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ŠAJĀ NUMURĀ

Pilsētā jauna 
gājēju pāreja
> 2. lpp.

Pacels Zilo 
karogu
> 3. lpp.

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

VIKTORS GOTFRIDSONS,
Kuldīgas novada Domes 

priekšsēdētājas 1. vietnieks

Velofestivālā 
dažādas aktivitātes
> 7. lpp.

Aptuveni pēc gada Kuldīgā, 
Kalna ielā 6, noslēgsies vēl viena 
vecpilsētas kvartāla atjauno-
šana – būs pārbūvēta Kuldīgas 
novada sporta skolas ēka un 
uzbūvēts jauns peldbaseins. 
Piektdien, 20. maijā, klātesot 
Kuldīgas novada pašvaldības 
vadībai, arhitektiem, būvnie-
kiem un citām amatpersonām, 
ēkas sienā izveidotā īpašā nišā 
iebūvēja kapsulu ar vēstījumu 
nākamajām paaudzēm.

„Man ir liels gods un arī patiess 
lepnums šodien piedalīties vēstu-
riskā notikumā – kapsulas iemū-
rēšanā topošajā Kuldīgas novada 
peldbaseinā. Varu droši apgalvot, 
ka kuldīdznieki un novada ļaudis to 
ļoti gaida jau daudzus gadus. Man 
ir vēl lielāks gandarījums, ka esam 
spējuši rast kompromisu un baseinu 
tomēr būvēt vecpilsētā, pašā Kuldī-
gas sirdī. Paldies arhitektei Diānai 
Zalānei, kas atrada risinājumu, kā 
pie tik stingriem noteikumiem ba-
seinu būvēt nevis jaunā vietā, kas 
būtu daudz vienkāršāk, bet tieši 
šeit, vecpilsētā. Reizē ar baseinu 
iegūsim rekonstruētu veselu vec-
pilsētas kvartālu,” sacīja Kuldīgas 
novada Domes priekšsēdētāja Inga 
Bērziņa, paužot cerību, ka pēc gada 
jau būs iespējams peldēt jaunajā 
peldbaseinā.

„Esmu vienmēr apbrīnojis Kul-
dīgas cilvēkus par to, kā jūs spējat 
būt reizē seni un moderni. Šis ir 
ārkārtīgi labs piemērs, kā pilsētas 
centrā, saglabājot kultūrvēsturiskā 
mantojuma skaistumu, var iegūt 
mūsdienīgu un labu funkcionalitāti. 
Gribu novēlēt kuldīdzniekiem, īpaši 
bērniem un jauniešiem, lieliskas 
peldēšanas iespējas. Būs mums 
trešā sporta stunda, pavadiet to ūde-
nī,” novēlēja izglītības un zinātnes 
ministrs Kārlis Šadurskis, kurš šajā 
dienā viesojās Kuldīgā.

Prieku par to, ka Kuldīgā būs 
jauns baseins ar četriem celiņiem, 
pauda arī Kuldīgas novada iedzīvo-
tājs, Latvijas Peldēšanas federācijas 
goda prezidents Uldis Zemzars. 
Viņš izteica cerību, ka novadā 
līdzās izciliem riteņbraucējiem, 
vieglatlētiem un volejbolistiem 
izaugs arī talantīgi peldētāji, un 
priecājās, ka 30. Latvijas novadu 
kausa izcīņa 2019. gadā varēs notikt 
Kuldīgā.

Būvprojekta autore, SIA „Diānas 
Zalānes projektu birojs” valdes 
locekle, arhitekte Diāna Zalāne 
izteica cerību, ka objekts labi izdo-
sies un ar to varēs lepoties ne tikai 
Kuldīgas, bet visas Latvijas mēro-
gā. „Domājot par kādu funkciju, 
mums vispirms nāk prātā noteikti 
standarti, veidoli. Šis ir nestandarta 
risinājums, inovatīvs un radošs. Tas 
ļaus paskatīties uz arhitektūru ar 
pavisam citām acīm un ieraudzīt 
visas iespējas, kādas sniedz Kul-

Pēc gada būs jauns baseins

dīga kā arhitektūras vide, sporta 
vide, cilvēka dzīves vide,” sacīja 
D.Zalāne.

Savukārt ģenerāluzņēmēja SIA 
„Abora” valdes loceklis Juris Kra-
valis cer, ka ar vietējās kopienas 
atbalstu kompānija un tās apakšuz-
ņēmēji laikā un pienācīgā kvalitātē 
uzbūvēs jauno peldbaseinu.

Līgums par Kuldīgas novada 
sporta skolas rekonstrukciju un 
peldbaseina būvniecību parakstīts 
2015. gada 14. jūlijā. Būvuzņēmējs 
SIA „Abora” izraudzīts publiskā 
iepirkuma procedūrā. Sporta skolas 
rekonstrukcija un jauna peldbasei-
na būvniecība kopumā izmaksās 
2,21 miljonu eiro, ieskaitot PVN. 
Sporta skolas rekonstrukcijas un 
jauna peldbaseina būvniecības 
būvprojektu izstrādāja SIA „Diānas 
Zalānes projektu birojs”, būvuzrau-
dzību veic SIA „Būves un būvsistē-
mas”. Paredzams, ka būvdarbi ilgs 
līdz 2017. gada pavasarim.

Ēka Kalna ielā 6, kur atrodas 
vairākas sporta skolas nodaļas, ir 
valsts nozīmes pilsētbūvniecības 
pieminekļa „Kuldīgas pilsētas vēs-
turiskais centrs” un valsts nozīmes 
arheoloģijas pieminekļa „Kuldīgas 
senpilsēta” daļa. Kuldīgas sporta 
skolas ēku komplekss izvietots 
starp Kalna un Jelgavas ielu. 
Apbūve veidojusies 19. gadsimta 
otrajā pusē kā Vācu biedrības ēka 
un līdz 20. gadsimta sākumam 
kalpojusi kā Kuldīgas sabiedriskās 
dzīves centrs.

Tā kā Kuldīgas novada pašval-
dības politika ir veidot Kuldīgas 
vecpilsētā sakārtotu vidi un te 
koncentrēt sabiedriski nozīmīgas 
iestādes, nolēma arī vecpilsētas 
kvartālu, kurā atrodas sporta sko-

la, sakārtot līdzīgi kā kvartālu ap 
vēsturisko sinagogas ēku, kur pēc 
rekonstrukcijas atrodas Kuldīgas 
Galvenā bibliotēka un Kuldīgas 
mākslas nams. Sporta skolas ēku 
kompleksam ieplānoja vēsturiski 
bijušās apbūves vietā piebūvēt 
jaunu apjomu peldbaseina vajadzī-
bām. Šāds lēmums tika pieņemts, 
balstoties uz vēsturisko izpēti. 
Sagaidāms, ka jaunveidojamais ap-
joms iekļausies kopējā vecpilsētas 
ansamblī. Plānots, ka jaunā baseina 
garums būs 25 m un tam būs četri 
celiņi. Tiks izbūvētas arī pirtis un 
SPA procedūru telpas.

Rekonstruējot sporta skolu, 

iecerēts nodrošināt mūsdienu pra-
sībām atbilstošas telpas skolas 
riteņbraukšanas nodaļai, izveidojot 
velosipēdu noliktavas, velosipēdu 
darbnīcu un ģērbtuves, kā arī ie-
kārtot mūsdienīgas apmācību telpas 
dambretes nodarbībām. Sakārtota 
tiks arī skolas sporta zāle, kurā 
treniņus aizvada jaunie volejbolisti 
un futbolisti. 

Jelgavas iela būs slēgta līdz 15. 
augustam.

KRISTĪNE DUĻBINSKA, 
Mārketinga un sabiedrisko attiecī-

bu nodaļas vadītāja
EDUARDA DAMEBRGA foto

Latvijas Peldēšanas federācijas goda prezidents Uldis Zemzars (no labās), Kuldīgas novada Domes priekšsēdētāja Inga 
Bērziņa un sporta skolas direktors Agris Kimbors sagatavo kapsulu ar vēstījumu nākamajām paaudzēm.

Atnākusi vasara, un apgriezienus 
Kuldīgā uzņem aktīvā pasākumu se-
zona. Jau šosestdien notiks Kuldīgas 
velofestivāls – lielākais nekomerci-
ālais velofestivāls Latvijā. Tajā katrs 
varēs atrast sev nodarbi – bez dienas 
un nakts brauciena būs arī dažādas 
izklaides un koncerti. Maršruti vedīs 
pa gleznainām vietām mūsu novadā – 
Riežupes dabas parku un Ventas ieleju. 
Braucienā varēs novērtēt labiekārtoto 
apkārtni pie Riežupes smilšalām, par 
ko paldies alu īpašniecēm! Neaiz-
mirstams ik gadu ir nakts brauciens, 
kura kulminācijā šogad būs grupas 
„Dagamba” koncerts. Velofestivāls ar 
katru gadu kļūst arvien populārāks – 
piedalās ne tikai kuldīdznieki, bet 
arī ciemiņi no visas Latvijas un pat 
ārvalstīm. Paldies Kuldīgas aktīvās 
atpūtas centram par ieguldīto darbu 
pasākuma rīkošanā!

Nākamnedēļ pacelsim Zilo karogu 
Mārtiņsalas peldvietā, kas joprojām ir 
vienīgā Zilā karoga pludmale pie upes. 
Pludmale atbilst visām Zilā karoga 
prasībām un ir gatava sezonai, bet vēl 
norisinās būtiski labiekārtošanas darbi 
Mārtiņsalā – tur šobrīd sakārto kāpnes, 
maina segumu tiltiņam un ierīko ap-
gaismojumu, lai Mārtiņsalu varētu ērti 
apmeklēt arī vakara stundās. Plānots 
izgaismot arī volejbola laukumu. 

Aizvadītajā nedēļā Kuldīgā vie-
sojās izglītības un zinātnes ministrs 
Kārlis Šadurskis. Ministrs sarunā ar 
skolu direktoriem un Domes deputā-
tiem skaidroja jauno pedagogu algu 
modeli, taču vēl joprojām ir vairāki 
neatbildēti jautājumi. Gaidīsim turp-
mākos valdības lēmumus un cerēsim, 
ka jau drīz būs skaidrība šai jautājumā. 
Viesojoties Kuldīgā, K.Šadurskis 
piedalījās arī svinīgajā kapsulas ar 
vēstījumu nākamajām paaudzēm 
iebūvēšanā jaunajā peldbaseinā. Ir 
skaidrs, ka esam veiksmīgi un pareizi 
izvēlējušies baseinu būvēt vecpil-
sētā, ar pietāti izturoties pret veco 
un ieliekot jaunu, modernu funkciju 
vecpilsētas kvartālā.

Drīzumā skolās sāksies izlaidumu 
laiks, un daļa skolēnu atvadīsies no 
skolas un dosies turpmākajās gaitās. 
Savukārt 16 un 17 gadus vecajiem jau-
niešiem būs iespēja vasarā strādāt, jo 
arī šogad pašvaldība atbalsta skolēnu 
nodarbinātību. Par Domes piešķirta-
jiem līdzekļiem strādāt varēs 170 sko-
lēni. Gribu uzteikt novada uzņēmējus, 
kas šogad ir bijuši ļoti aktīvi – darba 
vietas jauniešiem piedāvājuši 48 
uzņēmēji, tāpēc varēsim nodrošināt 
darbu plānotajam skaitam skolēnu. 
Arī jaunieši ir ieinteresēti iegūt darba 
praksi. Visbiežāk viņi interesējas par 
darba vietām veikalos, kafejnīcās un 
arī zemnieku saimniecībās.

Skaistu un darbīgu mums visiem 
vasaru!

Vasara – ar 
skaistu atpūtu un 
nozīmīgu darbu

Arī izglītības un zinātnes ministrs Kārlis Šadurskis pielika roku kapsulas 
iestiprināšanā sienā iebūvētā stikla vitrīnā.
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Būvniecības komisijā 2016. gada aprīlī lemtais
Akceptētās būvniecības ieceru dokumentācijas 

Objekta nosaukums Adrese Dokumentācijas veids
Teritorijas labiekārtojums Mucenieku ielā 6, Kuldīgā Būvprojekts
Aptiekas telpu vienkāršotā atjaunošana TC „Rimi” Sūru ielā 2, Kuldīgā Apliecinājuma karte
Apkures sistēmas iekšējo tīklu (AVK) rekonstrukcija 
Kuldīgas PII „Ābelīte” Pelču filiāles telpās  „Ābeles” Pelčos, Pelču pagastā Apliecinājuma karte

Dzīvojamās mājas pārbūve Vienības ielā 36B, Kuldīgā Būvprojekts minimālā sastāvā
Dzīvojamās mājas konservācija  „Ēvarti”, Turlavas pagastā Paskaidrojuma raksts
TP 7047 „Kabile” 0,4KV GVL pārbūve Kabiles pagastā, Kuldīgas novadā Vienkāršots tehniskais projekts
Dzīvojamā māja un šķūnis  „Aronijas”, Kurmāles pagastā Būvprojekts minimālā sastāvā
Vasaras atpūtas māja  „Plēšas”, Rendas pagastā Būvprojekts 
Ratiņu uzbrauktuve „Saules Stari”, Pelčos, Pelču pagastā Paskaidrojuma raksts
Ēkas galvenā lietošanas veida maiņa bez pārbūves  „Skolas nams”, Īvandē, Īvandes pagastā Apliecinājuma karte
Graudu uzglabāšanas tvertnes „Tornum FP14/18” 
pamati  „Vārmes rapsis”, Vārmes pagastā Būvprojekts

Ēkas pirmā stāva pārseguma un jumta konstrukciju 
bojāto elementu pastiprināšana  „Atpūtas”, Kabiles pagastā Būvprojekts

Dzīvokļa pārbūve Ventspils ielā 10-6, Kuldīgā Būvprojekts minimālā sastāvā
Žoga būvniecība Saldus ielā 2B, Kuldīgā Paskaidrojuma raksts
Žoga būvniecība Mālu ielā 25, Kuldīgā Paskaidrojuma raksts
Žoga un mazēkas – siltumnīcas būvniecība  „Ēdene”, Upīškalnā, Kurmāles pagastā Paskaidrojuma raksts
Nojume  „Pavasari”, Kabiles pagastā Paskaidrojuma raksts
Dārza māja ar garāžu Jasmīnu ielā 24, „Ābele”, Pelču pagastā Būvprojekts minimālā sastāvā
Dzīvojamās mājas pārbūve, saimniecības ēku demon-
tāža un saimniecības ēkas būvniecība Strēlnieku ielā 18, Kuldīgā Būvprojekts

Atpūtas māja Bērzu ielā 2, Rumbeniekos, Rumbas pagastā Būvprojekts
Elektrotīklu kontroluzskaites un kabeļu sadalnes 
pārvietošana Leona Paegles ielā 10, Kuldīgā Tehniskā shēma

Gājēju celiņš Ventspils ielā 79, Kuldīgā Paskaidrojuma raksts
Saimniecības ēkas pārbūve Vidus ielā 20, Kuldīgā Paskaidrojuma raksts
Žoga būvniecība „Krūziņas”, Ventā, Rumbas pagastā Paskaidrojuma raksts
Koka margu atjaunošana gājēju tiltam uz Mārtiņsalu (pār 
hercoga Jēkaba kanālu) Kuldīgā Apliecinājuma karte

Dzīvojamās mājas fasādes vienkāršotā atjaunošana Pētera ielā 7, Kuldīgā Apliecinājuma karte
Ēdoles pamatskolas vienkāršotā atjaunošana Ēdolē, Ēdoles pagastā Apliecinājuma karte
Atpūtas māja Rūpniecības ielā 19, Kuldīgā Būvprojekts
Dzīvojamās mājas pārbūve  „Alejas”, Kabiles pagastā Būvprojekts
Dzīvojamās mājas pārbūve  „Dzintari”, Kabiles pagastā Būvprojekts
Žoga būvniecība  „Lāses”, Pelčos, Pelču pagastā Paskaidrojuma raksts
Mazēkas - dārza mājiņas novietošana Sakņu ielā 12, Rumbenieki, Rumbas pagastā Paskaidrojuma raksts
Ainavu dīķis  „Jolantas”, Kurmāles pagastā Paskaidrojuma raksts
Mazēka - nojume Aveņu alejā 17, Kuldīgā Paskaidrojuma raksts
Šķūņa nojaukšana un jaunas mazēkas – šķūņa būv-
niecība Mucenieku ielā 41, Kuldīgā Paskaidrojuma raksts

Dzīvojamās mājas jumta seguma nomaiņa Ēdoles ielā 34, Kuldīgā Apliecinājuma karte
20 kV GVL A731 (SP42-B.Nr.237) pārbūve Turlavas pagastā, Kuldīgas novadā Būvprojekts

Izdotās būvatļaujas 
Objekta nosaukums Adrese
Dzīvojamā māja un šķūnis „Aronijas”, Kurmāles pagastā
Vasaras atpūtas māja „Plēšas”, Rendas pagastā
Valsts nozīmes aizsargājamā arhitektūras pieminekļa atjaunošana, uzlabojot energoefektivitāti 
ēkā „Skolas nams” “Skolas nams”, Īvandē, Īvandes pagastā

Dzīvojamās un saimniecības ēkas pārbūve Vienības ielā 63B, Kuldīgā
Teritorijas labiekārtojums Mucenieku ielā 6, Kuldīgā
Graudu uzglabāšanas tvertnes „Tornum FP14/18” pamati „Vārmes rapsis”, Vārmes pagastā
Ēkas pirmā stāva pārseguma un jumta konstrukciju bojāto elementu „Atpūtas”, Kabiles pagastā
Dzīvokļa pārbūve Ventspils ielā 10-6, Kuldīgā
Dzīvojamās ēkas atjaunošana Kaļķu iela 3, Kuldīga
Dārza māja ar garāžu Jasmīnu iela 24, Ābele, Pelču pagastā
Atpūtas māja Bērzu iela 2, Rumbenieki, Rumbas pagastā
Dzīvojamās mājas pārbūve „Alejas”, Kabiles pagastā
Dzīvojamās mājas pārbūve „Dzintari”, Kabiles pagastā

2016. gada aprīlī ekspluatācijā pieņemtās būves
Nosaukums Adrese Pasūtītājs
Dzīvojamā ēka Atpūtas ielā 12, Kuldīgā Edgars Pūce
Saimniecības ēkas rekonstrukcija Aizputes ielā 5, Kuldīgā SIA „Aka Plus”
Ogļūdeņražu laukums un urbums „Adzes”, „Brumaņi” SIA „Baltic Oil Management”
Dzīvojamās mājas rekonstrukcija Jelgavas ielā 56, Kuldīgā Ansis Grūbe
Virszemes autogāzes uzpildes 
moduļa uzstādīšana Lapegļu ielā 1, Kuldīgā SIA „Intergaz”

Publisko iepirkumu komisijā aprīlī pieņemtie lēmumi
Iepirkuma 
priekšmets

Lēmuma 
pieņ. datums Uzvarētājs

Ēkas „Skola” 
atjaunošana un 
fasādes vienkāršotā 
atjaunošana Vārmes 
pagastā, Kuldīgas 
novadā

07.04.2016. SIA „Amatnieks”, EUR 90 370,74 bez PVN

Atklāts konkurss 
„Pārtikas produktu 
piegāde Kuldīgas 
2. vidusskolai 
Jelgavas ielā 62, 
Kuldīgā, Kuldīgas 
novadā”

07.04.2016.

1. daļa – AS „Latvijas maiznieks”, EUR 1251,75 
bez PVN;
2. daļa – AS „Rīgas piena kombināts”. EUR 5033,50, 
bez PVN; 
3. daļa – AS „Tukuma piens”, EUR 2353,85 bez PVN;
4. daļa – SIA „Nākotne Export”, EUR 8854 bez PVN;
5. daļa – SIA „Nākotne Export”, EUR 2397 bez PVN; 
6. daļa – AS „Premia FFL”, EUR 1282,50 bez PVN;
7. daļa – SIA „Futurus Food”, EUR 2028,70 bez PVN;
8. daļa – SIA „Futurus Food”, EUR 1014,50 bez PVN;
9. daļa – SIA „Futurus Food”, EUR 1535,70 bez PVN;
10. daļa – SIA „Futurus Food”, EUR 978,10 bez PVN;
11. daļa – SIA „Futurus Food”, EUR 1329 bez PVN;
12. daļa – SIA „Lietas MD”, EUR 520 bez PVN;
13. daļa – SIA „Lietas MD”, EUR 1466,25 bez PVN;
14. daļa – Andris Vīgants, EUR 2242 bez PVN;
15. daļa – SIA „Lietas MD”, EUR 1944,15 bez PVN;
16. daļa – AS „Premia FFL”, EUR 4205,40 bez PVN

Nedzīvojamās ēkas 
jumta seguma maiņa 
Pilsētas laukumā 3, 
Kuldīgā

14.04.2016. SIA „Genus”, EUR 18 001,15 bez PVN

Ēkas renovācija 
Pils ielā 4a, Kuldīgā 14.04.2016. SIA „Wars+”, EUR 58 727,98 bez PVN

Atklāts konkurss 
„Mēbeļu izgatavoša-
na, piegāde un mon-
tāža vecā rātsnamā 
ēkā Baznīcas ielā 5, 
Kuldīgā”

28.04.2016. SIA „AB Galdnieks”, EUR 45 537,53 bez PVN

Sūru ielā Kuldīgā izveidota 
jauna gājēju pāreja, aicinām 
autovadītājus būt uzmanīgiem.

Gājēju pāreja atrodas Sūru, 
Ķelšu un Ziedu ielas krustojuma 
teritorijā. Tā izveidota pēc Kuldīgas 
novada Domes Transporta komi-
sijas šā gada 14. martā pieņemtā 
lēmuma un ir saskaņota ar VAS 
„Latvijas Valsts ceļi”.

Savukārt Vītolu un Dārza ielā 
tiek montēti ceļa ātrumvaļņi jeb 
tā sauktie „guļošie policisti”. Tas 

nepieciešams, lai uzlabotu ceļu 
satiksmes drošību.

Aicinām iedzīvotājus pievērst 
uzmanību, ka stāvlaukums Dzir-
navu ielā 18 aprīkots ar ceļa zīmi 
Nr. 537. „Stāvvieta” un papildzīmi 
Nr. 840, norādot stāvēšanas laiku 
vienu stundu darbdienās no 8.00 
līdz 18.00.

ANITAS ZVINGULES, 
SIA „Kuldīgas komunālie 

pakalpojumi” sabiedrisko attiecību 
speciālistes, teksts un foto

Kuldīgas novada pašvaldība saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likumu
p ā r d o d
mutiskā izsolē ar augšupejošu soli
nekustamo īpašumu „Zaļumi 1”, Kabiles pagastā, Kuldīgas novadā.
Nekustamais īpašums „Zaļumi 1” atrodas Kabiles pagastā, Kuldīgas novadā, kadastra Nr. 
62580080184, tā sastāvā ir zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 62580080184, platība 0,4578 
ha, uz kura atrodas dzīvojamā māja ar kadastra apzīmējumu 62580080184001 un palīgēka – šķūnis 
ar kadastra apzīmējumu 62580080184002.
Dzīvojamās ēkas ekspluatācija uzsākta 1900. gadā, tā ir sliktā tehniskā stāvoklī, šķūnis ļoti sliktā 
tehniskā stāvoklī.
Nosacītā cena – EUR 1000, drošības nauda –EUR 100, reģistrācijas maksa – EUR 15, izsoles 
solis – EUR 100.
Izsole notiks mazajā zālē Baznīcas ielā 1, Kuldīgā, 2016. gada 20. jūnijā plkst. 13.00.
Dalībnieku reģistrācija no sludinājuma publicēšanas dienas līdz 2016. gada 17. jūnijam plkst. 11.00.
Izsoles noteikumus un informāciju par īpašumu var saņemt Kuldīgas novada pašvaldības infor-
mācijas centrā Baznīcas ielā 1, Kuldīgā. Informācija pa tālruni 63323738, 26459091, e-pasts: 
viktors.gotfridsons@kuldiga.lv.

Biedrība „Darīsim paši!” 
izsludina projektu pieteikumu konkursu
Biedrība „Darīsim paši!” izsludina atklāta konkursa projektu pietei-

kumu pieņemšanas 1. kārtu Lauku  attīstības programmas 2014.–2020. 
gadam 19.2. pasākuma „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības 
virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros apstiprinātās sabiedrības 
virzītas vietējās attīstības stratēģijas īstenošanai.

Konkursa 1. kārtā pieejamais 
finansējums ir EUR 1 218 542,96. 
Projektu iesniegumus pieņems līdz 
2016. gada 20. jūnijam.

Projektu iesniegumus pieņems 
šādās rīcībās: vietējās ekonomikas 
stiprināšana, atbalsts sabiedrisko 
aktivitāšu dažādošanai un teritorijas 
sakārtošanai (sabiedriskā labuma 
projekti), atbalsts materiālā un 
nemateriālā kultūras mantojuma 

un dabas mantojuma saglabāšanai 
(sabiedriskā labuma projekti).

Projekta iesniegumu var iesniegt 
Lauku atbalsta dienesta elektronis-
kās pieteikšanās sistēmā https://eps.
lad.gov.lv/login vai elektroniska 
dokumenta veidā, parakstītu ar drošu 
elektronisko parakstu un apliecinātu 
ar laika zīmogu, nosūtot uz Lauku 
atbalsta dienesta elektroniskā pasta 
adresi lad@lad.gov.lv.

Papīra formātā projekta iesnie-
gumus pieņems biedrībā „Darīsim 
paši!” Pilsētas laukumā 4, 3. stāvā, 
Kuldīgā.

Ar atbalsta apmēru katrā rīcī-
bā, rīcības aprakstu un vērtēšanas 
kritērijiem var iepazīties biedrības 
„Darīsim paši!” mājaslapā www.
darisimpasi.lv.

ZANDA DIMANTA-SVILPE, 
biedrības „Darīsim paši!” pārstāve

CIENĪJAMIE IEDZĪVOTĀJI!
Tā kā 28. maijā notiks Kuldīgas velofestivāls, informējam, ka no plkst. 9.00 līdz 1.00 (29. maijs) 

būs satiksmes ierobežojumi Kuldīgā un Rumbas pagasta teritorijas ceļa posmos.
Aicinām iedzīvotājus būt saprotošiem un atvainojamies par sagādātajām neērtībām!

Sūru ielā jauna gājēju pāreja

Sūru ielā netālu no PII „Ābelīte” izveidota jauna gājēju pāreja.
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Izlaidumi Kuldīgas novada izglītības iestādēs 2016. gadā
Izglītības iestāde Klase Datums Laiks
Kuldīgas Mākslas skola 27. maijā 16.00 (Mākslas namā)

PII „Bitīte”-attīstības centrs

1. grupa
2. grupa
5. grupa
12. grupa
8. un 10. grupa

24. maijā
27. maijā
26. maijā
26. maijā
27. maijā

15.30
15.00
15.00
17.00
17.00

PII „Ābelīte”
Grupa „Zaķītis”
Grupa „Putniņš”
Pelču filiāle

27. maijā
28. maijā 
20. maijā

16.00
15.00
17.00

Laidu pamatskolas Sermītes interešu centrs Sešgadīgo bērnu grupa 27. maijā 10.00

PII „Cīrulītis” Grupa „Mazputniņi”
Grupa „Ezīši

27. maijā
2. jūnijā

16.00
14.00

Kuldīgas novada sporta skola 3. jūnijā 18.00 (Dzirnavu ielā 13, vieglatlētikas 
manēžā)

Pelču speciālā internātpamatskola-attīstības centrs 9. klase
3. kursi

3. jūnijā
3. jūnijā

14.30 
17.00

Kuldīgas Centra vidusskola 9.a klase
9.b klase

9. jūnijā 
9. jūnijā 

18.00
16.00

V.Plūdoņa Kuldīgas ģimnāzija 9.a klase
9.b klase

10. jūnijā 
10. jūnijā 

18.00 
16.00 

Kuldīgas 2. vidusskola 9.a klase
9.b un 9.n klase 

10. jūnijā
10. jūnijā 

14.00 
16.00 (Kuldīgas kultūras centrā)

Kuldīgas pamatskola 9. klase 10. jūnijā 12.00 
Kuldīgas pamatskolas Basu filiāle 9. klase 10. jūnijā 16.00 
Z.A.Meierovica Kabiles pamatskola 9. klase 10. jūnijā 19.00
Kuldīgas 2. vidusskola 12. klase 10. jūnijā 18.00 (Kuldīgas kultūras centrā)

Kuldīgas Centra vidusskola 12.v klase
12.m klase

10. jūnijā
10. jūnijā 

16.00
18.00

Kuldīgas Mākslas un humanitāro zinību vidusskola 9. klase 11. jūnijā 15.00 (Kuldīgas kultūras centrā)
Vilgāles pamatskola 9. klase 11. jūnijā 18.00

Turlavas pamatskola 9. klase 11. jūnijā 16.00 (Dižgaiļu estrādē, lietus gadījumā – 
Turlavas pagasta kultūras namā) 

Ēdoles pamatskola 9. klase 11. jūnijā 18.00 (Ēdoles kultūras namā) 
Laidu pamatskola 9. klase 11. jūnijā 17.00
Vārmes pamatskola 9. klase 11. jūnijā 17.00

V.Plūdoņa Kuldīgas ģimnāzija 12.a un 12.b klase 11. jūnijā 15.00 (Pilsētas dārzā, lietus gadījumā – 
Mākslas namā)

Kuldīgas Mākslas un humanitāro zinību vidusskola 12. klase 11. jūnijā 18.00 (Kuldīgas kultūras centrā)

Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums

Tūrisma pakalpojumu
komercdarbinieki
Ēdināšanas pakalpojumu 
speciālisti 
Manikīra un pedikīra speciālisti
Mēbeļu galdnieki
Automehāniķi
Autoatslēdznieki

22. jūnijā 

22. jūnijā 

22. jūnijā
22. jūnijā
23. jūnijā
23. jūnijā

17.00

13.00

11.00
15.00 
13.00
11.00

Talantu skolai – 
5 gadi

Maija vidū Kuldīga novada 
pašvaldības „Jauno talantu 
skola” svinēja piecus gadus, 
kopš tā sāka attīstīt novada 
bērnu un jauniešu talantus, 
spējas un prasmes.

Reizi mēnesī uz īpašām nodar-
bībām kopā sanāk tie pamatskolas 
skolēni, kuri padziļināti interesējas 
par dažādiem mācību priekš-
metiem, vēlas veicināt kreatīvo 
un inovatīvo spēju un prasmes. 
„Jauno talantu skolā” piedāvā 
padziļināti mācīties praktisko 
matemātiku, angļu valodu, ģeogrā-
fiju, informātiku. Audzēkņi dodas 
arī mācību ekskursijās, apmeklē 
jaunrades centrus un dara to, kas 
Kuldīgas novadā nav pieejams. 
Kuldīgas novada pašvaldības 
Izglītības nodaļas speciāliste Li-
lita Mačtama pastāstīja: „Novada 
skolotāji īsteno īpaši izstrādātas 
programmas, un piecos gados gru-
pu skaits ir palielinājies. Jūtam, ka 
ir interese. Bērni nāk sestdienās un 
dara sev interesantas un praktiskas 
lietas, kas saistītas ar reālo dzīvi.” 
Iegūtās zināšanas audzēkņi izman-
to mācību procesā skolā.

Skolēni, kuri apmeklējuši 50% 
un vairāk nodarbību, gada beigās 
saņem apliecību par tēmām, ku-
ras apgūtas mācību gadā. Šogad 
trīs meitenes – Alise Alma Ābula 
no Kuldīgas Centra vidusskolas, 
Katrīna Luīze Lagzdiņa un Es-
tere Lakija Jansone no Kuldīgas 
Mākslas un humanitāro zinību 
vidusskolas – apliecību saņems 

jau piekto gadu par apmeklētajām 
programmām talantu skolā. Prog-
rammas ik gadu ir citādākas un 
neatkārtojas. Skolotāji gadu no 
gada meklē idejas, veido jaunus 
uzdevumus. L.Mačtama norāda, ka 
bērni talantu skolā nemācās to, ko 
apgūst pamatskolas mācību proce-
sā; viņi apgūst to, kas paliek ārpus 
ikdienas mācību programmas. 
„Aiz standarta paliek tās intere-
santās lietas, kas liek skolēnu acīm 
iemirdzēties,” saka L.Mačtama.

Ideja izveidot „Jauno talantu 
skolu” pirms pieciem gadiem 
radās novada skolu direktoru 
vietniekiem, pamatojoties uz to, ka 
skolotājam ikdienas darbā vairāk 
laika jāvelta skolēniem, kuriem ir 
grūtības apgūt mācību vielu, bet 
skolēniem, kuri vēlas mācīties 
un interesēties par priekšmetiem 
padziļināti, laika parasti nepie-
tiek. „Jauno talantu skola” veicina 
skolēnu izaugsmi, motivē viņus 
pilnveidot talantus, padziļina 
interesi par mācību priekšmetiem 
un norisēm apkārtējā vidē, rosina 
pētnieciskajai darbībai, paplašina 
redzesloku.

Iespēja iegūt zināšanas šajā 
skolā ir bez maksas. Uzņemšana 
nākamajā „Jauno talantu skolā” 
sāksies 1. septembrī divu nedēļu 
garumā. Programmas īsteno Kuldī-
gas novada pašvaldības Izglītības 
nodaļa sadarbībā ar mācību priekš-
metu metodiskajām apvienībām.

SIGNETA LAPIŅA, 
sabiedrisko attiecību speciāliste

Kuldīgas Mārtiņsalas peldvietai 
jau septīto gadu piešķirts pasau-
lē populārākais tūrisma ekoserti-
fikāts – Zilais karogs. Tas svinīgā 
pasākumā tiks pacelts 1. jūnijā 
plkst. 11.00.

Uz peldsezonas atklāšanu, kas 
notiks no 11.00 līdz 14.00, aicināti 
iedzīvotāji un pilsētas viesi. Reizē 
ar Zilā karoga pacelšanu tiks svinēta 
arī Starptautiskā bērnu aizsardzības 
diena, tāpēc pasākumā būs īpaši 
padomāts par pirmsskolas vecuma 
bērniem, viņiem paredzot dažādas 
aktivitātes, piepūšamo atrakciju un 
izklaides brīvā dabā.

Valsts ugunsdzēsības un glābša-
nas dienests sniegs paraugdemons-

Svinīgi pacels Zilo karogu

trējumus par drošību uz ūdens, bet 
Valsts policija pašus mazākos aici-
nās iesaistīties aktivitātēs un spēlēs, 
kas saistītas ar drošību uz ielām, 
trotuāriem un krustojumos. Nojumē 
bērni varēs radoši izpausties – zī-
mēt, līmēt un rakstīt. Tiks apbalvoti 
vizuālās mākslas konkursa „Mana 
drošā vasara” uzvarētāji. Pasākumā 
piedalīsies arī policijas palīgi – bebrs 
Bruno un runcis Rūdis.

Mārtiņsalas peldvieta ik gadu 
gūst aizvien lielāku cieņu un po-
pularitāti atpūtnieku vidū, tāpēc, 
gatavojoties aktīvajai peldsezonai, 
Kuldīgas novada pašvaldība uzlabo 
Mārtiņsalas infrastruktūru. Turpmā-
kajās nedēļās izbūvēs ziemeļaustru-
mu gājēju celiņu (darbus veic SIA 

„SC Kuldīga”) un apgaismojumu 
(strādā SIA „KCE”), atjaunos arī 
koka kāpnes, kas no Stendes ielas 
ved uz peldvietu (SIA „Kuldīgas 
komunālie pakalpojumi”). Mainīs 
arī gājēju tilta koka konstrukcijas 
(SIA „Būvfirma Inbuv”). Tā kā 
pašvaldība šo tiltiņu noteikusi kā 
vietu, kur jaunlaulātie kāzu dienā 
var pieslēgt piekaramo atslēgu, pēc 
tiltiņa pārbūves atslēgas tiks novie-
totas atpakaļ.

Būvdarbi kopumā izmaksās EUR 
52 000, ieskaitot PVN, tos segs no 
pašvaldības budžeta. Remontētāji 
aktīvi strādās divas nedēļas, darbus 
plānots pabeigt līdz 15. jūnijam. 
Aicinām iedzīvotājus būt saproto-
šiem un nokļūšanai līdz Mārtiņsalas 

peldvietai sekot līdzi norādēm.
Vēl pludmales teritorijā atjaunots 

informatīvais stends, norādes, ar 
smiltīm papildināts volejbola lau-
kums un pludmales zona pie gala 
laipas.

Zilais karogs apliecina peldvietas 
izcilo ūdens kvalitāti un sakārtotī-
bu. Turklāt Mārtiņsalas peldvieta 
ir vienīgā peldvieta pie upes, kas 
saņēmusi Zilo karogu. Arī šogad, 
tāpat kā iepriekšējos gados, oficiālā 
peldsezona ilgs no 15. maija līdz 
15. septembrim, kad pludmalē katru 
dienu strādās glābēji no pulksten 
10.00 līdz 22.00.

Kopā šogad Latvijā plīvos 19 
Zilie karogi: septiņpadsmit no tiem 
peldvietās un divi – jahtu ostās. Zi-

lais karogs ir pasaulē populārākais 
tūrisma ekosertifikāts, kas ieguvis 
atpazīstamību gan iedzīvotāju, paš-
valdību, gan vides institūciju vidū.  
Zilā karoga programma ir viena 
no piecām globālā Vides izglītības 
fonda (FEE International) program-
mām. Tā balstās uz 29 stingriem 
kritērijiem ūdens kvalitātes, vides 
pārvaldes, vides informācijas un 
izglītības, kā arī labiekārtojuma un 
servisa jomās. Latvijā FEE Interna-
tional pārstāv nodibinājums „Vides 
izglītības fonds”.

SIGNETA LAPIŅA, 
sabiedrisko attiecību speciāliste

Vides izglītības fonda un 
KRISTĪNES DUĻBINSKAS foto

Rekonstruēs tiltiņu, kas ved uz Mārtiņsalas peldvietu. Jaunlaulāto atslēgas pēc 
pārbūves novietos atpakaļ.

Kuldīgas peldvieta „Mārtiņsala” jau septīto gadu saņem Zilo karogu kā 
apliecinājumu par izcilu ūdens kvalitāti un sakārtotību.
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Uz sudraba karotīšu svinīgo 
pasniegšanu 10. maijā Kuldīgas 
novada Domē tika aicināti 27 
bērniņi – 15 zēni un 12 meitenes, 
kuru dzimšana Kuldīgas novada 
Dzimtsarakstu nodaļā reģistrēta 
no 1. marta līdz 30. aprīlim.

10 ģimenēs mazulis ir pirmais 
bērns, 8 ģimenēs – otrais, 5 ģime-
nēs – trešais, 2 ģimenēs – ceturtais, 
vienā ģimenē – piektais un vienā 
ģimenē – sestais bērniņš.

Populārākais vārds jaundzimu-
šajiem zēniem ir Rihards (3) un 
Ralfs (2). 

Mazuļus un vecākus sveica 
E.Vīgnera Kuldīgas mūzikas sko-
las koncertmeistare Stella Pavloviča 
un saksofona spēles skolotāja Līga 
Aleksandra Jāvalde.

Visi Kuldīgas novada jaundzi-
mušie uz svinīgo pasākumu tiek 
aicināti reizi divos mēnešos, nākamā 
tikšanās būs 12. jūlijā.

Aicinām bērniņu vecākus, kuri 
nav apmeklējuši pasākumu un sa-
ņēmuši mazo piemiņas dāvaniņu, to 
gada laikā izņemt Kuldīgas novada 
Dzimtsarakstu nodaļā, ja bērniņa 
dzīvesvieta ir deklarēta Kuldīgā, vai 
savas dzīvesvietas pagasta pārvaldē. 

ILONA ĶESTERE, 
Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja

EDUARDA DAMBERGA foto

No 10. līdz 13. maijam jau sep-
tīto gadu notika starptautiskais 
koka skulptūru izgatavošanas 
plenērs, ko organizē Kuldīgas 
Tehnoloģiju un tūrisma tehni-
kums.

Šī gada tēma bija „Brīvība mī-
lestības vārdā”, kas veltīta Latvijas 
simtgadei. Savas amata prasmes un 
profesionālo varēšanu demonstrēja 
dalībnieki no Vācijas un Somijas 
skolām, kā arī audzēkņi no Garkal-
nes mākslas vidusskolas ar metāla 
kalumiem, Ogres tehnikuma bijušie 
skolotāji, Rīgas amatniecības vidus-
skolas bijušie absolventi un piecas 
Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma 

Mazuļi saņem karotītes

Vecāki un jaundzimušie, kuri 10. maijā bija ieradušies uz svinīgo sudraba karotīšu saņemšanu Kuldīgas novada Domē.

Septītais koktēlniecības plenērs 
tehnikuma komandas.

Skolotāji un audzēkņi strādāja 
kopā ne tikai skulptūru izgatavoša-
nā, bet arī pieredzes apmaiņā. Ple-
nērā notika skolotāju meistarklase, 
visas komandas devās svētku gājie-
nā, bet pasākums noslēdzās Oskara 
Kalpaka muzejā „Airītes”. Šogad 
plenēra organizatori visas izveidotās 
skulptūras atstāja muzejam kā dāvi-
nājumu valsts simtgadei. Iepriekšējā 
gadā tās nonāca Latvijas Bērnu 
klīniskajā universitātes slimnīcā, lai 
iepriecinātu tur nonākušos bērniņus 
un dotu viņiem atveseļošanās spēku.

Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma 
tehnikuma direktore Dace Cine 
pastāstīja, ka „plenēru aizsākām 

rīkot, jo mūsdienās skolēnus ar-
vien mazāk saista kokapstrāde un 
galdniecība, darbs ar koku, bet vai-
rāk – autotransports, IT un tūrisma 
nozares. Lai piesaistītu un mudinātu 
jauniešus iemīlēt Latvijas kokus, 
ieraudzīt tajos ne tikai mēbeli, bet arī 
materiālu, ar kuru ir labi strādāt, sā-
kām rīkot šādus plenērus”. Direktore 
priecājās par dalībnieku atsaucību, 
jo sākotnēji necerēja, ka taps tik 
brīnišķīgi darbi un pasākums kļūs 
starptautisks. Citu valstu komandas 
plenērā piedalās jau trešo gadu.

SIGNETA LAPIŅA,
 sabiedrisko attiecību speciāliste

EDUARDA DAMBERGA foto Lingenas profesionālā tehnikuma audzēkņi koktēlniecības plenērā radīja 
skulptūru „Mieram”.

„Mūsu novadā viena no pazī-
mēm, ka iestājies pavasaris, ir 
iedzīvotāju sapulces,” ikgadējās 
iedzīvotāju sapulces sākumā ar 
smaidu sacīja Kurmāles pagasta 
pārvaldniece Dace Gūtmane. 
Viņa informēja klātesošos par 
pagasta aktualitātēm. 

Pērn pagastā ne tikai veikta ceļu 
uzturēšana kārtībā, bet arī dažādi re-
monti un uzlabojumi. Vilgāles centrā 
atjaunots ātrumvalnis, Priedainē sa-
remontēts ceļš pie bibliotēkas, divos 
posmos atjaunots Krauļu ceļš,  kā  
arī ceļš Smiltniekos Upīškalnā. Tā 
kā ziema nebija barga, ietaupījusies 
nauda, ko šogad plānots izmantot, 
lai pabeigtu Krauļu ceļa atjauno-
šanu un sakārtotu Vecvilgāles ceļu. 
Kad būs pieejams ES finansējums,    
Kurmāles pagastā plānots par to 
remontēt trīs grantētos posmus – no 
Kuldīgas – Aizputes ceļa līdz Meža 
kapiem, ceļu no Muižarāju birztalas 
līdz krustojumam uz „Alejām”, kas 

savieno Aizputes ceļu un Basu ceļu, 
kā arī Dzirnavu ielas posmu līdz ap-
vedceļam. Pērn izzāģēti bojātie koki 
un estrādei demontēts bojātais jumts. 
Lai uzlabotu pacientu apkalpošanu, 
izremontētas un pilnveidotas dokto-
rāta telpas. Atbilstoši Domes depu-
tātu lēmumam pašvaldības īpašumā 
pārgājušas Priedaines bibliotēkas 
telpas – tā kā iepriekšējais īpašnieks 
būtiski pacēlis īres maksu, izlemts, 
ka izdevīgāk ir telpas iegādāties. 

D.Gūtmane aicināja vecākus 
pievērst uzmanību tam, ko brīvajā 
laikā dara viņu bērni, lai nenotiktu 
nekādas nelaimes. „Cenšamies 
salabot visu, kas ir salauzts, bet tas 
viss maksā naudu, ko varētu izlietot 
citiem mērķiem,” sacīja pārvaldnie-
ce. Vilgāles centrā pagājušajā gadā 
ierīkota videonovērošana, līdz ar to 
izdevies noķert vairākus neapzinī-
gos, kuri bojājuši labiekārtoto vidi. 
D.Gūtmane arī pastāstīja, ka, uz-
klausot iedzīvotāju lūgumu, panākta 
vienošanās, lai skolēnu brīvlaikā 

katru dienu, izņemot svētdienas, uz 
Kuldīgu un atpakaļ kursēs autobuss. 
„Aicinu to izmantot, lai nav tā, ka 
ir autobuss, bet neviens nebrauc,” 
sacīja pārvaldniece. Viņa  priecājās 
par to,  ka pēc iedzīvotāju iniciatīvas 
atkal izveidojies deju kolektīvs, kas 
uz Jāņiem jau sola pirmos priekš-
nesumus. Pagasts savukārt centīsies 
gādāt par tērpiem. Vēl pagastā dar-
bojas amatierteātris un ansamblis. 

Kuldīgas novada Domes priekš-
sēdētāja Inga Bērziņa pastāstīja par 
novada aktualitātēm. 2016. gadā liels 
uzsvars likts uz atbalsta pasākumiem 
iedzīvotājiem. Kā piemērus I.Bērziņa 
minēja brīvpusdienas un sabiedriskā 
transporta apmaksu skolēniem, aukļu 
programmas finansēšanu, iespēju jau-
niešiem vasarā strādāt un piedalīties 
nometnēs, e-talonus senioriem, kuri 
vecāki par 75 gadiem, un dāvanas 
senioriem apaļajās jubilejās, atbal-
stu „Darīsim paši” aktivitātēm u.c. 
Domes priekšsēdētāja pastāstīja, ka 
šogad Vilgālē sakārto skolas atbalsta 

sienu. ES fondu apguve valsts līmenī 
diemžēl kavējas, tāpēc nav zināms, 
vai šogad varēs uzsākt grants ceļu 
posmu sakārtošanu, tostarp Kurmāles 
pagastā. I.Bērziņa uzteica pagasta 
iedzīvotājus par pērn lieliski sarīko-
tajiem Vilgāles ezersvētkiem ar pel-
dēšanas sacensībām. Lai gan budžetā 
tam nav paredzēti līdzekļi, pašvaldība 
cer atrast risinājumu, lai sakārtotu 
ledus sabojātās laipas Vilgāles ezerā. 

Valsts policijas Kuldīgas iecirkņa 
pārstāve Vita Maslobojeva iepazīsti-
nāja pagasta iedzīvotājus ar jauno ie-
cirkņa inspektori Svetlanu Liepiņu, 
kura darbosies līdzšinējā iecirkņa 
inspektora vietā, kurš devies pensijā. 
Savukārt SIA „Kuldīgas komunālie 
pakalpojumi” pārstāve Kristīne Sil-
vestrova pastāstīja par namu apsaim-
niekošanas aktualitātēm, kā arī at-
bildēja uz iedzīvotāju jautājumiem. 
Viņa skaidroja, kāpēc palielinājusies 
maksa par namu apsaimniekošanu 
– ticis izvērtēts māju tehniskais stā-
voklis un secināts, ka lielākajai daļai 

ēku nepieciešami lieli ieguldījumi, 
lai atjaunotu jumta segumu. „Tas 
uzreiz nav iespējams, tāpēc krāsim 
naudu un darīsim. Svarīgākais šo-
brīd – apstādināt turpmāku jumta 
nesošo konstrukciju bojāšanos. 
Aicinām vērsties pie mums, ja no-
vērojat jumta tecēšanu. Dažkārt pie 
vainas ir uz jumta izliktās antenas, 
tāpēc lūdzam demontēt tās, kuras 
vairs nelieto,” sacīja K.Silvestrova. 
Viņa arī aicināja iedzīvotājus lemt 
par to, kā godīgāk sadalīt maksu 
par atkritumiem, jo to iespējams 
aprēķināt gan pēc deklarētajiem, 
gan faktiski dzīvojošajiem cilvē-
kiem. Sapulces dalībnieki uzdeva 
jautājumus par starpību starp ūdens 
skaitītāju rādījumiem dzīvokļos un 
mājas ievadskaitītājā, par nepareizi 
aprēķinātu summu par ūdens patē-
riņu, salauztu atkritumu konteinera 
vāku, kā arī cīņu ar nemaksātājiem.  

KRISTĪNE DUĻBINSKA, 
Mārketinga un sabiedrisko attiecību 

nodaļas vadītāja

Kurmālē izveidojies deju kolektīvs
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Aprīlī Ēdoles kultūras namā pul-
cējās pagasta iedzīvotāji, lai uz-
klausītu pašvaldības pārstāvjus 
un uzdotu jautājumus SIA „Kul-
dīgas komunālie pakalpojumi” 
pārstāvjiem un Valsts policijai.

Pagasta vadītāja Anda Upleja, 
uzrunājot klātesošos, pastāstīja par 
pagājušajā gadā paveikto – rekul-
tivēta „Kaušu” karjera, izveidots 
publiskā interneta punkts, atjaunota 
pagasta mājaslapa www.edole.lv, 
greiderēti pašvaldībai piederošie 
ceļi. 2015. gadā dzimuši 11 bērniņi, 
miruši 13 iedzīvotāji. Viņa informēja 
par Kuldīgas novada pašvaldības 
organizēto jauniešu nodarbinātības 
projektu no 1. jūnija līdz 31. augus-
tam un aicināja 16 un 17 gadus vecus 
jauniešus, kuru dzīvesvieta deklarēta 
novadā un kuri mācās vispārizglīto-
jošajās vai profesionālās izglītības 
iestādēs, izmantot iespēju apgūt 
darba prasmes un iemaņas. 

Daudz paveikts sporta un kul-
tūras jomā. A.Upleja un kultūras 
nama vadītāja Inese Poriķe vedināja 
iedzīvotājus būt aktīviem un atbalstīt 
šī gada pasākumus – starpnovadu 
senioru saietu Ēdoles pils parkā, 
kas paredzēts 30. jūnijā, ralliju – 
septembrī. Šogad turpināsies iesāktā 
tradīcija un notiks Krišjāņa Valde-
māra piemiņai veltīts pasākums. 
Vadītāja lūdza nebūt vienaldzīgiem 
un atbalstīt vietējo pašdarbnieku 
un viesu koncertus, diskotēkas un 
izrādes kultūras namā. Pagasts var 
lepoties ar saviem deju kolektīviem 
un ansambli „Nova”, kas, uzrādot 
otro labāko vērtējumu starp sieviešu 
vokālajiem ansambļiem, izcīnīja 
I pakāpes diplomu  un ceļazīmi uz  
konkursa 2. kārtu. Lūgums arī šogad 
pieteikt savu un kaimiņu pagalmus 
konkursam „Sakoptākā Kuldīgas 

Gudeniekos sakārtos ceļus un graustus

20. aprīlī Gudenieku pagasta 
nama zālē pulcējās iedzīvotāji, 
lai uzklausītu pašvaldības pār-
stāvjus un uzdotu jautājumus 
SIA „Kuldīgas komunālie pa-
kalpojumi” (KKP) speciālistiem 
un priekšsēdētājas vietniekam 
Aleksandram Langem.

Pagasta vadītāja Daina Bērende, 
iesākot sapulci, informēja sanāku-
šos, ka pagastā 2015. gadā bija 657 
iedzīvotāji, dzimuši – divi, miruši –  

desmit, 64 bija bezdarbnieki. Vecā-
kajai pagasta iedzīvotājai Emīlijai 
Vizbulei apritējuši 93 gadi. Gude-
niekos ir 79 pašvaldības dzīvokļi, 
no tiem 21 nav izīrēts. Tas nozīmē, 
ka novada ļaudis, kuri vēlas dzīvot 
laukos vai kuriem ir problēmas 
atrast dzīvokli Kuldīgā vai citos 
pagastos, laipni aicināti iedzīvoties 
Gudeniekos.

Uz jautājumiem par ceļu stāvokli 
un nākotnes plāniem šajā jomā, at-
bildēja A.Lange. Viņš pastāstīja, ka 

„Latvijas Valsts ceļu” programmā 
paredzēts sakārtot ceļu Krasti – 
Jātnieki, veidojot gan ceļa profilu, 
gan grāvjus. Ceļš uz Basiem tiek 
greiderēts, lai neveidotos bedres. 
Asfaltēt to nav paredzēts, bet nākot-
nē tiek domāts par melnā seguma 
uzklāšanu –  bituma emulsijas un 
šķembu klājumu kārtās. Ar šādu 
dubulto virsmas apstrādi grants 
ceļš iegūst asfaltam līdzīgu segu-
mu, kas nodrošina komfortablāku 
braukšanu un novērš ceļa putēšanu. 

Seguma noturība ir 5 – 10 gadi, pēc 
tam virsmas apstrāde jāatkārto. Šo 
tehnoloģiju izmanto uz autoceļiem 
ar nelielu satiksmes intensitāti. 
Iedzīvotāji izteica priekšlikumu 
Latvijas autoceļu uzturētājam teh-
niku ceļu greiderēšanā izmantot arī 
brīvdienās un diennakts tumšajā 
laikā, kad laika apstākļi ir labvēlīgi 
ceļu sakārtošanai. Uz aizrādījumu, 
ka pēc greiderēšanas ceļu malas 
nav nostumtas un virsūdeņiem nav 
kur notecēt, A.Lange un D.Bērende 
apsolīja kopā ar ceļu uzturētāja pār-
stāvi pārbaudīt problemātiskākās 
vietas, lai konstatētu nepilnības.

Iedzīvotāji satraucas par veco 
veikalu centrā, kas ir ļoti bīstamā 
stāvoklī (Kuldīgas RPB īpašums). 
A.Lange apsolīja noskaidrot situā-
ciju un rūpēties, lai grausts tiktu 
nojaukts vai sakārtots. Līdz Jāņiem 
tiks aizvākti būvgruži no demon-
tētās „Liekņu” mājas un iesēts zā-
liens. Priekšsēdētājas vietnieks in-
formēja īpašniekus, kuriem pieder 
grausti un vidi degradējošās būves 
ārpus apdzīvotām vietām un nav 
bīstamas apkārtējiem, ka pagaidām 
tās netiks apliktas ar paaugstinātu 
nodokļa likmi, tomēr jādomā par 
būvju sakārtošanu vai nojaukšanu. 
Kā daudzviet novadā, arī Gudenie-
kos ir tukšas pašvaldībai piederošas 
ēkas, kurām pagasta vadība neredz 
pielietojumu. Ja nav investoru, kas 
tās pērk, labākais risinājums ir bū-
ves nojaukt un vietu sakārtot.

KKP namu apsaimniekošanas 
speciāliste Kristīne Silvestrova 
stāstīja par izmaiņām namu apsaim-

niekošanas maksā sakarā ar Ministru 
kabinets pieņemtajiem grozījumiem 
pievienotās vērtības nodokļa liku-
mā, kas paredz no 2016. gada 1. 
jūlija aplikt ar nodokli maksu par 
dzīvojamo māju apsaimniekošanu 
un pārvaldīšanu. Atbildot uz jautā-
jumiem par mājas uzkrājuma naudas 
izlietojumu, speciāliste norādīja, ka 
šī nauda tiek tērēta koplietošanas 
telpu un nolietojušos sistēmu labo-
šanā un sakārtošanā. Visi maksājumi 
tiek stingri uzskaitīti un atspoguļoti 
rēķinos. Iedzīvotājiem jāsaprot, 
ka arī tiem, kuri īrē pašvaldības 
dzīvokli, jāpiedalās mājas labie-
kārtošanā. Pašvaldība 100% savu 
naudu remontos nevar ieguldīt, 
īrniekiem jāmaksā arī pašiem. Tika 
uzdoti arī jautājumi par atkritumu 
izvešanas maksu. K.Silvestrova 
skaidroja, ka summa par atkritumu 
izvešanu no kopējā laukuma tiek 
rēķināta, izvesto daudzumu dalot 
uz iedzīvotāju skaitu, kādu paziņo 
pagasta vadītāja. Mājām, kurām ir 
savi konteineri, – pēc faktiskā vai 
deklarēto iedzīvotāju skaita. Tiem, 
kuri šķiro atkritumus, lūgums ievē-
rot instrukciju, kas norādīta marķē-
jumā par atkritumu šķirošanu, un 
nemest šajos konteineros sadzīves 
atkritumus. „Arī atkritumu šķiroša-
nas kultūra ir jāmaina!” noslēgumā 
uzsvēra K.Silvestrova, aicinot par šo 
jautājumu runāt māju kopsapulcēs.

EVITAS PĒTERSONES,
 Kuldīgas novada Domes 

priekšsēdētājas vietnieka palīdzes, 
teksts un foto

Ēdoles pagasta iedzīvotājus satrauc drošība

novada lauku sēta 2016”.
A.Upleja norādīja uz problēmām 

pagasta sabiedriskajā kārtībā. Viņa 
brīdināja, ka turpmāk policija sodīs 
tos suņu īpašniekus, kuru dzīvnieki 
klaiņos, apdraudot iedzīvotājus. 
Par katru gadījumu tiks sastādīti 
protokoli. Iedzīvotājiem jāsaprot, ka 
suns var būt bīstams bērniem, kuri 
no tiem baidās, kā arī baros tie kļūst 
neprognozējami un var uzbrukt. 
Pagastā darbojas divas novērošanas 
kameras un paredzēts uzstādīt trešo 
pretī autobusu pieturai centrā.

Vadītāja informēja klātesošos 
par iedzīvotāju vēstuli, kurā izteikts 
lūgums nodrošināt sabiedriskās kār-
tības inspektoru uz vietas ikdienā, 
jo pagastā notiek lielas nekārtības. 
Kuldīgas policijas iecirkņa krimi-
nālpolicijas nodaļas priekšniece 

Inga Spēkaine nosauca statistikas 
skaitļus – no 2015. gada janvāra 
līdz šī gada aprīlim Ēdoles pagastā 
reģistrēti 154 reaģēšanas gadījumi, 
no tiem 43 gadījumos uzsākts kri-
minālprocess, ierosinātas 15 admi-
nistratīvā pārkāpuma lietas, sastādīti 
17 administratīvā pārkāpuma pro-
tokoli. Salīdzinot ar citiem pagas-
tiem, skaitļi ir iespaidīgi. Iedzīvotāji 
kritiski izteicās par policijas darbu, 
bet I.Spēkaine norādīja, ka policija 
darbojas savas kompetences ietvaros. 
„Policijas uzdevums ir fiksēt faktus, 
mēs cilvēkus nesodām, sodu spriež 
tiesa,” tā I.Spēkaine.

Kuldīgas novada Domes priekš-
sēdētājas vietnieks Aleksandrs 
Lange, uzklausot gan iedzīvotāju 
sašutumu par lielo noziegumu skaitu 
pagastā, gan policijas izteikumus, 

solīja šo problēmu steidzami risināt. 
Tiks sasaukta Sabiedriskās kārtības 
komisija un izstrādāts rīcības plāns, 
kā arī plānots izvietot papildu no-
vērošanas kameras vietās, kurās 
nemiera cēlāji mēdz pulcēties.

SIA „Kuldīgas komunālie pakal-
pojumi” namu apsaimniekošanas 
speciāliste Kristīne Silvestrova in-
formēja par izmaiņām namu apsaim-
niekošanas maksā sakarā ar Ministru 
kabineta pieņemtajiem grozījumiem 
pievienotās vērtības nodokļa likumā, 
kas paredz no 2016. gada 1. jūlija 
aplikt ar nodokli maksu par dzī-
vojamo māju apsaimniekošanu un 
pārvaldīšanu. Jautāta, kā šogad tiks 
pļauta zāle ap mājām, K.Silvestro-
va skaidroja, ka iedzīvotājiem ir 
tiesības atteikt strādniekiem pļaut 
zāli, ja tā vēl nav izaugusi. Parasti 

to pļauj reizi mēnesī no maija līdz 
septembrim, izmaksas ir EUR 1,36 
par 100 m2. Ja ir kāds brīvprātīgais, 
kurš par šo summu ir gatavs pļaut 
zāli, pārstāve aicināja pieteikties, jo 
šim cilvēkam attiecīgi tiks samazi-
nāta apsaimniekošanas maksa.

Noslēgumā A.Lange un A.Uple-
ja aicināja iedzīvotājus ziņot par 
aktuālām problēmām, lai tās risinā-
tu kopā. „Jūs varat lepoties ar savu 
skolu, pašdarbības kolektīviem un 
sportistiem, un aicinu apmeklēt 
arī pilsētas un citu pagastu rīkotos 
pasākumus. Tie visi ir bez maksas,” 
noslēgumā sacīja A.Lange.

EVITAS PĒTERSONES, 
Kuldīgas novada Domes 

priekšsēdētājas vietnieka palīdzes, 
teksts un foto

Ēdoles pagasta sapulces dalībnieki aktīvi iesaistījās diskusijās par sabiedrisko kārtību.

Autoveikala īpašnieks Uģis Martinsens interesējās par pagasta ceļu stāvokli.
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Paskaidrojuma raksts
Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības pamatojums

Līdz šim atbalsts par bērnu no pusotra gada vecuma līdz pamatizglītības ieguves uzsākšanai, ja bērns saņem pakalpojumu pie privātā bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzēja, bija 
noteikts ar  Ministru kabineta 26.01.2016. noteikumiem Nr.70 „Kārtība, kādā par laikposmu no 2016. gada 1. janvāra līdz 2016. gada 31. maijam tiek piešķirts un aprēķināts valsts atbalsts 
par bērnu no pusotra gada vecuma līdz pamatizglītības ieguves uzsākšanai, ja bērns saņem pakalpojumu pie privātā bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzēja”. Turpmāk valsts vairs 
nav plānojusi šādu atbalstu. Tā kā šāda atbalsta sniegšana ir ļoti svarīga pašvaldības iedzīvotājiem, Kuldīgas novada Domei šajā jautājumā jāizdod saistošie noteikumi, lai varētu sniegt 
materiālu atbalstu ģimenēm, jo  likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 4. punkts paredz, ka pirmsskolas un skolas vecuma bērnu nodrošināšana ar vietām mācību un audzinā-
šanas iestādēs ir pašvaldību autonomā funkcija, bet pašvaldība nevar nodrošināt vietu pašvaldības pirmsskolas iestādēs visiem novadā deklarētajiem bērniem.

2. Īss projekta satura izklāsts Saistošie noteikumi Nr. 2016/6 noteiks atbalsta apmēru par vienu bērnu un izmaksas kārtību.
Pašvaldības atbalsts tiek sniegts personām, kas nodrošina bērnu uzraudzības pakalpojuma sniegšanu Bērnu tiesību aizsardzības likuma izpratnē. Projektā ietvertais regulējums pēc 
būtības atbilst MK noteikumos Nr. 1523 ietvertajam regulējumam. 

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības 
budžetu No pašvaldības budžeta 2016. gadā  papildus būs nepieciešams finansējums  apmēram EUR 60 000, turpmākajos gados izmaksas tiks ņemtas vērā, plānojot ikgadējo budžetu.

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

5. Informācija par administratīvajām procedūrām Nav nepieciešami papildus administratīvie resursi.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Nav notikušas.

Kuldīgas novada Domes saistošie noteikumi Nr. 2016/6 „Par kārtību, kādā tiek piešķirts un aprēķināts pašvaldības 
atbalsts par bērnu no pusotra gada vecuma līdz brīdim, kad bērns tiek nodrošināts ar vietu Kuldīgas novada pirms-

skolas izglītības iestādē, ja bērns saņem pakalpojumu pie privātā bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēja”
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15. 

panta pirmās daļas 4. punktu un 43. panta trešo daļu .

I. Vispārīgie jautājumi
1. Šie noteikumi nosaka kārtību, kādā tiek piešķirts 

atbalsts no pašvaldības budžeta bērnu uzraudzības 
pakalpojuma sniedzējiem (turpmāk – aukles) par 
bērnu no pusotra gada vecuma līdz brīdim, kad bērns 
tiek nodrošināts ar vietu Kuldīgas novada pirmsskolas 
izglītības iestādē vai izglītības iestāžu pirmsskolas 
vecuma bērnu grupā.

2. Atbalsts tiek piešķirts tikai tad, ja bērna vecāki vai 
likumiskais pārstāvis (turpmāk – likumiskais pārstāvis) 
izmanto Izglītības kvalitātes valsts dienesta reģistrā 
reģistrēto aukļu pakalpojumus.

3. Atbalstu var saņemt, ja:
3.1. bērna likumiskais pārstāvis noslēdz rakstisku 

līgumu ar aukli;
3.2. likumiskais pārstāvis rakstiski informē pašval-

dību par to, ka bērns saņem pakalpojumu pie bērnu 
uzraudzības pakalpojuma sniedzēja un norāda bērnu 
uzraudzības pakalpojuma sniedzēja datus; 

3.3. bērns ir reģistrēts rindā uz vietu Kuldīgas 
novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs 
un netiek nodrošināts ar vietu pirmsskolas izglītības 
iestādēs vai izglītības iestāžu pirmsskolas bērnu grupās 
bērna deklarētajā dzīvesvietā, kad bērns sasniedzis 
pusotra gada vecumu;

3.4. bērna un vismaz viena no bērna vecākiem 
(likumiskā pārstāvja) deklarētā dzīvesvieta ir Kuldīgas 

novada administratīvajā teritorijā. 
4. Atbalsta apmērs par vienu bērnu mēnesī ir 

vienāds ar vidējiem uzturēšanas izdevumiem vienam 
bērnam Kuldīgas novada pašvaldības pirmsskolas 
izglītības iestādēs, un tā aprēķinā tiek izmantota tāda 
paša metodika, kāda noteikta Ministru kabineta 2015. 
gada 8. decembra noteikumos Nr.709 „Noteikumi par 
izmaksu noteikšanas metodiku un kārtību, kādā pašval-
dība atbilstoši tās noteiktajām vidējām izmaksām sedz 
pirmsskolas izglītības programmas izmaksas privātai 
izglītības iestādei” (turpmāk – MK noteikumi), un tajā 
iekļauti pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu 
iepriekšējā gada pēc naudas plūsmas uzskaitītie izde-
vumi par vienu izglītojamo mēnesī, aprēķinā neiekļaujot 
izglītojamā ēdināšanu. 

5. Atbalsta aprēķinu kārtējam gadam apstiprina ar 
Kuldīgas novada Domes lēmumu un publisko Kuldīgas 
novada pašvaldības mājaslapā www.kuldiga.lv. Ja paš-
valdības atbalsts tiek maksāts par nepilnu mēnesi, tad 
to aprēķina proporcionāli apmeklējuma dienu skaitam.

6. Pašvaldības finansējums auklēm tiek piešķirts 
par pilna laika (ne mazāk kā 40 stundas nedēļā) bērnu 
uzraudzības pakalpojumu sniegšanu.

7. Pašvaldības finansējuma izmaksa tiek pārtraukta 
ar brīdi, kad bērnam tiek nodrošināta vieta pašvaldības 
pirmsskolas izglītības iestādē.

8. Pašvaldības finansējuma izmaksa tiek pārtrauk-
ta, ja bērns un vismaz viens likumiskais pārstāvis 
vairs nav deklarēts Kuldīgas novada administratīvajā 
teritorijā vai ja bērna uzraudzīšanas pakalpojums pie 

aukles tiek pārtraukts. 
9. Atbalsts netiek piešķirts, ja bērns bez attaisno-

joša iemesla neizmanto aukles pakalpojumus. Šādā 
gadījumā atbalstu aprēķina proporcionāli apmeklējuma 
dienu skaitam. Par attaisnojošu iemeslu uzskatāma 
bērna prombūtne veselības stāvokļa dēļ, ko apliecina 
ārsta izziņa.   

10. Pašvaldības atbalsts nav paredzēts bērna 
ēdināšanas izdevumu segšanai.

II. Atbalsta piešķiršanas kārtība
11. Atbalsts tiek pārskaitīts Auklei uz norādīto 

bankas kontu.
12. Likumiskajam pārstāvim, piesakoties atbalsta 

saņemšanai, jāiesniedz Kuldīgas novada pašvaldības 
informācijas centrā, Baznīcas ielā 1, šādi dokumenti:

12.1. bērna vecāka vai likumiskā pārstāvja iesnie-
gums (vēlamā forma 1. pielikums);

12.2. līguma kopija starp Aukli un bērna vecākiem 
(likumisko pārstāvi);

12.3. notariāli apliecināta pilnvara, ja iesniegumu 
sniedz pilnvarotā persona.

13. Aukle katru mēnesi līdz trešajam datumam 
iesniedz Kuldīgas novada pašvaldības informācijas 
centrā, Baznīcas ielā  1, pieprasījumu pašvaldības 
atbalsta saņemšanai par iepriekšējo mēnesi atbilstoši 
šo noteikumu 2. pielikumam. Aukle informāciju Kuldīgas 
novada pašvaldībai nosūta pa pastu, iesniedz personīgi 
vai elektroniska dokumenta veidā atbilstoši normatīva-

jiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu 
dome@kuldiga.lv.

14. Izglītības nodaļas speciālists katru mēnesi līdz 
piektajam datumam nosūta Finanšu un ekonomikas 
nodaļai informāciju par bērniem, kuri reģistrēti rindā 
uz vietu pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē, bet 
saņem bērna uzraudzīšanas pakalpojumu pie Aukles. 
Izglītības nodaļas speciālists informāciju par bērniem 
sagatavo atbilstoši šo noteikumu 3. pielikumam.

15. Izglītības nodaļas speciālistam ir tiesības 
kontrolēt,  kā notiek Aukļu pakalpojuma sniegšana un 
iesniegto dokumentu atbilstību faktiskajai situācijai.

16. Finanšu un ekonomikas nodaļa 10 darbdienu 
laikā pēc tam, kad saņemta informācija no Izglītības 
nodaļas par bērniem, kuri reģistrēti rindā uz vietu 
pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē, bet saņem 
pakalpojumu pie Aukles, veic maksājumu Aukles kontā.    

17. Aukles pienākums ir atmaksāt pašvaldības 
atbalsta summas pārmaksu, ja tā izveidojusies pakal-
pojuma sniedzēja vainas dēļ, sniedzot nepatiesu vai 
nepilnīgu informāciju vai nepaziņojot par apstākļiem, 
kuri ietekmē tiesības uz pašvaldības atbalstu. Aukle 
mēneša laikā pēc Kuldīgas novada pašvaldības raks-
tiska paziņojuma saņemšanas atmaksā pārmaksātos 
pašvaldības atbalsta līdzekļus Kuldīgas pašvaldības 
kontā.   

III. Noslēguma jautājumi
18. Saistošie noteikumi stājas spēkā ar 2016. 

gada 1. jūniju.

2016. gada 7. aprīlī Z.A.Meie-
rovica Kabiles pamatskolā notika 
novada konkurss angļu valodā 
4. klašu skolēniem „Angļu valoda 
mežā”. Konkursā piedalījās 14 ko-
mandas no visām novada skolām.

1. vietā Kuldīgas Centra vidus-
skolas komanda (Kārlis Liepiņš, 
Ailija Garoza, Juris Ullas, sk. Mārīte 
Zāgere), 2. –  Kuldīgas pamatsko-
las komanda (Markuss Kalvāns, 
Patrīcija Pole, Meisija Citlava, 
sk. Agnese Kārkliņa), 3. –  Kuldīgas 
Alternatīvās sākumskolas komanda 
(Krišjānis Mikāls, Aleksandrs Gai-
lītis, Mārtiņš Goldbergs, sk. Valija 
Nāburga).

Fizikas olimpiādē 8. klašu sko-
lēniem 8. aprīlī piedalījās 14 skolēni 
no visām novada pilsētas skolām.

1. vietā – Kārlis Rimaševskis 
(Kuldīgas pamatsk., sk. Vladimirs 
Osmanovs), 2. – Jānis Poļikovs 
(Kuldīgas Mākslas un humanitāro 
zinību vsk., sk. V.Osmanovs), 3. – 
Kristaps Mikāls (Kuldīgas Centra 
vsk., sk. Igo Kūlainis). Atzinību 
saņēma Elizabete Rublāne (Kuldī-
gas 2. vsk., sk. Benita Baumane), 
Rihards Guntis Gauris (Kuldīgas 
Mākslas un humanitāro zinību vsk., 
sk. V.Osmanovs), Paula Astiča (Kul-
dīgas pamatsk., sk. V.Osmanovs).

11. aprīlī notika Latvijas 2. – 
4. klašu koru konkursa „Tauriņu 
balsis 2016” I kārta Kuldīgas 
novadā. I pakāpi ieguva Kuldīgas 
2. vidusskolas koris (sk. Jana Paipa), 

Kuldīgas Mākslas un humanitāro 
zinību vidusskolas koris (sk. Iveta 
Vīksne), Vārmes pamatskolas koris 
(sk. Inese Krūmiņa), Z.A.Meiero-
vica Kabiles pamatskolas koris (sk. 
Anete Siltāne), Ēdoles pamatskolas 
koris (sk. Dace Jansone), Kuldīgas 
Alternatīvās sākumskolas koris (sk. 
Anita Sāmiete) un Kuldīgas pamat-
skolas koris (sk. Ļubova Pirtniece). 
II pakāpi ieguva Kuldīgas Alterna-
tīvās sākumskolas Padures filiāles 
koris (sk. A.Sāmiete). Konkursa II 
kārtā novadu pārstāvēs Kuldīgas 2. 
vidusskolas, Kuldīgas Mākslas un 
humanitāro zinību vidusskolas, Vār-
mes pamatskolas un Z.A.Meierovica 
Kabiles pamatskolas koris.

8. aprīlī Ventspilī notika Kurze-
mes reģiona vācu valodas olim-
piāde 8. klašu skolēniem. Mūsu 
novada pārstāvis Edgars Haritons 
(Kuldīgas 2. vsk., sk. Selva Rozen-
tāle) ieguva atzinību.

Matemātikas olimpiādē 4. klašu 
skolēniem 14. aprīlī piedalījās 22 
skolēni no visām novada pilsētas 
skolām un Ēdoles, Laidu un Z.A. Me-
ierovica Kabiles pamatskolas.

1. vietā – Krišjānis Mikāls (Kul-
dīgas Alternatīvā sākumsk., sk. Ilona 
Incenberga), 2. – Sanita Paulovska 
(Laidu pamatsk., sk. Vera Lepse), 
3. – Sandris Kovaljonoks-Antons 
(Kuldīgas 2. vsk., sk. Silvija Ba-
lana). Atzinību saņēma Dace Ver-
pakovska, Sabīne Ozollapa (abas 
no Kuldīgas Centra vsk., sk. Irina 

Hofmarka), Elīza Apine (Kuldīgas 
Mākslas un humanitāro zinību vsk., 
sk. Anita Ose), Meisija Citlava (Kul-
dīgas pamatsk., sk. Anna Augsne), 
Ritvars Trumsiņš (Kuldīgas Alterna-
tīvā sākumsk., sk. Sandra Ķergalve).

15. aprīlī Liepājā notika reģio-
nālā matemātikas olimpiāde, kurā 
piedalījās Liepājas pilsētas un Kul-
dīgas novada 3. klašu skolēni. Mūsu 
novada pārstāves Daniela Nikalovska 
un Linda Lasmane (abas no Kuldīgas 
Mākslas un humanitāro zinību vsk., 
sk. Marika Šulca) saņēma atzinību.

22. aprīlī Ventspils novadā, Ugālē 
notika Kurzemes reģionālā ģeo-
grāfijas olimpiāde 7. klašu skolē-
niem. Mūsu novada pārstāvis Gus-
tavs Nolle (Kuldīgas Centra vsk., sk. 
Iveta Eglīte) saņēma atzinību.

22. aprīlī Ventspilī notika Kur-
zemes reģionālā vizuālās mākslas 
olimpiāde 5. –12. klašu skolēniem. 
Mūsu novada pārstāve Katrīna Krū-
miņa (Kuldīgas Mākslas un huma-
nitāro zinību vsk., sk. Iveta Brence) 
saņēma atzinību.

27. aprīlī notika novada mate-
mātikas konkurss 6. klašu skolē-
niem. Piedalījās 29 skolēni no visām 
novada pilsētas skolām, Ēdoles, 
Turlavas, Vārmes, Vilgāles pamat-
skolas. 1. vietā Toms Riekstiņš (Kul-
dīgas pamatsk.), 2./3. –  Ilona Jonaite 
(Kuldīgas Alternatīvā sākumsk.) un 
Markuss Kairišs (Kuldīgas pamat-
sk.), 4. – Amanda Pērkone (Kuldīgas 
Alternatīvā sākumsk.), 5. – Laura 

Upeniece (Ēdoles pamatsk.), 6. –  
Andris Guļaško (Ēdoles pamatsk.).

Informātikas olimpiādē 5. – 7. 
klašu skolēniem 28. aprīlī piedalījās 
49 skolēni no visām novada pilsētas 
skolām, Ēdoles, Turlavas, Vilgāles 
un Z.A.Meierovica Kabiles pamat-
skolas. Olimpiādes darbus vērtēja 
trīs klašu grupās.

5. klašu grupā: 1. vietā  Katrīna 
Kiričenko, 2. – Megija Vaselāne 
(abas no Kuldīgas Centra vsk., sk. 
Aiga Bērziņa), 3. – Roberts Tūbelis 
(Kuldīgas Alternatīvā sākumsk., 
sk. Sandra Blumberga). Atzinību 
saņēma Matīss Simsons, Marija 
Ausmane (abi no Kuldīgas Alterna-
tīvās sākumsk., sk. S.Blumberga), 
un Pēteris Melnbārdis (Ēdoles pa-
matsk., sk. Aiga Ciekale).

6. klašu grupā: 1. vietā Pēte-
ris Genrihs (Kuldīgas 2. vsk., sk. 
Marijana Kondratjeva), 2. – Maija 
Goldberga (Kuldīgas Alternatīvā 
sākumsk., sk. Māra Megne), 3. – 
Toms Janušs (Kuldīgas Centra vsk., 
sk. Lelde Rolava). Atzinību saņēma 
Emīls Veigelts (Kuldīgas Centra 
vsk., sk. Lelde Rolava), Ģirts Pūris 
(Kuldīgas Alternatīvā sākumsk., sk. 
M.Megne) un Luīze Bādere (Vilgā-
les pamatsk., sk. Evija Bondare).

7. klašu grupā: 1. vietā  Gustavs 
Nolle, 2. – Kristaps Goldbergs, 3. – 
Kristīne Matvejeva (visi no Kuldīgas 
Centra vsk., sk. Aiga Bērziņa). Vēl 
3. vietu ieguva Kristers Jakubovskis 
(V.Plūdoņa Kuldīgas ģimn., sk. Laila 

Zudāne) un Agnese Zeltiņa (Kuldī-
gas pamatsk., sk. Inita Osmanova).

Dabas zinību olimpiādē 5. klašu 
skolēniem 29. aprīlī piedalījās 14 
skolēni no Kuldīgas Centra, Kuldī-
gas Mākslas un humanitāro zinību 
vidusskolas, Kuldīgas, Ēdoles, 
Vārmes, Z.A.Meierovica Kabiles 
pamatskolas un Kuldīgas Alternatī-
vās sākumskolas.

1. vietā Matīss Simsons (Kuldī-
gas Alternatīvā sākumsk., sk. Daiga 
Šmēdiņa), 2. – Katrīna Kiričenko, 
3. – Megija Vaselāne (abas no Kul-
dīgas Centra vsk., sk. Indra Tīruma). 
Atzinību saņēma Patrīcija Ozoliņa 
(Kuldīgas Centra vsk., sk. I.Tīru-
ma) un Pēteris Melnbārdis (Ēdoles 
pamatsk., sk. Gunita Meiere).

Novada ķīmijas olimpiādē 8. 
klašu skolēniem 6. maijā piedalījās 
15 skolēni no visām novada pilsētas 
skolām un Z.A.Meierovica Kabiles 
pamatskolas.

1. vietā  Kārlis Rimaševskis 
(Kuldīgas pamatsk., sk. Liene Oļeh-
noviča), 2. – Kristofers Rolands 
Kangīzers (V.Plūdoņa Kuldīgas 
ģimn., sk. Ināra Iesalniece), 3. – 
Kristaps Mikāls (Kuldīgas Centra 
vsk., sk. Silvija Bergmane). Atzinību 
saņēma Klaudija Aišpure (Kuldīgas 
Mākslas un humanitāro zinību vsk., 
sk. L.Oļehnoviča) un Ieva Dubāne 
(Z.A.Meierovica Kabiles pamatsk., 
sk. Ilona Ausēja-Rudzāte).

LILITA MAČTAMA, 
Izglītības nodaļas speciāliste

Olimpiāžu uzvarētāji aprīlī
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2016. gada 26. maijs

Izstādīs LMA Glezniecības 
katedras bakalaura darbus

No 4. līdz 26. jūnijam Kuldī-
gas mākslas namā un Kuldīgas 
mākslinieku rezidences galerijā 
būs skatāma Latvijas Mākslas 
akadēmijas (LMA) glezniecības 
apakšnozares bakalauru prog-
rammas studentu diplomdarbu 
izstāde.

Vizuālās mākslas nodaļas glez-
niecības apakšnozare, kas pastāv 
jau kopš 1921. gada, kad LMA tika 
uzsākta studiju darbība, ir viena 
no tradīcijām bagātākajām struk-
tūrvienībām. Ik gadu jūnijā notiek 
bakalaura diplomdarbu aizstāvēša-
na, kurā interesenti var iepazīties 
ar gleznotāju studiju noslēguma 
darbiem, tomēr līdz šim tie apskatei 
visbiežāk bija pieejami vien pāris 
stundas. Lai mākslinieku darbus 
parādītu plašākai publikai, tika 

nolemts veidot izstādi. Kuldīga kā 
izstādes norises vieta tika izvēlēta 
likumsakarīgi – LMA, Kuldīgas 
mākslinieku rezidences un Kuldīgas 
novada Domes ilgstošas sadarbības 
rezultātā. Jau vairākus gadus te tiek 
rīkoti starptautiski glezniecības ple-
nēri un izstādes, kā arī strādāts pie 
akadēmijas filiāles izveides Kuldīgā.

Izstādē eksponēs trīspadsmit 
gleznotāju diplomdarbus. Katrs 
mākslinieks realizējis iecerēto ide-
ju, izmantojot dažādus izteiksmes 
līdzekļus, materiālus un tehniku, 
radot personīgu, savam rokrakstam 
raksturīgu vizuālās mākslas darbu. 
Izstāde uzskatāma ne vien par studi-
ju gados apgūto prasmju kopsavilku-
mu un līdzšinējās radošās darbības 
kvintesenci, bet netieši atspoguļo arī 
akadēmijas pasniedzēju profesionā-
lo veikumu. Šī gada diplomdarbu 

vadītāji ir akadēmijas rektors Alek-
sejs Naumovs, prorektors Kristaps 
Zariņš, profesori Ivars Heinrihsons 
un Kaspars Zariņš.

Izstādē piedalās Alvīne Bautra, 
Alise Bēržvade, Sintija Gādiga, 
Laura Igoveņa, Envija Medne, Anna 
Pabērza, Anna Pommere, Ansis 
Rozentāls, Gints Rudzītis, Diāna 
Tučkus, Marta Veinberga, Sabīne 
Vernere, Jānis Taurenis.

LMA glezniecības apakšnozares 
studentu bakalaura darbu izstādes 
atklāšana notiks 3. jūnijā 18.00 
Kuldīgas mākslas namā, 1905. gada 
ielā 6.

Izstāde būs apskatāma Kuldīgas 
mākslas namā  un Kuldīgas māksli-
nieku rezidences galerijā (Pils ielā 2).

ULDIS PĒTERSONS, 
Kuldīgas mākslinieku rezidences 

kurators

Jubilejas skrējiens 
Turlavā 

Svētdien, 29. maijā, 12.00 Turlavas pagasta Dižgaiļu parka estrādē jau 
15. reizi notiks Turlavas skrējiens, kurā piedalās sportisti no visas Latvijas.

Reģistrēšanās sacensībām sāksies no 11.00, bet sacensību atklāšana pare-
dzēta 12.00. Skrējiens notiks astoņās vecuma grupās, katrā grupā apbalvos 
1. – 3. vietu ieguvējus.
Vecuma gr. Meitenes, sievietes Distance Zēni, vīrieši Distance
 1. grupa 2010. g un jaunākas 100 m 2010. g. un jaunāki 100 m
2. grupa 2009. g. – 2007. g. 200 m 2009. g. – 2007. g. 200 m
3. grupa 2006. g. – 2004. g. 300 m 2006. g. – 2004. g. 300 m
4. grupa 2003. g. – 2001. g. 1,2 km (1 aplis) 2003. g. – 2001. g. 1,2 km (1 aplis)
5. grupa 2000. g. – 1995. g. 2,4 km (2 apļi) 2000. g. – 1995. g. 3,6 km (3 apļi)
6. grupa 1996. g. – 1984. g. 3,6 km (3 apļi) 1996. g. – 1984. g. 6 km (5 apļi)
7. grupa 1983. g. – 1971. g. 2,4 km (2 apļi) 1983. g. – 1971. g. 4,8 km (4 apļi)
8. grupa 1970. g. un vecākas 1,2 km (1 aplis) 1970. g. un vecāki 3,6 km (3 apļi)

Tautas klases skrējējiem un nūjotājiem tiks piedāvāta 1,2 km (1 aplis) 
distance. Organizatori aicina padomāt par vizuālo noformējumu par tēmu 
„Jubilejas skrējiens”. Interesantākajiem tēliem būs pārsteiguma balvas. 
Katram dalībniekam pirms starta ar parakstu būs jāapliecina savas veselības 
atbilstība izvēlētajai distancei.

DŽANITA FREIJA, 
Turlavas pagasta sporta organizatore 

Bibliotēkā jaunas filozofijas grāmatas
Kuldīgas Galvenā bibliotēka 
maijā piedāvā jaunas filozofijas 
grāmatas, kuras pieejamas ikvie-
nam lasītājam.

Viļņa Zariņa (1930–2014) mono-
grāfija „Nacionālsociālisma ideolo-
ģija un tās izpausmes Latvijā” nāk 
klajā pēc autora nāves. To izdevis 
LU Filozofijas un socioloģijas in-
stitūts. Darba pamatkontūras tapušas 
jau pagājušā gadsimta 70. gados, kad 
V.Zariņš vāca materiālus zinātņu 
kandidāta disertācijas aizstāvē-
šanai. Starptautiskās publikācijas 
ārpus Padomju Savienības nebija 
viegli pieejamas. Vēlāk filozofs 
pie nacionālsociālisma ideoloģijas 

iztirzāšanas atgriezās. Filozofe, 
profesore Maija Kūle grāmatas 
ievadā raksta: „Strādājot pie tēmas 
par nacionālsociālisma ideoloģiju, 
Zariņš saskatīja briesmas, ko var 
radīt ar antihumānām idejām apmāti 
politiski vadoņi. Viņaprāt, to vajag 
izgaismot, lai nekad nekas līdzīgs 
nevarētu atkārtoties. Tāds ir šīs 
monogrāfijas izglītojošais mērķis.”

Rakstu krājumā „Filosofiskā 
antropoloģija” aplūkoti problemā-
tiski cilvēka eksistences elementi – 
drosme, emocijas, apziņa, jaunrade, 
vērtības, brīvība, identitāte, laime, 
mīlestība, nāve. Kā norāda grāmatas 
zinātniskais redaktors, RSU Hu-
manitāro zinātņu katedras docents 

Vents Sīlis, „krājuma uzdevums ir 
iepazīstināt lasītāju ar mūsdienu fi-
losofisko antropoloģiju – zinātni par 
cilvēku, kuras aizsākumi meklējami 
sengrieķu filosofu darbos, bet turpi-
nājums – mūsdienu zinātnes pētīju-
mos. Filosofiskā antropoloģija tiek 
definēta kā starpdisciplināra nozare, 
kas sakārto un interpretē dažādu ek-
sakto un humanitāro zinātņu nozaru 
atziņas un atklājumus par cilvēku 
un tā specifiskajām īpašībām un 
pazīmēm, kā arī uzrāda problēmas, 
kas raksturo cilvēka fiziskās, garīgās 
un sociālās eksistences aspektus.”

AIJA KADEĢE, 
p/a „Kuldīgas Galvenā bibliotēka” 

bibliogrāfe

Kuldīgas velofestivālā, kas notiks sestdien, 28. mai-
jā, darbosies neparastas radošās pieturas – darb-
nīcas, bet muzikālu baudījumu dos vairāku grupu 
un solistu sniegumi. 

Pieturas Pilsētas estrādē darbosies no 11.30 līdz 
16.00.

Fotopieturā jeb „Rok-Velo Foto” salonā ikviens 
varēs pārtapt par īstu rokeri un iemūžināt sevi fotogrā-
fijās. Pieturā „Mūzikas instrumentu ceļojums” dažādi 
sadzīves priekšmeti – plastmasas caurules, papīra ruļļi, 
puķu podi – bērnu rokās pārvērtīsies par īstiem mūzikas 
instrumentiem. Īpaši šiem svētkiem tiks radīta tetovē-
šanās pietura, kurā ikviens varēs izgreznot ķermeni ar 
pagaidu tetovējumiem zelta un sudraba krāsā. Pieturā 
„Esi spožs un drošs!” nakts brauciena dalībnieki varēs 

izgaismot velosipēdus ar gaismas virtenēm un citiem 
pārsteidzošiem elementiem. Varēs pat tetovēt velosipē-
du! „Dip-Dap” pieturā būs iespēja iepazīties ar bērnu 
pirmā skrejritenīša tapšanu, bet citā pieturā visus gaidīs 
jaunie uzņēmēji, kuri ražo T-kreklus ar velo simboliku.

Darbosies veloserviss un velonoma. Neizpaliks sta-
fetes, konkursi un atrakcijas dalībniekiem un festivāla 
apmeklētājiem. 

Savukārt muzikālu baudījumu dos kuldīdznieku vei-
dotā, jaunā mūzikas grupa „Montana”, Velodienas himna 
un velosipēdistu zvaniņu koris, kā arī Ainara Virgas un 
Buka uzstāšanās, bet velofestivāla izskaņā naksnīgajās 
debesīs atbalsosies „Dagamba” spēcīgais skanējums.

JANA BERGMANE, 
Kuldīgas aktīvās atpūtas centra direktora vietniece

Pozitīvi vērtē Kuldīgas 
novada Domes darbu
90% Kuldīgas novada iedzīvotā-

ju pozitīvi vērtē savas pašvaldības 
darbu, liecina Sabiedriskās domas 
pētījumu centra SKDS šī gada mar-
ta beigās un aprīļa sākumā veiktās 
telefonaptaujas rezultāti.

 Turklāt 18% aptaujāto norā-
dījuši, ka novada Domes darbību 
vērtē ļoti pozitīvi. Pašvaldības 
darbu negatīvi novērtējuši vien 
seši procenti novada iedzīvotāju. 
„Salīdzinājumam – Rīgā pašvaldību 
pozitīvi vērtē ap 70% iedzīvotāju, 
bet gandrīz katrs piektais dod ne-
gatīvu vērtējumu. Tāpēc šis ir ļoti 
labs rādītājs,” Domes deputātiem 
un pašvaldības iestāžu un kapitāl-
sabiedrību vadītājiem, prezentējot 
aptaujas rezultātus, sacīja SKDS 
vadītājs Arnis Kaktiņš.

Lūgti nosaukt trīs labākos darbus, 
ko Kuldīgas novada Dome pavei-
kusi pēdējos trīs gados, iedzīvotāji 
visbiežāk (83%) minējuši dažādus 
labiekārtošanas darbus, tostarp 41% 
minēja apzaļumošanu,  zaļās zonas, 
parku un laukumu labiekārtošanu, 
38% norādīja uz ielu un ceļu stā-
vokļa uzlabošanu un 14% atzinīgi 
novērtējuši paveikto ēku remontos, 
pārbūvē, siltināšanā. Cilvēki novēr-
tējuši, ka pilsēta ir tīra, skaista un 
sakopta. Iedzīvotāji pamanījuši arī 
pašvaldības sniegto atbalstu kultūras 
pasākumiem un objektiem (20%), tai 
skaitā pilsētas svētku un pasākumu 
rīkošanu, atbalstu sporta pasāku-
miem (12%), arī baseina būvniecību 
un dažādus labiekārtošanas darbus 
pagastos (10%). Jautāti par pašvaldī-
bas neveiksmīgajiem darbiem, 68% 
aptaujāto nevarēja tādus nosaukt vai 
uzskatīja, ka neveiksmīgu darbu 
nav. Visbiežāk (19%) norādīts uz 
dažādām neveiksmēm saistībā ar 
pilsētas labiekārtošanu.

 Pie aktuālākajām risinā-
majām problēmām iedzīvotāji vis-
biežāk nosaukuši ar labiekārtošanu 
saistītas problēmas (35%), arī ceļu 
uzlabošanu un graustu sakārtošanu. 
Cilvēki uzskata, ka pašvaldībai 
jāveicina jaunu darba vietu radī-
šana (13%), kā arī jāsniedz lielāks 
atbalsts uzņēmējiem, ražotājiem un 
zemniekiem (8%). 13% aptaujāto 
nosauca arī dažādas problēmas, kas 
risināmas pagastos. Aptaujā tika 
noskaidrots iedzīvotāju viedoklis 
par iespējamu lielveikalu būvniecību 
Kuldīgā, novada skolu tīklu, brīvā 
laika pavadīšanas iespējām, kā arī 
pašvaldības kapitālsabiedrību darbu. 

Līdz šim Kuldīgas novadā ap-
tauja par pašvaldības darbu nebija 
veikta. SKDS vadītājs A.Kaktiņš 
uzteic cilvēkus par atsaucību – 
uzrunātie bijuši pretimnākoši un 
labprāt atbildējuši uz jautājumiem. 
Savukārt Kuldīgas novada Domes 
priekšsēdētāja Inga Bērziņa sirsnīgi 
pateicas ikvienam iedzīvotājam, 
kurš piedalījās aptaujā un pauda 
savu viedokli. „Iedzīvotāju viedoklis 
mums ir ļoti svarīgs, jo tieši viņi 
mums ir uzticējuši gādāt par to, lai 
dzīvot un strādāt Kuldīgas novadā 
būtu labi un ērti. Veiktās aptaujas 
rezultāti palīdz mums saprast, kas 
cilvēkiem šķiet svarīgs un pirmkārt 
risināms. Pētījums noteikti neno-
guls plauktā – izmantosim to, lai 
uzlabotu pašvaldības darbu,” uzsver 
I.Bērziņa. 

Sabiedriskās domas pētījumu 
centra SKDS veiktajā telefonaptaujā 
kopumā tika aptaujāti 400 Kuldīgas 
novada iedzīvotāji.

KRISTĪNE  DUĻBINSKA,
Mārketinga un sabiedrisko attiecību 

nodaļas vadītāja

Velofestivālā – radošās pieturas un 
muzikāli baudījumi

Aicina pieteikt pirmsskolas bērnus 
1. jūnijā sākas bērnu pieteikšana pirmsskolas izglītības iestādes 

„Ābelīte” Pelču filiālē.
Kuldīgas novada pašvaldība saskaņā ar Kuldīgas novada Domes sais-

tošajiem noteikumiem Nr. 2011/30 „Par kārtību bērnu reģistrēšanai un 
uzņemšanai Kuldīgas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs 
un to filiālēs” aicina līdz šā gada 30. jūnijam pieteikt pirmsskolas vecuma 
bērnus uzņemšanai Kuldīgas pirmsskolas izglītības iestādes „Ābelīte” 
Pelču filiālē, ko varēs apmeklēt no šā gada 1. septembra.

Bērni jāpiesaka Kuldīgas novada pašvaldības Izglītības nodaļā, 
Baznīcas ielā 9, pa tālruni 63322238, 27842333 vai e-pastā: valda.
krauze@kuldiga.lv.

VALDA KRAUZE, 
Izglītības nodaļas speciāliste

Velofestivāla 
pieturā „Esi spožs 
un drošs” ikviens 

varēs izgaismot 
savu velosipēdu 

ar gaismiņām, lai 
nakts braucienā 

būtu pamanāms.



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

KULDĪGAS KULTŪRAS CENTRĀ 

PASĀKUMI PAGASTOS

2016. gada 26. maijs

SPORTA PASĀKUMI MAIJĀ UN JŪNIJĀ

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

                                                        /K.Skalbe./

Kuldīgas novada Domes priekšsēdētāja Inga Bērziņa sirsnīgi 
sveic novada iedzīvotāju HERMĪNU BELTI 102 gadu jubilejā!

Brīvdabas kino seansi:
27. maijā 23.00 – „Saules staros”, rež. Vitālijs Manskis 
(2015).
28. maijā 22.00 – „Velo nakts spožais ekrāns”. 
 
4. jūnijā 23.30 – „Skaļāk par sprādzieniem”, rež. 
Joahims Trīrs, 2015.
5. jūnijā 23.30 – „Ceļojums mīlestības garumā”, rež. 
Maikls Landons, 2006.
10. jūnijā 23.30 – „Mežonīgie stāsti”, rež. Damiens 
Szifrons, 2014.
11. jūnijā 23.30 – „Mustangs”, rež. Denīze Gamze Ergjuvena, 2015.
17. jūnijā 23.30 – „Es esmu šeit”, rež. Renārs Vimba, 2016.
18. jūnijā 23.30 – „Ausma”, rež. Laila Pakalniņa, 2015.
24. jūnijā 23.30 – „Laimes formula”, rež. Antra Cilinska, 2015.
25. jūnijā 23.30 – „Rūdolfa mantojums”, rež. Jānis Streičs, 2010.

Seansus rīko Kuldīgas novada muzejs, atbalsta Kuldīgas novada Dome.
„Goldingen Knight Cinema” – labs kino, brīvā dabā un par brīvu!

Sestdien, 28. maijā, 17.00 Sv.Katrīnas baznīcā (Baznīcas iela 31, Kuldīgā) – jauktā 
kora „Ventava” 45 gadu jubilejas koncerts.

Sestdien, 4. jūnijā, 16.00 Sv.Katrīnas baznīcā (Baznīcas iela 31, Kuldīgā) – kora 
„Kolding Bykor” (Dānija) koncerts. Piedalās kamerkoris „Rāte”.

ĒDOLĒ
29. maijā 12.00 – Bērnu aizsardzības 

dienas pasākums, tikšanās ar lielām lellēm 
izrādē „Medus rausis” un sportiskas aktivi-
tātes. Aicināti pirmsskolas vecuma bērni un 
skolēni līdz 2. klasei. Ieeja brīva.

22. jūnijā 20.00 Dzirnavu dārzā pie 
ugunskura – Jāņu ielīgošanas lustes – kon-
certs ar dažādām Līgo tradīcijām.

23. jūnijā 22.00 Dzirnavu dārzā pie 
ugunskura – Līgo nakts balle. Spēlē grupa 
„Ēnas”; 1.00 –  gar ezeru pāri slūžu tiltam – 
puspliko skrējiens.

GUDENIEKOS
Līdz 30. maijam kultūras namā – Kul-

dīgas pamatskolas Basu filiāles skolēnu 
darbu izstāde.

KABILĒ
Līdz 3. jūnijam bibliotēkā – Zitas Zvaig-

znes rokdarbu izstāde.
10. jūnijā 17.50 – 23.00 Kabiles baz-

nīcā – Kabiles ev. lut. draudze ielūdz uz 
pasākumu „Baznīcu nakts”.

14. jūnijā 11.00 pie piemiņas akmens – 
Komunistiskā genocīda upuru piemiņas 
diena un ziedu nolikšana.

Pēc ziedu nolikšanas kopā dosimies 
uz Nacionālās pretošanās kustības mu-
zeju Rendas pagastā. Pieteikties pa tālr. 
25618976.

23. jūnijā Kabiles parka estrādē – nāc 
Līgo Desmalā: 21.00 – ielīgosim vakaru 
kopā ar Kabiles pašdarbniekiem; 23.00 – 
4.00 – lustīgus dančus spēlēs Banchiks 
(Artūrs Bānis no Ventspils). Līdzi ņemt 
jāņuzāles, groziņu, noderēs arī seģene 
sēdēšanai zemē. Ieeja bez maksas.

KURMĀLĒ
Maijā pagasta izstāžu zālē – Uģa Bre-

dovska fotoizstāde „Ziedu burvība”.
23. jūnijā Vilgāles estrādē – Līgo vakars: 

21.00 visi aicināti pie „Dālderu” mājas 
krustojuma gājienam uz estrādi. Pēc tam 
pašdarbnieku koncerts, ugunskura iedeg-
šana un zaļumballe. Ieeja brīva.

LAIDOS
Līdz 31. maijam Sermītes bibliotēkā – 

Laidu pagasta rokdarbu pulciņa dalībnieču 
darbu izstāde.

1. – 10. jūnijā „Bitītē” – kokapstrādes 
pulciņa darbu izstāde.

Uzaicinājums Laidu pagasta pensionā-
riem  iesniegt savas idejas, ierosinājumus, 
uz kurieni doties pensionāru ekskursijā 
vasarā.

4. jūnijā 10.00 Sermītes stadionā – Ģi-
menes diena, aicinātas ģimenes, apģērb-
ties ērti un sportiski.

21. jūnijā 19.00 Rudē – Vasaras 
saulgrieži.

23. jūnijā 16.00 estrādē (lietus gadījumā 
„Bitītē”) – ielīgošanas pasākums; 22.00 – 
Līgo danči.

PADURĒ
Maijā bibliotēkā – Mudītes Martinovas 

un Katrīnas Annas Martinovas gleznu 
izstāde.

22. jūnijā 20.00 pie Padures klēts – Jāņu 
ielīgošana. Aicināti ierasties ar jāņuzālēm, 
lai kopīgi pītu lielo Padures Jāņu vainagu, 
lūgti Padures Jāņi un Līgas uz godināšanu. 
Jāņu vainadziņu konkurss un balle kopā 
ar „Dy Matīss un savējo”. Pasākums bez 
maksas.

PELČOS
Otrdienās 13.00, sestdienās 11.00 

bibliotēkā – datorkonsultācijas.
Bibliotēkā trešdienās 16.30 (iesācējiem) 

un piektdienās 18.00 (ar priekšzināša-
nām) – spāņu valodas nodarbības.

Bibliotēkā – Grētas Girvaites gleznu 
izstāde „Caur dimensijām”

RENDĀ
Līdz 31. maijam Rendas bibliotēkā – 

Dzintara Lejas fotoizstāde.
4. jūnijā 21.00 atpūtas kompleksā 

„Zāgkalni” – tautas deju koncerts „Nakts 
pieguļā”. Piedalās Rendas deju kolektīvs, 

VPDK „Grieži”, „Snēpele” un „Meždzir-
nas”. Ieeja koncertā ar ielūgumiem, kurus 
var saņemt Rendas kultūras namā. Tālr. 
26181470.

7. jūnijā – organizēts brauciens uz 
Latvijas Nacionālo teātri „Žurkas ex libris”. 

23. jūnijā 22.30 estrādē – Jāņu nakts 
zaļumballe kopā ar grupu „Duets” no Lie-
pājas.  Ieeja brīva.

RUMBĀ
Maijā bibliotēkā – izstāde ar pagasta 

iedzīvotājas Annas Gabalas krustdūrienā 
izšūtajām gleznām.

31. maijā 15.00 Ventas ciemā – pikniks 
„Čau, vasara!”

No 2. jūnija Rumbas pagasta pārvaldes 
nama zālē – Kārļa Dazarta gleznu izstāde.

11. jūnijā 15.00 bērniem, 17.00 pieau-
gušajiem Rumbas pagasta pārvaldes nama 
zālē – minigolfs.

17. jūnijā 14.15 Ventas ciema „Bu-
kaišos” – „Sieru dižošanās”. Ikviens aicināts 
atnest paša gatavotu sieru. Dalīsimies arī 
ar receptēm.

23. jūnijā 22.00 Ventas ciemā – zaļum-
balle kopā ar grupu „Ugāles ritmi”.

6. jūlijā Rumbas pagasta senioru eks-
kursija uz Rundāles pili, Bauskas pili, kā arī 
Bauskas muzeja programma „Piedzīvojums 
Bauskā 20. gadsimtā” un „Medus pili”. Pie-
teikties līdz 1. jūlijam, vairāk informācijas 
pa tālr. 20251385.

SNĒPELĒ
27. maijā 19.00 brīvdabas estrādē – 

Snēpeles kultūras nama pašdarbības ko-
lektīvu sezonas noslēguma koncerts „Paši 
skaistākie vārdi...”

29. maijā 15.00 – jautrās orientēša-
nās sacensības ģimenēm „Vai tu pazīsti 
Snēpeli?”. 

22. jūnijā no 18.00 pagasta brīvdabas 
estrādē – pasākums  „Līgo Snēpelē!” – siera 
degustēšana, alus smēķēšana, pīrāgu un 
raušu baudīšana, vainagu pīšana, zāļu tēju 
vākšana, pirtī iešana, līksma dancošana un 
aplīgošana, dažādas spēles. Pasākumā 
jautrus dančus dejos VPDK „Snēpele”, 
pirtī iešanu izspēlēs amatierteātris, visus 
apdziedās sieviešu ansamblis „Mozaīka” un 
vīru vokālais ansamblis, bet lustīgu meldiņu 
spēlēs kapela „Kā ir, tā ir”.

TURLAVĀ
Jūnijā bibliotēkā – Sandras Brantevicas 

pildspalvu izstāde; TTMS „Kuldīgas palete” 
darbu izstāde „Ne asakas”; PII „Lāčuks” 
izstāde „Mana mīļākā krāsa”; līdz 17. jūni-
jam – Tatjanas Tilkas pītie darbi no papīra 
izstādē „Labāk vienreiz redzēt…”; grāmatu 
izstāde „Vasaras saulgrieži”

29. maijā 12.00 Dižgaiļu parka estrādē – 
„Turlavas skrējiens – 2016”. 

1. jūnijā 16.00 Dižgaiļu parka estrādē – 
sportiskas aktivitātes kopā ar „Beztemata 
cirku”.

23. jūnijā 20.00 Dižgaiļu parka estrā-
dē – Līgo svētki, Turlavas amatierteātra 
pirmizrāde –Ritas Missūnes komēdija „Šauj 
viņu nost”; pēc pasākuma Līgo balle.

VĀRMĒ
Līdz 17. jūnijam bibliotēkā – „Vārme-

nieku rokdarbu un amatniecības darbu 
izstāde”. Aicinām esošos un bijušos vār-
meniekus savus darbus nogādāt bibliotēkā. 
Informācija pa tālr. 63323133 vai 27800188.

4. jūnijā 19.00 brīvdabas estrādē „Liepu 
birzs” – koncerts „Saule joza zelta jostu”, 
piedalās VPDK „DimDari”, VPDK „Suiti”, 
SDK „Kamēr vari”, JDK „Virpulis” un līnij-
dejotāji „Romance”.

4. jūnijā 22.00 brīvdabas estrādē „Liepu 
birzs” – zaļumballe, spēlē grupa „Tālbrau-
cēji”. Ieeja – EUR 5.

16. jūnijā 18.00 atpūtas parkā „Aizupī-
tes” – ielīgošana kopā ar ventiņu zāļu sievu 
Līgu Reiteri. Zāļu vainagu un pušķu pīšana, 
augu izzināšana un to ārstnieciskais spēks.

23. jūnijā 23.00 – Līgo zaļumballe, spēlē 
grupa „Eja”. Ieeja – brīva.

Virtuālā izstāde Līvijas 
Rezevskas mūža darbam 
Pieminot tēlnieci, Kuldīgas Goda pilsoni Līviju Rezevsku (1926 – 2004), 

kura 2016. gada 20. maijā būtu atzīmējusi savu 90. jubileju, Kuldīgas 
Galvenās bibliotēkas tīmekļa vietnē publicēta virtuālā izstāde „Tēlniece, 
Kuldīgas Goda pilsone Līvija Rezevska (1926–2004). 90 gadi skulptūrās”: 
http://goo.gl/cTXOES

Izstādē iekļautas fotogrāfijas un informācija par tēlnieces veidotajām 
skulptūrām un pieminekļiem, kas izvietoti Kuldīgā un bijušajā Kuldīgas 
rajonā. Izmantojot citātus no intervijām ar mākslinieci, atspoguļots mākslas 
darbu tapšanas process.

Ernesta Vīgnera Kuldīgas mūzikas skolā
2. jūnijā plkst. 10.00 uzņems audzēkņus 

sagatavošanas, klavieru, stīgu instrumentu, pūšaminstrumentu, 
sitaminstrumentu, kora dziedāšanas un akordeona klasēs.

Konsultācijas 30., 31. maijā un 1. jūnijā plkst. 18.00. Tālr. 26021992.

Skolnieks: „Vasara… vasara… 
un vēlreiz vasara! Trīs gari mēneši 
brīvības – vecāki darbā, skolotāji 
netrenkā! Mosties, kad gribi, dari, ko 
gribi!” Mamma: „Vasara… vasara… 
un vēlreiz vasara! Trīs gari mēneši 
neziņas – vai mans bērns ir paēdis, 
kur viņš atrodas?” Bet supermammām 
vienmēr ir risinājums: „Bērniņ, es tevi 
pieteicu nometnē!”

Es bērnībā klausījos Rīgas māsīcas 
stāstos par piedzīvojumiem nometnēs 
un ļoooti viņu apskaudu. Mani vecāki 
nevarēja atļauties mani sūtīt uz nomet-
nēm. Īstenībā nebija jau uz kurieni. Tā 
es vasaras pavadīju biešu vagās vai 
citos darbos, pelnot sev brīvpusdienas 
un kādu rubuli skolas drēbēm.

Mana vasaras nometņu pieredze 
aizsākās vēl pagājušajā tūkstošgadē. 
Pirmā, kurā piedalījos, bija kristīgā 
nometne Užavā, jūras krastā. Mani 
uzaicināja tajā darboties kā skolotāju, 
bet es izlūdzos brīvklausītājas statusu. 
Gribēju vispirms saprast, kas tas tāds 
ir un „ko tas ziemā ēd”. Daudz vēroju, 
baudīju, apjautu.

Pēc kursu beigšanas, saņēmu no-
metnes vadītāja apliecību un sāku re-
gulāri vadīt gan Kuldīgas Alternatīvās 
sākumskolas, gan Kuldīgas Sv.Annas 
draudzes organizētās nometnes. Šogad 
jau 13. gads, bet vienalga viegli nav. 
Parasti nometnes beigās saku tradi-
cionālo saukli: „Šī ir pēdējā. Nekad, 
nemūžam vairs to nedarīšu!” Darbo-
ties prieku noslāpē kāds, kurš cenšas 
„spieķos iebāzt pa sprungulītim”. Un 
viens nav cīnītājs. Cik labi, ka ir ko-
manda. Skolā tā ir Inese, Santa, Ilona 
un Ineta – gandrīz visus 13 gadus. Ir 
bijušas arī citas lieliskas kolēģītes, 
bet šis četrinieks ir konstants lielums 
kopš 2010. gada. Idejas, delverības, 
ieteikumi, pažēlošana, pat brokastu 
uztaisīšana – katrai ir skaidrs, kas kurā 
brīdī darāms. Paldies jums visām!

Kur dzimst nometnes nosaukumi? 
Citreiz mūza apciemo mani, citu gadu 
Ilonu. Pirms pāris vasarām nometnes 
atvadu pasākumā kārtējo reizi no-
sūkstījos, ka nākamgad ni un ni! Tā 
sagadījās, ka Jāņus braucu svinēt uz 
Ventspili kopā ar kādu ģimeni, kuras 
māmiņa dzirdēja manu gaušanos. Ejot 
gar kanāla malu, ieraudzīju prāmi un, 
kā Karlsonam „plokš!”, ideja klāt: 
„Nākamgad nometne „Pirāti””. Cik 
gardi smējās paziņa! Idejas rodas 
veikalā, pērkot vienreizējos traukus 
(„Doktors Dūlitls”) vai sienot jāņu 
sieru („Pa gadskārtu Jānīt’s nāca”), 
skatoties ar bērniem filmas („Sprīdītis 
pa sprīdītim”, „Indiāņi”). Šogad kri-
mināls gads. Nosaukums pazuda uz 
līdzenas vietas! Zinu, ka biju grāmat-
nīcā, zinu, ko teicu Ilonai pa telefonu, 
Ilona zina, ko viņa tajā brīdī darīja, 
bet, kad janvārī bija jāraksta plāns, 
nosaukums bija kā gaisā izkūpējis. 
Nācās meklēt citu. Atradu. Šogad būs 
„Jautrie pavāri”.

Nauda – tā nav mazsvarīga. Bez tās 
nu nekā. Paldies Domei par finansiālo 
atbalstu ikvienam nometņu organizē-
tājam. Paldies arī V.Plūdoņa Kuldīgas 
ģimnāzijas direktorei, jo viņa pēdējos 
četrus gadus mums palīdz.

27.V 18.00 Kuldīgas NSS apliecību izsniegšana 9. klases audzēkņiem; 
  KNSS manēža, Dzirnavu iela 13, Kuldīga
3.VI 18.00 Kuldīgas NSS izlaidums; KNSS manēža, Dzirnavu iela 13, Kuldīga
4.VI 10.00 Latvijas pludmales volejbola čempionāts „Latvijas pludmale”, 1. posms; 
  smilšu laukumi, Piltenes iela, Kuldīga
5.VI 11.00 Kurzemes jaunatnes čempionāts futbolā; 
  A.Grundmaņa stadions, Īsā iela 4, Kuldīga
15.VI 17.30 28. skriešanas seriāla „Kuldīgas apļi – 2016” 4. kārta; Krauļu priedes, Kuldīga
18.VI 16.00 „Čempionu kauss” riteņbraukšanā; starts un finišs pilsētas laukumā, Kuldīgā
25.VI 10.00 Taku skrējienu seriāls „Ventas ielejas stirnu buks”, bērnu skrējiens; 
  starts un finišs Pilsētas dārzā, Kuldīgā
25. VI 11.00 Taku skrējienu seriāls „Ventas ielejas stirnu buks”; 
  starts un finišs Pilsētas dārzā, Kuldīgā
29.VI 10.00 Kuldīgas novada atklātais čempionāts pludmales volejbolā jauniešiem 
  A, C grupā; smilšu laukumi, Piltenes iela, Kuldīga
30.VI 10.00 Kuldīgas novada atklātais čempionāts pludmales volejbolā jauniešiem 
  B, D grupā”, smilšu laukumi , Piltenes iela, Kuldīga

Bērniņ, es tevi 
pieteicu nometnē!

INESE VITTE, Kuldīgas Alternatīvās 
sākumskolas skolotāja, vasaras 
nometņu organizatore

BRĪVDABAS KINOTEĀTRIS „GOLDINGEN KNIGHT CINEMA”

Aicina sniegt vēsturiskas ziņas!
No 6. līdz 20. jūnijam Kuldīgas novada muzejs dodas 

ekspedīcijā uz Kurmāles pagastu. Aicinām iedzīvotājus atsaukties 
vēsturisku ziņu sniegšanai!

Vairāk informācijas www.kuldigasmuzejs.lv.


