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šajā numurā

Palīdzēs SIA „Kurzemes 
finieris” darbiniekiem
> 2. lpp.

Pasākumi 11. un 
18. novembrī 
> 5. lpp.

Ģimeņu 
veselības diena
> 7. lpp.

Inga 
BērzIņa, 
Kuldīgas 
novada 
Domes 
priekšsē-
dētāja

1. janu Bergmani, Kuldīgas aktīvās atpūtas centra direktora vietnieci – par ieguldīto 
darbu tūrisma attīstībā un aktīva dzīvesveida popularizēšanā;
2. mārtiņu Burki-Burkevicu, Kuldīgas Sv. Annas draudzes un Īvandes draudzes 
mācītāju – par nesavtīgu kalpošanu Kuldīgas novada iedzīvotāju labā;
3. Ivetu Diržininku, Pelču speciālās internātpamatskolas-attīstības centra direktores 
vietnieci informātikā un darbā ar tehniskajiem palīglīdzekļiem – par radošu un inovatī-
vu pieeju speciālajā izglītībā;
4. janu jākobsoni, Kuldīgas novada pašvaldības Būvniecības nodaļas vadītāju, arhitek-
ti – par profesionālu darbu Kuldīgas vecpilsētas arhitektūras izpētē un popularizēšanā;
5. rutu Karloviču, RPIVA Kuldīgas filiāles vadītāju, Kuldīgas 2. vidusskolas direktori, Kuldī-
gas novada Domes deputāti  – par profesionālu vadītāja darbu augstākās izglītības jomā;

6. jāni Krastiņu, arhitektu, Rīgas Tehniskās universitātes profesoru – par pētījuma 
„Kuldīga. Arhitektūra un pilsētvide” izstrādes vadību;
7. mārtiņu Lūsēnu, arheologu – par profesionālu un godprātīgu darbu Kuldīgas 
vecpilsētas izpētē;
8. Liesmu markovu, arhitekti – par projekta „Kuldīgas novada muzeja rekonstrukcija 
un interjera restaurācija” izstrādi un realizāciju;
9. aigaru melderi, SIA „Lāses M” īpašnieku – par ieguldījumu uzņēmējdarbības 
attīstībā;
10. jāni šļecku, spēkavīru – par Kuldīgas vārda popularizēšanu pasaulē;
11.  Diānu zalāni, arhitekti, SIA „Diāna Zalāne arhitektu birojs” īpašnieci – par paveik-
to Kuldīgas vēsturiskās pilsētvides izjūtas restaurēšanā.

Par apbalvošanu ar Kuldīgas novada goda balvu
Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienā apbalvošanai par īpašiem nopelniem tautsaimniecībā, pārvaldē, izglītībā un kultūrā, kas saistīti ar Kuldīgas novada attīstību un 
sabiedriskās nozīmības palielināšanu, Kuldīgas novada Dome lēmusi 2014. gada 18. novembrī 16.00 svinīgā pasākumā Kuldīgas kultūras centrā ar Goda balvu apbalvot:

Pedagogi iesaistās radošās un 
sportiskās aktivitātēs

Jau trešo gadu rudens brīvlaikā 
Kuldīgas novada izglītības iestāžu 
darbinieki pulcējas „Veselības 
veicinošajā dienā”.

 
Šogad tā notika 28. oktobrī Kul-

dīgas novada sporta skolas vieglatlē-
tikas manēžā, tur dažādās sportiskās 
un jautrās aktivitātēs piedalījās 
183 dalībnieki no 15 novada izglītī-
bas iestādēm. 

Pasākums tika atklāts ar kopīgu 
parādi un apsveikumiem.  Pēc tam 
izglītības iestāžu darbinieki, sadalī-
jušies komandās, demonstrēja mājās 
izdomāto priekšnesumu ar moto 
„Katrs individuāli – visi kopā”. Pēc 
dalībnieku balsojuma par labāko tika 
atzīts PII „Bitīte”-attīstības centra 
komandas „Minnijas” priekšnesums 
„Bez vārdiem”. 

Sportā sīvākās cīņas starp koman-
dām notika tautas bumbā. 1. vietu 
izcīnīja Pelču speciālās internātpa-
matskolas-attīstības centra koman-
da, 2. – PII „Cīrulītis” komanda 
„Cīrulīši” un 3.  – Z.A.Meierovica 
Kabiles pamatskolas komanda „Kopā 
jautrāk”. 

Dalībnieki varēja arī savas spējas 
izmēģināt dažādās aktivitātēs, pie-

mēram, vēderdejās, „capoeiras” dejošanā, „body 
bike”, spēlēs „Petanque” un „Kubs”, šautriņu 
mešanā, galda tenisā, vingrojumos ar lecamauklu, 

trenažieru zālē un uz deju grīdas. 
Pasākuma organizēšanā aktīvi iesaistījās novada sporta sko-

lotāju metodiskā apvienība.

LILITa maČTama, Izglītības nodaļas speciāliste, LaImaS gŪTmanES foto

šogad dažādās sportiskās aktivitātēs no 15 novada izglītības iestādēm iesaistījās 183 pedagogi.

Tiesneses Daces šteinbergas vadībā roku spēlē „Petanque” 
iemēģina ēdolnieces.

Tautas bumbas uzvarētāji – Pelču speciālās intetnātpamatskolas-attīstības centra komanda 
un labākā priekšnesuma autori PII „Bitīte”-attīstības centra komanda „minnijas”.

Šonedēļ piespraudu sarkanbaltsar-
kano lentīti pie mēteļa atloka, sācies 
novembris – mēnesis, kuru mēdzam 
saukt par patriotisma mēnesi un kurā 
svinam Latvijas dzimšanas dienu. 
Lielveikalos pie kasēm parādījušās 
sirsniņas Latvijas karoga krāsās, un 
ielās sākam sastapt cilvēkus ar pacilā-
tības sajūtu sejā, lepnus par to, ka esam 
un varam dzīvot savā valstī. Pēc pāris 
nedēļām svinēsim Latvijas neatkarības 
proklamēšanas 96. gadadienu.

Kuldīgas novadā ir iedibināta 
skaista tradīcija – sagaidot Latvijas 
neatkarības pasludināšanas dienu, 
pasniegt Kuldīgas Goda balvas. Ik-
viens tiek aicināts uz svinīgo pasā-
kumu 18. novembrī Kultūras centrā, 
pēc kura būs Latvijas valsts prezidenta 
dāvināts Rīgas zēnu Doma kora 
koncerts. Pēc Apbalvošanas pado-
mes priekšlikuma Dome ir nolēmusi 
godināt 11 cilvēkus. Man ir īpašs 
prieks sveikt Janu Bergmani, kura 
pašaizliedzīgi strādā tūrisma jomā un 
veido novada tēlu, Mārtiņu Burki-Bur-
kevicu, kurš nesavtīgi kalpo un rūpējas 
par Sv.Annas baznīcu, tās draudzi, par 
brīnišķīgajiem koncertiem baznīcas 
dārzā Pilsētas svētkos, Ivetu Diržinin-
ku, kura rīko informātikas olimpiādes 
speciālo skolu bērniem. 

Gada sākumā tika izdots apjomīgs 
zinātnisks pētījums, grāmata „Kuldī-
ga. Arhitektūra un pilsētbūvniecība”. 
Goda balvu saņems tās zinātniskais 
redaktors, profesors un arhitekts Jānis 
Krastiņš. Grāmatas autors ir arī arheo-
logs Mārtiņš Lūsēns, kurš izpētījis 
Kuldīgu slāni pa slānim, mainot mūsu 
priekšstatus par pilsētas rašanās laiku. 
Profesionāli un ļoti atbildīgi vairāku 
gadu garumā ir strādājusi pašvaldības 
arhitekte, arī pētījuma autore, šobrīd 
doktore Jana Jākobsone. Tieši viņas 
idejas un iniciatīva ir bijusi par pamatu 
daudziem mūsu veiksmes stāstiem. 
Par paveikto Kuldīgas vēsturiskās 
pilsētvides izjūtas restaurēšanā, kā 
arī mūsdienīgās arhitektūras risināju-
miem sveiksim arhitekti Diānu Zalāni. 
RPIVA Kuldīgas filiāle ir kļuvusi par 
lielāko valstī, tāpēc ir prieks sveikt 
tās vadītāju Rutu Karloviču. Kuldīgas 
novada muzeja interjera restaurācija 
šogad saņēma Dizaina gada balvu, 
sveiksim tā autori Liesmu Markovu.  
Aigaru Melderi, SIA „Lāses M” īpaš-
nieku apbalvosim par veiksmīgu uz-
ņēmējdarbību un darba vietu izveidi, 
spēkavīru Jāni Šļecku par pasaules re-
kordu čemodānu nešanā uz attālumu. 

Piespraudiet lentīti, gan jau satiksi-
mies un uzsmaidīsim viens otram, jo 
mums ir kaut kas, kas mūs vieno un 
ko izjūtam bez vārdiem. Ar skatienu, 
ar smaidu, ar lepnumu. Tā ir mūsu 
zeme, mūsu Latvija. Turēsim augstu 
tās godu! 

Lai Jums svētīgs šis laiks!

Novembris –  
patriotisma 

mēnesis
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Oktobrī izsniegtās būvatļaujas
Objekta nosaukums Objekta adrese Pasūtītājs
Dzīvojamās mājas rekonstrukcija Ganību ielā 1, Kuldīgā Raimonds Grenenbergs
Meža autoceļa „Aizbiržu ceļš”
rekonstrukcija zemes īpašumos 

Valsts mežs, Alsungas meža 
iecirknī, Padures pagastā A/s „Latvijas valsts meži”

Vasarnīca Īrisu ielā 16, Ābeļu ciemā Danijs Reboks

Meža autoceļš „Gaisatilta ceļš” Valsts mežs „Ezeri”, Rendas 
meža iecirknī, Rendas pagastā A/s „Latvijas valsts meži”

Meža autoceļš „Strazdiņu ceļš” Valsts mežs „Ezeri”, Rendas 
meža iecirknī, Rendas pagastā A/s „Latvijas valsts meži”

Sakaru komunikāciju attālinātā 
pakalpojuma mezgla izbūve

Jelgavas 64, Dzelzceļa un 
Koku ielas krustojumā, Kuldīgā „Lattelecom” LR

Vecā rātsnama restaurācija un 
rekonstrukcija Baznīcas ielā 5, Kuldīgā Kuldīgas novada pašvaldība

Meža meliorāciju sistēmu 
„Lielais tīrelis 3” rekonstrukcija

Valsts mežs „Abavas”, Rendas 
meža iecirknī, Rendas pagastā A/s „Latvijas valsts meži”

Malkas šķūnis Piltenes ielā 11, Kuldīgā SIA „Kuldīgas komunālie pakalpojumi”
Kabiles pamatskolas sporta kompleksa 
rekonstrukcijas pirmā kārta

Kabiles vidusskolā, Kabiles 
pagastā Kuldīgas novada pašvaldība

Atkritumu izgāztuves „Kauši” 
rekultivācija zemes īpašumā

Atkritumu izgāztuve, Ēdoles 
pagastā Kuldīgas novada pašvaldība

Atkritumu izgāztuves „Priedīškalns” 
rekultivācija zemes īpašumā 

„Izgāztuve Priedīškalns”, 
Turlavas pagastā Kuldīgas novada pašvaldība

Atkritumu izgāztuves „Svillas” 
rekultivācija zemes īpašumā „Izgāztuve”, Laidu pagastā Kuldīgas novada pašvaldība

Būvniecības komisijā 2014. gada oktobrī lemtais
akceptētās būvniecības ieceres dokumentācijas

Objekta nosaukums Adrese
Mazēka – malkas šķūnis Ventspils ielā 51A, Kuldīgā
Mazēka – malkas šķūnis „Gaiļpieši”, Rumbas pagastā
Dzīvojamās mājas un šķūņa nojaukšana „Sanītes”, Kabiles pagastā

akceptētie būvprojekti
Objekta nosaukums Adrese
Vasarnīca Ozolu alejā 2, Kuldīgā
Dzīvojamās mājas rekonstrukcija Ganību ielā 1, Kuldīgā
Vasarnīca Īrisu ielā 16, Ābeļu ciemā, Pelču pagastā
Siltumtrases izbūve No Jelgavas ielas nr. 58 līdz Stacijas ielai nr. 6, Kuldīgā
Ogļūdeņraža laukums ar urbumu  „Adzes”, Gudenieku pagastā

akceptētās apliecinājuma kartes
Objekta nosaukums Adrese
Terapijas nodaļas vienkāršotā renovācija Aizputes ielā 22, Kuldīgā
Pansijas vienkāršotā renovācija Aizputes ielā 22, Kuldīgā
Dzīvokļa vienkāršotā atjaunošana Virkas ielā 29-36, Kuldīgā
Dzīvojamās mājas fasādes vienkāršotā 
atjaunošana „Ezeri”, Snēpeles pagastā

9. oktobrī tika noslēgts līgums par 
Kuldīgas novada atkritumu izgāztuvju 
„Kauši”, „Svillas” un „Priedīškalns” 
rekultivāciju.

Rekultivācijas būvdarbos paredzēta 
izgāztuvju pārklāšana ar pretfiltrācijas un 
auglīgās grunts slāni, kā arī slāņa izlīdzi-
nāšana un blietēšana, lai pārsegtajā kalnā 
turpmāk nenokļūtu nokrišņi. Tiks novērsta 
papildu infiltrāta rašanās un līdz ar to 
piesārņojuma izplatīšanās gruntsūdeņos 
un gruntī.

Kuldīgas novada Domes Publisko iepir-
kumu komisijas sēdē pieņemts lēmums par 
rekultivācijas būvdarbu veikšanu projektā 
„Kuldīgas novada atkritumu izgāztuves 
„Kauši” (62648/1012/PPV) rekultivācija”, 
nr. 3DP/5.5.1.2.1/13/IPIA/VARAM/007, 
noslēgt līgumu ar SIA „Saldus ceļinieks” 
un SIA „Ceļu būvnieks” par rekultivācijas 
būvdarbu veikšanu projektos „Kuldīgas 
novada atkritumu izgāztuves „Priedīš-

kalns” (62928/1165/PPV) rekultivācija”, 
nr. 3DP/5.5.1.2.1/13/IPIA/VARAM/008, 
un „Kuldīgas novada atkritumu izgāztuves 
„Svillas” (62648/1365/PPV) rekultivācija”,  
nr. 3DP/5.5.1.2.1/13/IPIA/VARAM/006.

Kopējā līgumcena rekultivācijai ir 
EUR 112 614,90 bez PVN.

Paredzamais būvdarbu izpildes ter-
miņš –  četri mēneši.

Rekultivācija notiks saskaņā ar 
SIA „Geo consultants” izstrādāto tehnis-
ko dokumentāciju. Būvuzraudzību veiks 
SIA „BaltLine Globe”.

Projekti tiek realizēti ar Kohēzijas fonda 
līdzfinansējumu.

ELĪna Orna, projektu speciāliste 
 

Rekultivēs atkritumu 
izgāztuves

30. oktobrī Kuldīgas novada Domes 
deputāti nolēma piešķirt vienreizēju 
materiālo pabalstu SIA „Kurzemes 
finieris” darbiniekiem. 

„Deputāti, izvērtējot apstākļus, kādi 
radušies SIA „Kurzemes finieris”, atzina 
tos par ārkārtas situāciju. SIA „Kurzemes 
finieris” ir viens no lielākajiem ražojoša-
jiem uzņēmumiem Kuldīgas novadā, tādēļ 
finansiālās grūtībās nokļuvušas daudzas 
ģimenes. Darbinieki nespēj samaksāt ko-
munālos maksājumus, apmaksāt bērniem 
pusdienas skolā vai pirmsskolas izglītības 
iestādē, iegādāties ikdienai nepieciešamās 
preces un pakalpojumus,” pieņemto lē-
mumu skaidroja Kuldīgas novada Domes 
priekšsēdētāja Inga Bērziņa.

Informējam, ka Kuldīgas novada paš-
valdība ir saņēmusi SIA „Kurzemes 
finieris” darbinieku iesniegumu par to, ka 
uzņēmums noteiktu periodu nav izmak-
sājis darba algu. Vienlaicīgi ir saņemts 
VAS „Latvijas Attīstības finanšu institūcija 
Altum” paziņojums, ka 2014. gada 15. ok-
tobrī „Altum” pārņem valdījumā SIA „Kur-
zemes finieris” nekustamos īpašumus un 
kustamo mantu.

Pēc Domes rīcībā esošās informācijas 
uzņēmuma turpmākais liktenis ir neskaidrs, 
jo tas faktiski nestrādā, bet darbinieki 
formāli atrodas darba attiecībās un nevar 
saņemt bezdarbnieka pabalstu. Tādēļ 
Kuldīgas novada Dome atļāva pašvaldības 
aģentūrai „Sociālais dienests” izmaksāt 
vienreizēju pabalstu Kuldīgas novada 
pašvaldībā deklarētajiem SIA „Kurzemes 
finieris” darbiniekiem EUR 320.

Lai saņemtu pabalstu, personai Kuldīgas 
novada pašvaldības aģentūrā „Sociālais 
dienests” jāiesniedz iesniegums un izziņa 
no Valsts sociālās apdrošināšanas aģen-
tūras, ka tā reģistrēta kā darba ņēmējs 
SIA „Kurzemes finieris” uz 01.11.2014. 
Izmaksājot palīdzību, vērtēs tā nepiecieša-
mību personām, kurām ir citi ienākumi vai 
pabalsti. Izmaksu varēs saņemt, ja tā tiks 
pieprasīta līdz šī gada 1. decembrim. Pa-
pildus naudas pabalstam Kuldīgas novada 
pašvaldība piešķirs brīvpusdienas līdz šī 
gada 31. decembrim to darbinieku bērniem, 
kuri apmeklē pirmsskolas un vispārējās 
izglītības iestādes.

EDuarDS DamBErgS, 
sabiedrisko attiecību speciālists

Pašvaldība palīdzēs 
SIA „Kurzemes finieris” 

darbiniekiem

2014. gada septembrī ekspluatācijā pieņemtās būves
Nosaukums Adrese Pasūtītājs

Ieejas mezgla rekonstrukcija Pils ielā 2, Kuldīgā Biedrība „Kuldīgas mākslinieku 
rezidence”

Laidu skolas jumta stāva telpu nesošo konstrukciju 
renovācija „Laidu skolā”, Laidu pagastā Kuldīgas novada pašvaldība

Esošās meliorācijas sistēmas renovācija un jaunas sis-
tēmas būvniecība „Sili”, Ēdoles pagastā Gabriela Linture

Ūdensvada un kanalizācijas tīklu rekonstrukcija un 
būvniecība

Priedaines ciemā, Kurmāles pagas-
tā un Kuldīgā SIA „Kuldīgas ūdens”

Maģistrālo optikas kabeļu infrastruktūras projektēšana 
un būvniecība ceļa posmā Ventspils NRTS, Ģertrūdes 
18, Ventspils – Ēdoles NRRS, Ēdoles pagasts, Kuldīgas 
novads – Kurzemes RVC, Kuldīgas raidstacija, Pelču 
pagastā, Kuldīgas novadā – Dunalkas NRRS, Dunalkas 
pagasts, Durbes novads, Liepājas RTS, Celtnieku iela 6/8, 
Liepāja. Posms no Aizputes, Kuldīgas novadu robežas līdz 
Kuldīgas, Ventspils novadu robežai

Ēdoles pagastā, Pelču pagastā, 
Kuldīgas novadā

VAS „Latvijas Valsts radio un 
televīzijas centrs”

Dzīvojamās mājas jaunbūve Virkas ielā 36, Kuldīgā Ilmārs Beiers
Saimniecības ēkas rekonstrukcija par ģimenes atpūtas 
māju „Vītoliņi”, Padures pagastā Dzintars Pakalns

Kūtsmēslu krātuve „Allažas”, Snēpeles pagastā ZS „Allažas” 
Valsts nozīmes ūdensnotekas „Dūrupe” (ŪSIK kods 36422, 
pik. 00/00 – 67/40) renovācija Vārmes pagastā, Kuldīgas novadā Valsts SIA „Zemkopības minis-

trijas nekustamie īpašumi”
Augļu un dārzeņu pirmapstrādes un uzglabāšanas ēka „Ogulāji”, Rendas pagastā SIA „Vini Curlandia”
Meliorācijas sistēmas rekonstrukcija (kopprojekts) zemes 
īpašumos „Ploces” un „Lāči” Turlavas pagastā ZS „Ploces”

Pelču speciālās internātpamatskolas-attīstības centra ēkas 
3. stāva rekonstrukcija un kāpņu telpu ugunsdrošības 
prasību nodrošināšana, 1. kārta

„Saules Stari”, Pelču pagastā Pelču speciālā internātpamat-
skola- attīstības centrs

Publisko iepirkumu komisijā oktobrī pieņemtie lēmumi
Iepirkuma priekšmets Lēmuma 

pieņ. dat. Uzvarētājs

Autotransporta pakalpojumu nodrošināšana Kuldīgas novada sporta 
skolas vajadzībām 09.10.2014

SIA „Auto ZS” un 
SIA „LUX”; EUR 41 999,99, 
neskaitot PVN

Atklāts konkurss „Normatīvo aktu prasībām neatbilstošo „Kuldīgas novada atkritu-
mu izgāztuves „Kauši” (62648/1012/PPV) rekultivācija, Kuldīgas novadā, Ēdoles 
pagastā”, „Kuldīgas novada atkritumu izgāztuves „Priedīškalns” (62648/1165/PPV) 
rekultivācija, Kuldīgas novadā, Turlavas pagastā” un „Kuldīgas novada atkritumu 
izgāztuves „Svillas”(62648/1365/PPV) rekultivācija, Kuldīgas novadā, Laidu pagastā””

09.10.2014.

SIA „Saldus ceļinieks”,
1. daļas izpildi ar līgumcenu 
EUR 43 668,02, neskaitot 
PVN, SIA „Ceļu būvnieks”, 
2. daļas izpildi ar līgumcenu 
EUR 35 767,19 un 3. daļas 
izpildi ar līgumcenu EUR 
33 179,69, neskaitot PVN

Tehniskā projekta „Ēkas Pilsētas laukumā 3, Kuldīgā, Kuldīgas novadā, 3. stāva 
pārplānošana un rekonstrukcija” izstrāde un autoruzraudzība 09.10.2014.

SIA „Diānas Zalānes pro-
jektu birojs”, EUR 5900,00, 
neskaitot PVN

Medījumu dzesēšanas kameru piegāde Kuldīgas novada pašvaldībai 09.10.2014. SIA „Purnavu muiža”, EUR 
18 231,44, neskaitot PVN

Par tiesībām veikt finanšu revīziju Kuldīgas novada Domē, pašvaldības iestādēs un 
sniegt zvērināta revidenta ziņojumu 16.10.2014.

SIA „Latimira&partneri”, 
EUR 8000,00, neskaitot 
PVN

Kabiles pamatskolas sporta kompleksa rekonstrukcijas 1. kārta, Kabiles pagasts, 
Kuldīgas novads 24.10.2014. SIA „PRO DEV”, EUR 

47 419,49, neskaitot PVN

Jaunas automašīnas iegāde „Kuldīgas novada pieaugušo izglītības centrs” vaja-
dzībām 24.10.2014.

SIA „Inchcape Motors 
Latvia”, EUR 17 595,04, 
neskaitot PVN

Tehniskā projekta izstrāde objektam „Skolas (bērnu un jauniešu centra) rekonstrukcija 
1905. gada ielā 10, Kuldīgā” un autoruzraudzība 30.10.2014. SIA „Lūsis V”, EUR 

25 945,00, neskaitot PVN

2014. gada oktobrī ekspluatācijā pieņemtās būves
Nosaukums Adrese Pasūtītājs
Dzīvojamā māja „Akācijas”, Kurmāles pagastā Guntis Pucens
Graudu kaltes rekonstrukcija „Antti”, Sermītē, Laidu pagastā Z/s „Sprīdīši”

Meliorācijas objekts „„Kambarpļavas” nosusināšanas sistēmu rekons-
trukcija”, 1. kārta, „Ezernieki”, Ēdoles pagastā Z/s „Ezernieki”

Šķūnis-noliktava Mucenieku ielā 24, Kuldīgā SIA „MS Investīcijas”
Optiskā tīkla infrastruktūras pro-
jektēšana

Kurzemes plānošanas reģionā. 
Objekts – Kuldīga

VAS „Latvijas Valsts radio un televīzijas 
centrs”

Kūtsmēslu krātuve „Jaunrozbeķi”, Kabiles pagastā Z/s „Rozbeķi”
Ūdens atvadu un sāngrāvju re-
novācija

Vienības, Kaimiņu, Koku, Rūpniecības ielā, 
Kuldīgā Kuldīgas novada pašvaldība
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nosaka zemes piekritību
Noteica, ka apbūvēts zemesgabals „Asteres”, Gudenieku pagastā (kad. 

apz. 6250 002 0094), piekrīt Kuldīgas novada pašvaldībai.
Nekustamajam īpašumam Gudenieku pagastā ar kad. nr. 6250 003 0015 

piešķīra nosaukumu „No Pilskalniem”. Noteica, ka neapbūvēti zemesgabali 
„No Pilskalniem” (kad. apz. 6250 003 0230, 6250 004 0254, , 6250 004 0257, 
6250 004 0259, un 6250 005 0218), kā arī neapbūvēts zemesgabals „No 
Saulgožiem” (kad. apz. 6250 005 0162) piekrīt Kuldīgas novada pašvaldībai.

Noteica, ka Rendas pagastā neapbūvēts zemesgabals „Kaspari” (kad. 
apz. 6280 007 0171) un apbūvēti zemesgabali „No Mārtiņiem” un „Mazvilmaņi” 
piekrīt Kuldīgas novada pašvaldībai.

Noteica, ka zemesgabala „Auto”, Laidu pagastā, lietotājai k/s „Auto” zemes 
lietošanas tiesības izbeidzas ar lēmuma pieņemšanas brīdi un ka lietotājam 
ir zemes nomas pirmtiesības, un ka zemesgabals „Auto” piekrīt Kuldīgas 
novada pašvaldībai. 

Atcēla Kuldīgas novada Domes 2014. gada 28. augusta lēmumu „Par 
pastāvīgā lietošanā bijušo neapbūvēto zemesgabalu „Tomi”, Padures pagastā, 
ar kad. apz. 6272 003 0051 un 6272 003 0114 ieskaitīšanu rezerves zemes 
fondā” (prot. nr.9, p. 28) un noteica, ka zemesgabali piekrīt Kuldīgas novada 
pašvaldībai.

Noteica, ka apbūvēts zemesgabals „Kalves”, Rumbas pagastā, piekrīt 
Kuldīgas novada pašvaldībai.

Noteica, ka zemesgabala „Rožnieki”, Gudenieku pagastā, lietotājai zemes 
lietošanas tiesības izbeidzas ar lēmuma pieņemšanas brīdi un ka viņai ir 
zemes nomas pirmtiesības, un ka zemesgabals „Rožnieki” piekrīt Kuldīgas 
novada pašvaldībai.  

Noteica, ka zemesgabala „Veldze 27”, Liepu iela 21, Rumbeniekos, Rum-
bas pagastā, zemes lietotāja mantiniekiem zemes lietošanas tiesības izbeidzas 
ar lēmuma pieņemšanas brīdi un ka viņiem ir zemes nomas pirmtiesības, un 
ka zemesgabals „Veldze 27” piekrīt Kuldīgas novada pašvaldībai.  

Noteica, ka Turlavas pagastā apbūvēts zemesgabals „Ābelītes” un neap-
būvēti zemesgabali „Ābelītes” ar kad. apz. 6292 002 0047, 6292 006 0060 un 
6292 008 0046 piekrīt Kuldīgas novada pašvaldībai.

Noteica, ka apbūvēti zemesgabali „Cīruļi”, „Pļaviņas”, „Sprogas”, Vārmes 
pagastā, piekrīt Kuldīgas novada pašvaldībai.

Noteica, ka zemesgabala „Ābele 137”, Vīgriežu iela 17, Ābelē, Pelču 
pagastā, zemes lietotāja mantiniekiem zemes lietošanas tiesības izbeidzas 
ar lēmuma pieņemšanas brīdi un ka viņiem ir zemes nomas pirmtiesības, un 
ka zemesgabals „Ābele 137” piekrīt Kuldīgas novada pašvaldībai.  

Noteica, ka apbūvēts zemesgabals „Ezernieki” un neapbūvēts zemes-
gabals „Ezernieki”, Padures pagastā, piekrīt Kuldīgas novada pašvaldībai.

Izbeidza zemes lietošanas tiesības nomniecei uz 1/3 domājamo daļu no 
zemesgabala Skrundas ielā 45, Kuldīgā, un noteica, ka 1/3 domājamā daļa 
uz zemesgabalu piekrīt Kuldīgas novada pašvaldībai.

Noteica, ka Vārmes pagastā apbūvēti zemesgabali „Jaunkalves”, „Kal-
ves”, „Paipalas” un neapbūvēts zemesgabals „Jaunkaspari” piekrīt Kuldīgas 
novada pašvaldībai.

Izbeidza zemes lietošanas tiesības nomniecei uz 1/2 domājamām daļām 
no zemesgabala Alejas ielā 28, Kuldīgā, un noteica, ka zemesgabals piekrīt 
Kuldīgas novada pašvaldībai.

Noteica, ka zemesgabala „Dārzi”, Kabiles pagastā, lietotājam zemes 
lietošanas tiesības izbeidzas ar lēmuma pieņemšanas brīdi un ka lietotājam 
ir zemes nomas pirmtiesības, un ka zemesgabals „Dārzi” piekrīt Kuldīgas 
novada pašvaldībai. 

Precizēja 33 platības Kuldīgas novada pašvaldībai piekrītošajām zemes 
vienībām Laidu pagastā, 35 platības Kurmāles pagastā, 27 platības Padures 
pagastā.

Kuldīgas novada pašvaldībai piekrīt, pieder un ierakstāmi zemesgrāmatā 
uz pašvaldības vārda pašvaldības autonomo funkciju veikšanai nepieciešamās 
zemes vienības atbilstoši likumam „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma 
tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” (3. panta otrās daļas 2. punkts) 
un likumam „Par pašvaldībām” (15. pants 2 punkts) zeme Mucenieku ielā 2 un 
Dzirnavu ielā 32A, Kuldīgā, kā arī Kuldīgas novada pašvaldībai piekrīt, pieder 
un ierakstāma zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda  zeme, kurai lietošanas 
tiesības izbeigtas saskaņā ar Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un 
privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 26. panta pirmo 
daļu: Celtniecības iela 1, Darba iela 12 un 31, Dzintaru iela 3, Ērgļu iela 5, 
Ievu aleja 16, Jaunsaimnieku iela 39A, Liepājas iela 70, Mazā Pļavas iela 3, 
Parka iela 18, Pūpolu aleja 19, Robežu iela 13, Stendes ielā 16A, Vienības 
iela 64 un 68, Ziedu iela 5, Kuldīgā.

Ieskaita rezerves zemes fondā
Zemesgabalu ar kad. apz. 6250 006 0091 atdalīja no nekustamā īpašuma 

„No Saulgožiem”, Gudenieku pagastā, piešķīra nosaukumu „Vecsaulgoži” un 
ieskaitīja neapbūvēto zemesgabalu rezerves zemes fondā.

Ieskaitīja rezerves zemes fondā neapbūvētus zemesgabalus „Sīļi”, Kabiles 
pagastā (kad. apz. 6258 008 0081 un 6258 008 0089), uz kuriem lietotāja nav 
izmantojusi zemes nomas pirmtiesības.

Ieskaitīja neapbūvētu zemesgabalu „Grīntāli”, Padures pagastā, uz kuru 
lietotājas mantinieki nav izmantojuši zemes nomas pirmtiesības, rezerves 
zemes fondā.

Grozīja Kuldīgas pilsētas Domes 2008. gada 28. augusta lēmumu „Par 
līdzvērtīgas zemes kompensācijas fonda izveidošanu” (prot. nr. 13, p. 38), 
svītrojot no līdzvērtīgas zemes kompensācijas fondā iekļaujamo zemesga-
balu saraksta zemesgabalu Vidus ielā 44, Kuldīgā. Zemesgabalu ieskaitīja 
rezerves zemes fondā.

groza Kurmāles pagasta padomes lēmumus
Grozīja Kurmāles pagasta padomes 2008. gada 28. novembra lēmumu 

(prot. nr. 11, p. 5) „Par lauku apvidus zemes piekritību valstij”, svītrojot no 
valstij piekrītošām zemēm zemesgabalu „Gaiziņi”. Noteica, ka mantiniekiem 
ir zemes nomas pirmtiesības un ka zemesgabals „Gaiziņi” piekrīt Kuldīgas 
novada pašvaldībai. 

Atcēla Kurmāles pagasta padomes 2008. gada 31. oktobra lēmuma (prot. 
nr. 10, p. 7) „Par zemes gabala „Kaneri’ sadalīšanu” 2.2. punktu par piekritību 
valstij. Noteica, ka zemesgabals „Kaneri” piekrīt Kuldīgas novada pašvaldībai.

Atcēla Kurmāles pagasta padomes 2008. gada 31. oktobra lēmuma (prot. 

nr. 10, p. 8) „Par zemes gabala „Kankāļi’ sadalīšanu” 2.2. punktu par piekritību 
valstij. Noteica, ka zemesgabals „Kankāļi” piekrīt Kuldīgas novada pašvaldībai.

Atcēla Kurmāles pagasta padomes 2010. gada 29. decembra lēmuma 
(prot. nr. 22, p. 25) „Par nomas līguma slēgšanu par zemes gabalu „Kalnozoli”, 
Zaļāmuiža, Kurmāles pagastā, Kuldīgas novadā” 5. punkta daļu par zemesga-
bala ar kad. apz. 62600110099 ieskaitīšanu rezerves zemes fondā. Noteica, ka 
zemes vienība „Kļaviņas” (62600110099) piekrīt Kuldīgas novada pašvaldībai.

Atcēla Kurmāles pagasta padomes 2008. gada 31. oktobra lēmuma (prot. 
nr. 10, p. 9) „Par zemes gabala „Mežbirznieki’ sadalīšanu” 2.2. punktu par pie-
kritību valstij. Noteica, ka zemesgabals „Mežbirznieki” (kad. apz. 62600090208) 
piekrīt Kuldīgas novada pašvaldībai.

Grozīja Kurmāles pagasta padomes 2008. gada 28. novembra lēmumu 
(prot. nr. 11, p. 5) „Par lauku apvidus zemes piekritību valstij”, svītrojot no valstij 
piekrītošām zemēm zemesgabalu „Pļavas” (kad. apz. 62600040132). Noteica, 
ka mantiniekiem ir zemes nomas pirmtiesības un ka zemesgabals „Pļavas” 
piekrīt Kuldīgas novada pašvaldībai. 

Grozīja Kurmāles pagasta padomes 2008. gada 28. novembra lēmumu 
(prot. nr. 11, p. 5) „Par lauku apvidus zemes piekritību valstij”, svītrojot no 
valstij piekrītošām zemēm zemesgabalu „Puķkalni” (kad. apz. 62600060123). 
Noteica, ka mantiniekiem ir zemes nomas pirmtiesības un ka zemesgabals 
„Puķkalni” piekrīt Kuldīgas novada pašvaldībai. 

Grozīja Kurmāles pagasta padomes 2008. gada 28. novembra lēmumu 
(prot. nr.11, p. 5) „Par lauku apvidus zemes piekritību valstij”, svītrojot no valstij 
piekrītošām zemēm zemesgabalu „SIA Filex-k” (kad. apz. 62600090144). 
Noteica, ka SIA „Aršals” ir zemes nomas pirmtiesības un ka zemesgabals „SIA 
Filex-k” (mainīts nosaukums „Eņģeļi”) piekrīt Kuldīgas novada pašvaldībai. 

Grozīja Kurmāles pagasta padomes 2008. gada 28. novembra lēmumu 
(prot. nr. 11, p. 5) „Par lauku apvidus zemes piekritību valstij”, svītrojot no 
valstij piekrītošām zemēm zemesgabalu „Silenieki”. Noteica, ka lietotājam 
ir zemes nomas pirmtiesības un ka zemesgabals „Silenieki” piekrīt Kuldīgas 
novada pašvaldībai.

Grozīja Kurmāles pagasta padomes 2008. gada 28. novembra lēmumu 
(prot. nr. 11, p. 5) „Par lauku apvidus zemes piekritību valstij”, svītrojot no 
valstij piekrītošām zemēm zemesgabalu „Vecpļavarāji”. Noteica, ka lietotājai ir 
zemes nomas pirmtiesības un ka zemesgabals „Vecpļavarāji” piekrīt Kuldīgas 
novada pašvaldībai. 

zemes noma
Iznomāja biedrībai „Par veselīgu, sportisku novadu” uz 3 gadiem zemes-

gabala „Atpūtas dārzs” daļu Kurmāles pagastā.
Iznomāja SIA „Genus” uz 10 gadiem daļu no zemesgabala Sūru ielā 20, 

Kuldīgā (1,1598 ha), ar apbūves tiesībām daudzdzīvokļu māju celtniecībai. 
Iznomāja lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvajai sabiedrībai „Kul-

dīgas labumi” uz 10 gadiem zemesgabalu Pilsētas laukumā 7A, Kuldīgā (235 
m2), bez apbūves tiesībām pārvietojamās tirdzniecības būves izvietošanai. 

Iznomāja Turlavas pagasta pašvaldībai piederošo zemi zemesgabalā 
„Palīgsaimniecības” (0,03 ha). 

Izbeidza nomas līgumu par pašvaldības īpašuma „Ābeļdārzi”, Īvandes 
pagastā, daļas iznomāšanu.

Iznomāja Ēdoles pagasta pašvaldībai piekritīgo zemes vienību „Jauntīrumi” 
uz trīs gadiem.

Atdalīja zemesgabalu ar kad. apz. 6264 004 0252 no nekustamā īpašuma 
„Dūrene”, Laidu pagastā, piešķīra nosaukumu „Jēkabi” un noteica, ka lietotā-
jam zemes lietošanas tiesības izbeidzas ar lēmuma pieņemšanas brīdi un ka 
viņam ir zemes nomas pirmtiesības, kas jāizlieto divu mēnešu laikā no zemes 
pastāvīgās lietošanas tiesību izbeigšanās. 

Pagarināja nomas līgumus par zemes vienību ar kad. apz. 6260 011 0101 
un par zemes vienību „Pie Ošiem” Kurmāles pagastā.

Pagarināja nomas līgumu par zemes vienību „Pie Akmentiņiem”, Kurmāles 
pagastā.

Pagarināja līgumu ar ZS „Vankas” par zemes vienības „Jaunsekmes”, 
Kurmāles pagastā, nomu.

Noteica, ka neapbūvētu zemesgabalu „Vičsāti”, Gudenieku pagastā (kad. 
apz. 6250 005 0066 un 6250 005 0132), zemes lietotājas mantiniekiem zemes 
lietošanas tiesības izbeidzas ar lēmuma pieņemšanas brīdi un ka viņiem ir 
zemes nomas pirmtiesības, kas jāizlieto divu mēnešu laikā no zemes pastā-
vīgās lietošanas tiesību izbeigšanās. 

Noteica, ka neapbūvēta zemesgabala „Stari”, Pelču pagastā, zemes 
lietotājam zemes lietošanas tiesības izbeidzas ar lēmuma pieņemšanas brīdi. 
Noteica, ka lietotājam ir zemes nomas pirmtiesības, kas jāizlieto  divu mēnešu 
laikā. Iznomāja lietotājam zemesgabalu „Stari”, uz 10 gadiem. 

Finanšu jautājumi
Apstiprināja Kuldīgas novada pašvaldības saistošos noteikumus nr. 

2014/13 „Par braukšanas maksas atvieglojumiem Kuldīgas novadā”.
Izslēdza no Rendas pagasta pārvaldes grāmatvedības uzskaites debi-

tora parādu (dzīvokļa īres un komunālo maksājumu parādu) un norakstīja to       
iestādes zaudējumos, jo maksātāja ir mirusi.

Pārņēma no Gudenieku pagasta pārvaldes bilances Kuldīgas novada 
pašvaldības bilancē objekta „Ūdens atdzelžošanas stacijas izbūve Kuldīgas 
novada Basu ciemā” izbūves izmaksas.

Piešķīra PII „Cīrulītis” papildu finanšu līdzekļus jumta remontam un notek-
sistēmas tīrīšanai EUR 2190,12. 

Nepiešķīra līdzfinansējumu privātai izglītības iestādei –  Valmieras pa-
matskolai „Universum” par Kuldīgas novadā deklarētajiem sešiem 1. klases 
skolēniem.  

Dzēsa nekustamā īpašuma nodokļa parādus un ar tiem saistītās nokavē-
juma naudas mirušajiem parādniekiem.

Akceptēja Kuldīgas novada pašvaldības dalību, līdzfinansējot Latvijas 
vides aizsardzības fonda programmas pasākumu vadlīnijā „Plašsaziņas 
līdzekļu darbība vides izglītības un audzināšanas jomās” aktivitātē „TV un radio 
raidījumu veidošana” I kārtā projekta „Vides dienasgrāmatas” ar EUR 1800. 

Atzina, ka SIA „Kurzemes finieris” darbiniekiem izveidojusies ārkārtas situā-
cija un atļāva pašvaldības aģentūrai „Sociālais dienests” izmaksāt vienreizēju 
pabalstu Kuldīgas novada pašvaldībā deklarētajiem SIA „Kurzemes finieris” 
darbiniekiem EUR 320.

nekustamais īpašums
Slēdza līgumu ar SIA „a-la-tea” par nekustamā īpašuma „Katli”, Ēdoles 

pagastā, nomu uz 10 gadiem.
Nostiprināja zemesgrāmatā Kuldīgas novada pašvaldības īpašuma tiesības 

uz dzīvokļa īpašumu Baznīcas ielā 30-7, Kuldīgā.
Atteicās no pirmpirkuma tiesībām uz būvju īpašumu „Aploki”, Rumbas 

pagastā. 
Ar 2015. gada 1. februāri noteica pašvaldībai piederošajiem dzīvokļiem 

mājā Pasta iela 1, Kuldīgā, īres maksu 0,656 EUR/m2.
Slēdza pirkuma līgumu par nekustamo īpašumu „Sudrabiņi”, Vārmes 

pagastā, un „Radio releja stacija” -6, Ēdoles pagastā, pārdošanu par nosacīto 
cenu.

Slēdza pirkuma līgumu un pārdeva par nosacīto cenu  pašvaldības dzīvokļa 
īpašumu – Ventspils ielā 51-1, Kuldīgā, vienīgajai pretendentei 2014. gada 
15. septembra izsolē.

Nedeva piekrišanu Latvijas Republikas nepilsonei iegūt īpašumā zemesga-
balu „Jaundziras”, Rendas pagastā, un atteica viņai izsniegt izziņu par atļauju 
iegādāties zemesgabalu „Jaundziras”. 

Nedeva piekrišanu Latvijas Republikas nepilsonim iegūt īpašumā nekus-
tamo īpašumu „Spīdolas”-4, Rumbas pagastā, un atteica viņam izsniegt izziņu 
par atļauju iegādāties nekustamo īpašumu „Spīdolas”-4.

Nodeva dzīvojamās mājas Dārza ielā 4, Ēdolē, pārvaldīšanas tiesības SIA 
„Kuldīgas komunālie pakalpojumi” ar 2014. gada 1.oktobri.

gatavos atsavināšanai
Atzina, ka dzīvojamās telpas Raiņa ielā 23-6, Kuldīgā, un „Akācijas”-4, 

Padures pagastā, nav izmantojamas pašvaldības palīdzības sniegšanai 
dzīvokļa jautājumu risināšanā un nodeva tās atsavināšanai.

Gatavos atsavināšanai zemesgabalus „Doniņi”, Kabiles pagastā, ar kad. 
apz. 6258 006 0081 un 6258 007 0456.

Nodeva atsavināšanai publiskā izsolē ar augšupejošu soli Kuldīgas novada 
pašvaldības dzīvokļa īpašumu Skrundas ielā 20-2, Kuldīgā (platība 33,7 m2). 
Noteica izsoles sākumcenu EUR 600, izsoles soli – EUR 50. 

Atsavinās pašvaldības nekustamo īpašumu – apbūvētu zemesgabalu 
„Liekmaņi”, Kabiles pagastā, piedāvājot to pirkt būvju īpašniekam.

atjauno sociālo dzīvojamo telpu īres līgumus
Atjaunoja sociālo dzīvojamo telpu „Gobas”-1, „Gobas”-4,  „Gobas”-6, 

„Gobas”-7,  Ēdoles pagastā, „Ūšas”-7, Padures pagastā, „Arkādijas”-6, „Ar-
kādijas”-8, Snēpeles pagastā, „Lazdas”-1/4, Vārmes pagastā, Ezera ielā 8-5, 
Ķikuros, Turlavas pagastā, īres līgumus uz sešiem mēnešiem. 

Slēdza sociālās dzīvojamās telpas „Ūšas”-2, Padures pagastā, īres līgumu 
uz 6 mēnešiem.

Slēdz līgumus ar medniekiem
Slēdza līgumu  ar biedrību „Mednieku klubs „Kabile””, iepriekš saņemot 

attiecīgo nomnieku rakstveida piekrišanu, par medību tiesībām astoņās zemes 
vienībās līdz 2016. gada 31. martam un piecās  līdz 2017.gada 31.martam.

Slēdza līgumu ar biedrību „Medību klubs „Abava”” par medību tiesībām Kul-
dīgas novada pašvaldībai piederošajos piecos zemesgabalos Rendas pagastā.

Slēdza līgumu ar biedrību „MMK Skrunda” par medību tiesībām Kuldīgas 
novada pašvaldībai piederošajos zemesgabalos „Skolotāju pļavas” uz trīs 
medību sezonām – līdz 2017. gada 31. martam.

Veic grozījumus lēmumos
Izdarīja grozījumus Kuldīgas novada Domes Būvniecības komisijas 

nolikumā.
Veica grozījumus nolikuma „Par Kuldīgas novada pašvaldības apbalvoju-

miem” 2. 2. punktā, izsakot to šādā redakcijā: „Kuldīgas novada Goda balva ir 
Kuldīgas novada Domes Apliecinājuma raksts komplektā ar rokas pulksteni, 
kas marķēts ar Kuldīgas novada ģerboni, un naudas balvu 150 euro pēc 
nodokļu nomaksas”.

Atcēla Kuldīgas novada Domes 2014. gada 31. jūlija lēmumu „Par pastāvī-
gā lietošanā bijušajiem neapbūvētajiem zemesgabaliem „Žubītes Jakubovskis”, 
Kurmāles pagastā, ieskaitīšanu rezerves zemes fondā” (prot. nr. 8, p. 95) un 
Kuldīgas novada Domes 2012. gada 27. septembra lēmumu „Par neapbūvēta 
zemesgabala „Žubītes Jakubovskis”, Kurmāles pag., Kuldīgas nov. zemes 
lietošanas tiesību izbeigšanos” (prot. nr. 13, p. 40).

Dažādi
Pieņēma zināšanai darba grupas izstrādāto Kuldīgas novada izglītības 

stratēģijas projektu un sabiedrības pārstāvju priekšlikumus iespējamai novada 
izglītības iestāžu tīkla optimizācijai. Nolēma galīgo lēmumu par Kuldīgas nova-
da izglītības stratēģijas apstiprināšanu pieņemt pēc valsts kompetencē esošo 
jautājumu par ES struktūrfondu finansējumu nosacījumu apstiprināšanas.

Piešķīra ciema statusu perspektīvā apdzīvotai vietai Kauliņciems Rendas 
pagastā.

Izdarīja izmaiņas Kuldīgas novada un Skrundas novada Civilās aizsar-
dzības komisijas personālsastāvā un Kuldīgas novada Domes Sabiedriskās 
kārtības komisijas personālsastāvā, nosakot, ka turpmāk Ivetas Būdenieces 
vietā darbojas Ģirts Kokins, Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes 
Kuldīgas iecirkņa priekšnieks.

Izsludināja konkursu par vispārēja tipa diennakts aptiekas darbību Kuldīgas 
pilsētā. Apstiprināja konkursa nolikumu un komisiju.

Apstiprināja nolikumu „Par nomnieku ieguldījumu atlīdzināšanas kārtību” 
jaunā redakcijā.

Nolēma ar Kuldīgas novada Goda balvu svinīgā pasākumā 2014. gada 
18. novembrī Kuldīgas kultūras centrā apbalvot 11 personas.

Pārņēma no Ēdoles pagasta pārvaldes bilances autobusu „Ford Transit” 
un nodeva to Padures pagasta pārvaldes bilancē. 

Piešķīra Domes priekšsēdētājas pirmajam vietniekam Viktoram Gotfridso-
nam daļēju  ikgadējo  atvaļinājumu  no š. g. 3. līdz 9.novembrim.

Apmaksāja ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakal-
pojumus biedrības „Cilvēks cilvēka labā”  sociālo pakalpojumu centrā  vienai 
kuldīdzniecei. 

Domes 2014. gada 30. oktobra sēde
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Kamēr Kuldīga ir virzībā uz 
Latvijas Mākslas akadēmijas 
(LMA) filiāles atvēršanu, pilsēta 
iesaistās dažādos radošajos noti-
kumos. Oktobrī tādi bijuši trīs.

LMA modes dizaina studentes 
Sigita Sniegs un Simona Veilande 
sadarbojas ar Kuldīgas amatnieci 
Dzidru Osi, lai līdz gada beigām 
radītu prototipus oriģināla dizaina 
apaviem. Projektā tiek novērtētas 
tradicionālās amatniecības prasmes, 
interpretējot tās mūsdienīga dizaina 
risinājumos, kuru pievienotā vērtība 
ir gan atbildība pret kultūras manto-
jumu, reģionu iesaiste profesionālas 
mākslas un dizaina notikumos, gan 
arī vīzija par radošajām industrijām 
kā nišu ekonomiskam atspērienam. 
Projekta mērķis ir veidot plašu dizai-

Rada oriģinālus dizainus

modes dizaina 
studenti, sadarbojo-
ties ar amatniekiem, 

radīs prototipu unikāla 
dizaina apaviem – mo-

dernām pastalām.

Lma funkcionālā dizaina studenti izstrādāja un prezentēja idejas bērnu rotaļu laukumam, 
par iedvesmu ņemot 60. gadu ikonu – burbuļkrēslu.

Studenti no Latvijas un Čehijas radīja prototipus dizaina 
krēsliem brīvdabas kino, iedvesmojoties no Kuldīgas jumtu un 

dakstiņu formām.

na izstrādājumu kolekciju, kombinē-
jot tradicionālās amatnieku prasmes 
un radošu izdomu šādos un līdzīgos 
sociālā dizaina notikumos Kuldīgā. 

Savukārt funkcionālā dizaina 
studenti lektores Ilzes Kundziņas 
un docentes Sandras Levānes vadībā 
izstrādāja pirmās idejas bērnu rotaļu 
laukuma dizainam 60. gadu stilistikā 
1905. gada parkā. Paredzēts izveidot 
divus rotaļu laukums – bērniem no 1 
līdz 5 gadu vecumam un vecākiem 
bērniem. Katras grupas studentu 
darbu pamatā ir 60. gadu dizaina 
objekti – burbuļkrēsls, galda spēle 
„Cirks” un kaleidoskops, kas izman-
toti laukuma koncepcijas izstrādei 
un maketa izveidei. Studenti idejas 
prezentēja speciālistiem, kā arī 
laukuma potenciālajiem lietotājiem 

– bērniem un saņēma atzinību gan 
no vieniem, gan otriem.

23. oktobrī LMA dizaina studenti 
un Čehijas Brno Mendela universi-
tātes studenti sadarbojās un radīja 
dizainu Kuldīgas brīvdabas kino 
krēsliem. Sešas komandas strādāja 
ar Kuldīgai raksturīgajām formām 
un rakstiem. Vienas komandas 
studenti prezentēja maketu krēslam 
ar divām kājām, cita bija radījusi 
šūpuļkrēsla prototipu, kura forma 
aizgūta no Ventas līkločiem, bija 
krēsls zivs spuras formā un tāds, 
kam kā iedvesmas avots izmantotas 
Kuldīgas jumtu un dakstiņu formas. 
Mākslinieku rezidences vadītāja 
Ilze Supe: „Tā kā brīvdabas kino 
notiek visā pasaulē, mēs ceram, ka 
krēslam taps ļoti labs rezultāts un 

tam nākotne būs ne tikai Latvijā, bet 
arī pasaulē.”

Iecere Kuldīgā atvērt Latvijas 
Mākslas akadēmijas filiāli nav 
jaunums – jau ilgāku laiku notiek 
mērķtiecīga virzība uz mākslas 
un radošā klastera izveidi, kurā 
darbosies LMA filiāle, dizaina la-
boratorija, Mākslinieku rezidence 
un citi dalībnieki. Liela uzmanība 

tiks veltīta sadarbībai ar nozares 
ekspertiem – uzņēmējiem, amatnie-
kiem, māksliniekiem, dizaineriem 
un citiem radošiem prātiem no visas 
pasaules, kā arī profesionālās izglī-
tības skolām.

SIgnETa rEImanE, 
sabiedrisko attiecību speciāliste

EDuarDa DamBErga, 
IEVaS BEnEFELDES foto

Septembra vidū Kuldīgas novada Domes 
priekšsēdētāja Inga Bērziņa sveica Ilgu un 
Imantu Baltmaņus 65. gadadienā – dzelzs kā-
zās, kas simbolizē izturību un nelokāmību.

Jautājot, kur abi iepazinušies, pāris atceras, kā 
„atceļojuši” uz Kuldīgu. Stāsta sievas kundze: „Ap-
precējāmies Dundagā, vīrs jau bija tur iedzīvojies, 
man gadījās ieceļot. Arī pēc iepazīšanās un kāzām 
ceļošana turpinājās – 1956. gadā likvidēja Dundagas 
rajonu, vīrs strādāja finanšu nodaļā un viņu pārcē-

la uz Skrundas rajonu. Četrus gadus nodzīvojām      
Skrundā, tad likvidēja arī Skrundas rajonu, mēs 
pārcēlāmies uz Aizputes rajonu, kur nodzīvojām 
vairāk nekā trīs gadus. Kad likvidēja arī Aizputes 
rajonu, mēs nonācām Kuldīgā, te arī nogruntējāmies 
uz 50 gadiem un sagaidījām pensiju.” Savukārt 
Imanta kungs vēl šodien labi atminas, kā ticis pie 
mopēda, kuru izmantojis arī darba vajadzībām: 
„Man savs braucamais bija – vispirms velosipēds, 
pēc tam arī motovelosipēds. Bet tad brālis no Rīgas 
atsūtīja mopēdu „Rīga 1”, tāds vēl nevienam nebija. 

Izturība 65 gadu garumā

Ilga un Imants Baltmaņi aizvadījuši skaistus 65 kopdzīves  gadus.

Imants ir radošs cilvēks, aktīvi 
darbojies teātrī un raksta dzeju.

MAnAI PILSētAI

Ir pavasars, Ventmalā ievas 
zied, 
Un lakstīgalas šai pilsētai 
dziesmiņu dzied. 
Ved Ventai pāri ķiegeltilts 
stalts, 
Nedaudz tālāk rumbas 
ūdenskritums šalc. 
Cauri vecajai pilsētai auto 
trauc, 
Pār veco tiltu Kuldīgā ciemiņi 
brauc, 
Ir svētrīts, skan baznīcas zvani. 
To skaņas tāltālumā trauc. 
Mirdz rītausmā pilsētas 
dakstiņu jumti 
Un jaunceltnes, centrā kas aug, 
Nu mosties tu, pilsēta mana, 
Un plauksti kā ziedošais ārs. 
Vienalga, vai dzeguze zvana, 
Vai rudenī salnas mūs skars, 
Ai, Kuldīga, pilsēta mana, 
Kā saule, kas debesīs mirdz. 
Ik dienu lai rumbas 
ūdenskritums iezvana. 
Mirdz saulē vecais ķieģeļu tilts. 
Ai, Kuldīga, vecā un skaistā, 
Ar dakstiņu jumtiem, kas iztālēs 
mirdz, 
Nu topi tu stalta un cēla 
Kā Kurzemes pērle, kā 
Kurzemes sirds.

Kā aizbraucu uz kādu ciemu, tā 
vesels bars vīru apkārt un brīnās.”

Pārim ir jaukas atmiņas par 
ceļojumiem, kuros ne reizi vien 
gadījies arī kāds piedzīvojums: 
„Reiz Kuldīgā nepārdeva vairāk 
par 200 gramiem sviesta, tāpēc 
aizbraucām uz Kretingu. Iedo-
mājieties – ar motorolleru uz 
Kretingu!” par piedzīvoto stāsta 
vīra kungs. Veikalā pārdevējai 
jautājuši krieviski puskilogramu 
sviesta, bet atbildi par lielu pār-
steigumu saņēmuši latviski un 
nopirkuši, cik gribējuši. 

Imanta kungam ir 91 gads, un, 
kā pats smej, vien tikai deviņi gadi 
un būs vēl viens cipars klāt – 100. 

Darba gados Imants aktīvi dar-
bojies arī zemessardzē – no tās di-
bināšanas dienas. „Pēdējos gados 
štābs liek mani mierā, apliecība ir 
līdz mūža beigām – beztermiņa, 
es skaitos vecākais zemessargs. 
Forma vēl ir, arī steks.” Dienesta 
laikā nācies strādāt arī Kuldīgas 
tirgū un ieviest kārtību, kad vīri 
pie izlejamām alus cisternām 
sākuši skaidrot attiecības. „Pēcāk 
mani ieraudzījuši, viņi ieņēma 
miera stāju un pa gabalu jau svei-
cināja,” atminas Imants.

EDuarDa DamBErga, 
sabiedrisko attiecību speciālista 

teksts un foto



Katru piektdienu 
kooperatīvs „Kuldīgas 
labumi” savu produk-
ciju piedāvā veikala 
„Elvi” apmeklētājiem 
gravas ielā 1.
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no 24. oktobra katru piektdienas pēcpusdienu „Kuldīgas la-
bumu” produkciju var iegādāties veikalā „Elvi”, Gravas ielā 1.

„Pirmā tirdzniecības nedēļas nogale ir pavadīta, un „Kuldīgas 
labumu” komandai ir prieks un gandarījums būt tuvāk pircējiem,” 
pastāstīja kooperatīva vadītāja Elīna Voika. Stendā atrodamas pie-
prasītākās biedru saražotās preces, kā arī dažādi jaunumi, piemēram, 
ogu pastilas, šokolādes trifeles, tauriņi mazajiem džentlmeņiem 
valsts svētku noskaņā.

Otrs kooperatīva jaunums ir dāvanu piedāvājumi svētkiem. 
Strauji tuvojas Ziemassvētki, un, lai atvieglotu dāvanu meklēšanu 
un saiņošanu, „Kuldīgas labumu” komanda ir izveidojusi piedāvāju-
mus dažādām gaumēm – gan izsmalcinātu dāvanu cienītājiem, gan 

īpaši viņam un viņai, kā arī bērniem. Par dāvanu grozu piedāvājumu 
jāinteresējas pie kooperatīva vadītājas Elīnas Voikas (e-pasts: elina.
voika@kuldiga.lv, tālr. 25473680).

Kooperatīvs „Kuldīgas labumi” aktīvi darbojas jau sešus mēne-
šus un nākotnē gatavojas īstenot dažādus projektus un idejas. Šobrīd 
komandā ir 40 biedru, bet daudzi novada ražotāji interesējas par 
iespējām iestāties kooperatīvā..

„Kuldīgas labumi” oktobrī nāca klajā ar diviem jaunumiem. 
Projekts tiek īstenots sadarbībā ar veikalu „Elvi”, kas patiešām 
atbalsta savējos.  

SIgnETa rEImanE, sabiedrisko attiecību speciāliste
KrISTĪnES šImPErmanES foto

„Kuldīgas labumi” tirgojas „Elvi” Kuldīgas novada Dome 
aicina iedzīvotājus apmeklēt 

Latvijas republikas proklamēšanas 
96. gadadienas pasākumus

18. novembrī:
16.00 –  Kuldīgas novada Goda balvas pasniegšanas ceremonija   
 Kuldīgas kultūras centrā; 
17.30 –  Latvijas Valsts prezidenta Andra Bērziņa svētku 
 uzrunas translācija;
 Rīgas Doma zēnu kora koncerts Kuldīgas kultūras centrā;
18.30 –  Gaismas ceļš Liepājas ielā.

Latvijas valstij pirmie pastāvēša-
nas gadi (1918. g. – 1920. g.) bija 
ļoti smagi un sarežģīti. 

Latvija bija kara izpostīta zeme, 
kurai joprojām draudēja ārējais 
uzbrukums, bija savi slepenie un 
atklātie ienaidnieki, jaunajai valstij 
nebija savas armijas. Līdz ar valsts 
izveidošanu sākās Brīvības cīņas, 
kuras parasti iedala trīs posmos.

1918. gada decembris – 
1919. gada februāris
1918. gada 4. decembrī Maskavā 

izveidojās Latvijas Padomju pagaidu 
valdība ar Pēteri Stučku priekšgalā. 
Dažas dienas pēc tam lielinieku 
armija iebruka Latvijā, 3. janvārī 
ieņēma Rīgu, okupēja Latviju līdz 
Ventai. Latvijas pagaidu valdība 
pārcēlās uz Liepāju.

Lai cīnītos pret bīstamāko ie-
naidnieku – lieliniekiem, formējās 
militārās vienības: no vietējiem 

vācbaltiem izveidojās Baltijas lan-
desvērs, no vācu armijas karavīriem 
tika veidota brīvprātīgo vienība 
– Dzelzsdivīzija, kuru komandēja 
ģenerālis Rīdigers fon der Golcs, 
un Atsevišķais latviešu strēlnieku 
bataljons, kuru komandēja Oskars 
Kalpaks. Latvijas pagaidu valdība 
bija spiesta noslēgt līgumus ar 
vāciešiem, lai kopīgi cīnītos pret 
lieliniekiem.

1919. gada februāris –
 jūnijs
3. martā sākās uzbrukums lie-

linieku frontei pie Rudbāržiem un 
Skrundas. Pēc Latvijas brīvprātīgo 
nodaļas vadīja O.Kalpaka nāves 
6. martā vadību pārņēma Jānis 
Balodis. Marta vidū lielinieki bija 
atspiesti līdz Olainei.

Sekmīgi uzsākto Latvijas atbrī-
vošanu pārtrauca vācu karaspēka 
16. aprīļa apvērsums Liepājā, kas 

līdz galam neizdevās. Un Pagaidu 
valdības daļa patvērās uz angļu ka-
rakuģa „Saratova”. Vācieši izveidoja 
sev paklausīgu valdību ar mācītāju 
Andrievu Niedru priekšgalā. Līdz 
ar to Latvijā reāli pastāvēja trīs val-
dības: P.Stučkas lielinieku valdība, 
kuru atbalstīja Padomju Krievija, 
A.Niedras valdība, kas aizstāvēja 
vācu intereses, un Latvijas pagaidu 
valdība ar K.Ulmani priekšgalā, ko 
atzina Antantes valstis.

22. maijā Landesvērs un Dzelzsdi-
vīzija ieņēma Rīgu, lielinieki atkāpās 
Krustpils virzienā. Latvijas pagaidu 
valdība izveidoja Ziemeļlatvijas bri-
gādi, kurā kopā ar latviešiem cīnījās 
arī igauņi.  Maija vidū igauņu un 
latviešu spēki gāza padomju varu visā 
Vidzemē un ieņēma Cēsis. Vāciešiem 
bija citi plāni, viņi negribēja pieļaut 
ne neatkarīgas Latvijas, ne Igaunijas 
valsts izveidošanos, tāpēc Landesvērs 
un Dzelzsdivīzija devās uzbrukumā 
Ziemeļlatvijas brigādei. 22. jūnijā 

kopīgiem igauņu un latviešu spēkiem 
izdevās sakaut vācu apvienotos spē-
kus. Krita A.Niedras valdība.

3. jūlijā tika parakstīts Straz-
dumuižas pamiers, saskaņā ar to 
vāciešiem bija jāpamet Latvija.

1919. gada jūlijs – 
1920. gada februāris
1919. gada jūlijā vācu spēki pār-

vietojās uz Jelgavu, kur tika veidota 
jauna Rietumkrievijas armija. Par 
tās virspavēlnieku kļuva dēkainis 
Pāvels Bermonts, pašpasludinātais 
kņazs Avalovs. Viņa darbības mērķi 
bija kopā ar vāciešiem sakaut Latvi-
jas armiju un iznīcināt Latvijas val-
sti, tad doties pret boļševikiem, lai 
atjaunotu monarhiju Krievijā. Ber-
monta armijai pievienojās R. fon der 
Golcs ar palikušajām vācu vienībām. 
8. oktobrī sākās nozīmīgākais ber-
montiešu uzbrukums – uzbrukums 
Rīgai, kas tika apturēts Pārdaugavā. 

Pilsētu aizstāvēja brīvprātīgie un 
Antantes valstu flote. Izšķirošie 
notikumi risinājās novembrī. Svarī-
gākais brīdis bija 11. novembris, kad 
tika atbrīvota Pārdaugava. Latviešu 
spēkus komandēja pulkveži J.Balo-
dis un P.Radziņš.

Rīgas atbrīvošanas dienā 11. no-
vembrī tika nodibināts augstākais Lat-
vijas armijas apbalvojums, ko piešķir 
par īpašu varonību kaujās, –  Lāčplēša 
kara ordenis ar devīzi „Par Latviju”. 
Katru gadu 11. novembrī svinam 
tautas varoņspēka – Lāčplēša svētkus.

Līdz novembra beigām P.Ber-
monta armija tika padzīta no Lat-
vijas. 1920. gada janvārī Latgali no 
lieliniekiem atbrīvoja apvienotie 
latviešu un poļu spēki. 1920. gada 
februārī Brīvības cīņas bija beigušās. 
Latvijas sabiedrībā bija nostiprinā-
jusies valstiskuma apziņa un demo-
krātiskas attīstības modelis.

SanITa ErmanE, Kuldīgas Centra 
vidusskolas vēstures skolotāja

Pasākumi Lāčplēša dienā
Lāčplēša dienā, 11. novembrī, notiks vairāki pasākumi, kuros 

aicināti piedalīties Kuldīgas novada iedzīvotāji – mazi un lieli 
interesenti.

Lāčplēša diena sāksies ar pasākumiem bataljona štābā, 
Ventspils ielā 102. 
No 10.00 līdz 14.00 Kuldīgas novada skolu jaunieši varēs 
apmeklēt bataljonu un iepazīties ar zemessargu ikdienu.
14.10 – parādes personālsastāva un tehnikas gatavošana parādei.
16.00 – Pilsētas laukumā parādes kulminācija.
17.00 – piemiņas brīdis brīvības cīnītājiem Annas kapos.

31. oktobrī notika piektā 
gadskārtējā Kuldīgas nova-
da muzeja rīkotā konference. 

Šogad referātus par tēmu 
„Pirmais pasaules karš un Kur-
zeme” lasīja Latvijas Kara 
muzeja pētnieks Klāvs Zariņš, 
profesors Vitālijs Šalda, vēstur-
nieks Pēteris Pabērzs, Kandavas 
novada muzeja vēsturnieks 
Agris Dzenis, Tukuma muzeja 
speciāliste Inta Dišlere, Vents-
pils Piejūras brīvdabas muzeja 
vēsturnieks Artūrs Tukišs, kā arī 
konferences veidotāja, Kuldīgas 
novada muzeja pētnieciskās 
nodaļas vadītāja Jolanta Me-
diņa. Piedāvājam iepazīties ar 
J.Mediņas referāta „Pirmā pa-
saules kara ieviestās pārmaiņas 
kuldīdznieku ikdienā” tēzēm:

„Kara sākumā Kuldīgā dzī-
voja dažādu nacionalitāšu ie-
dzīvotāji – latvieši, vācieši, 
krievi un ebreji. Tuvojoties 
karadarbībai, 1915. gadā varas 
iestādes deportēja vairākas 

iedzīvotāju grupas, kuras uz-
skatīja par potenciālām vāciešu 
atbalstītājām. Pirmām kārtām 
tie bija vācu tautības piederīgie.  
Līdzīgs liktenis piemeklēja arī 
Kuldīgas  ebrejus. 1915. gada 
sākumā Krievijas cara armijas 
virspavēlnieks izdeva dekrētu 
par 40 000 ebreju tautības iedzī-
votāju izraidīšanu no Kurzemes. 
Pēc kara pilsētā atgriezās mazāk 
nekā puse ebreju. 

1915. gadā, vāciešiem tuvo-
joties,  uz Krieviju tika pārvestas 
fabrikas „Vulkāns”  mašīnas. 
Viss notika lielā steigā. Kopā ar 
iekārtām uz Krieviju aizbrauca 
arī cilvēki, kuri strādāja ar šīm 
mašīnām un tās pārzināja. Fab-
rika palika tukša. Izbraukušajām 
ģimenēm tika solīts, ka, karam 
beidzoties, kopā ar mašīnām un 
darbgaldiem viņi varēs atgriez-
ties Kuldīgā. Taču tā nenotika. 
Krievijā sākās revolūcija, un šīs 
ģimenes tika ierautas revolūci-
jas virpulī. 

Pirmais pasaules karš ieviesa 
pārmaiņas izglītības sistēmā. 
1914. gadā mācības skolās 
turpinājās, bet jau 1915. gadā, 
kad Kuldīgai pietuvojās vācu 
karaspēka daļas, liela daļa skolu 
savu darbību pārtrauca. Vairākās 
skolās apmetās vācieši, sākās 
jukas. 

Baltijas skolotāju seminārā 
beigu eksāmeni notika jau aprīlī. 
Kad vāciešu patruļas tuvojās 
Kuldīgai, beigšanas apliecības 
saņēmušie semināristi kopā ar 
bēgļu straumi atstāja Kuldīgu. 
Seminārā palika tikai kalpo-
tāji un viens audzēknis, kurš 
apsargāja semināra inventāru. 
Zīmīgi, ka ar šiem notikumiem 
beidzās 30 gadu ilgais Baltijas 
skolotāju semināra darbības 
laiks Kuldīgā. 

Gan pilsētā, gan laukos bija 
palicis maz cilvēku. Lielākā 
daļa bija devusies bēgļu gaitās, 
lauku mājas bija tukšas. Daudzi 
vīrieši brīvprātīgi bija iestā-

Svētku nedēļa 
Kuldīgas novada muzejā

18. novembrī  ikviens aicināts bez maksas apmeklēt Kuldīgas 
novada muzeju, lai apskatītu vēstures ekspozīcijas „Kuldīga 
pirms mums” pirmo kārtu, kas stāsta par pilsētas pirmsākumiem. 
Vēstures ekspozīcija pilnā apmērā tiks atklāta 2015. gada vasarā.

No 10. līdz 21. novembrim muzejs skolēnu grupām piedāvā 
patriotisku nodarbību sēriju. Atgādinām, ka muzeja nodarbības 
Kuldīgas novada skolēniem ir bez maksas, lūdzam pieteikt klases 
pa tālr. 63324618.

Brīvības cīņas 

Pirmais pasaules karš un Kurzeme

jušies strēlnieku bataljonos un aizgājuši 
karot. Visa latviešu inteliģence, tai skaitā 
arī skolotāji, bija aizbēguši uz Krieviju, 
palikušas galvenokārt bija sievietes, sirm-

galvji, bērni un pusaudži.” 
KrISTa janSOnE, Kuldīgas novada muze-
ja mārketinga un izglītības nodaļas vadītāja

EDuarDa DamBErga foto

Klāvs zariņš, Latvijas Kara muzeja pētnieks, klātesošajiem nolasīja referātu „Vācu okupāci-
jas vara. Kurzemes apgabala militārā pārvalde 1915. – 1917. gadā”.
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Kuldīgas novada Dome nolēma 
izglītības stratēģijas galīgās 
redakcijas apstiprināšanu atlikt, 
jo piedāvātie varianti nepārlieci-
nāja sabiedrības vairākumu. 

Nav arī skaidrības par ES struk-
tūrfondu finansējuma nosacījumiem, 
ar kuriem šobrīd aktīvi strādā Iz-
glītības un zinātnes ministrija. 
Pašlaik tiek izvērtēta un aktualizēta 
Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma 
tehnikuma (KTTT) stratēģija un 
apspriesti risinājumi vienota, moder-
na mācību kompleksa izveidei, lai 
radītu apstākļus KTTT kā profesio-
nālas izglītības kompetences centra 
turpmākai attīstībai, piesaistot nozī-
mīgas ES struktūrfondu investīcijas. 
Kuldīgas novada pašvaldība turpina 
sadarbību ar Latvijas Mākslas aka-
dēmiju (LMA), meklējot labākos 
risinājumus LMA Kuldīgas filiāles 
izveidei, piesaistot ES finanses.

Lai paaugstinātu konkurētspēju 
un uzlabotu dzīves kvalitāti, pērn 
tika izvirzīts mērķis izstrādāt pa-
matotus priekšlikumus Kuldīgas 
novada izglītības nozares attīstībai. 
Speciāli izveidota darba grupa snie-
dza priekšlikumus izglītības iestāžu 
tīkla optimizācijai. Tika analizētas 
novada skolas, izvērtēts pedagogu 
un audzēkņu skaits, sastāvs, sasnie-
gumi u.c. kritēriji. 

Jau pirms tam, kad tika izsludinā-
ta Kuldīgas novada izglītības stratē-
ģijas publiskā apspriešana, Kuldīgas 
novada Dome saņēma vēstules no 
izglītības iestādēm, to padomēm ar 
priekšlikumiem izglītības iestāžu 
optimizācijai. Strādājot un veidojot 
izglītības stratēģiju, darba grupas 
pārstāvji tikās ar dažādām mērķgru-
pām – Kuldīgas Centra vidusskolas 

Oktobra nogalē Kuldīgas tehnoloģiju un 
tūrisma tehnikumā sākās nodarbības Jau-
no zellīšu skolas audzēkņiem, kuri apguva 
pamatiemaņas pavāra, konditora, galdnie-
ka un automehāniķa arodā.

Uz pirmo nodarbību bija ieradušies vairāk 
nekā 40 pamatskolēnu. Jaunos pavārus apmācīja 
skolotāja Anita Bērziņa, konditorus – Solvita 
Austruma, galdniekus – Dzintars Frīdbergs un 
automehāniķus – Gatis Učs.

Jauno zellīšu skola ir profesionālās ievirzes 
kursi, kas darbojas kā palīgs profesijas izvēlē 
vispārizglītojošo skolu skolēniem. Nodarbības 
skolā notiek vienu mācību gadu un ir bez mak-
sas. Beidzot kursus, skolēniem tiek piešķirta 
apliecība

Jauno zellīšu skola gaida 6., 7., 8. un 9. klašu 
skolēnus.

SIgnETa rEImanE, 
sabiedrisko attiecību speciāliste

Publicitātes foto

25. oktobrī Ogres mūzikas 
skolā notika fotogrāfijas 
seminārs „Egona Spura ceļš”, 
kurā piedalījās arī Kuldīgas 
fotoklubs „Divas upes” un 
vadītāja Ieva Benefelde guva 
panākumus.

Seminārā pulcējās vairāk nekā 
simts profesionāļu un interesentu 
no visas Latvijas, kā arī no tuvē-
jām kaimiņvalstīm.

Šīgada semināra tēma –  „Per-
soniskais dokumentālajā foto-
grāfijā”. Pasākuma pirmajā daļā 
par personiskā atklāsmi dažādu 
autoru darbos stāstīja fotogrāfs 
un pedagogs Andrejs Grants.  Ar 
saviem meklējumiem personiska-
jā stāstā dalījās arī fotogrāfe no 

Igaunijas Birgita Puve un Lietu-
vas pārstāvis Vitautas Stanionis.

Otrajā daļā – fotomaratonā – 
ar 15 minūšu fotosēriju prezentā-
cijām uzstājās autori no Latvijas 
un Krievijas: Maksima Gonča-
rova darbus prezentēja kolēģis 
no Pleskavas, Ieva Benefelde 
pārstāvēja Kuldīgas fotoklubu 
„Divas upes”, Andrejs Kokšarovs 
(Pleskava) un rīdzinieki Velga 
Kūkuma, Viktors Ozoliņš, Jus-
tīne Buliņa, Reinis Fjodorovs, 
Rolands Parts.

Tieši šos astoņus dalībniekus 
seminārā vērtēja klātesošie, katrs 
nobalsojot par savu simpātiju. 
I.Benefelde ieguva 3. vietu par 
vienas dienas iemūžināto foto-
stāstu atkarīgo ārstēšanas iestādē 

Lēnu mācītājmuižā. 1. vietu sa-
ņēma A.Kokšarovs, kurš skatītāju 
sirdis piesaistīja ar projektu, 
fotografējot reliģiskos gājienus 
savā apkaimē. 2. vietā V.Kūkuma, 
izstāstot aizraujošu fotostāstu 
par ģimenes atkalsatikšanos un 
atkalatgūšanu Sibīrijā.

Seminārs, kuru organizē Ogres 
fotoklubs, notiek jau sesto reizi 
un ieguvis stabilu un nozīmīgu 
vietu Latvijas fotogrāfu vidē. 
Fotodienās oktobrī Ogrē notiek 
arī meistarklases, izstādes, kā arī 
tikšanās ar autoriem. 

SIgnETa rEImanE, 
sabiedrisko attiecību speciāliste
SInTIjaS VErPaKOVSKaS foto

Izglītības stratēģiju atliek
un Kuldīgas Alternatīvās sākum-
skolas padomi, novada metodisko 
apvienību vadītājiem, V.Plūdoņa 
Kuldīgas ģimnāzijas pedagogiem.

Šogad maijā atkārtoti tika pre-
zentēts novada izglītības stratēģijas 
projekts, piedāvājot trīs iespējamos 
izglītības iestāžu optimizācijas va-
riantus. Un maija beigās Kuldīgas 
novada Dome pieņēma lēmumu 
izglītības stratēģijas projektu nodot 
publiskai apspriešanai līdz 1. oktob-
rim. Publiskā apspriešana notika 23. 
septembrī Kuldīgas novada Domē, 
piedalījās 78 dalībnieki – vecāki, 
skolotāji, interesenti. 

Bija arī vairākas vēstules no 
izglītības iestādēm – Kuldīgas pa-
matskolas skolotāju kolektīva un 
vecākiem ar priekšlikumu saglabāt 
Kuldīgas pamatskolu no 1. līdz 9. 
klasei (1654 paraksti), V.Plūdo-
ņa Kuldīgas ģimnāzijas (VPKĢ) 
direktores J.Jansones vēstule ar 
piedāvāto modeli, Kuldīgas Alter-
natīvās sākumskolas vecāku vēstule 
ar priekšlikumu izglītības iestāžu 
optimizācijai (305 paraksti).

Publiskās apspriešanas laikā 
sabiedrība tika aicināta aizpildīt 
anketas un atzīmēt vēlamo variantu 
no darba grupas trim izstrādātajiem 
vai izteikt citus priekšlikumus. 
Līdz 1. oktobrim Kuldīgas novada 
pašvaldība saņēma anketas ar 500 
parakstiem. Par 1. variantu, kas 
galvenokārt paredz izveidot sākum-
skolu Piltenes ielā 25 un Ventspils 
ielā 16; ģimnāziju – Mucenieku ielā 
6, Kuldīgas Mākslas un humanitāro 
zinību vidusskolu reorganizēt par 
pamatskolu ar nosacījumu noteikt 
mācības mākslas skolā; Basu skolai 
turpināt strādāt no 1. līdz 6. klasei kā 

Ēdoles pamatskolas filiālei; internā-
tu atvērt pie Vilgāles pamatskolas, 
savu viedokli pauduši 16% anketu 
aizpildītāju jeb 80 cilvēku. Par 2. 
variantu, kas piedāvā pakāpenisku 
(vairāku gadu garumā) sākumskolas 
un ģimnāzijas izveidi, ir balsojuši 
5% jeb 25 cilvēki. Par 3. variantu, 
kas paredz, apvienojot VPKĢ un 
Kuldīgas Alternatīvo sākumskolu, 
izveidot vidusskolu, ir balsojuši 
49,8% jeb 249, savukārt 29,20% 
jeb 146 cilvēki ir pauduši citus 
priekšlikumus, kas nav darba grupas 

izstrādātajos variantos.
Jāpiebilst, ka par 3. variantu bal-

sojušie lielākā daļa to izvēlējusies 
tāpēc, ka tas nemaina konkrētas skolas 
darbu (Kuldīgas pamatskola, Kuldīgas 
Mākslas un humanitāro zinību vidus-
skola, 142 paraksti). Līdzīga moti-
vācija izvēlēties citus priekšlikumus 
ir bijusi lielākajai daļai no 146, kuri 
izvēlējušies t.s. 4. variantu. Tikai 26 
cilvēki piedāvājuši savus, no darba 
grupas atšķirīgus priekšlikumus.

Šajā laikā izglītības iestādes 
spodrinājušas savu tēlu ar dažādām 

aktivitātēm – ir veidotas pedagogu 
biedrības, dibināta jauno fiziķu skola 
un vecāku interešu grupas. Pašvaldī-
bā rakstiski iesniegtie priekšlikumi 
par darba uzlabošanu konkrētā 
izglītības iestādē acīmredzot tiks 
realizēti nākotnē. Izglītības kvalitā-
tes jautājuma aktualizēšana, veidojot 
novada izglītības stratēģiju, ir bijis 
labs stimuls aktivizēties šajā jomā 
strādājošajiem.

SIgnETa rEImanE, sabiedrisko 
attiecību speciāliste

EDuarDa DamEBrga foto

Septembrī izglītības stratēģijas publiskajā apspriešanā pulcējās 76 interesenti, kuri aizstāvēja savu viedokli un intereses, 
kā arī uzdeva jautājumus darba grupas vadītājam Kasparam rasam (priekšplānā).

Darbojas Jauno zellīšu 
skola 

jauno zellīšu skolā audzēkņi apgūst dažādas pamatiemaņas, tai skaitā salvešu locīšanas mākslu.

Fotoklubam „Divas upes” panākumi

Fotokluba „Divas upes” prezidente Ieva Benefelde seminārā Ogrē par savu 
fotostāstu ieguva 3. vietu. 
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SPOrTa PaSāKumI nOVEmBrĪ

PrOgramma
10.00 – 15.00 – mobilie veselības kabineti un nodarbī-

bas pie manēžas.
10.00 – 15.00 –  „Ronald McDonald House Charities 

Latvija” pediatru autobuss.
Pēc iepriekšēja pieraksta konsultē bērnu acu ārsts un 

otolaringologs (ausu, kakla un deguna ārsts). Konsultācijas 
–  bez maksas. Pieraksts jāveic līdz 5. novembrim, zvanot 
pa tālr. 63322259 (darbdienās no 9.00 līdz 17.00).

11.00 –  15.00 –  mobilās zobārstniecības autobuss 
bērniem, higiēniste Daira Stjopočkina.

11.00 – 15.00 –  mobilais mamogrāfs sadarbībā ar 
„Veselības centru 4”. 

Sievietēm, kuras ir saņēmušas uzaicinājuma vēstuli no 
Nacionālā veselības dienesta, valsts skrīninga programmas 
ietvaros izmeklējums ir bez maksas (uzaicinājuma vēstule 
derīga 2 gadus no izsūtīšanas datuma).

 Ar ģimenes vai ārstējošā ārsta norīkojumu izmeklējumu 
apmaksā Kuldīgas novada pašvaldība.

 Pieteikties pa tālr. 67142840 un 27866655. 
11.30 – 12.30 – nūjošana un vingrošana svaigā gaisā, 

trenere Vineta Baukše.
–––––––––––––––––––––––––––––

11.00 – 15.00 – manēžā darbojas veselības un kon-
sultāciju kabineti:*

• sirds veselības pārbaude (asinsspiediena, holesterīna 
un cukura līmeņa noteikšana), medmāsa Iveta Miņina;

• mākslas terapeita konsultācijas, sertificēta mākslas 
terapeite Anda Lase;

• ģimeņu un pāru konsultācijas, klīniskā psiholoģe Ilona 
Neimane;

• plaušu tilpuma noteikšana, pneimonoloģe Vija Rend-
niece;

• sejas kosmetoloģisko problēmu diagnostika, ietei-
camā kosmētika un terapija, „Veselības centra 4” filiāles 
„Wellslim” kosmetoloģe Rita Baumane;

• osteoporozes (kaulu blīvuma) skrīnings sadarbībā 
ar „Veselības centru 4”, traumatologs, ortopēds, ODM 
speciālists  dr. Dainis Kaņeps;

• kāju vēnu skrīnings sadarbībā ar „Veselības centru 4”, 
dr. Nora Bogdanova.

–––––––––––––––––––––––––––––
11.30 – 15.00 –  nodarbības vingrošanas zālē.*
11.30 – 12.20 –  ritmika pašiem mazākajiem (no 3 līdz 

6 gadiem), „Viva Fitness” skolotāja Helēna. 

12.40 – 13.30 –  ārstnieciskā vingrošana, fizioterapeite 
Nadija Strazdiņa.

13.50 – 14.40 –  mazuļu handlings, fizioterapeite Vineta 
Baukše.

–––––––––––––––––––––––––––––
11.30 – 12.30 un 13.30 – 14.30 –  nodarbības trenažieru 

zālē,* treneris Andis Uplejs.
–––––––––––––––––––––––––––––

12.00 – 15.00 –  nodarbības,  biedrības „Sporta klubs 
„Fitnesa studija””.*

12.00 – 12.50 –  core nodarbība, trenere Santa.
13.00 – 13.50 –  TRX un funkcionālā treniņa paraugde-

monstrējumi, treneri Ivo un Māris.
14.00 – 14.50 –  TRX nodarbība, treneri Ivo un Māris.
Pie „Sporta kluba „Fitnesa Studijas”” būs lielākā sporta 

un diētas uztura veikala  www.Xpower.lv stends un kon-
sultanti.

–––––––––––––––––––––––––––––
* Jums tiek piedāvāta iespēja reģistrācijā saņemt vienu 

ieejas karti uz aktīvās atpūtas nodarbību un vienu ieejas 
karti uz veselības un konsultāciju kabinetu pasākuma 
dienā, sākot no 10.30.

–––––––––––––––––––––––––––––
11.00 –   15.00 –  veselīga uztura pietura „Vesels ēdis”!
11.00 – 15.00 –  piepūšamās atrakcijas, ūdensbumbas 

un dažādas aktivitātes bērniem.
11.00 – 15.00 – ceļojums satiksmes noteikumos junio-

riem kopā ar runci Rūdi un bebru Bruno.
11.00 – 15.00 –  veselīga dzīvesveida konkurss jaunie-

šiem „Cits eksperiments”. 
12.30 –  14.30 –  ceļojošais kauss „Ģimenes spēks 

2014”. 15.00 –  apbalvošana. Balvās – vienas dienas atpūta 
ģimenei Ventspils ūdens piedzīvojumu parkā, dāvanu karte  
vieglatlētikas manēžas apmeklējumam, veselīga uztura 
grozs no Kuldīgas mājražotājiem u. c. balvas. 

–––––––––––––––––––––––––––––
15.30 – 17.30 –  kardiologa, Latvijas Universitātes pro-

fesora Andreja Ērgļa lekcija „Kā nodzīvot līdz 120 gadiem”? 
Dalību lekcijā pieteikt iepriekš pa tālr. 63322259 (darb-

dienās no 9.00 līdz 17.00).
–––––––––––––––––––––––––––––

ORGANIZATORI
Kuldīgas novada Dome, Kuldīgas aktīvās atpūtas 

centrs, 
Kuldīgas novada sporta skola, „Veselības centrs 4”.

ĢIMEŅU VESELĪBAS DIENA
8. novembrī vieglatlētikas manēžā

Nāc! Bezmaksas veselības pārbaudes, 
aktīva ķermeņa un prāta kustināšana!

Lai mudinātu Kuldīgas novada 
iedzīvotājus pievērsties uzņēmēj-
darbībai un realizēt savas idejas, 
Kurzemes biznesa inkubators 
sadarbībā ar Kuldīgas novada 
pašvaldību atklāj ideju konkur-
su „Biznesam ir jābūt”.

Līdz 2014. gada 5. decembrim 
uzņēmīgi ideju autori aicināti ie-
sniegt savas biznesa idejas un iegūt 
vērtīgas balvas.

Dalību konkursā var pieteikt uz-
ņēmumi, kas nav vecāki par diviem 
gadiem, un topošie komersanti, kuri 
savu saimniecisko darbību plāno 
veikt vai veic Kuldīgas novadā. 

Konkursa ietvaros notiks bezmaksas 
radošas un izglītojošas apmācības, 
lai izvērtētu savus iekšējos resursus 
un pielietotu praktiskas domāšanas 
metodes konkurētspējīgu biznesa 
ideju izstrādei, ievērojot 21. gad-
simta patērētāja un tirgus prasības. 
Būs arī diskusiju pasākums ar 
mentoriem, kurā dalībnieki varēs 
saņemt ieteikumus un atbildes uz 
sev interesējošajiem jautājumiem.

Konkursa nolikums, pieteikuma 
veidlapa un aktuālā informācija 
pieejama organizatoru mājaslapās: 
www.kbi.lv un www.kuldiga.lv.

SIgnETa rEImanE, sabiedrisko 
attiecību speciāliste

Lai Krievijas importa aizlieguma 
dēļ stabilizētu cenas un kopējo 
situāciju tirgū lauksaimniecības 
un pārtikas produktiem, Eiropas 
Komisija publicējusi Deleģēto 
regulu, ar ko nosaka pagaidu ār-
kārtas atbalsta pasākumus augļu 
un dārzeņu ražotājiem.

Par ābolu, burkānu, kāpostu un 
ziedkāpostu izņemšanu no tirgus un 
bezmaksas izplatīšanu, ražas priekš-
laicīgu novākšanu vai nenovākšanu 
tiek piešķirta finansiāla palīdzība. 
Atbalsts tiks sniegts līdz 31. decem-
brim vai brīdim, kad tiks sasniegtas 
3000 tonnas.

Bezmaksas izplatīšanas noteiku-

mu projektā paredzēts plašs klāsts – 
labdarības organizācijas un fondi, 
vispārizglītojošās iestādes, bērnu 
atpūtas nometnes, slimnīcas, veco 
ļaužu pansionāti vai sociālās aprūpes 
centri, soda izciešanas vietas.

Produktu saņēmējam jāaizpilda 
dokumenti par piegādātajiem pro-
duktiem un produktu saņemšanas 
dokumentācija (prasības noteiktas 
regulas 543/2011 83. pantā). Jāatzī-
mē, ka piegādātie produkti nedrīkst 
aizvietot iestāžu regulāros produktu 
iepirkumus.

Zemkopības ministrija ir izstrā-
dājusi Ministru kabineta noteikumu 
grozījumus, lai augļu un dārzeņu 

ražotāji pēc iespējas ātrāk varētu 
īstenot ārkārtas pasākumus – veikti 
grozījumi Ministru kabineta 2011. 
gada 21. jūnija noteikumos nr. 453 
„Noteikumi par augļu un dārzeņu 
ražotāju organizāciju atzīšanu, to 
darbības nosacījumiem un kontroli, 
kā arī kārtību, kādā piešķir, adminis-
trē un uzrauga Eiropas Savienības 
atbalstu augļu un dārzeņu ražotāju 
organizācijām”, kas pieņemti š.g. 
7. oktobrī.

Eiropas Komisijas Deleģētā 
regula nr. 1031/2014 tika publicēta 
2014. gada 29. septembrī.

SIgnETa rEImanE, 
sabiedrisko attiecību speciāliste

Kuldīgas Galvenā bibliotēka, 
piedaloties kultūras projekta 
konkursā, saņēmusi vairāk nekā 
50 grāmatu kolekciju, kuras būs 
pieejamas ne tikai pilsētas, bet arī 
pagastu iedzīvotājiem.

Vasarā izsludinātajā Latvijas 
Bibliotekāru biedrības un Latvijas 
Nacionālās bibliotēkas kultūras 
projektā „Augstvērtīga tulkotā un 
oriģinālliteratūra bibliotēkās” tika 
iesniegti 74 projekti, no kuriem at-
balstīti 55, iesaistot 456 bibliotēkas. 
Tos izvērtēja eksperti – pārstāvji no 
Valsts kultūrkapitāla fonda, Latvijas 
Nacionālās bibliotēkas un Latvijas 
Bibliotekāru  biedrības. Vērtējot 
projektus, īpaši tika ņemts vērā 
pamatojums grāmatu kolekcijas 
nepieciešamībai.

Projekta mērķis ir sekmēt augstas 
kvalitātes daudzveidīgas literatūras 

izdevumu pieejamību Latvijas pub-
liskajās bibliotēkās.

Paredzēts, ka tiks veidotas grāma-
tu kopas, kas apceļos pagastu biblio-
tēkas, tā kā ar augstvērtīgiem tulkotās 
un oriģinālliteratūras darbiem varēs 
iepazīties ikviens interesents. Grā-
matas mācību procesā ir noderīgas 
skolotājiem, piemēram, „Mūsdienu 
literatūras teorijas”, „Gunārs Prie-
de. Dzīve un darbi (1959 – 1968)”, 
„Rūdolfs Blaumanis: teksts un kon-
teksts”, „Imants Ziedonis. Piederības 
meklējumi, brīvības treniņš”, „Spāņu 
dzejas antoloģija. 20. gs.”, „Rīgas 
teksts. Augusta Deglava romānam 
„Rīga” 100” u.c.

Grāmatu kolekcija apskatāma: 
http://ej.uz/katalogs_projekts

Projektu finansēja Valsts kultūr-
kapitāla fonds.

SIgnETa rEImanE,
 sabiedrisko attiecību speciāliste

8.XI 10.00 Ģimeņu veselības diena; KNSS manēža, Dzirnavu iela 13, Kuldīga
8.XI 16.00 „Schenker” līga volejbolā vīriešiem: ASK/Kuldīga-DU  
 KNSS halle, Piltenes iela 25, Kuldīga
8.XI 18.30 LČ volejbolā 1. līgā vīriešiem: Kuldīgas NSS – Madona 
 KNSS halle, Piltenes iela 25, Kuldīga
9.XI 15.00 LČ volejbolā 1. līgā vīriešiem: Kuldīgas NSS – Valka  
 KNSS halle, Piltenes iela 25, Kuldīga
11.XI 10.00 Kuldīgas novada atklātās skolēnu sacensības veiklības stafetēs  
 KNSS manēža, Dzirnavu iela 13, Kuldīga
15.XI 10.00 Kuldīgas novada atklātais čempionāts 64 lauciņu dambretē 
 KNSS dambretes klubs, Kalna iela 6, Kuldīga
15.XI 11.00 Zibensturnīrs futbolā; KNSS halle, Piltenes iela 25, Kuldīga
15.XI 12.00 Kuldīgas novada atklātais čempionāts vieglatlētikā
 KNSS manēža, Dzirnavu iela 13, Kuldīga
15.XI 13.30 LJBL-LR čempionāts basketbolā 1. divīzijā U-15
 KNSS sporta nams, Virkas iela 13, Kuldīga
15.XI 15.00 LJBL-LR čempionāts basketbolā 2. divīzijā U-17  
 KNSS sporta nams, Virkas iela 13, Kuldīga
16.XI 10.00 Kuldīgas novada atklātais čempionāts volejbolā 
 KNSS halle, Piltenes iela 25, Kuldīga
22.XI 13.00 Latvijas meistarsacīkstes florbolā 1. līgā: Kuldīga – „Apelsīns”  
 KNSS halle, Piltenes iela 25, Kuldīga
22.XI 14.00 LJBL-LR čempionāts basketbolā 1. divīzijā U-15  
 KNSS sporta nams, Virkas iela 13, Kuldīga
22.XI 15.30 LJBL-LR čempionāts basketbolā 2. divīzijā U-17  
 KNSS sporta nams, Virkas iela 13, Kuldīga
22.XI 16.00 Latvijas telpu futbola čempionāts 1. līgā 
 KNSS halle, Piltenes iela 25, Kuldīga
23.XI 10.00  Kuldīgas novada atklātais čempionāts volejbolā sievietēm 
 KNSS sporta nams, Virkas iela 13, Kuldīga
23.XI 13.00 LČ volejbolā, 1. līga vīriešiem: Kuldīgas NSS – VK „Ozolnieki”  
 KNSS halle, Piltenes iela 25, Kuldīga

Biznesam  
ir jābūt

Bibliotēkai jaunas grāmatas

Atbalsts augļu un dārzeņu ražotājiem

Līdz gada beigām iedzīvotāji tiek aicināti iesaistīties 
jaunā zinātniskā pētījuma „Kuldīga. Laiki, cilvēki un 
ainava” tapšanā, sniedzot informāciju par senākiem 
laikiem.

Zinātniskā pētījuma „Kuldīga. Laiki, cilvēki un ainava” 
grāmatas veidotāji vēlas iegūt plašāku informāciju, atmiņas, 
aprakstus vai fotogrāfijas par vietām un notikumiem:

• kur pie Ventas bijušas peldētavas (pirms kara, padomju 
gados); 

• kur bijušas plostu siešanas vietas;
• kur Ventā bija brasli;
• kur notikušas zaļumballes;
• kurās vietās lauzti dolomīti (kuros laikos);

• kur atradās ķieģeļcepļi (kurā laikā, cik ilgi);
• ziņas par Veckuldīgas muižas vietu. Kas tur bija, kas 

notika;
• kur Kuldīgā atradās tālo autobusu pietura (autostacija), 

kamēr nebija apvedceļa ar jauno tiltu?
Informāciju var iesniegt katru darbdienu Kuldīgas nova-

da Domē, Baznīcas ielā 1, 1. stāvā, kā arī Kuldīgas novada 
muzejā, Pils ielā 5, 1. stāvā (darbdienās un brīvdienās).

Plašāka informācija saņemama no Kuldīgas novada 
pašvaldības vecpilsētas projektu speciālistes Sintijas Vīto-
liņas, tālr. 29170106, 29579088; Kuldīgas novada muzeja 
direktores Daces Bumbieres, tālr. 29150644, 63322364.

SIgnETa rEImanE, sabiedrisko attiecību speciāliste

Iedzīvotājus aicina iesaistīties pētījumā

PAZIņOJUMS 
par sabiedrības informēšanu

Pēc Kuldīgas novada pašvaldības pasūtījuma tiek izstrādāts teh-
niskais projekts „Sociālā dienesta ēkas energoefektivitātes uzlabošana 
Dzirnavu ielā 9, Kuldīgā, Kuldīgas novadā”.

Projekta ietvaros paredzēta ēkas renovācija (ārsienu siltināšana, 
jumta seguma nomaiņa, inženierkomunikāciju rekonstrukcija), lai uz-
labotu energoefektivitāti, kā arī, izmantojot arhitektoniskos izteiksmes 
līdzekļus, iekļaut ēku Kuldīgas vecpilsētas arhitektoniskajā struktūrā.

Tehnisko projektu izstrādā SIA „Projektēšanas birojs AUSTRUMI”.



C mYK

2014. gada 6 . novembris

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 reimane, 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

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 Izstādes mākslas namā
Līdz 21. novembrim Kuldīgas Mākslas namā apskatāmas divas iz-
stādes: Oles Lindkvista „Ziemas ceļš” un ceļojošā izstāde „Dzejas 
brauciens”. 

Ole Lindkvists ir izstādījis lielformāta fotogrāfijas (Latvijas ziemas 
ainavas), melnbaltus gleznojumus un ogles zīmējumus. Savukārt Dzejas 
brauciena izstāde sniedz informatīvu un vizuālu ieskatu par šo projektu. 
Izstādes apmeklētāji var apskatīt mākslinieces Alisas Javitsas (Somija) 
fotogrāfijas un videofilmu no 2011. gada brauciena, izšķirstīt albumu, kurā 
savāktas fotogrāfijas no iepriekšējo gadu braucieniem, kā arī noklausīties 
Dzejas braucienu dalībnieku dzejoļus pašu lasījumā. 

Izstādes kuratore: Ieva Vītola-Lindkvista.

23. novembrī 
Svecīšu vakars Kuldīgas pilsētas kapsētās:

14.00 – Meža kapos, 
15.00 – Kalna kapos, 
16.00 – Annas kapos. 

ēDOLē
 15. novembrī 19.00 Ēdoles kultūras 

namā – Latvijas Republikas proklamēšanas 
96. gadadienai veltītajā pasākumā svētku 
koncertu sniegs kultūras nama un Ēdoles 
pamatskolas pašdarbnieki; 21.00 – balle. 
Ieeja brīva.

guDEnIEKOS
8. novembrī svecīšu vakars – 15.00 

Kunču kapsētā; 15.50 Ūdru kapsētā; 16.40 
Kumsteru kapsētā.

15. novembrī 19.00 kultūras namā – 
Latvijas valsts svētku pasākumā godinās 
čaklākos darba darītājus un sveiks šī gada 
sakoptāko sētu īpašniekus.

Līdz  30. novembrim kultūras namā – 
Inta Rezevska gleznu izstāde.

ĪVanDē
No 3. novembra Īvandes muižas ka-

mīnzālē apskatāmi Īvandes mākslinieces 
Marijas Freibergas darbi.

16. novembrī 10.00 Īvandes muižā 
notiks Ēdoles un Īvandes atklātās kāršu 
spēles „Zolīte” turnīra 1. kārta.

KaBILē
16. novembrī 11.00 pagasta pārvaldes 

zālē tiek atsāktas kristīgās nodarbības 
bērniem no 7 līdz 15 gadiem. Uz tikšanos 
gaidīs draugi no komandas „Maranatha”.

18. novembrī 19.00 saieta namā  –  LR 
proklamēšanas gadadienas pasākumā pie-
dalīsies Andris Bērziņš ar koncertprogram-
mu „Andra Bērziņa balzams jeb Cher Ami”. 
Ieeja bez maksas. (Līdzi jāņem svecīte, lai 
pēc koncerta varētu atstāt savu gaismas 
staru gaišākai Kabilei un Latvijai.)

KurmāLē
Līdz 10. novembrim – konkurss „Mans 

sveiciens Latvijai”. Aicinām izgatavot dā-
vanu Latvijai, atspoguļojot valsts karoga 
krāsas (piespraudes, rokassprādzes, 
atklātnītes u.c.). Darbi jāiesniedz kultūras 
darbu organizatorei. Tālrunis 29257707.

Līdz 24. novembrim pagasta vēstures 
istabā izstāde „Ar domu par savu Latviju. 
LTF-25”.

8. novembrī svecīšu vakars: 11.00 
– Ēmu kapsētā; 11.30 – Pūču kapsētā; 
12.00 – Pūķu kapsētā; 12.30 – Viļenieku 
kapsētā; 13.00 – Vilgāles kapsētā; 14.00 – 
Paulīnes kapsētā; 14.30 – Siliņu kapsētā; 
15.00 – Kurmāles kapsētā; 15.30 – Segļu 
kapsētā.

16. novembrī 15.00 pagasta pasākumu 
zālē – svētku koncerts „Manai Latvijai”. 
Piedalās vīru koris „Dziedonis” un Kurmāles 
pagasta amatiermākslas kolektīvi; 20.00 
– atpūtas vakars. Spēlē Arnis Blūms no 
Talsiem. Biļešu iepriekšpārdošana līdz 10. 
novembrim pie kultūras darba organizato-
res, ieeja – EUR 4; balles vakarā – EUR 5.

18. novembrī 18.00 Pagastmājas pagal-
mā iedzīvotāji aicināti iedegt un nolikt svecīti. 
21. novembrī 14.00 pagasta pasākumu zālē 
tikšanās ar izstādes autori Jolantu Mediņu.

LaIDOS
Novembrī Sermītes bibliotēkā – novad-

pētniecības materiālu izstāde „Sermīte, 
Vanga, Valtaiķi...”.

10. novembrī 9.30 Sermītes bibliotēkā – 
Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļā  Rītausmas 
stunda kopā ar bērnudārza audzēkņiem.

14. novembrī 9.30 Sermītes bibliotēkā – 
bērnu žūrijas pasākums „Astoņi kustoņi un 
astoņi mēs”.

16. novembrī 17.00 Laidu skolas 
zālē – koncerts „Latvijai!” ar Liepājas teātra 
aktrisi Sigitu Jevgļevsku. Ieeja bez maksas. 
Autobuss uz pasākumu 16.30 no Sermītes.

23. novembrī svecīšu vakars – 12.00 
Mācītājkapos; 12.45 Pils Sakaru kapos; 
13.30 Vangas kapos; 14.15 Dumpīšu ka-
pos; 15.00 Ārzes kapos; 15.45 Laidu kapos.

PaDurē
9. novembrī 16.00 Padures kapsētā – 

svecīšu vakars.
10. novembrī 18.00 pagasta pārvaldē – 

Ineses Prisjolkovas seminārs „Sievišķīgas 
sievietes vissvētākie pienākumi”.

15. novembrī 18.00 pasākumu zālē 
Deksnē – svinot Latvijas valsts dzimšanas 
dienu, Padures pagasta Goda balvas pa-
sniegšana un koncerts. Piedalās Padures 
pagasta pensionāru un sieviešu ansamblis 
un Padures bērni. Pēc pasākuma balle, 
spēlēs grupa „Lustīgais blūmīzers”.

20. novembrī 18.00 pasākumu zālē 
Deksnē –  floristikas nodarbībā gatavosim 
Adventes vainagus Iritas Gulbes vadībā. 
Maksa –  EUR 3. Pieteikšanās e-pastā – 
visock@inbox.lv, pretī saņemot materiālu 
sarakstu. Informācija pa tālr. 26550695.

No 10. līdz 14. novembrim bibliotēkā –  
Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļa, Padures 
skolā – „Troļļi ziemeļos”.

No 11. novembra līdz decembra beigām 

bibliotēkā –  padurnieku veidota fotoizstāde 
„Mans pagasts”. 

PELČOS
No 5. līdz 30. novembrim bibliotēkā – 

virtuālā izstāde „Pelču pils vēsture”. 
Katru piektdienu 18.00 bibliotēkā – spā-

ņu valodas kursi. 
11. novembrī 11.00 bibliotēkā – Zie-

meļvalstu literatūras nedēļas rīta lasījumi 
mazajiem.

11. novembrī 20.00 Lāčplēša dienas 
pasākums – Gaismas ceļš no Pelču pils par-
ka līdz tautas namam (ņemam līdz sveci); 
20.30 tautas namā – Saldus akordeonistu 
ansambļa „Akords” koncerts. Ieeja brīva.

14. novembrī 16.00 bibliotēkā – Ziemeļ-
valstu literatūras nedēļas „Troļļu viktorīna”.

16. novembrī tautas namā – Latvijas 
proklamēšanas gadadienas pasākums: 
19.00 – māsu Legzdiņu un Jura koncerts. 
Ieeja brīva; 21.00 – atpūtas vakars kopā 
ar māsām Legzdiņām. Biļetes iepriekšpār-
došanā pagasta pārvaldē EUR 2, balles 
dienā – EUR 3.

20. novembrī 16.00 bibliotēkā – novad-
pētniecībai veltīts pasākums „Pelču pagasta 
atmiņu stāsti”. 

rEnDā
11. novembrī notiek brauciens uz kon-

certu „Manai Dzimtenei” Ventspils „Jūras 
vārtos”. Biļete – EUR 12. Informācija pa 
tālr. 26181470.

15. novembrī 19.00 kultūras namā – LR 
proklamēšanas dienas svinīgais pasākums 
un Ventspils jauktā kora „Kaiva” koncerts. 
Ieeja bez maksas; 21.00 – balle kopā ar 
grupu „Vēja runa”.

13. decembrī kultūras namā – 4. labdarī-
bas koncerts „Eņģeļi pār Latviju” sadarbībā 
ar „Ziedot LV”. Aicinām pieteikt koncerta 
dalībniekus pa tālruni 26181470.

rumBā
No 4. līdz 7. novembrim Novadniekos 

un no 10. līdz 15. novembrim Mežvaldē 
aplūkojama Rumbas pagasta bērnu veidota 
fotoizstāde „Es mīlu savu zemīti”.

12. novembrī 16.00 Mežvaldē – radošā 
darbnīca „Atstarotāju izgatavošana”. 

13. novembrī 15.15 „Bukaišos” –  gar-
dēžu tikšanās. Cepsim sklandraušus un 
groziņus ar dzērvenīti.

15. novembrī – ekskursija  uz „Staro 
Rīga” un bibliotēku „Gaismas pils” (pieteik-

ties pa tālr. 20251385).
No 17. līdz 22. novembrim „Bukaišos” 

aplūkojama Rumbas pagasta bērnu veidota 
fotoizstāde „Es mīlu savu zemīti”.

17. novembrī – koncerts „Paldies par 
Latviju”. Uzstāsies Rumbas pagasta teātris 
un Ozoliņu ģimene.

Novembrī Rumbas bibliotēkā –  Dzintara 
Lejas fotoizstāde.

SnēPELē
Novembrī bibliotēkā apskatāmas Kārļa 

Dazarta gleznas.
15. novembrī 19.00 kultūras namā – 

Latvijas Republikas proklamēšanas gada-
dienas pasākumā teiksim paldies pagasta 
iedzīvotājiem par labajiem darbiem, svētku 
koncerts „Mana tautasdziesma”, noslēgumā 
atpūtas vakars kopā ar grupu „Ēna”.

18. novembrī no 18.00 pie Snēpeles 
pils – Gaismas sveiciens Latvijai.

TurLaVā
7. novembrī 19.00 kultūras namā – 

Nīkrāces amatierteātra izrāde. A.Niedzvie-
dža „Viņa ir īstā, muterīt”.

9. novembrī 15.00 senvēstures godinā-
šana Turlavas pagastā – lekcija  „Pilskalni 
un senie simboli ap mums”, iepazīsimies ar 
senām baltu rotām.

15. novembrī 22.00 kultūras namā – 
svētku balle.

16. novembrī 14.00 kultūras namā – 
Valsts svētkiem veltīts koncerts, kurā 
piedalās Turlavas pamatskolas koris un 
ansambļi, kā arī Liepājas teātra aktrise Si-
gita Jevgļevska un ģitārists Kristens Kupčs.

Novembrī Turlavas bibliotēkā – Intas 
Mednieces keramikas izstāde. 

Vārmē
11. novembrī 17.00 atpūtas parkā 

„Aizupītes” – Lāčplēša dienas lāpu gājiens 
(pulcēšanās pie pagasta pārvaldes vai 
skolas). Pēc gājiena – dziesmas, silta tēja 
un pīrādziņi.

14. novembrī 17.00 pamatskolas zālē – 
Valsts svētkiem veltīts koncerts „Es nāku 
no mazas tautas”. Koncertā piedalās 
Vārmes pamatskolas un pagasta kolektīvi. 
Ieeja brīva.

16. novembrī 14.00 sporta hallē – mājas 
spēle florbolā: „Vārme” – „Kurši 3”.

18. novembrī 18.00 pamatskolas zālē – 
pirmizrāde „Raganas lāsts”, spēlē Vārmes 
amatierteātris „Es un Tu”. Ieeja brīva.

P. 7.XI 16.00 MODRIS
S. 8.XI 14.00 Vācija, Grieķija, Latvija, 2014
Sv. 9.XI 15.00 Ilgums 1’38’’, drāma 
 
O. 11.XI 17.30 4. MAIJA REPUBLIKA
T. 12.XI 19.00 Latvija, 2014
C. 13.XI 17.00 Dokumentāla filma, ilgums 1’30’’

P. 7.XI 19.00 DIVAS NAKTIS SEKSAM
Sv. 9.XI 17.00 ASV, 2014, ilgums 1’26’’
O. 11.XI 19.30 Romantiska komēdija 
T. 12.XI 17.30 Līdz 16 g. v. – neiesakām 

P. 14.XI 17.00 NESASTEIGSIM
Sv. 16.XI 15.00 ASV, 2014 
P. 17.XI 16.30 Ilgums 1’37’’
T. 18.XI 19.30 Romantiska komēdija
C. 20.XI 17.30  Līdz 16 g. v. – neiesakām

P. 14.XI 19.00 MEATRODAMĀ
Sv. 16.XI 17.00 ASV, 2014 
P. 17.XI 18.00 Ilgums 2’25’’
T. 18.XI 17.00 Trilleris, drāma, mistika
C. 20.XI 19.30  Līdz 12 g. v. – neiesakām

S. 22.XI 15.00 KREISIE POLIČI
O. 25.XI 17.30 ASV, 2014, komēdija
 
S. 22.XI 17.00 PARĪZE, MIRUŠO PILSĒTA
O. 25.XI 19.30 ASV, 2014, šausmu trilleris

Svētdien, 23. novembrī, LATVIJAS FILMU MARATONS „LATVIJAS KINO LATVIJAI”. 
Ieeja bez maksas.
14.00 –  ŠTĀBS „IPIĶI”. 2013. g. dok. īsfilma, ilgums 29 min. Pēc seansa tikšanās ar 
režisoru I.Zviedri.
15.00 – MODRIS. 2014. g. spēlfilma. Pēc seansa tikšanās ar režisoru J.Kursieti.
17.00 – AKMEŅI MANĀS KABATĀS. 2014. g. animācijas filma pieaugušajiem, ilgums 
1`28’’.

TāLIS OrLOVS,
Kuldīga novada sporta skolas direktora 
vietnieks administratīvi saimnieciskajos 
jautājumos

„Gaismas ceļš” – 
piemiņas, 

piederības un 
ticības 

apliecinājums

Pašvaldība aicina 
novada uzņēmējus

21. novembrī 14.00 Kuldīgas novada Domes zālē, 
Baznīcas iela 1,  notiks UZņēMēJU DIEnA.

Sīkāka informācija, kā arī pieteikšanās līdz 14. novembrim pie 
Kuldīgas Attīstības aģentūras projektu speciālistes Līgas Raitumas 

pa tālr. 63350140, mob. 27842532 vai e-pastā: liga@kuldiga.lv.

8. novembrī, sestdien, 18.00 – Kuldīgas amatiermākslas kolektīvu koncerts. 
Ieeja – bez maksas.

13. novembrī, ceturtdien, 19.00 – humoršovs „Vīrieši, vīrieši...”. Biļetes www. bi-
lesuparadize.lv. Ieeja – Eur 6; 7.50; 9; 10.

21. novembrī, piektdien, 19.00 – grupa „TirkizBand” koncertprogrammā „ar cieņu 
Latvijai”. Biļetes www.bilesuparadize.lv. Ieeja – Eur 4; 5; 6.

Aprit 96 gadi no brīža, kad tika 
proklamēta neatkarīgā Latvijas 
valsts. Tobrīd vēl neviena neatzīta, 
kartē neiezīmēta un pasaules lielākai 
daļai pilnīgi nezināmas tautas prog-
resīvāko ļaužu izlolots veidojums. 
Un tikai no latviešiem pašiem bija 
atkarīgs, cik ātri un nozīmīgi Latvi-
jas vārds izskanēs pasaulē.

Jau pirmajās Brīvības cīņu kaujās 
mūsu tautieši pierādīja, ka taisnība 
ir kādam itāļu vēsturniekam, kurš 
pēc skaudrajām 1. pasaules kara 
Ziemassvētku kaujām teica, ka viens 
latviešu karavīrs ir tik vērts, cik viņš 
sver visaugstākās proves zeltā.

Aizvadītajos  gados mūsu tautai 
nācies pārciest smagus pazemoju-
mus, cīnīties visdažādāko lielvaru 
militāro formējumu sastāvā, bet 
vienmēr dzīva ir bijusi doma par 
brīvu, par neatkarīgu un plaukstošu 
Latviju. Nu kaut vai tagad it bie-
ži noniecinātie latviešu sarkanie 
strēlnieki, kas visai Krievijai bija 
iedzinuši paniskas bailes ar savu 
varonību Pilsoņu kara frontēs. Pa-
teicoties tieši viņiem, 1920. gadā 
tika parakstīts pat mūsu dienās 
tik nozīmīgais Miera līgums ar 
Krieviju. Kad vilciens  ar strēlnie-
kiem, atgriežoties nu jau Latvijas 
brīvvalstī, piestāja robežstacijā,  tā 
komandieris visu vārdā atvainojās, 
ka nebija piedalījušies Brīvības 
cīņās Latvijas teritorijā.

Nedrīkstam aizmirst pasaules 
karos kritušos tautiešus. Vienā vai 
otrā frontes pusē, bet gandrīz ikviens 
ar domu par Latviju, par ātrāku 
atgriešanos dzimtajā zemē.

Šai svētku reizē mums jānoliec 
galvas un jāgodina tie desmiti tūk-
stoši nevainīgo bērnu, sievu, vīru 
un sirmgalvju, kuru dzīves gājums 
aprāvās Sibīrijas plašumos, kuru 
pēdējās domas un vārdi bija par 
mājām, par Latviju. 

Dārgie kuldīdznieki!
Ne svētkos, ne ikdienā nedrīk-

stam aizmirst tautiešus, kas ne 
jau laimes meklējumos devušies 
emigrācijā. Viņi ir un vienmēr paliks 
piederīgi Latvijai.

Ir raksturīgi smagu pārbaudījumu 
laikos censties atrast vainīgos. Mēs 
drīkstam nosodīt valdību, paust 
savu neapmierinātību ar Saeimu, 
izrādīt nepatiku  prezidentam, va-
ram dalīties partijās un frakcijās, 
būt  pozīcijā vai opozīcijā, bet vienā 
mums ir jābūt vienotiem. Un tas ir 
mīlestībā pret savu dzimteni Latviju. 
Nav pasaulē citas  zemes, kur rīta 
rasa tik burvīgi lāsotu snaudošā 
pļavā. Vai citur pasaulē tik skanīgi 
vakara nokrēslā upmalā griež grie-
ze? Vai var būt kas skaistāks par 
jāņugunīm  miglas skautos  pakalnos 
vai ziemas spelgoņā sarmas klātām 
bērzu birzīm?

Svētvakarā, godinot tautiešu 
piemiņu un apliecinot piederību 
savai tēvzemei, kopīgi iedegsim 
un izstaigāsim „Gaismas ceļu”. Lai 
katra liesmiņa ir ticības un cerību 
piepildījuma apliecinājums ikvie-
nam un visiem.

Lai Dievs svētī Latviju!


