 
augstskolas stipendiju, tādēļ pats spēj 
sevi nodrošināt un samaksāt visus 
rēķinus. Arī Līvija piekrīt, ka 70 eiro 
ik mēnesi ikdienā ļoti palīdz.

Jau šobrīd katram studentam ir 
skaidrība par tuvāko nākotni. Jurģis 
līdz pavasarim darbosies padomē – 
organizēs pasākumus un meklēs 
sponsorus, un tas aizņem daudz 
laika. Vēlāk jaunietis plāno pastrādāt 
kādā uzņēmumā, lai iepazītu iekšējo 
vidi. Tas palīdzētu izlemt, vai veidot 
pašam savu uzņēmumu.

Arī Līvijas plānos 2. kursā ir 
darba meklējumi kādā veikalā vai 
kafejnīcā, kur būtu darbs ar cilvē-
kiem. Šāda komunikācija palīdzētu 
attīstīties uzņēmējdarbības jomā. „Ja 
radīsies laba biznesa ideja, veidošu 

savu uzņēmumu,” plāno studente.
„Studijas bakalauru filoloģijas 

programmā ir neiespējami apvienot 
ar darbu, tāpēc skatos uz prakses 
iespējām,” stāsta Ieva. Viņa noska-
tījusi prakses vietu Kurzemes NVO, 
kur var strādāt arī no attāluma.

S.Jeromanova-Maura ir gandarīta 
par jauniešiem – šogad jūtama liela 
mērķtiecība un pārliecība par to, ko 
paši vēlas. „Šiem jauniešiem virziens 
un ideja ir pareiza, jo mūsdienās 
lielākai daļai trūkst motivācijas un 
profesionālās orientācijas. Stipendijas 
mērķis ir virzīt jauniešus jau vidussko-
lā apzināties vēlmes un iet uz tām,” 
pauda SIA „SilJa” valdes priekšsēdē-
tāja, piebilstot, kamēr vien viņa būs 
biznesā, jauniešiem būs stipendijas. 

Trīs stipendiātiem mācību dēļ 
neizdevās ierasties uz tikšanos. 
Stipendijas vēl saņem Rīgas Stra-
diņa universitātes Rehabilitācijas 
fakultātes studente Renāte Putniņa, 
Latvijas Universitātes bakalaura 
studiju programmas „Filozofija” 
studente Katrīna Poriķe un Latvijas 
Universitātes bakalaura studiju 
programmas „Vadības zinātnes” 
studente Agnija Putniņa.

Atgādinām, ka stipendijas tika 
piešķirtas vidusskolēniem, kuru vidē-
jā atzīme nebija zemāka par 7,5 bal-
lēm. Katra stipendija ir EUR 70 
mēnesī, to izmaksā no septembra līdz 
jūnijam, kopā 10 mēnešus.

SIGnETa LaPIŅa,
 sabiedrisko attiecību speciāliste 

EDuarDa DamBErGa foto

Studiju stipendijas par mērķtiecību

Kuldīgas novada Domē viesojās studenti, kuri 2015./2016. m. g. saņem stipendijas no 
SIa „Silja” valdes priekšsēdētājas Silvas jeromanovas-mauras (vidū) ieskaitītā ziedojuma.

Aizvadītie divi mēneši 2016. gadā 
bijis pietiekams laiks, lai izvērtētu 
iepriekšējā gada ekonomiskos, saim-
nieciskos un finansiālos rezultātus gan 
novadā kopumā, gan kapitālsabiedrī-
bās un privātajos uzņēmumos.

Iepriekšējais gads bija ļoti labvē-
līgs graudu un rapša audzēšanā, jo 
Latvijā tika iekulta rekordraža, un, do-
māju, tāda bija arī mūsu novadā. Jācer, 
ka šī ziema ar lielo salu un straujajiem 
atkušņiem nekaitēs ziemāju laukiem. 
Joprojām saspringta situācija ir piena 
nozarē. Tirgus ierobežojumi un zemās 
cenas ir šo nozari novedusi sarežģītā 
situācijā. Piešķirtās subsīdijas kādu 
laiku deva risinājumu, bet ilgtermiņā 
skaidrības nav.

Šoziem atkušņi radīja smagus ap- 
stākļus atsevišķiem valsts nozīmes un 
pašvaldības ceļiem novadā. Tie kļuva 
grūti izbraucami un atkušņa laikā  arī 
nelabojami. Tikko stāvoklis normali-
zējās, ceļi tika greiderēti un pielaboti. 
Smagākie apstākļi bija posmā Ķikuri – 
Basi, kā arī Kuldīga – Basi. VAS „Lat-
vijas Valsts ceļi” ir apstiprinājusi, ka 
šogad posmā Ķikuri – Basi tiks veikta 
ceļa rekonstrukcija.

Ņemot vērā laika apstākļus un ceļu 
stāvokli, tika atcelts arī starptautiskā 
rallija čempionāta posms. Organi-
zatoru lēmums bija ļoti pareizs, jo 
šādos apstākļos novada ceļi būtu no-
pietni izbraukti un sacensību drošība 
apdraudēta.

Šogad virkne novada uzņēmēju 
plāno īstenot savas ieceres. Laikrakstā 
„Dienas Bizness” stāstīts par plāno-
tajām EUR 3,7 miljonu investīcijām 
saplākšņa ražotnē „Stiga RM”, lai ga-
larezultātā taptu ražojumi ar augstāku 
pievienoto vērtību. Savukārt „Latvijas 
Finieris” ēkā pie apvedceļa veidos 
bērza finierkluču pirmapstrādi un plā-
no tajā ieguldīt ap EUR 2 miljoniem.

Modernizācijas projektus sagata-
vojuši arī daudzi novada zemnieki, 
lielākie –  SIA „Upeskalni AB” ar 
iecerēto graudu pirmapstrādes iecir-
kņa būvniecību un z/s „Jaunkalni” 
saimniecības modernizācijā. 

Ar 14. martu mūsu novada pa-
gastos sāksies iedzīvotāju sapulces. 
Aicinu ikvienu aktīvi piedalīties 
un sniegt priekšlikumus, kā labāk 
saimniekot, atpūsties, mācīties un 
attīstīties. Iedzīvotājiem būs iespēja 
tikties ar novada vadību, speciālistiem. 
Ja kādam ir grūtības nokļūt uz sapulci, 
par to jāziņo pagasta pārvaldei, ja 
radušies jautājumi, kam nepiecie-
šams sagatavoties, lūdzam tos iesūtīt 
pagasta pārvaldē, lai varētu sagatavot 
kompetentu speciālistu atbildi.

13. februārī notika novada at-
klātās Ziemas sporta spēles. Paldies 
organizatoriem un visām komandām, 
kas piedalījās! Sacensībās valdīja 
sportiska atmosfēra un atkalsatikšanās 
prieks. Ceram, ka komandas saglabās 
sportisko garu un vēlmi startēt vasaras 
sporta spēlēs.

Šogad ieceres 
īstenos gan uzņēmēji, 

gan zemnieki



Uzlabota ģimenes ārstu pakalpojumu kvalitāte
Kuldīgas novada iedzīvotājiem 
ERAF projekta ietvaros uzla-
bota pakalpojumu kvalitāte trīs 
ģimenes ārstu praksēs Kuldīgā.

Īstenojot projektu „Primārās 
veselības aprūpes infrastruktū-
ras uzlabošana SIA „Rūtas Eglī-
tes ģimenes ārstu prakse” Kuldī-
gā”  (Nr. 3DP/3.1.5.1.1/12/APIA/
CFLA/086), ir sasniegts tā mēr-
ķis – sakārtota ģimenes ārstu prakšu 
infrastruktūra SIA „Rūtas Eglītes 
ģimenes ārsta prakse”, tādējādi 

uzlabojot ģimenes ārstu pieejamību 
Kuldīgas novada pilsētas un pagastu 
iedzīvotājiem, materiāltehniski no-
drošinot un pilnveidojot primārās 
veselības aprūpes sniedzēju tīklu.

Projekta ietvaros ir attīstīti kva-
litatīvi primārās veselības aprūpes 
pakalpojumi, nodrošinot SIA „Rūtas 
Eglītes ģimenes ārsta prakse” trīs 
ģimenes ārstu kabinetu, trīs proce-
dūru telpu un palīgtelpu vienkāršotu 
renovāciju (trīs objekti), kā arī iegā-
dājoties ārstniecības procesam va-
jadzīgās ierīces un aprīkojumu (trīs 

komplekti), mēbeles (trīs komplekti) 
un datortehniku (viens komplekts). 
Līdzšinējais aprīkojums bija fiziski 
un morāli novecojis.

Visas trīs ģimenes ārstu prakses 
sniedz veselības pakalpojumus 
vairāk nekā 5000 mūsu novada 
iedzīvotāju.
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Būvniecības komisijā 2016. gada janvārī lemtais
akceptētās būvniecības ieceru dokumentācijas 

Objekta nosaukums Adrese Dokumentācijas veids
Meistaru ielas izbūve, Dārzniecības ielas un Siltumnīcu 
ielas rekonstrukcija Kuldīgā Būvprojekts

Valsts nozīmes ūdensnotekas Krāčupīte ŪSIK 36372:01, 
pik.54/90-111/60 atjaunošana Padures un Kurmāles pagastā Būvprojekts

Lauksaimniecības šķūnis „Lāčplēši”, Rumbas pagastā Būvprojekts
Komersanta ceļa pārbūve „Jokas”, Turlavas pagastā Būvprojekts
Vistu aploka žogs „Inkužas”, Snēpeles pagastā Paskaidrojuma raksts
Dzīvojamās mājas pārbūve Planīcas ielā 52, Kuldīgā Būvprojekts minimālā sastāvā
Elektroapgādes pieslēgums „Aizvēji”, Pelču pagastā (110091158) Tehniskā shēma
Ganību žogs „Kvaņķi”, Snēpeles pagastā Paskaidrojuma raksts
Ēkas fasādes vienkāršotā atjaunošana Skrundas ielā 6, Kuldīgā Ēkas fasādes apliecinājuma karte
Žogs „Kolumbi”, Rumbas pagastā Paskaidrojuma raksts
Ēkas pārbūve par dzīvojamo māju Pils ielā 4, Kuldīgā Būvprojekts minimālā sastāvā
Lauksaimniecības noliktavas, kaltes pārbūve un graudu 
pirmapstrādes būves „Griezes”, Padures pagastā Būvprojekts

Meža ceļš „Kūlupes ceļš” 
Kuldīgas novads, Vārmes pagasts, Dien-
vidkurzemes mežsaimniecība, Ventas 
meža iecirknis

Būvprojekts

0 kV GVL A68 (377-434) līnijas pārbūve Laidu un Snēpeles pagastā, Kuldīgas 
novadā Vienkāršots tehniskais projekts

Nojume un lauksaimniecības šķūnis „Vecparužas”, Ēdoles pagastā Būvprojekts minimālā sastāvā
Šķūņa pārbūve par rupjās lopbarības noliktavu „Vecmeždreijas”, Laidu pagastā Būvprojekts

Meliorācijas sistēmu pārbūve „Ezernieki”, „Plēsumi”, „Pogaļas”, Ēdoles 
pagastā Būvprojekts

Meliorācijas sistēmu pārbūve „Kambarpļavas 2”, Ēdoles pagastā Būvprojekts
Administratīvās ēkas 1. stāva telpu grupas pārbūve par 
tirdzniecības telpām Planīcas ielā 69B, Kuldīgā Apliecinājuma karte

Administratīvās ēkas vienkāršota fasādes atjaunošana Planīcas ielā 69B, Kuldīgā Ēkas fasādes apliecinājuma karte
Žogs „Liepnieki”, Pelču pagastā Paskaidrojuma raksts

20 kV izbūve starp TP7060 un TP9305 Rendas pagastā, Kuldīgas novadā/ Ģibuļu 
pagastā, Talsu novadā Tehniskā shēma

Meliorācijas sistēmu pārbūve „Veclejas”, Padures pagastā, Būvprojekts
Kūtsmēslu krātuve „Sanītes”, Kabiles pagastā Būvprojekts
Lauksaimniecības noliktava un betonēts laukums „Vecmeždreijas”, Laidu pagastā Būvprojekts minimālā sastāvā
Lauksaimniecības šķūnis „Lāsītes”, Kabiles pagastā Būvprojekts minimālā sastāvā
Kūts pārbūve par dravas māju „Tīreļkalni”, Rumbas pagastā Būvprojekts minimālā sastāvā
Lauksaimniecības noliktavas pārbūve „Mežvidi”, Turlavas pagastā Būvprojekts minimālā sastāvā
Dzīvojamās ēkas jumta seguma maiņa „Skolotājmāja”, Snēpeles pagastā Ēkas fasādes apliecinājuma karte
Lipaiķu evaņģēliski luteriskās baznīcas fasādes atjaunošana Turlavas pagastā, Kuldīgas novadā Ēkas fasādes apliecinājuma karte
Liellopu ganību žogs „Buki”, Ēdoles pagastā Paskaidrojuma raksts
Liellopu novietnes pārbūve  „Kolumbi”, Rumbas pagastā Būvprojekts minimālā sastāvā

Izdotās būvatļaujas 
Objekta nosaukums Adrese
Lauksaimniecības šķūnis „Lāčplēši”, Rumbas pagastā
Valsts nozīmes ūdensnotekas Krāčupīte, ŪSIK 36372:01, pik. 54/90÷111/60 atjaunošana Padures un Kurmāles  pagastā, Kuldīgas novadā
Komersanta autoceļa pārbūve – I, II un III kārta Zemes īpašumos „Jokas” un „Sāmeiši”, Turlavas pagastā
Meistaru ielas izbūve, Dārzniecības un Siltumnīcu ielas rekonstrukcija Kuldīgā
Dzīvojamās mājas Planīcas ielā 52, Kuldīgā
Lauksaimniecības noliktavas, kaltes pārbūve un graudu pirmapstrādes būves – I un II kārta „Griezes”, Padures pagastā
Ēkas pārbūve ar funkcijas maiņu Pils ielā 4, Kuldīgā
Šķūņa pārbūve par rupjās lopbarības noliktavu „Vecmeždreijas”, Laidu pagastā
Lauksaimniecības noliktava un betonēts laukums „Vecmeždreijas”, Laidu pagastā
Lauksaimniecības šķūnis „Lāsītes”, Kabiles pagastā
Kūtsmēslu krātuve „Sanītes”, Kabiles pagastā
Kūts pārbūve par dravas māju „Tīreļkalni”, Rumbas pagastā
Lauksaimniecības noliktavas pārbūve  „Mežvidi”, Turlavas pagastā
Meliorācijas sistēmas pārbūve „Veclejas”, Padures pagastā
Meliorācijas sistēmas pārbūve „Ezernieki”, „Plēsumi”, „Pogaļas”, Ēdoles pagastā
Meliorācijas sistēmas pārbūve „Kambarpļavas 2”, Ēdoles pagastā

2016. gada janvārī ekspluatācijā pieņemtās būves
Nosaukums Adrese Pasūtītājs

„Meža ceļa „Aizbiržu ceļš” 
rekonstrukcija”

Alsungas meža iecirknis 181; 182; 
183 kvartāls; „Liepiņas”, 
Padures pagastā

A/S „Latvijas Valsts 
meži” 

Dārza māja Jasmīnu ielā 9, Ābelē, Pelču pagastā Juris Balodis
Dārza mājas, saimniecības 
ēkas un siltumnīcas jaunbūves Vīgriežu alejā 1, Kuldīgā Valda Lapiņa

Saimniecības ēka Dzelzceļa ielā 16, Kuldīgā Ineta Eglīte
Ieejas mezgla pārbūve 
dzīvojamai ēkai Mālu ielā 12, Kuldīgā Pēteris Īvāns

Ogļūdeņražu laukums 
un urbums „Adzes”, Gudenieku pagastā SIA „Baltic Oil 

Managment”

Publisko iepirkumu komisijā janvārī pieņemtie lēmumi
Iepirkuma priekšmets Lēmuma 

pieņ. dat. Uzvarētājs

Projekta „Livi Heri” 
vadīšana 14.01.2016.

Biedrība 
„Kultūras projektu koordinācijas centrs”, 
EUR 39 000 bez PVN

Atklāts konkurss „Pār-
tikas produktu piegāde 
Kuldīgas PII „Bitīte”-attīs-
tības centrs, Parka ielā 
22, Kuldīgā, Kuldīgas 
novadā”

21.01.2016.

1. daļa – AS „Latvijas maiznieks”, EUR 2888 
bez PVN;
2. daļa – SIA „Sanitex”, EUR 11 538 bez PVN;
3. daļa – SIA „Sanitex”, EUR 4536,25 bez PVN;
4. daļa – SIA „Sanitex”, EUR 16 920 bez PVN;
5. daļa – SIA „Sanitex”, EUR 1450 bez PVN; 
6. daļa – SIA „Forevers”, EUR 1535 bez PVN;
7. daļa – SIA „Sanitex”, EUR 1908 bez PVN;
8. daļa – SIA „Futurus Food”, EUR 2135,35 bez PVN;
9. daļa - SIA „Sanitex”, EUR 1897,50 bez PVN;
10. daļa – SIA „Sanitex”, EUR 2697,50 bez PVN;
11. daļa – SIA „Sanitex”, EUR 2299 bez PVN;
12. daļa – SIA „Sanitex”, EUR 2130 bez PVN;
13. daļa – SIA „Sanitex”, EUR 2340 bez PVN;
14. daļa – Andris Vīgants, EUR 1980 bez PVN;
15. daļa – SIA „Kabuleti Fruit”, EUR 776,10 bez PVN;
16. daļa – SIA „Sanitex”, EUR 3364 bez PVN;
17. daļa – SIA „Lietas MD”, EUR 2176 bez PVN

Sociālo pakalpojumu 
nodrošināšana Kuldīgas 
novada iedzīvotājiem

22.01.2016.

Evaņģēlisko kristiešu draudze „Zilais krusts” 1. da-
ļas – „Patversmes pakalpojums krīzes situācijā no-
nākušām un bez noteiktas dzīvesvietas palikušām 
personām” un 2. daļas – „Ilgstošas izmitināšanas 
pakalpojums personām ar zemām vajadzībām un 
sociālajām prasmēm” izpilde ar līgumcenu EUR 6 
par 1 (vienu) diennakti vienai personai;
biedrība „Latvijas Samariešu apvienība 3. daļas 
– „Mobilā atbalsta pakalpojums sociālās aprūpes 
nodrošināšanā personas dzīves vietā” izpilde ar 
līgumcenu EUR 75 par 1 (vienu) mēnesi vienai 
personai un 4. daļas – „Saziņas sistēmas pakalpo-
jums personas uzraudzībai” izpilde ar līgumcenu 
EUR 24 par 1 (vienu) mēnesi vienai personai

Atklāts konkurss „Būv-
darbu veikšana objektā 
„Kuldīgas 2. vidusskolas 
telpu renovācija Jelgavas 
ielā 62, Kuldīgā”

28.01.2016. SIA „VEGA 1”, EUR 825 477,96 bez PVN

Būvprojekta „Ēkas Kalpa-
ka ielā 4, Kuldīgā, Kuldī-
gas novadā atjaunošana” 
izstrāde un autoruzrau-
dzības veikšana

29.01.2016. SIA „Zaigas Gailes birojs”, 
EUR 21 3000 bez PVN

Nekustamā īpašuma 
nodokli var maksāt tiešsaistē
Valsts reģionālās attīstības 
aģentūra (VRAA) informē, ka 
vienotajā valsts un pašvaldību 
pakalpojumu portālā www.latvi-
ja.lv ir pieejams e-pakalpojums 
„Nekustamā īpašuma nodokļa 
apmaksa tiešsaistē”.

E-pakalpojums iedzīvotājiem 
sniedz iespēju apmaksāt nekusta-
mā īpašuma nodokli, izmantojot 
Latvijas komercbanku tiešsaistes 

pakalpojumus – internetbankas. 
E-pakalpojums „Nekustamā 

īpašuma nodokļa apmaksa tiešsais-
tē” nodrošina arī vairākas papildu 
iespējas: apmaksāt nodokli par 
citai personai piederošu īpašumu, 
maksājuma uzdevumu lejupielādēt 
PDF datnes formātā un, nepārtraucot 
e-pakalpojuma izpildi, izveidot sev 
atgādinājumus ar brīvi ievadāmu 
tekstu, piemēram, par turpmākajiem 
nodokļu maksājumiem. 

Bezmaksas vakcīnas pret 
ērču encefalītu

Bērni, kuri deklarējušies Kul-
dīgas novadā, ir tiesīgi arī 2016. 
gadā saņemt valsts apmaksāto 
vakcināciju pret ērču encefalītu, 
informē Slimību profilakses un 
kontroles centrs.

Katru gadu valsts apmaksātā 
vakcinācija pret ērču encefalītu 
bērniem no viena līdz 18 gadiem 
notiek saskaņā ar Ministru kabi-
neta 2000. gada 26. septembra 
noteikumiem nr. 330 „Vakcinācijas 

noteikumi”.
Vakcināciju plāno un veic ģime-

nes ārsts, kura pamatprakse ir attie-
cīgajā teritorijā. Gadījumā, ja bērns 
ir deklarēts Kuldīgas novadā, bet 
reģistrējies pie ārsta ārpus šīs terito-
rijas, jāvienojas, ka bērnu vakcinēs 
ģimenes ārsts, kura pamatprakse 
atrodas Kuldīgas novadā.

Vairāk informācijas www.spkc.
gov.lv.

SIGnETa LaPIŅa, 
sabiedrisko attiecību speciāliste

Cienījamie SIA „Kuldīgas 
siltumtīkli” klienti! 

Informējam, ka no 9. februāra 
rēķinus par piegādāto siltum- 
enerģiju atkal var samaksāt 
veikala „Maxima” kasēs. 

Pirms 2015./2016. gada apkures 
sezonas SIA „Kuldīgas siltumtīkli” 
mainīja grāmatvedības programmu, 
tas redzams arī iedzīvotāju rēķinu 
formā. Šo pārmaiņu rezultātā mainī-
jās arī uz rēķiniem attēlotā svītrkoda 
struktūra, kuru veikala „Maxima” ka-

ses sistēma vairs neatpazina. Šobrīd 
tehniskās problēmas ir atrisinātas. 

Joprojām rēķinu varat apmaksāt 
jebkurā komercbankā, VAS „Lat-
vijas Pasts” Kuldīgas pasta nodaļā, 
kā arī banku internetbankās. Visi 
rekvizīti redzami uz SIA „Kuldīgas 
siltumtīkli” rēķiniem. 

Ieviešot jauno grāmatvedības 
programmu, uzlabojusies elektronis-
ko rēķinu nosūtīšanas kvalitāte, tādēļ 
aicinām visus, kas turpmāk rēķinus 

vēlas saņemt elektroniski, paziņot 
savu e-pasta adresi pa tālruņiem 
63323721, 63350287 vai rakstot 
e-pastā: kuldiga.silt@kuldigasilt.lv,  
sniedze.s@kuldigasilt.lv  vai jana@
kuldigasil.lv.

Par nesaprotamiem jautājumiem 
vai neskaidrībām aicinām sazinā-
ties ar SIA „Kuldīgas siltumtīkli” 
darbiniekiem. 

SIa „Kuldīgas siltumtīkli” 
administrācija
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Aicina pieteikt aktīvus
bibliotekārus

Arī šogad Latvijas Nacionālās bibliotēkas Atbalsta biedrība izsludina 
konkursu „Pagasta bibliotekārs – gaismas nesējs” un aicina pieteikt 
aktīvus, radošus un izcilus lauku bibliotekārus.

Ik gadu tiek apbalvoti pieci bib-
liotekāri – viens no katra Latvijas 
reģiona: Kurzemes, Latgales, Vidze-
mes, Zemgales un Rīgas. 

„Pagasta bibliotekārs – gaismas 
nesējs” ir iespēja atrast un izcelt 
pašaizliedzīgus, darbīgus, iedves-
mojošus mūsu mazo gaismas piļu 
darbiniekus. 

Šogad biedrība aicina lasītājus 
vēstulēs pastāstīt par bibliotekāriem, 
kuri ir entuziasma un radošuma 
pilni, rūpējas par lasītājiem, sagai-
da tos ar smaidu, izveidojušu savu 

bibliotēku par vietējo gaismas pili, 
organizē pasākumus un apmācības, 
veido pievilcīgu un mājīgu biblio-
tēkas vidi.

Pieteikuma vēstules un foto- 
grāfijas, kas stāsta par bibliotekāra 
aktivitātēm, biedrība gaidīs līdz 
1. martam pa pastu (Mūkusalas 
iela 3, Rīga, LV1048) vai e-pastā: 
(gaisma@gaisma.lv). 

Konkurss norisināsies devīto 
reizi. Tā ir lasītāju balva un atzinība 
saviem bibliotekāriem.

LnB atbalsta biedrība

Bibliotēkā jaunas grāmatas
Kuldīgas Galvenās bibliotēkas 
plaukti papildināti ar jauniem 
grāmatu krājumiem, kuras aici-
nāts izlasīt ikviens interesents.

Bibliotēka piedāvā francūža 
Tomasa Piketī grāmatu „Kapitāls 
21. gadsimtā”, kura 2014. gadā no-
saukta par gada grāmatu. 2015. gadā 
tā iznāca arī latviešu valodā. Grāma-
tas pamatā ir bagātības un ienākumu 
nevienlīdzības analīze Eiropā un 
Amerikas Savienotajās Valstīs kopš 
18. gadsimta. Bibliotēkā ir arī T.Pi-
ketī grāmata angļu valodā „The eco-
nomics of inequality”, kas izskaidro, 
kā nevienlīdzība attīstās. Autors 
apraksta attiecības starp darbu un 
kapitālu, dažādu nodokļu sistēmu 
efektu, izglītības un tehnoloģisko 

pārmaiņu ietekmi, arodbiedrību 
lomu un acīmredzamo spriedzi starp 
efektivitāti un taisnīgumu.

Savukārt rakstniece Fiona Ham-
berstouna dalās savā pieredzē par 
neatkārtojama zīmola izstrādi grā-
matā „How to Style your Brand: 
everything you need know to create 
a distinctive brand identity”. Pa-
reizā zīmola identitāte ir tas spēks, 
kas piesaista cilvēkus sadarboties. 
Taču daudziem uzņēmējiem radīt 
efektīvu zīmolu var būt izaicinā-
jums. Kā izmantot krāsas, rakstus 
un burtu veidus, kas emocionāli 
uzrunā un padara zīmolu neparastu 
un atšķirīgu. 

aIja KaDEĢE, 
p/a „Kuldīgas Galvenā bibliotēka” 

bibliogrāfe

Mūsdienās skolēniem ir svarīgi 
zināt atbildi uz diviem jautāju-
miem – kāpēc un kur man tas 
dzīvē noderēs? Tāpēc V.Plūdoņa 
Kuldīgas ģimnāzijā šogad mācī-
bas 10. klasē norisinās pēc jauna 
modeļa – starpdisciplināri.

Par iemeslu tam kalpojis novēro-
tais skolēnu mācīšanās motivācijas 
trūkums, tāpēc skolotāju kolektīvs 
nolēmis pielietot savulaik ES līdzfi-
nansētā projektā iegūtās zināšanas 
un pieredzi, veidojot mācību vidi, 
kas rosina sadarboties un aktīvi 
iesaistīties stundas darbā, tuvināt 
mācības reālajai dzīvei, palīdzot 
skolēniem ieraudzīt, kā vienā mā-
cību priekšmetā apgūtās zināšanas, 
prasmes un iemaņas noder citos, bet 
galvenais – kā zināšanas izmantot 
reālajā dzīvē, stāsta ģimnāzijas di-
rektore Jana Jansone. Viņa uzskata, 
ka šāda veida mācīšanās mūsdienu 
dinamiskajā laikmetā, kad faktu 

un informācijas daudzums pieaug, 
bet skolēnu prasmes tos izmantot 
nereti atpaliek, ir objektīva nepie-
ciešamība. 

Skolotāju kolektīvam tas nozī-
mējis domāšanas maiņu un mācību 
metožu dažādošanu. Reizi nedēļā 
visi skolotāji kopīgā sanāksmē 
analizē iepriekš paveikto, pārrunā 
apgūstamās zināšanas un plāno 
jaunos starpdisciplināros uzdevu-
mus. Izmantojot šo metodi, pašiem 
skolēniem stundās nākas darboties 
aktīvāk. Aptaujātie audzēkņi atzīst, 
ka, mācoties pēc jaunās metodes, 
sapratuši, ka mācības var notikt 
daudzveidīgāk, iemācīties kaut ko 
jaunu var arī, piemēram, caur spē-
lēm. Jauniešiem patīk tas, ka tiek 
uzdoti praktiski uzdevumi, kuru 
izpildei jādomā radoši. 

Tāpat ģimnāzijā, ieviešot dažā-
dus jauninājumus, nopietnu uzsvaru 
liek uz to, lai skolēni varētu labi 
apgūt modernās tehnoloģijas, kas 

Ģimnāzijā tuvina mācības reālajai dzīvei

ir mūsdienu dzīves neatņemama 
sastāvdaļa. Tuvākajā laikā skolai 
piegādās balsošanas pultis, ko iz-
mantos dažādos mācību priekšmetos 
īpašā datorprogrammā sagatavotu 
testu un uzdevumu veikšanai. 

Vēl skola plāno mācību procesa 
vajadzībām iegādāties 10 jaunus 
planšetdatorus. J.Jansone uzskata, 
ka ir ļoti svarīgi skolēniem piedāvāt 
iespēju pēc iespējas agrāk apgūt 
programmēšanu. Ģimnāzija šobrīd 
ir vienīgā skola Kuldīgā, kurā 
programmēšana ietverta vidusskolas 
mācību programmā. Gan vidus-
skolēni, gan pamatskolas vecuma 
bērni no ģimnāzijas un Alternatīvās 

sākumskolas aktīvi apmeklē ro-
botikas pulciņu, ko vada skolotāja 
Laila Zudāne. L.Zudāne stāsta, ka 
nupat iegādāts liels, speciāli pasūtīts 
galds, kas ļaus ērtāk strādāt pulciņa 
nodarbībās, veidojot un izmēģinot 
lego robotus. Robotikas pulciņa 
audzēkņi šobrīd gatavojas savām 
pirmajām lego robotikas sacensī-
bām, kas notiks februāra beigās. No 
jaunā mācību gada ģimnāzija plāno 
jau 7. klasē iespēju izvēlēties apgūt 
mācību programmu, kas ietver pa-
dziļinātu informātikas un robotikas 
apguvi. Ģeometrijas labākai apguvei 
iegādāta trīsdimensiju tāfele, bet 
bioloģijas mācīšanu uzlabo atjauno-

tā laboratorija. Lai rosinātu skolēnu 
interesi par matemātiku un fiziku, 
skolā darbojas jauno fiziķu skola un 
jauno matemātiķu skola. 

Skola lepojas ar savu audzēkņu 
aktīvo darbību, veidojot skolēnu 
mācību uzņēmumus, kā arī topošo 
uzņēmumu klubu „Billija”. Māj- 
turības apguves pilnveidošanai 
šogad iegādāts jauns inventārs, bet 
sporta pedagogiem daudzveidīgāk 
vadīt nodarbības ļaus jaunais sporta 
inventārs. 

KrISTĪnE DuĻBInSKa,
mārketinga un sabiedrisko attiecību 

nodaļas vadītāja
EDuarDa DamBErGa foto

Aicinām autovadītājus pievērst 
uzmanību satiksmes organizāci-
jas izmaiņām Kuldīgā. 

SIA „Kuldīgas komunālie pa-
kalpojumi” ielu un laukumu ap-
saimniekošanas daļas vadītājs Gatis 
Ozols informē, ka satiksmei tiek 
atvērts nesen rekonstruētais Vents-
pils ielas bruģētais posms. Autova-
dītājiem, braucot virzienā no Grants 
ielas uz Ventspils ielu, turpmāk būs 
jādod ceļš, jo Ventspils iela attiecībā 
pret Grants ielu būs galvenā – tā tiks 
aprīkota ar ceļa zīmi „Galvenais 
ceļš”. Ventspils ielas posmā būs 
ceļa zīme „Maksimālais ātruma 
ierobežojums 30 km/h”.

Savukārt, lai uzlabotu drošību 
Dārza ielā, posmā no Vītolu līdz 
Grants ielai, kur no rītiem notiek 
intensīva autotransporta un gājēju 
kustība, vedot bērnus uz skolu, tiks 
uzlikta zīme „Dzīvojamā zona”, kā 
arī ceļa ātrumvalnis.

Kuldīgas novada pašvaldība 
saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likumu

p ā r d o d
mutiskā izsolē ar augšupejošu soli

nekustamo īpašumu „Kokdarbnīca”, Laidu pagastā, Kuldīgas novadā.
Nekustamais īpašums „Kokdarbnīca” (kadastra nr. 62645040005) atrodas Laidu pagastā, Kuldīgas 
novadā, tā sastāvā ir ražošanas nozīmes ēkas – šķūnis ar kadastra apzīmējumu 62640040055003 un 

darbnīca – noliktava ar kad. apz. 62640040055004. Būves atrodas uz citai personai piederošas zemes 
vienības ar kad. apz. 62640040055. Pašvaldības īpašumtiesības nostiprinātas Laidu pagasta 

zemesgrāmatas nodalījumā nr.100000163256. Nekustamā īpašuma nosacītā cena – EUR 1600, drošības 
nauda – EUR 160, reģistrācijas maksa – EUR 15, izsoles solis – EUR 100. Izsole notiks Kuldīgas novada 

pašvaldības mazajā zālē Baznīcas ielā 1, Kuldīgā, 2016. gada 11. aprīlī plkst.13.00.
Dalībnieku reģistrācija no sludinājuma publicēšanas dienas līdz 11. aprīlim plkst. 11.00.

Izsoles noteikumus un informāciju par īpašumu var saņemt Kuldīgas novada pašvaldības informācijas 
centrā Baznīcas ielā 1, Kuldīgā. Informācija pa tālruni 63350007, 63323738, 26459091, 

e-pasts: viktors.gotfridsons@kuldiga.lv.

Satiksmes organizācijas izmaiņas

Ar ceļa zīmēm „Dzīvojamā 
zona” aprīkos arī Vītolu, Gravas 
un Mālu ielu, bet Vītolu ielā būs arī 
ātrumvalnis. 

Satiksmes organizācijas izmai-

ņas ir apstiprinātas Kuldīgas novada 
Domes Transporta komisijā.

anITa ZVInGuLE, 
KKP sabiedrisko attiecību speciāliste

EDuarDa DamBErGa foto

Virzienā no Grants ielas uz Ventspils ielu turpmāk būs jādod ceļš.

robotikas pulciņā audzēkņi veido lego 
robotus, ko vada ar programmas palīdzību.

robotikas pulciņa jaunieši gatavojas savām pirmajām sacensībām Siguldā.
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Šķirosim 
atkritumus 

pareizi!
SIA „Kuldīgas komunālie pakalpo-
jumi” izstrādājusi jauno atkritumu 
šķirošanas instrukciju, kura kalpos 
par palīgu Kuldīgas pilsētas un no-
vada iedzīvotājiem, pareizi šķirojot 
atkritumus.

Svarīgi, lai iedzīvotāji šķiroto atkri-
tumu konteineros (gan privātmājās, gan 
pie daudzdzīvokļu mājām) mestu tikai 
instrukcijā nosauktos atkritumu veidus, 
jo šobrīd tikai tos, atkritumu apsaimnie-
kotājs Kuldīgas pilsētā un novadā KKP, 
var nodot otrreizējai pārstrādei.

Diemžēl iedzīvotāji regulāri šķiroto 
atkritumu konteinerus piepilda ar ne-
šķiroto sadzīves atkritumu maisiem. 
Metot šķiroto atkritumu konteineros 
otrreizējai pārstrādei nederīgus mate-
riālus, tiek sabojāts to cilvēku darbs, 
kuri atkritumus šķiro. Saturs no šķiroto 
atkritumu konteineriem tiek nogādāts 
telpā, kur KKP darbinieki tos ar rokām 
sašķiro pa frakcijām. Mēģiniet iedo-
māties, kāda smaka un netīrumi valda 
vietā, kur šķiroto atkritumu milzīgajā 
kaudzē nonāk arī visparastākie sadzīves 
atkritumi, kuri pūst un smird! Turklāt 
uzņēmumam tiek radīti lieli zaudēju-
mi, ja šķiroto atkritumu konteineros 
liela daļa ir sadzīves atkritumi, kuri par 
maksu jānodod apglabāšanai atkritumu 

poligonā Ventspils novadā.
Tādēļ brīdinām, ka piesārņotu šķi-

roto atkritumu konteineru saturu KKP 
vairs neizvedīs bez maksas, jo tas nav 
sagatavojams otrreizējai pārstrādei. Ja 
šķiroto atkritumu konteineros būs sa-
mesti sadzīves un organiskie atkritumi, 
par to izvešanu tiks izrakstīti rēķini kā 
par sadzīves atkritumu izvešanu.

Jāpiebilst, ka iedzīvotāji atkritumu 
šķirošanas instrukciju saņems reizē ar 
nākamajiem KKP rēķiniem gan par 
sadzīves sauso atkritumu izvešanu, gan 
par apsaimniekošanu.

Atkritumu šķirošanas instrukcija 
publicēta KKP mājaslapā www.kkp.
lv un sociālajos tīklos – facebook.com, 
draugiem.lv un twitter.com.

Kāda iedzīvotāja jautā, kur likt vecās 
automašīnas riepas, vai tās var nodot 
KKP atkritumu apsaimniekošanas daļā 
Dārzniecības ielā 9? Jā, var. Tas ir mak-
sas pakalpojums. Četru riepu nodošana 
maksā 5 eiro. 

Savukārt, ja redzat, ka jūsu kontei-
nerā atkritumus izmet sveši cilvēki, 
kuri par to nemaksā, aicinām piefiksēt 
automašīnas numuru vai arī nofotogra-
fēt un par to ziņot pašvaldības policijai. 

anITa ZVInGuLE,
SIa „Kuldīgas komunālie pakalpojumi” 

sabiedrisko attiecību speciāliste

Februāra sākumā pensionāru 
apvienības „Rumbiņa” telpās 
notika Kuldīgas novada Senioru 
padomes paplašinātā sēde.

Tā bija labi apmeklēta – uz tikšanos 
ar Kuldīgas novada Domes priekšsē-
dētāju Ingu Bērziņu, Sociālā dienesta, 
pašvaldības policijas un pašvaldības 
kapitālsabiedrību – SIA „Kuldīgas 
komunālie pakalpojumi”, SIA „Kul-
dīgas siltumtīkli” un SIA „Kuldīgas 
ūdens” – vadītājiem bija atnākuši ap 
50 interesentu.

Domes priekšsēdētāja informēja 
par jau iesāktajiem darbiem – sporta 
skolas rekonstrukciju un peldbaseina 
būvniecību, mūzikas skolas pārbūvi 
un pansionāta izbūvi pie Kuldīgas 
slimnīcas, kā arī par Jelgavas ielas pār-
būvi, ko iecerēts iesākt šogad. Tāpat 
I.Bērziņa pastāstīja par pašvaldības 
sniegto atbalstu dažādām iedzīvotāju 
grupām un biedrībām, kas aktīvi dar-
bojas novadā. Pašvaldības vadītāja 
pateicās senioriem par aktīvu līdzda-
lību novada dzīvē, darot to bagātāku 
un krāsaināku.

Sanāksmes dalībniekiem bija 
daudz jautājumu par visdažādākajām 
tēmām. Uz tiem pašvaldības vadība 
un speciālisti atbildēja klātienē, bet 
par atsevišķiem jautājumiem sapul-
ces dalībnieki vienojās, ka par tiem 
informēs ar „Kuldīgas Novada Vēstu” 
starpniecību.

Iedzīvotāji aktīvi interesējās par 
atsevišķu teritoriju, ielu posmu un 
ēku sakārtošanu, piegulošo teritoriju 
un sniega tīrīšanu, ietvju kaisīšanu 
ziemā un citiem ar pilsētas tīrību un 
sakoptību saistītiem jautājumiem. 
Tika izteikta vēlme uzzināt, vai paš-

valdības policija pienācīgi kontrolē 
teritoriju un sniega tīrīšanu un vai tie, 
kuri to neveic, tiek sodīti. Pašvaldības 
policijas priekšnieks Rinalds Gūtpelcs 
sacīja, ka darbinieki situāciju uzrauga 
un saņem sūdzības par nenokaisītām 
ietvēm. Uz izskanējušo pārmetumu, 
ka policistiem biežāk vajadzētu pār-
vietoties kājām, viņš skaidroja, ka 
policisti, veicot darba pienākumus, 
gan brauc ar auto, gan iet kājām, 
bet vasarās pārvietojas arī ar velosi-
pēdiem. „Nav tik svarīgi, cik lielas 
soda naudas iekasē, galvenais, lai ir 
kārtība,” teica R.Gūtpelcs, piebilstot, 
ka situāciju pilsētā ziemā vērtē kā 
apmierinošu. Kopumā aizvadītajā 
gadā pašvaldības Administratīvajā ko-
misijā sodītas 132 personas, uzliekot 
naudas sodus EUR 3750, bet Bērnu 
lietu apakškomisija sodījusi 32 per-
sonas, uzliekot naudas sodu EUR 850. 
R.Gūtpelcs mudināja iedzīvotājus, 
pamanot iespējamos pārkāpumus, 
zvanīt pašvaldības policijas patruļai 
pa tālruņiem 28881288 vai 63320373.

Seniori novērtēja jau sakārtotās ie-
las un skvērus, kā arī interesējās par to, 
vai Jelgavas ielu plānots rekonstruēt 
visā garumā. I.Bērziņa skaidroja, ka 
Jelgavas ielu, izbūvējot arī jaunas 
ietves, apgaismojumu un autobusu 
pieturas, remontēs no apvedceļa līdz 
krustojumam ar Kalna un Mucenieku 
ielu, turklāt sakārtos Graudu ielas 
posmu no rotācijas apļa līdz Jelgavas 
ielai un L.Paegles ielu līdz kādreizē-
jās fabrikas „Māra” teritorijai. Tā kā 
darbu apjoms ir ievērojams, lai netiktu 
paralizēta satiksme, ielu remontēs pa 
daļām.

Sanākušajiem iedzīvotājiem ak-
tuāls bija arī sabiedriskā transporta 

Senioriem daudz jautājumu

jautājums. Izskanēja vairāki iero-
sinājumi par izmaiņām sabiedriskā 
transporta maršrutos un kursēšanas 
laikos, lai iedzīvotājiem būtu ērtāk 
nokļūt Kuldīgas slimnīcā, „Kurzemī-
tes” mazdārziņos un uz Meža kapiem 
apkopt tuvinieku kapus. I.Bērziņa 
norādīja, ka sabiedriskais transports ir 
joma, kuru pašvaldībai grūti ietekmēt, 
jo par to lemj Autotransporta direkcija. 
Domes priekšsēdētāja rosināja nofor-
mēt priekšlikumus rakstveidā, lai paš-
valdība varētu vērsties Autotransporta 

direkcijā, rosinot pārskatīt maršrutus.
Diskusija raisījās arī par e-talo-

niem, ar kuru palīdzību par 5 eiro ik 
mēnesi sabiedriskajā transportā var 
braukt 75 gadu vecumu sasniegušie 
novada iedzīvotāji. Kāda kuldīdznie-
ce rosināja palielināt e-talona limitu 
vasaras sezonā, kad cilvēki brauc uz 
mazdārziņiem. Pašvaldības vadītāja 
solījās šo jautājumu izskatīt un iespēju 
robežās risināt. 

Kādu iedzīvotāju satrauca fakts, 
ka SIA „Latvijas Propāna gāze” vairs 

neesot cilvēku uz vietas Kuldīgā, kam 
varētu ziņot par iespējamām gāzes 
noplūdēm. Sazinoties ar uzņēmumu, 
noskaidrojām, ka jāzvana uz avārijas 
tālruni 28234375. Savukārt par gāzes 
pieslēgšanu, atslēgšanu vai dažādiem 
ar līgumu saistītiem jautājumiem 
jāsazinās ar „Latvijas Propāna gāzes” 
nodaļu Ventspilī pa tālr. 28234367.

KrISTĪnE DuĻBInSKa,
mārketinga un sabiedrisko attiecību 

nodaļas vadītāja
EDuarDa DamBErGa foto

Seniori labprāt izmantoja iespēju iztaujāt pašvaldības vadību un speciālistus.

Par to, vai arī šogad Lielās talkas laikā iedzīvotāji bez maksas 
varēs nodot lielgabarīta atkritumus, informēsim tuvāk talkas dienai. 

Informācija būs pieejama www.kkp.lv.
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Aizvadītajā nedēļā Kuldīgas no-
vada Domes priekšsēdētāja Inga 
Bērziņa pasniedza diplomus un 
atzinības rakstus konkursam 
„Ziemassvētki Kuldīgas novadā 
2015” pieteikto objektu – vei-
kalu, kafejnīcu, uzņēmumu, 
sabiedrisko ēku un privātmāju – 
saimniekiem.

Par uzvarētāju kategorijā „Skat-
logi” komisija atzina veikalu „Mo-
des nams Kolāža” Kuldīgā, Liepājas 
ielā 11, bet atzinības rakstus šajā ka-
tegorijā saņēma dāvanu un suvenīru 
veikals „Burvju ota”, Liepājas ielā 
1, veikals „Pie Undīnes” Liepājas 
ielā 4, veikals „Mežrozīte”, Liepājas 
ielā 32, veikals „Pindzele” un „PC 
Konsultants”, Raiņa ielā 2 un 4. 
Kategorijā „Ēku fasādes un priekš-
pagalmi” par krāšņāk izdekorēto 
atzina SIA „Amazone” ēku Deksnes 

Skolēni dibina uzņēmumus un 
tirgo saražoto

13. februārī t/c „Rimi” notika 
skolēnu mācību uzņēmumu 
(SMU) reģionālais Valentīndie-
nas tirdziņš, kurā skolēni tirgoja 
pašu darinātas un gatavotas 
lietas.

Pasākumā piedalījās 41 jauniešu 
uzņēmums no Kuldīgas Centra 
vidusskolas, V.Plūdoņa Kuldīgas 
ģimnāzijas, Pelču speciālās internāt-
pamatskolas-attīstības centra, kā arī 
no Priekules, Rīgas, Liepājas, Kro-
tes, Iecavas, Talsu mācību iestādēm.

Viena no mācību uzņēmumu 
tirdziņa organizatorēm, Kuldīgas 
Centra vidusskolas ekonomikas 
skolotāja Indra Iveta Gaile atzina, 
ka prasmi tirgoties un darboties savā 
uzņēmumā nevar apgūt skolā: „Tā 
ir māka strādāt komandā, vienoties 

par to, ko un kā ražot, noformēt. Tā, 
protams, ir arī ražošanas prasme. Šīs 
lietas skolā neiemāca.”

Skolēni tirgoja svečturus, da-
žādus koka izstrādājumus, galdau-
tus, rotas un citas saimniecībā un 
interjerā noderīgas lietas, kā arī 
pakalpojumus, piemēram, ķermeņa 
apgleznošanu ar hennu. Katrs sko-
lēns cer savu uzņēmumu attīstīt un 
nākotnē paplašināt, tāpēc jau šobrīd 
pievērš pircēju uzmanību ne tikai ar 
piedāvājuma klāstu, bet arī  ar dalību 
tirdziņā kā ikgadēju tradīciju.

Arī šogad žūrija vērtēja skolēnu 
sniegumu, un labākie tika apbalvoti 
piecās kategorijās – „Labākā pārdo-
šanas komanda”, „Labākais stends”, 
„Kvalitatīvākais produkts”, „Videi 
draudzīgākais produkts”, „Inovatī-
vākais produkts”. Savas simpātiju 

balvas piešķīra arī Kuldīgas novada 
Dome, a/s „Swedbank”, SIA „Vin-
denieki” un SIA „Arktika G”.

SMU ir skolēnu veidots un vadīts 
mācību uzņēmums, kura darbība 
izglīto jauniešus. Tas darbojas reālā 
vidē – audzēkņi ražo un pārdod 
preces vai pakalpojumus. 

Veidojot SMU, skolēns iegūst zi-
nāšanas uzņēmējdarbībā, pārdošanas 
un prezentēšanas prasmi, iemaņas 
plānot savas finanses un darboties 
komandā, nozīmīgus biznesa kon-
taktus un piedāvājumus, iespēju 
parādīt savas spējas un prasmes, kā 
arī citas noderīgas zināšanas.

SIGnETa LaPIŅa, 
sabiedrisko attiecību speciāliste

EDuarDa DamBErGa foto

18. februārī Kuldīgas kultūras 
centrā vienpadsmit Kuldīgas 
novada 10. – 12. klašu skolēni 
prezentēja savus darbus zinātniski 
pētnieciskajā konferencē.

Dabaszinību sekcijā 1. vieta tika 
piešķirta Lienei Daškevicai, tēma 
„Svara problēmas Kuldīgas Centra 
vidusskolas 1. – 2. klašu skolēniem” 
(skolniece Kuldīgas novadu pārstāvēs 
arī reģionālajā konferencē Liepājā), 2. 
vieta – Sindijai Božei, tēma „Saules 
kolektoru un saules bateriju izman-
tošana Latvijas mājsaimniecībās”, 
bet 3. vieta – Robertai Zariņai, tēma 
„Nūjošanas nozīme veselības vei-
cināšanā (visas no Kuldīgas Centra 
vidusskolas). Sociālo zinātņu sekcijā 
labākā bija Alise Reimane no Kuldī-
gas Centra vidusskolas, tēma „Zobu 
korekcijas nepieciešamība jauniešiem 
no 14 līdz 18 gadiem”, 2. vietā – Santa 
Krebse no V.Plūdoņa Kuldīgas ģim-
nāzijas, tēma „Piemiņas vietas un to 
stāvoklis Kuldīgas novadā” (abas no-
vadu pārstāvēs Liepājā), bet 3. vietā – 
Alise Paula Zīverte (Kuldīgas Centra 
vidusskola), tēma „Nevalstiskās 
organizācijas Kuldīgā un to ietekme 
uz sabiedrību”. Humanitāro zinību 
sekcijā pēc punktiem tika piešķirta 
tikai 2. vieta – Grētai Smirnovai no 
V.Plūdoņa Kuldīgas ģimnāzijas, tēma 
„Mūzikas un emociju saistība savstar-

Uzteic par skaistu noformējumu Ziemassvētkos

ielā 9, Padures pagastā. Atzinību šajā 
kategorijā saņēma veikali „Laura”, 
Liepājas ielā 22a, „Kate”, Liepājas 

ielā 4, kafejnīca „Cafe „Tilts””, Kal-
na ielā 27, dzīvojamās mājas Pētera 
ielā 8 saimnieki Dzintra Cimermane 

un Žanis Hercs, SIA „MKM mežs” 
ēka Padures pagastā, Kabiles saieta 
nams „Sencis”, Padures pagasta 
pārvalde par telpu noformējumu 
un Vārmes pagasta pārvalde par 
izdekorēto pagasta centru.

Kategorijā „Viensētas” tika pie-
šķirtas divas 1. vietas, novērtējot 
Ingas Strodes īpašuma Snēpeles 
pagasta „Niedrās” un Irēnas Taubes 
īpašuma Snēpeles pagasta „Griezēs” 
noformējumu. Atzinību šajā ka-
tegorijā saņēma Māra Valtere par 
īpašuma Riežupes ielā 4, Mežvaldē, 
Rumbas pagastā, sapošanu svētkos. 
Savukārt kategorijā „Oriģinālākais 
dekors” netika nominēts neviens 
pretendents.

Visbeidzot, kategorijā „Ar ro-
kām veidoti dekori” laurus plūca 
Vārmes pamatskola, bet atzinību 
saņēma Vārmes pamatskolas pirms-
skolas grupas, veikali „Malvīne”, 

1905. gada ielā 1, „Laima”, Smilšu 
ielā 23, un „Lata” veikals „Vārpiņa 
2” Vārmes pagastā.

Konkursam objektus varēja 
pieteikt ikviens iedzīvotājs, piezva-
not pa tālruni, atsūtot e-pastu vai 
aizpildot aptaujas anketu. Kopumā 
konkursam tika pieteikti 23 objekti. 
Tos piecās kategorijās vērtēja īpaši 
izveidota konkursa komisija Domes 
priekšsēdētājas vietnieka Aleksan- 
dra Langes vadībā.

Kuldīgas novada pašvaldība 
pateicas ikvienam, kurš gādāja par 
sava īpašuma noformēšanu Ziemas-
svētkos, kā arī tiem iedzīvotājiem, 
kuri bija aktīvi un pieteica preten-
dentus konkursam!

KrISTĪnE DuĻBInSKa,
mārketinga un sabiedrisko 
attiecību nodaļas vadītāja

EDuarDa DamBErGa foto

„modes nams Kolāža” 
par rūpīgi izdekorē-
tajiem skatlogiem 
tika atzīts par labāko 
konkursa nominācijā 
„Skatlogi”.

māsas Zane un Dace Verpakovskas darbojas uzņēmumā „Lotes rokdarbi”, kas nodarbojas ar aksesuāru un 
interjera priekšmetu tirdzniecību. Tas saņēma apbalvojumu nominācijā „Labākais stends”.

Vidusskolēni prezentē zinātniski pētnieciskos darbus

pējā komunikācijas attīstībā”.
Kuldīgas novada Domes priekšsē-

dētāja Inga Bērziņa ikvienam konfe-
rences dalībniekam vēlēja veiksmīgu 
uzstāšanos, stingrību un pārliecību: 
„Svarīgi, ka darbs, kuru jūs veicat, 
palīdzēs izvēlēties īsto ceļu dzīvē un 
saprast savu aicinājumu. Tādam vaja-
dzētu būt šīs konferences galvenajam 
uzdevumam.”

Konferencē darbus aizstāvēja sko-
lēni no Kuldīgas Centra vidusskolas, 
V.Plūdoņa Kuldīgas ģimnāzijas un 
Kuldīgas Mākslas un humanitāro 
zinību vidusskolas – Marta Dupate, 
Sendija Balode, Santa Krebse, Grēta 
Smirnova, Alise Paula Zīverte, Loreta 

Sokolovska, Alise Reimane, Roberta 
Zariņa, Liene Daškevica, Sindija 
Bože, Anete Kramēna.

Konferences dalībnieces, Kuldī-
gas Centra vidusskolas 11.m klases 
skolnieces A.P.Zīverte un L.Soko-
lovska izvēlējušās apskatīt sabiedrībā 
nozīmīgas tēmas. Alise izpētījusi 
nevalstiskās organizācijas Kuldīgā 
un to ietekmi uz sabiedrību. „Par šo 
nozari man interese radās jau pirms 
diviem gadiem, tāpēc šogad tēmu 
izvēlējos pētīt plašāk un apmierināt 
savu interesi,” pastāstīja meitene, 
taču atzina, ka vēl gan neesot skaidrs, 
ar ko saistīs nākotni pēc vidusskolas. 
Savukārt Laura padziļināti pētījusi Ei-

ropas brīvprātīgo darbu. Tēmas izvēle 
skolniecei grūtības neesot sagādājusi. 
„Jau pagājušā gadā izdomāju, ko pētī-
šu, turklāt šī tēma man šķiet saistoša,” 
atzīst Laura.

KMHZV 11. klases skolniece 
M.Dupate izvēlējusies mūsdienās 
aktuālas tēmas izpēti – „Jauniešu 
bezdarba problēma un cēloņi Kuldīgas 
novadā un to raksturojums”. Skol-
nieces izvēle iedziļināties problēmā 
radusies, jo pēc vidusskolas beigšanas 
ir svarīgi izvēlēties pieprasītu nozari, 
ar kuru labi spētu iekļauties darba 
tirgū. Viņa savā pētnieciskajā darbā 
mudina jauniešus rūpīgāk izvēlēties 
profesiju, lai pēc skolas beigšanas 

Kuldīgas mākslas un 
humanitāro zinību 
vidusskolas skolniece 
marta Dupate pētīja ak-
tuālu tēmu par jauniešu 
bezdarba problēmu.

Santa Krebse no 
V.Plūdoņa Kuldīgas 

ģimnāzijas savu 
darbu par piemi-

ņas vietām dosies 
pārstāvēt reģionālajā 

konferencē Liepājā.

nenāktos saskarties ar bezdarba prob-
lēmām. Bet klasesbiedrene S.Balode 
savā darbā apkopoja iemeslus, kāpēc 
vidusskolēniem rodas galvassāpes, 
kādi faktori tās izraisa un kā no sāpēm 
izvairīties. Kā biežāko galvassāpju cē-
loni vidusskolēnu vidū skolniece min 
nesabalansētu darba apjomu.

Skolēnu darbus vērtēja kompetenta 
žūrija – Inta Kulberga, komisijas 
priekšsēdētāja, vadības zinātņu dokto-
re, Gints Girņuss, maģistrs inovatīvajā 
uzņēmējdarbībā, uzņēmējs, Sandra 
Krinkele, Nodarbinātības valsts aģen-
tūras Kuldīgas filiāles vadītāja, Inese 
Siliņa, Kurzemes nevalstisko organi-
zāciju atbalsta centra vadītāja, Inese 
Birģele, psiholoģe, Krista Jansone, 
Kuldīgas novada muzeja mārketinga 
un izglītības nodaļas vadītāja, Jānis 
Voitko, SIA „KCE” valdes priekšsēdē-
tājs, Aldris Zalkovskis, SIA „Tehnolo-
ģiju parks” direktors, Āris Pētersons, 
Kuldīgas slimnīcas galvenā ārsta 
vietnieks.

Kuldīgas novada pašvaldība jau 
vairākus gadus īsteno aktivitātes, lai 
attīstītu skolēnu pētnieciskā darba un 
prezentācijas prasmes un palīdzētu 
viņiem sagatavoties studijām augst-
skolā. 

SIGnETa LaPIŅa,
sabiedrisko attiecību speciāliste

EDuarDa DamBErGa foto
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Muzicē mūzikas skolas absolventi
Sirsnīgi un krāšņi februārī 
Mākslas namā izskanēja kon-
certi tradicionālo Vīgnera dienu 
ietvaros. 

Otrajā koncertā, kas izskanēja 6. 
februārī, muzicēja E.Vīgnera Kuldī-
gas mūzikas skolas absolventi. Viņi 
priecēja ar priekšnesumu kvalitāti 
un daudzveidību.

Muzicēja skolotāju Martas Ozoli-
ņas klavieru klases absolventes Elīna 
Embrekte un Evija Auziņa (Tarasova), 
Ingunas Svaras vijoles klases absol-
vente Iveta Rožkalne (Tarasova), 
Mārītes Cinovskas vijoles klases 

absolventes Sanija Gulbe, Baiba 
Bergmane, Baiba Lasmane (Vēze) un 
Maija Apenīte (Štorha), Māras Šlakor-
cinas klavieru klases absolvente Ance 
Jankovska, Vijas Sprūdes klavieru kla-
ses absolventes Elīza Ozoliņa un Līga 
Saulgrieze (Jūrmale), Ilzes Ezernieces 
čella klases absolvente Baiba Jūrmale 
un direktores Marutas Rozītes kora 
klases absolvente Madara Orola.

Mums, skolotājiem, bija prieks 
redzēt savu audzēkņu izaugsmi, 
prieks, ka mūzikai viņu dzīvē ir 
nozīmīga loma, ko atklāja gan pār-
domātie, izjustie priekšnesumi, gan 
atbildes uz jautājumu, ko mūzika 

viņām devusi. Lūk, dažas no tām: 
mūzika paplašina mūsu redzesloku, 
ar mūziku var ceļot laikā un telpā, 
mūzika palīdz atraisīt un izpaust 
emocijas, tā bagātina dvēseli, radina 
strādāt un ieklausīties sevī un citos.

Interesanti, ka katra gājusi savu 
ceļu, lai atgrieztos mūzikā. E.Em-
brekte mūsu skolu absolvēja 2012. 
gadā un tagad nolēmusi studēt 
kādā Anglijas mūzikas augstskolā, 
I.Rožkalne ir trīs bērnu māmiņa, 
un mūzika viņai ir vaļasprieks, bet 
E.Ozoliņa, lai arī ir ieguvusi Latvijas 
Mākslas akadēmijas vides dizaina 
maģistra grādu, tomēr vēl apgūst 

ģitārspēli Ventspils mūzikas vidus-
skolā. Mūzikas vidusskolā pašlaik 
mācās arī S.Gulbe un A.Jankovska, 
bet Latvijas Mūzikas akadēmijā –  
M.Orola un E. Auziņa. Liepājas sim-
foniskajā orķestrī spēlē B.Lasmane, 
M.Apenīte, B.Jūrmale un B.Berg-
mane. L.Saulgrieze papildus apgūst 
ērģeļspēli un, tāpat kā B.Jūrmale, ir 
arī mūsu skolas skolotāja.

Koncerta izskaņā sirsnīgus vār-
dus un piemiņas grāmatas absol-
ventēm veltīja skolas direktore 
M.Rozīte. Viņa uzsvēra, ka ikviens 
audzēknis ir vērtība skolas dzīvē,  un 
cer, ka dažas absolventes atgriezīsies 

dzimtajā pilsētā.
Savukārt Vīgnera dienu noslēguma 

koncertā 22. februārī muzicēja Kanda-
vas mūzikas un mākslas skolas tautas 
mūzikas ansamblis, akordeonistu 
dueti un solisti. Ansambļa vadītāja, 
skolotāja Dzintra Linde (Mežecka) arī 
ir mūsu skolas absolvente.

Direktore M.Rozīte atgādināja 
arī, ka koncerti šogad nenotiek mū-
zikas skolā, jo ēkā ir sākta pārbūve, 
tādēļ visi ar nepacietību gaida atgrie-
šanos savā jaunajā vecajā skolas ēkā.

VaIra LEITE,
E.Vīgnera Kuldīgas mūzikas skolas 

pedagoģe

Olimpiāžu rezultāti 
Krievu valodas olimpiādē 

9. klašu skolēniem 29. janvārī pie-
dalījās 12 skolēni no visām pilsētas 
skolām un no Ēdoles pamatskolas.

1. vietā – Andrejs Štrāls (Kuldī-
gas pamatsk., sk. Svetlana Djageļa), 
2. – Elīna Jankovska (V.Plūdoņa 
Kuldīgas ģimn., sk. Natalia Ro-
zentale), 3. – Kristiana Kovaļevska 
(Kuldīgas 2. vsk., sk. Irina Stiku-
ta). Atzinību saņēma Alma Vikija 
Vikštrema (Kuldīgas Centra vsk., 
sk. Aina Stepēna) un Mario Pet-
rops (Ēdoles pamatsk., sk. Aigars 
Matevičs).

Krievu valodas olimpiādē 10. – 
12. klašu skolēniem 29. janvārī 
piedalījās 13 skolēni no visām vidus-
skolām un no V.Plūdoņa Kuldīgas 
ģimnāzijas.

1. vietā – Sandra Voskāne un 
2. – Viktorija Vika Safonova (abas 
no Kuldīgas Centra vsk., sk. Aina 
Stepēna), 3. – Agrita Cimermane 
(Kuldīgas Mākslas un humanitāro 
zinību vsk., sk. Inna Zarubina). Atzi-
nību saņēma Oskars Šēlis (Kuldīgas 
2. vsk., sk. Irina Stikuta) un Signe 
Gotfridsone (Kuldīgas Centra vsk., 
sk. A.Stepēna).

Latviešu valodas un literatūras 
olimpiādē 8., 9. klašu skolēniem 
1. februārī piedalījās 35 skolēni 
no visām novada skolām, izņemot 
Z.A.Meierovica Kabiles pamatsko-
las. Godalgotās vietas tika sadalītas 
divās klašu grupās.

8. klašu grupā 1. vietā – Vendija 
Maslobojeva (Kuldīgas Centra vsk., 
sk. Daiga Strupule-Buka), 2. – Paula 
Astiča (Kuldīgas pamatsk., sk. Rita 
Bērtule), 3. – Elza Elīna Kļava (Kul-
dīgas Mākslas un humanitāro zinību 
vsk., sk. Aiga Moļņika). Atzinību 
saņēma Paula Tīruma (Kuldīgas 
Centra vsk., sk. Maija Ļeļa).

9. klašu grupā 1. vietā – Marta 
Pūpola un 2. – Roberta Balode (abas 
no Kuldīgas Mākslas un humanitāro 
zinību vsk., sk. A.Moļņika), 3. – 
Laima Jansone (Kuldīgas pamatsk., 
sk. Maija Stebule). Atzinību saņēma 
Andrejs Štrāls, Monta Jankovska 
(abi no Kuldīgas pamatsk., sk. 
R. Bērtule) un Liene Štorha (Vilgāles 
pamatsk., sk. Inita Valmunska).

21. janvārī notika latviešu tautas 
dziesmu dziedāšanas sacensības 
„Lakstīgala 2016”, kurās piedalījās 
komandas no Kuldīgas Alternatī-

vās sākumskolas Padures filiāles, 
Ēdoles, Vārmes, Turlavas, Z.A. Me-
ierovica Kabiles pamatskolas un 
V.Plūdoņa Kuldīgas ģimnāzijas, 
kopā 30 dalībnieku. Nākamajā kārtā 
novadu pārstāvēt tiesības ieguva 
1. – 4. klašu grupā komandas no 
Ēdoles un Z.A. Meierovica Kabiles 
pamatskolas, 5. – 9. klašu grupā – 
komanda no Turlavas pamatskolas 
un 10. – 12. klašu grupā – V.Plūdoņa 
Kuldīgas ģimnāzijas.

25. janvārī notika novada skatu-
ves runas konkurss, kurā piedalījās 
24 skolēni no visām vidusskolām, no 
Kuldīgas Alternatīvās sākumskolas, 
Kuldīgas, Laidu, Turlavas pamat-
skolas. Nākamajā kārtā tiesības 
pārstāvēt novadu ieguva 2., 3. klašu 
grupā Roberts Miezītis un Aleksan- 
dra Timbere (Kuldīgas Mākslas un 
humanitāro zinību vsk., sk. Marika 
Šulce), 4. – 6. klašu grupā Mārtiņš 
Stebulis, Lilija Kļaviņa (Kuldīgas 
Alternatīvā sākumsk., sk. Marika 
Reiha), Leons Kļaviņš (Kuldīgas 
Alternatīvā sākumsk., sk. Ineta 
Kronberga), 7. – 9. klašu grupā 
Igeta Māzere (Turlavas pamatsk., 
sk. Agnese Čīče), 10. – 12. klašu 
grupā Kristiāna Zingberga (Kuldīgas 
Centra vsk., sk. Ilze Roberta).

Fizikas olimpiādē 9. – 12. klašu 
skolēniem 28. janvārī piedalījās 
24 skolēni no visām  pilsētas skolām 
un Vārmes pamatskolas. Godalgotās 
vietas tika piešķirtas 4 klašu grupās.

9. klašu grupa 1. vietā – Alise 
Alma Ābula (Kuldīgas Centra 
vsk., sk. Igo Kūlainis), 2. – Ričards 
Zariņš (Kuldīgas pamatsk., sk. Vla-
dimirs Osmanovs). Atzinību saņēma 
Andrejs Štrāls (Kuldīgas pamatsk., 
sk. V.Osmanovs), Daniela Reimane 
(V.Plūdoņa Kuldīgas ģimn., sk. Val-
dis Augsne).

10. klašu grupa atzinību saņēma 
Ēriks Pētersons (Kuldīgas Mākslas 
un humanitāro zinību vsk., sk. V.Os-
manovs) un Oskars Šēlis (Kuldīgas 
2.vsk., sk. Guntis Jankovskis).

11. klašu grupā atzinību saņēma 
Inga Birzniece (V.Plūdoņa Kuldīgas 
ģimn., sk. V.Augsne).

12. klašu grupā 1. vietā – Guntis 
Zariņš (V.Plūdoņa Kuldīgas ģimn., 
sk. V.Augsne).

Ekonomikas olimpiādē 3. febru-
ārī piedalījās 9 skolēni no Kuldīgas 
Centra vidusskolas un V.Plūdoņa 

Kuldīgas ģimnāzijas.
1. vietā – Valts Gailis (Kuldīgas 

Centra vsk., sk. Indra Iveta Gaile) un 
2. vietā – Inga Birzniece (V.Plūdoņa 
Kuldīgas ģimn., sk. Jana Jansone).

Matemātikas olimpiādē 9. – 
12. klašu skolēniem 5. februārī pie-
dalījās 48 skolēni no visām pilsētas 
skolām un Z.A.Meierovica Kabiles 
pamatskolas. Olimpiādes darbi tika 
vērtēti četrās klašu grupās.

9. klašu grupā 1. vietā – Alise 
Alma Ābula (Kuldīgas Centra vsk., 
sk. Inta Vaselāne), 2. – Elans Andrejs 
Vēvers (Kuldīgas Mākslas un huma-
nitāro zinību vsk., sk. Mirdza Med-
ne), 3. – Ričards Zariņš (Kuldīgas 
pamatsk., sk. Dace Zomerovska).

10. klašu grupā 1. vietā – Laura 
Balandiņa (Kuldīgas 2. vsk., sk. Pē-
teris Kairišs), 2. – Vanesa Silvestro-
va (Kuldīgas Centra vsk., sk. Santa 
Lapiņa), 3. – Sanija Tetere (Kuldīgas 
Mākslas un humanitāro zinību vsk., 
sk. Valda Gaure). Atzinību saņēma 
Oskars Šēlis (Kuldīgas 2.vsk., 
sk. P. Kairišs) un Sanija Smidberga 
(Kuldīgas Mākslas un humanitāro 
zinību vsk., sk. V. Gaure).

11. un 12. klašu grupā vietas 
netika piešķirtas.

Kulturoloģijas olimpiādē 8. feb-
ruārī piedalījās 10 skolēni no Kuldī-
gas Centra un Kuldīgas Mākslas un 
humanitāro zinību vidusskolas.

1. vietā – Laura Āboliņa (Kuldī-
gas Centra vsk., sk. Antra Spuļģe), 
2. – Elza Elīza Garokalna (Kuldīgas 
Mākslas un humanitāro zinību vsk., 
sk. Maija Švanka), 3. – Beatrise 
Šmidberga (Kuldīgas Centra vsk., 
sk. A.Spuļģe). Atzinību saņēma 
Sindija Bergmane (Kuldīgas Centra 
vsk., sk. A.Spuļģe).

Ķīmijas olimpiādē 9. – 12. kla-
šu skolēniem 9. februārī piedalījās 
21 skolēns no Kuldīgas 2., Kuldī-
gas Centra vidusskolas, V.Plūdoņa 
Kuldīgas ģimnāzijas un Ēdoles pa-
matskolas.

Olimpiādē tika piešķirtas 2 atzi-
nības – Laurai Balandiņai (Kuldīgas 
2. vsk. 10. klases skolniece, sk. Vita 
Šternberga) un Alisei Almai Ābulai 
(Kuldīgas Centra vsk. 9. klases skol-
niece, sk. Silvija Bergmane). 

 Matemātikas olimpiādē 5. – 
8. klašu skolēniem 12. februārī 
piedalījās 77 skolēni no visām 
novada skolām, izņemot Turlavas 

pamatskolu. Olimpiādes darbi tika 
vērtēti četrās klašu grupās.

5. klašu grupā 1. vietā – Megija 
Vaselāne (Kuldīgas Centra vsk., 
sk. Santa Lapiņa), 2. – Kristers Lū-
ciņš (Kuldīgas pamatsk., sk. Dace 
Zomerovsla), 3. – Katrīna Kiričenko 
(Kuldīgas Centra vsk., sk. S.Lapiņa). 
Atzinību saņēma Agnija Paula Zvin-
gule (Kuldīgas Mākslas un humani-
tāro zinību vsk., sk. Mirdza Medne), 
Kārlis Krūmiņš, Mārtiņš Stebulis, 
Matīss Simsons (visi no Kuldīgas 
Alternatīvās sākumsk., sk. Sandra 
Poriņa) un Rūdolfs Ļebedevs (Vil-
gāles pamatsk., sk. Dina Zvejniece).

6. klašu grupā 1. vietā – Mārsija 
Ieva Jurēvica (Kuldīgas Mākslas un 
humanitāro zinību vsk., sk. M.Med-
ne), 2. – Daniels Mileiko (Kuldīgas 
pamatsk., sk. D.Zomerovska), 3. – 
Toms Janušs (Kuldīgas Centra vsk., 
sk. Liene Mūrniece) un Ģirts Pūris 
(Kuldīgas Alternatīvā sākumsk., 
sk. Santa Reimane). Atzinību saņē-
ma Nils Zīle un Lineta Zīberga (abi 
no Kuldīgas Mākslas un humanitāro 
zinību vsk., sk. M.Medne).

7. klašu grupā 1. vietā – Ag-
nese Zeltiņa (Kuldīgas pamatsk., 
sk. D. Zomerovska), 2. – Kristīne 
Grīnberga (V.Plūdoņa Kuldīgas 
ģimn., sk. Inese Freimane), 3. – 
Samanta Santa Gruntiņa (Kuldīgas 
Mākslas un humanitāro zinību vsk., 
sk. M.Medne). Atzinību saņēma 
Mārtiņš Dadzis, Anete Branta (abi 
no Kuldīgas Centra vsk., sk. Inta 
Vaselāne), Maija Kanneniece (Kul-
dīgas pamatsk., sk. Mudīte Dmit-
rijeva) un Kima Gribuste (Vārmes 
pamatsk., sk. Gita Grulle).

8. klašu grupā 1. vietā – Kristaps 
Mikāls (Kuldīgas Centra vsk., 
sk. Gunta Jankovska), 2. – Kārlis 
Rimaševskis, 3. – Alise Cīrule (abi 
no Kuldīgas pamatsk., sk. D.Zome-
rovska). Atzinību saņēma Kristofers 
Rolands Kangīzers (V.Plūdoņa 
Kuldīgas ģimn., sk. Māra Megne). 

Vizuālās mākslas olimpiādē 
17. februārī piedalījās 88 skolēni 
no visām novada skolām. Darbi tika 
izvērtēti 6 klašu grupās.

1., 2. klašu grupā 1. vietā – Enija 
Vianna Ermane (Kuldīgas 2. vsk., 
sk. Krista Dēvita), 2. – Ance Gūtma-
ne (Kuldīgas Centra vsk., sk. Indra 
Tīruma), 3. – Alise Gūtmane (Kuldī-
gas Alternatīvā sākumsk., sk. S.Rei-

mane). Atzinību saņēma Una Bliska 
(Kuldīgas 2. vsk., sk. Aira Bumbie-
re) un Andžela Jeļesina (Kuldīgas 
pamats., sk. Marija Riķīte).

3., 4. klašu grupā 1. vietā – 
Meisija Citlava (Kuldīgas pamat-
sk., sk. Anna Augsne), 2. – Dace 
Verpakovska (Kuldīgas Centra 
vsk., sk.Irina Hofmarka) un Nikola 
Lauraitīte (Laidu pamatsk., sk. Jana 
Tomovica). Atzinību saņēma Ieva 
Marija Pūre (Kuldīgas pamatsk., sk. 
Ieva Bergmane), Agnese Gausmane 
(Kuldīgas 2. vsk., sk. Inna Rīna), 
Ieva Ķemere (Vārmes pamatsk., 
sk. Anita Celma) un Sindija Žežulka 
(Z.A.Meierovica Kabiles pamatsk., 
sk. Natālija Vizbule).

5., 6. klašu grupā 1. vietā – Marija 
Goldberga (Kuldīgas Alternatīvā 
sākumsk., sk. Signe Lūse), 2. – 
Rebeka Barone (Kuldīgas 2. vsk., 
sk. I.Rīna), 3. – Luīze Bergmane 
(Ēdoles pamatsk., sk. Aiga Ciekale) 
un Aleksa Džesika Strautmane (Kul-
dīgas 2. vsk., sk. I.Rīna). Atzinību 
saņēma Krista Kantiķe (Kuldīgas 
Alternatīvā sākumsk., sk. S.Lūse) un 
Pērle Zommere (Vilgāles pamatsk., 
sk. Alda Alksne).

7., 8. klašu grupā 1. vietā – Katrī-
na Krūmiņa (Kuldīgas Mākslas un 
humanitāro zinību vsk., sk. Iveta 
Brence), 2. – Betija Grabovske 
(Kuldīgas Centra vsk., sk. Ausma 
Grundmane), 3. – Maija Kanne-
niece (Kuldīgas pamatsk., sk. Aiga 
Lagzdiņa). Atzinību saņēma Romija 
Vārpiņa (Kuldīgas 2. vsk., sk. Ivon-
na Zīverte), Sonora Benefelde 
(V.Plūdoņa Kuldīgas ģimn., sk. Ilze 
Pāvelsone), Nils Goldingers (Laidu 
pamatsk., sk. Gunita Zemberga) un 
Kristīne Salma (Turlavas pamatsk., 
sk. Lauma Astra Grīnvalde).

9., 10. klašu grupā 1. vietā – Grē-
ta Girvaite, 2. – Marta Pūpola (abas 
no Kuldīgas Mākslas un humanitāro 
zinību vsk., sk. Iveta Goldberga), 
3. – Kristiana Kovaļevska (Kuldīgas 
2. vsk., sk. I.Zīverte).

11., 12. klašu grupā 1. vietā – 
Kate Rasa Ozola, 2. – Elza Elī-
za Garokalna (abas no Kuldīgas 
Mākslas un humanitāro zinību vsk., 
sk. Inga Pūce), 3. – Agnese Gūtma-
ne (V.Plūdoņa Kuldīgas ģimn., sk. 
I.Pāvelsone).

LILITa maČTama, 
izglītības nodaļas speciāliste

Izsludinās konkursu „Darīsim paši”
Kuldīgas novada pašvaldība 
turpina atbalstīt iedzīvotāju 
iniciatīvu un arī šogad martā 
izsludinās projektu konkursu 
„Darīsim paši”.

Budžetā šim mērķim paredzēti 
EUR 24 000, plānots atbalstīt 40 
iedzīvotāju iniciatīvu projektus, 
katram piešķirot EUR 600.

Pieteikumi konkursam jāiesniedz 
Kuldīgas novada pašvaldībā, Baznī-
cas ielā 1, Kuldīgā, no 7. marta līdz 
7. aprīlim.

Projektu konkursa mērķis – fi-
nansiāli atbalstīt jau esošas ne-
valstiskas organizācijas vai tādas ie-
dzīvotāju grupas, kas izveidotas tikai 
šī konkursa ietvaros (pretendentus), 

lai realizētu sabiedriski nozīmīgus, 
oriģinālus un inovatīvus projektus, 
kā arī uzlabotu apkārtējo vidi.

Konkursa ietvaros var tikt īste-
noti nodomi, kas veicina iedzīvotāju 
iesaistīšanos pašu iecerēto ideju 
īstenošanā – veikt uzlabojumus in-
frastruktūrā un sociālajā jomā, izglī-
tot sabiedrību, radīt jaunu tūrisma 

produktu, veicināt sporta aktivitātes, 
daudzveidot brīvā laika pavadīšanas 
iespējas, rosināt iedzīvotāju interesi 
par novada sabiedrisko dzīvi, uzla-
bot apkārtējo vidi u. c. – rezultātā 
iegūstot ilgtspējīgus projektus iedzī-
votāju dzīves kvalitātes uzlabošanai 
ne tikai āra telpā, bet arī iekštelpās.

Galvenais nosacījums, lai pro-

jekts tiktu realizēts pēc principa 
„darīsim paši”, tas nozīmē –  jo 
grupa pati vairāk darīs, lai ieceri 
īstenotu, jo tai ir labākas izredzes, 
ka projekts tiks akceptēts un tam 
piešķirs finansējumu.

EVITa PĒTErSOnE, 
Kuldīgas novada Domes 

priekšsēdētājas vietnieka palīdze
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Lai arī laiks ir pavasarīgs, 13. februārī notika 
Kuldīgas novada 7. atklātās ziemas sporta 
spēles, kas pulcēja ne vien komandas no nova-
da pagastiem, bet arī dalībniekus no tuvajiem 
novadiem.

Ziemas sporta spēļu organizatori šogad attei-
kušies bija vien no klasiskajiem ziemas sporta 
veidiem. Vislielākā aktivitāte ar kuplu dalībnie-
ku skaitu bijusi zolītes turnīrā, daudz sportistu 
startēja arī novusā, galda tenisā un vieglatlētikas 
disciplīnās. 

Sporta spēļu dalībnieki startam bija gatavoju-
šies nopietni. Spēkus tie varēja pārbaudīt dārtā, 
novusā, šahā, tenisā, orientēšanās sacensībās, svara 
stieņa spiešanā guļus, armvrestlingā, dambretē, 
zolītē, šaušanā, lielajā stafetē un vieglatlētikā.

Ne viens vien dalībnieks atzina, ka šajās spēlēs 
piedalās ik gadu, jo tā ir atslodze no ikdienas, 
iespēja izjust komandas garu un būt kopā ar sava 
pagasta cilvēkiem. Lai arī liela daļa jauniešu dzīvo 
Rīgā, uz sacensībām viņi ierodas, lai pārstāvētu 
savu pagastu.

SIGnETa LaPIŅa,
 sabiedrisko attiecību speciāliste

KnSS arhīva foto

Dārtā – sievietēm: 1. vietā – Una Birzniece (Turlava), 2. – Ilze Stukule (Rumba), 
3. – Daiga Bērziņa (Kuldīga). Vīriešiem: 1. vietā – Ivo Solomahins (Kuldīga), 
2. – Artis Dravnieks (Vārme), 3. – Kaspars Sīlis (Alsunga). Komandām: 1. vietā – 
Kuldīga, 2. vietā – Ēdole, 3. vietā – Turlava. 
Pašvaldību vadītāju sāncensībā 1. vietu ieguvu Inga Bērziņa (Kuldīga), 2. vie-
tu – Mārcis Brantevics (Turlava), bet 3. vietu – Tālis Bergmanis (Kabile).
novusā – sievietēm: 1. vietā – Dace Vicinska (Kuldīga), 2. – Linda Alkšņu-
zara (Kuldīga), 3. – Karīna Štrausa (Rumba). Vīriešiem: 1. vietā – Aigars 
Aleksandrovs (Vārme), 2. – Nēme Tāramē (Skrunda), 3. – Jānis Griškevics (Kur-
māle). Komandām: 1. vietā – Kuldīga, 2. vietā – Alsunga, 3. vietā – Kurmāle.
šahā – sievietēm: 1. vietā – Marta Kāne (Kuldīga), 2. – Māra Pucena (Kurmā-
le), 3. – Daina Meijere (Vārme). Vīriešiem: 1. vietā – Artūrs Feldmanis (Kuldīga), 
2. – Ēriks Gūrmanis (Vārme), 3. – Jānis Krastiņš (Īvande). Komandām: 1. vie-
tā – Kuldīga, 2. vietā – Kurmāle, 3. vietā – Vārme.
Galda tenisā – sievietēm: 1. vietā – Ieva Lepse (Laidi), 2. – Inga Birzniece (Kul-
dīga), 3. – Līga Druvaskalna (Vārme). Vīriešiem: 1. vietā – Ivars Šuvalovs (Kul-
dīga), 2. – Arvis Šaroks (Kurmāle), 3. – Jānis Avdjukēvičs (Padure). Dubultspē-
lēs: 1. vietā – Inga Birzniece, Ivars Šuvalovs (Kuldīga), 2. – Edgars Skore, Ieva 
Lepse (Laidi), 3. – Līga Druvaskalna, Andis Brēdiķis (Vārme). Komandām: 
1. vietā – Kuldīga, 2. vietā – Laidi, 3. vietā – Vārme.
Dambretē – sievietēm: 1. vietā – Elza Garokalna (Kuldīga), 2. – Zenta Jēgere 
(Rumba), 3. – Sandra Ēķe (Ēdole). Vīriešiem: 1. vietā – Pēteris Gailāns (Padu-
re), 2. – Jānis Rūtiņš (Kurmāle), 3. – Dāvids Benderskis (Rumba). Komandām: 
1. vietā – Kuldīga, 2. vietā – Rumba, 3. vietā – Turlava.
Svara stieņa spiešanā – līdz 90 kg: 1. vietā – Artūrs Aleksandravičus (Kurmā-
le), 2. Raivis Osis (Raņķi), 3. – Toms Tumpelis (Alsunga). Virs 90 kg: 1. vietā – 
Ingus Leja (Kurmāle), 2. – Jānis Šleckus (Turlava), 3. – Māris Rozentāls (Kuldī-

ga). Komandām: 1. vietā – Kurmāle, 2. vietā – Kuldīga, 3. vietā –Turlava.
armvrestlingā – sievietēm: 1. vietā – Dace Zvirbule (Padure), 2. – Una Birzniece 
(Turlava), 3. – Liene Baika (Īvande). Vīriešiem līdz 80 kg: 1. vietā – Kaspars Pirt-
nieks (Padure), 2. – Nauris Krebsis (Īvande), 3. – Mariks Zernis (Ēdole). Vīriešiem 
+80 kg: 1. vietā – Andris Blūms (Īvande), 2. – Gatis Moldovāns (Ēdole), 3. – Edvīns 
Martinsons (Ēdole). Komandām: 1. vietā – Padure, 2. vietā – Īvande, 3. vietā – 
Ēdole.
Zolītē – individuāli: 1. vietā – Aldis Birznieks (Snēpele), 2. – Ojārs Ozoliņš 
(Alsunga), 3. – Egons Krasnops (Pelči). Komandām: 1. vietā – Pelči, 2. vietā – 
Kurmāle, 3. vietā – Īvande.
šaušanā – sievietēm: 1. vietā – Marita Līdaka (Snēpele), 2. – Sandra Iva-
novska (Alsunga), 3. – Kristīne Vikštrema (Rumba). Vīriešiem: 1. vietā – Alfons 
Freimanis (Rumba), 2. – Edvīns Mārtiņsons (Ēdole), 3. – Māris Millers (Īvande). 
Komandām: 1. vietā – Snēpele, 2. vietā – Ēdole, 3. vietā – Rumba.
Lielā stafetē – 1. vietā Kuldīgas komanda (Liene Daškevica, Marats Gailis, 
Janeks Rumbergs, Jānis Mūrnieks, Santa Mūrniece, Annija Alkšare), 2. vietā – 
Ēdoles komanda, 3. vietā – Kabiles komanda.

VIEGLaTLĒTIKa
Tāllēkšanā – sievietēm 30+: 1. vietā – Una Birzniece (Turlava), 2. – Vineta 
Muižarāja (Snēpele), 3. – Vineta Āboliņa (Vārme). Sievietēm: 1. vietā – Liene 
Daškevica (Kuldīga), 2. – Renāte Martinsone (Ēdole), 3. – Monta Bērica (Tur-
lava). Vīriešiem 35+: 1. vietā – Guntars Žagariņš (Turlava), 2. – Ivars Krūmiņš 
(Vārme), 3. – Artis Freibergs (Kuldīga). Vīriešiem: 1. vietā – Juris Budņikovs 
(Vārme), 2. – Kaspars Kinstlers (Vārme), 3. – Jānis Mūrnieks (Kuldīga).
augstlēkšanā – sievietēm: 1. vietā – Lūcija Vilcāne (Kuldīga), 2. – Lilija 
Mūrniece (Alsunga), 3. – Agnija Putniņa (Ēdole), Katrīna Ķikure (Alsunga). 

Vīriešiem 35+: 1. vietā – Artis Freibergs (Kuldīga). Vīriešiem: Juris Budņikovs 
(Vārme), 2. – Ginters Liepiņš (Ēdole), 3. – Toms Peskovs (Padure).
Lodes grūšanā – sievietēm 30+: 1. vietā – Una Birzniece (Turlava), 2. – Inga 
Robežniece (Turlava), 3. – Dace Budņikova (Vārme). Sievietēm: 1. vietā – Lel-
de Mieze (Kuldīga), 2. – Agnija Putniņa (Ēdole), 3. – Lilija Mūrniece (Alsunga). 
Vīriešiem 35+: 1. vietā – Uģis Ziņģis (Padure), 2. – Uldis Putniņš (Ēdole), 
3. – Agnis Laizāns (Padure). Vīriešiem: 1. vietā – Jānis Klāsons (Rumba), 2. – 
Andis Uplejs (Īvande), 3. – Rolands Kauliņš (Vārme).
4 x 100 m stafetē – 1. vietā Kuldīgas komanda (Jānis Mūrnieks, Marats Gailis, 
Liene Daškevica, Annija Alkšare), 2. vietā – Ēdole, 3. vietā – Turlava.
60 m – sievietēm 30+: 1. vietā – Una Birzniece (Turlava), 2. – Mārīte Kanapole 
(Pelči), 3. – Džanita Freija (Turlava). Sievietēm: 1. vietā – Annija Alkšare (Kuldī-
ga), 2. – Liene Daškevica (Kuldīga), 3. – Monta Bērica (Turlava). Vīriešiem 35+: 
1. vietā – Guntars Žagariņš (Turlava), 2. – Aleksandrs Balodis (Kurmāle). Vīrie-
šiem: 1. vietā – Juris Budņikovs (Vārme), 2. – Jānis Mūrnieks (Kuldīga), 
3. – Ingmārs Lapčinskis (Vārme).
200 m  sievietēm –30+: 1. vietā – Džanita Freija (Turlava), 2. – Sigita Ziņģe 
(Padure), 3. – Inga Robežniece (Ēdole). Sievietēm: 1. vietā – Liene Daškevica 
(Kuldīga), 2. – Sanda Mūrniece (Kuldīga), 3. – Renāte Martinsone (Ēdole). Vī-
riešiem 35+: 1. vietā – Ivars Krūmiņš (Vārme), 2. – Guntars Žagariņš (Turlava), 
3. – Artis Freibergs (Kuldīga). Vīriešiem: 1. vietā – Ingmārs Lapčinskis (Vārme), 
2. – Marats Gailis (Kuldīga), 3. – Jānis Mūrnieks (Kuldīga).
1000 m – sievietēm 30+: 1. vietā – Ludmila Joce (Turlava), 2. – Vineta Āboliņa (Vār-
me), 3. – Mārīte Kanapole (Pelči). Sievietēm: 1. vietā – Laura Balandiņa (Rumba),  
2. – Zane Zvirbule (Padure), 3. – Signe Krebse (Īvande). Vīriešiem 35+: 1. vietā – 
Ivars Krūmiņš (Vārme), 2. – Kaspars Šabāns (Pelči). Vīriešiem: 1. vietā – Āris Bran-
tevics (Turlava), 2. – Janeks Rumbergs (Kuldīga), 3. – Svens Lapčinskis (Vārme).

Sasniegumi tradicionālajās ziemas 
sporta spēlēs

Februāra sākumā paredzētā, bet Latvijas ziemai neraksturīgi silto laikapstākļu dēļ atcel-
tā, FIA Eiropas rallija čempionāta posma „Rally Liepāja” norise pārcelta uz 
16. – 18. septembri.

Tiem, kas iegādājušies „Rally Liepāja” ieejas kartes, tās būs derīgas arī septembrī un ar tām varēs 
apmeklēt visus tajā laikā notiekošos rallija ātrumposmus. Tomēr, ja ieejas karšu īpašniekiem „Rally 
Liepāja” jaunajos datumos jau ir citi plāni, tad rallija organizators līdz pat 31. martam ieejas kartes 
pieņems, atdodot maksu. Ieejas karšu atdošanas noteikumus lūdzam skatīt mājaslapā www.lvrally.com.

„Man ir liels gandarījums, ka Starptautiskā automobiļu federācija (FIA) un čempionāta rīkotājs „Eu-
rosport Events” ir bijuši pretimnākoši un, kopīgi strādājot, esam atraduši visām pusēm piemērotu „Rally 
Liepāja” norises laiku, kas Latvijā ļaus sarīkot drošu un augstas kvalitātes Eiropas čempionāta posmu.

Lai gan līdz šim „Rally Liepāja” bija čempionāta vienīgais ziemas posms, kurā tiek izmantotas riepas 
ar garajām sporta radzēm, esmu pārliecināts, ka Kurzemes ātrumposmi Eiropas rallija meistariem arī 
rudenī sniegs sarežģītu pārbaudījumu,” pārliecināts „Rally Liepāja” rīkotājs, „RA Events” direktors 
Raimonds Strokšs.

jānIS unBEDaHTS, „ra Events” sabiedrisko attiecību speciālists
raImOnDa VOLOnTa foto

Galda spēļu turnīrs
26. februārī 17.30 biedrība „Padure” aici-
na piedalīties „Galda spēļu turnīrā.”

Būs iespēja spēlēt dažādas galda spēles, 
piedalīties radošajā spēļu darbnīcā, cīnīties 
par Galda spēļu karaļa un karalienes titulu. 
Pirmo reizi biedrības vēsturē notiks sacensības 
„Ēdamajā dambretē.”

Pasākums notiks Padures pagasta Deksnē, 
skolas telpās. Būs arī citi pārsteigumi. Pasā-
kums ir bez maksas. Ir tikai jāatnāk, lai jauki, 
ģimenes lokā, pavadītu azartisku vakaru!

Zināmi datumi posmam 
„Rally Liepāja”

Eiropas rallija čempionāta „rally Liepāja” posms pārcelts uz septembra vidu.

Augustā atgriezīsies „Live Fest”
Jau ceturto gadu, 
turpinot iesākto tradī-
ciju, Kuldīgas pilsētas 
estrādē notiks Kurze-
mē iecienītais vasaras 
rokmūzikas festivāls 
„Live Fest ‘16”.  

Festivāls šogad no-
tiks vienu dienu – 6. augustā, un, tāpat kā 
iepriekšējos gadus, tiks pulcēti gan vietējie, 

gan ārvalstu mūziķi.
„Live Fest” jau ir pamanījies kļūt par 

iemīļotu vietu gan kurzemniekiem un citiem 
Latvijas iedzīvotājiem, gan arī ārvalstu tūris-
tiem, lai baudītu dažādu paaudžu mākslinieku 
kvalitatīvu mūziku. Līdz šim festivālā ir uz-
stājušies „Bay City Rollers” starring Les Mc-
Keown, „Secret Service”,  „SLADE”, „The 
Sweet”, „Smokie”, Suzi Quatro, KILLER 
QUEEN, ABBA MANIA,  „Brotherhood of 
Man”, „The Rubettes” featuring Alan Wil-

liams, „AC/DC Project”,  „Credo”, „Dzelzs 
Vilks, Ivo Fomins, „Colt”, „Zig Zag”, „Otra 
puse”, „Linga”, Jānis Vanadziņš & MOZAM-
BIKA un citi vietējie un ārvalstu mākslinieki.

Biļetes uz 6. augusta festivālu pieejamas 
jau no 18. februāra „Biļešu paradīze” kasēs, 
kā arī www.bilesuparadize.lv, šī brīža cena – 
EUR 15. Tuvojoties 6. augustam, paziņosim 
par māksliniekiem un festivāla notikumu 
vietām.

Vairāk informācijas www.livefest.lv.

Ziemas sporta spēļu dalībnieki kuplā skaitā piedalījās novusa sacensībās.

Īvandnieks nauris Krebsis (no labās) armvrestlingā sacentās ar 
janeku rumbergu no Kuldīgas un izcīnīja 2. vietu.



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 25. februāris

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

SPOrTa PaSāKumI fEBruārĪ un marTā

Šogad aprit 15 gadu, kopš esmu 
žurnāliste Skrundas televīzijā, tādēļ 
droši varu teikt – tas nav parasts darbs, 
bet gan daļa no apkārtējās dzīves, ik-
dienas ritma, tās pulsa un sajūtām. Šo 
gadu laikā esmu kļuvusi arī par daļu 
no Kuldīgas novada, gluži kā doku-
mentālists iemūžinot novada attīstību 
un „sirdsdarbību”.

Katras vietas sirds ir tās cilvēki. Un 
Kuldīgas novada ļaudis pārsteiguši ne 
reizi vien. Pārsteiguši ar savu izdomu, 
mērķtiecību un savas dzimtās vietas 
mīlestību. Un tas viss paliek mūsu 
veidotajos video stāstos. Tur paliek 
cilvēku ar rūpību veidotie radošie 
darbi pilsētai, tur paliek viņu sasnie-
gumi sportā, tur paliek vēlme uzlabot 
un saglabāt skaistu savu apkārtni, arī 
vēlme citam darīt labu. Lai stāstītu 
visai Latvijai un arī ārzemēs dzīvo-
jošajiem par Kuldīgas puses ļaudīm, 
reizi mēnesī Re:TV raidījumu ciklu 
„Latvijas stāsti. Personības” bagātina 
arī Skrundas TV veidotais raidījums. 

Prieks par to, ka novadā netrūkst 
cilvēku, par kuriem vēlamies veidot 
stāstu. Ar savu darbu mēs ikviens 
gan rakstām vēsturi, gan veidojam 
nākotni jau šodien. Un nav šaubu, ka 
mūsu mazmazbērniem šie cilvēkstāsti 
būs iedvesmas avots. Tāpat Kuldīgas 
novada cilvēku sasniegumi tiek at-
spoguļoti sporta raidījumā „Laižam 
sportot!”. Tas tiek veidots reizi mēnesī. 
Tuvākā pārraide plānota 13. martā 
22.00 kanālā Re:TV, kurā būs stāsts 
par spēkavīru Māri Rozentālu, sporta 
klubu „Katrīna”, basketbola trenera 
Gunta Jankovska aizraušanos un citi 
interesanti vēstījumi. 

Mūsdienu ikdienas ritms ir straujš, 
notikumi dzen notikumu, un visu ne-
kad neizdosies nofilmēt, bet svarīgā-
kais paliek. Un tā ir izaugsme. Prieks, 
ka tieši manis veidotie video stāsti 
rāda, kā savu atdzimšanu piedzīvoja 
senais velvju tilts, kā pamesta, brūkoša 
sinagogas ēka pārtapa par Kuldīgas 
Galveno bibliotēku un Mākslas namu, 
kā uzbūvēja vienu no modernākajām 
koģenerācijas stacijām Baltijā, un tā 
varētu saukt vēl un vēl. Lai pastāstītu 
par notiekošajām aktualitātēm, Skrun-
das TV nedēļā veido trīs 15 minūšu ga-
rus ziņu izlaidumus „Viduskurzemes 
ziņas”. Tās skatāmas kanālā Re:TV 
otrdienās un ceturtdienās 19.00, bet 
trešdienās – 19.30. Savukārt raidījumā 
„Kuldīgas novada vēstis” par aktuali-
tātēm novadā stāsta dažādu nozaru 
speciālisti. Šis raidījums skatāms reizi 
nedēļā – trešdienās 19.45.

Skrundas televīzija ir arī viena 
no raidījuma „100 recepšu Latvijas 
simtgadei” veidotājām. Te ne reizi 
vien ar savām no paaudzes paaudzē 
mantotajām receptēm dalījušies dau-
dzi Kuldīgas novada cilvēki. Aicinu 
nekautrēties un dalīties ar savām 
prasmēm arī tos, kurus vēl neesam 
apzinājuši. Mans tālr. 29103091.

Vēlos pateikties ikvienam, kas 
palīdzējis tapt mūsu video sižetiem, 
jo bez cilvēku uzņēmības nebūtu arī 
stāstu!

Kopā esam daļa 
no vēstures

IEVa BEnEfELDE, 
Skrundas TV žurnāliste, producente

ĒDOLĒ
Februārī, martā kultūras namā – Alberta 

Kalna gleznu izstāde.
Līdz 29. februārim bibliotēkā – Intas 

Mednieces keramikas darbu izstāde.
12. martā 19.00 – konkurss-koncerts 

„Es varu!”. Aicinām pieteikties gan bērnus, 
gan pieaugušos parādīt sevi citiem – mu-
zicējot, dziedot, dejojot, deklamējot un 
rokdarbus pinot, adot, veidojot, zīmējot. 
Pieteikties līdz 7. martam kultūras namā 
vai pa tālr. 22013247.

12. martā 22.00 – atpūtas vakars kopā 
ar grupu „Pļumpapā”. Biļešu cena iepriekš-
pārdošanā līdz 11. martam – EUR 3, atpūtas 
vakarā – EUR 4.

GuDEnIEKOS
Līdz 28. februārim kultūras namā – EKC 

„Suiti” izstāde „Suiti. Deja. Vēstures mirkļi”. 
Autore D.Martinova.

4. martā 19.00 kultūras namā – uzstā-
sies ansamblis no Alsungas „Suitu vīri”. 
Ieeja – bez maksas.

ĪVanDĒ
12. martā 19.00 Īvandes muižā – Īvan-

des sieviešu vokālā ansambļa 10 gadu 
jubilejas koncerts. Ieeja bez maksas. Pēc 
koncerta ap 21.00 – cepuru balle. Spēlē 
Banchiks. Ieeja – EUR 3. Dreskods – galvā 
skaistākās cepures.

KaBILĒ
Februārī bibliotēkā – fotoizstāde „Kļavu 

ģimenes ceļojums uz Kipru”.
6. martā 14.00 saieta namā – ceļo-

jums visuma skaņu pasaulē kopā ar Daci 
Straumi. Skaņu ceļojumā vedīs gongi, vēju 
zvani, kokle, kristāli, kalimba, dziedošie 
trauki un citu instrumentu skaņu vibrācijas. 
Pasākuma ilgums: 1,5 – 2 stundas guļus. 
Nepieciešams ērts, silts apģērbs, paklā-
jiņš vai matracis, spilvens, pleds, zeķītes. 
Līdzmaksājums enerģijas apmaiņai EUR 
5. Vietu skaits ierobežots. Dalību iepriekš 
pieteikt līdz 3. martam pa tālr. 25618976.

KurmāLĒ
Līdz 26. februārim Kurmāles pagasta 

izstāžu zālē – Kuldīgas fotokluba „Divas 
upes” izstāde „Skrundas laiks”; „Satiekas 
vēstures mirkļi”. Izstādē apkopota un 
izveidota Kurmāles pagasta vēsture da-
žādos laikos.

LaIDOS
Sermītes bibliotēkā līdz 29. februārim – 

Agneses Salmas rotaļlietu izstāde; izstāde 
„Sveiks, pērtiķīt!”.

27. februārī 17.00 Laidu skolas sporta 
zālē – Skrundas jauniešu teātris, Ievas 
Melgalves luga „Sargeņģelis”, režisore 
Anda Stiba.

4. martā 19.00 „Bitītē” – zoles turnīrs. 
Līdzi ņemt kārtis. Pieteikšanās līdz 3. mar-
tam (tālr. 29925202).

PaDurĒ
Februārī, martā bibliotēkā – Intas Med-

nieces keramikas darbu izstāde un Arvīda 
Līdaka fotoizstāde; līdz 15. maijam – sadar-
bībā ar Padures sākumskolu un biedrību 
„Padure” lasīšanas konkurss skolēniem 
„Punktainā lasīšana 2”.

27. februārī 19.00 Deksnē – koncerts 
„Mīlas dziesmu virpulī”, muzikālus priekš-
nesumus sniegs Aizputes vīru ansamblis, 
Matkules ansamblis, Snēpeles sievu, vīru 
un senioru ansamblis, Padures sieviešu 
ansamblis un senioru ansamblis, Ēdoles 
sievu ansamblis. Ieeja – EUR 1. 

27. februārī 21.00 Deksnē – atpūtas 
vakars kopā ar muzikantu Māri no Ventspils. 
Ieeja – EUR 3.

12. martā 21.00 Deksnē – atpūtas 
vakars kopā ar muzikantu no Talsiem. 
Ieeja – EUR 3. Biļetes iepriekšpārdošanā 
Padures pagasta pārvaldē.

PELČOS
Bibliotēkā – virtuālā izstāde, Dagnijas 

Voikas fotogrāfijas „Spānijas motīvi”; grā-
matu izstāde „Viss jaunais ir labi aizmirsts 
vecais”; zīmējumu konkurss bērniem 
„Pelēns Perezs” (starptautiskā projekta 
„Lasītprieks vieno Ziemeļus un Dienvidus” 
ietvaros).

Sestdienās 11.00, otrdienās 13.00 

bibliotēkā – konsultācijas datorlietotājiem. 
Trešdienās 16.30 (iesācējiem), piektdie-

nās 18.00 (ar priekšzināšanām) bibliotēkā – 
spāņu valodas nodarbības.

28. februārī 12.00 bibliotēkā – Pērtiķa 
gada karnevāls.

6. martā 13.00 tautas namā – Sieviešu 
dienas koncerts, kuru sniegs vīriešu an-
samblis „Trubadūri” un sieviešu ansamblis 
„Alba” no Talsu novada Lībagu pagasta. 
Ieeja brīva.

rEnDā
Līdz 31. martam bibliotēkā – Kabiles 

pamatskolas mākslas pulciņa bērnu zīmē-
jumu izstāde.

27. februārī 20.00 kultūras namā – at-
pūtas vakars – balle dažādām paaudzēm 
„Mīlestība ir katrā no mums”.  Koncertēs 
Dzintars Čīča. Ballē mūziku spēlēs grupa 
„Nakts ziņas” no Ventspils.

11. martā 18.00 kultūras namā – Sieviešu 
dienai veltīta literāri muzikāla pēcpusdiena 
pie kafijas tases „Tā gaisma krīt”. Pasākumā 
piedalīsies dzejniece Jana Egle un dziesmi-
nieks Jānis Rūcis.  Ieeja bez maksas.

18. martā tiek organizēts brauciens uz 
Kuldīgas kultūras centru, uz J.Petera teātra 
dziesmu koncertuzvedumu „Spraud man 
puķi”. Biļetes cena – EUR 10. Samaksāt līdz 
7. martam. Informācija pa tālr. 26181470.

24. martā 18.00 kultūras namā – pava-
sarīgs koncerts Lieldienu noskaņās kopā ar 
Ēriku Loku un Lieldienu zaķi. Ieeja – EUR 1.

rumBā
Februārī Rumbas pagasta pārvaldes 

nama zālē – Rasas Rasmanes gleznu 
izstāde; Aivara Brenča gleznu izstāde.

No 2. marta – Gunta Obodņikova grafiku 
izstāde.

Līdz 2. martam Rumbas pagasta biblio-
tēkā – fotogrāfiju konkurss „Bez mīlestības 
nedzīvojam”.

No 3. līdz 10. martam Novadniekos 
pasta ēkā – fotogrāfiju konkurss „Bez mī-
lestības nedzīvojam”.

5. martā 15.00 „Bukaišos” – Ērika Loka 
koncerts par godu 8. martam.

9. martā 14.15 „Bukaišos” – kulinārijas 
pasākums „Gardēži”.

15. martā 16.00 „Bukaišos” – radošā 
darbnīca.

SnĒPELĒ
Februārī bibliotēkā – virtuālā izstāde 

„Grāmatu jaunumi”; februārī un martā – 
„Kuldīgas paletes” jauno mākslinieku darbu 
izstāde.

26. februārī 15.00 kultūras namā – 
praktisko nodarbību cikla kārtējā nodarbība 
„Darām paši”.

5. martā 19.00 kultūras namā – sie-
viešu vokālā ansambļa vārda došanas 
svinības (10 gadu jubileja) „Tā ir jāno-
tiek...”. Koncerts kopā ar draugiem no 
Padures, Pelčiem, Turlavas un pašmāju 
kolektīviem.

TurLaVā
Bibliotēkā februārī – rokdarbnieces 

Annas Dinteres cimdi izstādē „Koši cimdi 
Pērtiķa gadam”; radošo darbu izstāde 
„Smukumlietas” – 6. klases meiteņu darinā-
tās rotas; PII „Lāčuks” radošo darbu izstāde 
„Baltais gadalaiks”. Martā – Patrīcijas Jun-
keres pildspalvu kolekcija; grāmatu izstāde 
„Pavasara saulgrieži” – materiāli par tēmu; 
no 7. marta – PII „Lāčuks” radošo darbu 
izstāde „Saulīte rotaļājas”.

5. martā 22.00 kultūras namā – „Atpūtas 
vakars tiem, kam pāri 30” ar atrakcijām un 
pie labas mūzikas kopā ar grupu „Tempe-
raments” no Vērgales. Līdzi ņemt groziņu. 
Pieteikties pie kultūras nama vadītājas, tālr. 
28614939 vai 26263960.

 19. martā 22.00 kultūras namā – paš-
darbnieku un sportistu vakars. Dreskods – 
„Rozā šiks”.

VārmĒ
No 7. līdz 15. martam bibliotēkā  vār-

menieki aicināti kopīgi veidot Lieldienu 
kartīšu izstādi. Kartītes nest līdz 7. martam. 
7. – 30. martā – Intas Mednieces keramikas 
darbu izstāde.

5. martā 22.00 sporta hallē – balle, 
spēlēs grupa „Brīvdiena”. Ieeja – EUR 3. 
Iespēja iepriekš rezervēt galdiņu pa tālr. 
63345306, 27884937.

9. martā 18.00 jauniešu centrā – kino, 
jaunā latviešu spēlfilma „Es esmu šeit”. 
Biļetes cena – EUR 2.

25. martā 16.00 Vārmes Sv.Miķeļa 
baznīcā – Lielās piektdienas dievkalpo-
jums; 16.30 – atceres brīdis un politiski 
represētajiem veltīts koncerts; 17.00 – ziedu 
nolikšana Piemiņas birzī. Kursēs autobuss.

27. martā 13.00 atpūtas parkā „Aizupī-
tes” – Lieldienu izdarības. Līdzi ņemt vārītas 
un krāsotas olas, kā arī nevārītas olas.

P. 26.II 17.30 rOBInSOnS KrūZO
Sv. 28.II 13.00 2015, Francija, Beļģija
Sv.  28.II 15.00  Ilgums 1’26
T.  2.III 17.30 Animācijas ģimenes filma 
C. 3.III 15.30 Filma dublēta latviešu valodā
C. 3.III 17.30 U

P. 26.II 19.30 ES ESmu šEIT
Sv. 28.II 17.00 2016, Latvija
O. 1.III 19.30 Ilgums 1’45
T.  2.III 19.30  Drāma
C.  3.III 19.30 12+ 
 
S. 5.III 17.00 DEDPūLS
Sv. 6.III 19.00 2016, ASV, Kanāda, ilgums 1’46
T.  9.III 18.00  Zinātniskā fantastika
C.  10.III 20.00 16+ 

S. 5.III 19.00 VISI CEĻI VED uZ rOmu
Sv. 6.III 17.00 2015, ASV, Itālija, ilgums 1’30
O.  8.III 19.30  Komēdija
C.  10.III 18.00 12+ 

Piektdien, 26. februārī, 19.00 – vokālo ansambļu koncerts. Ieeja – bez maksas.
Sestdien, 27. februārī, 19.00 – deju kolektīvu sadancis „Cīruļputenī”. Deju kolektīvi 

no Skrundas, Alsungas un Kuldīgas novada. Ieeja – bez maksas.
Otrdien, 1. martā, 19.00 – Dailes teātra viesizrāde „Lēnprātīgā” – aTCELTa! 
Piektdien, 18. martā, 19.00 – koncertuzvedums „Spraud man puķi”, Jāņa Petera 

teātra dziesmu gadatirgus. Dziedās: Andris Ērglis, Liene Šomase, Normunds Rutulis, 
Anmary, Dainis Skutelis un Antra Stafecka. Biļetes KKC kasē un www.bilesuparadize.lv. 
Ieeja – EUR 8, 10, 12, 15.

27.II 12.00 Latvijas telpu futbola 1. līgas čempionāts: FC „Nikers” – FK „Nīca”; 
  KNSS halle, Piltenes iela 25, Kuldīga
27.II 16.00 Baltijas vīriešu volejbola līgas čempionāts: ASK „Kuldīga” – „Jarvamaa VK”; 
  KNSS halle, Piltenes iela 25, Kuldīga
27.II 16.00 LČ vieglatlētikā; KNSS manēža, Dzirnavu iela 13, Kuldīga
28.II 11.00 LČ vieglatlētikā; KNSS manēža, Dzirnavu iela 13, Kuldīga
28.II 14.00 Baltijas vīriešu volejbola līgas čempionāts: ASK „Kuldīga” – „Selver Tallinn”; 
  KNSS halle, Piltenes iela 25, Kuldīga
28.II 16.30 Kuldīgas novada atklātais čempionāts telpu futbolā; 
  KNSS halle, Piltenes iela 25, Kuldīga
4.III 14.00 LJČ volejbolā U-13 grupā meitenēm; KNSS halle, Piltenes iela 25, Kuldīga
5.III 12.00 Kuldīgas kauss vieglatlētikā; KNSS manēža, Dzirnavu iela 13, Kuldīga
6.III 13.00 Latvijas čempionāts Nacionālajā līgā 2. divīzijā volejbolā vīriešiem: 
  Kuldīgas NSS – VK „Jūrmala”; KNSS halle, Piltenes iela 25, Kuldīga
8.III 10.00 Kuldīgas novada atklātās skolēnu sacensības florbolā 1997. – 1999.g.dz. 
  grupā; KNSS halle, Piltenes iela 25, Kuldīga
12.III 13.00 Baltijas valstu sacensības vieglatlētikā U-18 grupā; 
  KNSS manēža, Dzirnavu iela 13, Kuldīga
12.III 11.00 R.Reimaņa piemiņas turnīrs galda tenisā; 
  KNSS halle, Piltenes iela 25, Kuldīga
13.III 13.00 Latvijas čempionāts Nacionālajā līgā 2. divīzijā volejbolā vīriešiem:  
  Kuldīgas NSS – Ozolnieki; KNSS halle, Piltenes iela 25, Kuldīga
15.III 10.00 Skolotāju veselības diena; KNSS manēža, Dzirnavu iela 13, Kuldīga
19.III 11.30 Latvijas čempionāts galda tenisā; KNSS halle, Piltenes iela 25, Kuldīga 
20.III 10.00 Latvijas čempionāts galda tenisā; KNSS halle, Piltenes iela 25, Kuldīga
22.III 10.00 Kuldīgas novada atklātās skolēnu sacensības –  jauno vieglatlētu 
  daudzcīņa; KNSS manēža, Dzirnavu iela 13, Kuldīga
26.III 11.00  Kurzemes ziemas čempionāts telpu futbolā jauniešiem U-8 grupā; 
  KNSS halle, Piltenes iela 25,  Kuldīga


