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šajā numurā

Izbūvē 
Adatu ielu
> 2. lpp.

Skaistākie Kuldīgas 
dārzi un teritorijas
> 4.-5. lpp.

Notiks Karjeras 
nedēļa
> 7. lpp.

Viktors Gotfridsons, 
kuldīgas novada domes 
priekšsēdētājas pirmais vietnieks

Bērnu čalas, smaidi, ziedi un atkalredzē-
šanās prieks – tāda gaisotne 1. septembrī 
valdīja Kuldīgas novada skolās.

Mācības šogad uzsāka 2607  izglītojamie no 
1. līdz 12. klasei, bet pirmsskolu apmekēs 981 
bērns. Salīdzinot ar pagājušo gadu, pieaudzis 
pirmklasnieku skaits – šogad mācības pirmajā 
klasē uzsāka 307 skolēni, tas ir par 31 bērnu 
vairāk nekā pērn.

Kopumā novadā, salīdzinot ar pagājušo gadu, 
mācības sāka par 26 skolēniem mazāk. Audzēkņu 

skaita samazinājums tieši vidusskolas klasēs vē-
rojams visā valstī, tas skaidrojams ar demogrāfis-
ko situāciju un arī ar to, ka aizvien vairāk skolēnu 
pēc pamatskolas beigšanas izvēlas apgūt arodu, 
nevis turpināt mācības vidusskolā, tāpēc īpaši 
priecē situācija 10. klasē, tajā šogad par četriem 
audzēkņiem vairāk nekā pagājušajā mācību gadā.

Būtiski palielinājies arī audzēkņu skaits pirms-
skolas izglītības iestādēs. PII „Ābelīte” šogad ir 
par 39 bērniem vairāk (pērn bija 257 audzēkņi). 
Tas saistīts ar iestādes rekonstrukciju un papla-
šināšanos – nu izveidotas divpadsmit grupiņas. 

Arī PII „Cīrulītī” ir par astoņiem bērniem vairāk. 
Jauno mācību gadu Kuldīgas novadā uzsā-

kušas 16 vispārējās izglītības skolas, tai skaitā 
četras filiāles pagastos; viena speciālās izglītības 
iestāde; trīs pirmsskolas izglītības iestādes ar  
filiāli pagastā; trīs profesionālās ievirzes skolas – 
mūzikas, mākslas un sporta skola; viena interešu 
izglītības iestāde – Kuldīgas novada Bērnu un 
jauniešu centrs.

siGnEta rEimanE, 
sabiedrisko attiecību speciāliste

Eduarda damBErGa foto

29. augustā Kuldīgas novada 6. pedagogu konferencē jau 
piekto reizi tika pasniegta Kuldīgas novada pašvaldības 
iedibinātā balva „Gada cilvēks izglītībā 2014”.

Šogad izglītības un zinātnes ministre Ina Druviete un Kuldīgas 
novada Domes priekšsēdētāja Inga Bērziņa apbalvoja Kuldīgas 
Centra vidusskolas matemātikas skolotāju Guntu Jankovsku. 
Nominācijai skolotāju izvirzīja kolektīvs par mērķtiecību, sasnie-
gumiem un prasmi rosināt skolēnos interesi pašiem turpināt aktīvu 
izziņas procesu.

Skolotāja G.Jankovska Kuldīgas Centra vidusskolā strādā kopš 
1993. gada, māca matemātiku pamatskolēniem un vidusskolēniem, 
strādā ar apdāvinātiem bērniem. Katru gadu vairāki viņas audzēkņi 
ieguvuši godalgotas vietas novada matemātikas olimpiādē. 

Skolotāja prot iegūt un izmantot informāciju, viņa pastāvīgi 
paplašina redzesloku, lai pilnveidotos profesionāli, ir piedalījusies 
dažādās tālākizglītības programmās, arī Eiropas Sociālā fonda 
projekta kursos. Kopš 2006. gada G.Jankovska vada Kuldīgas 
novada matemātikas skolotāju metodisko apvienību, bet no 2013. 
gada – matemātikas un informātikas metodisko apvienību. 2010. 
gadā viņas vadībā tika izdots metodiskais materiāls matemātikas 
skolotājiem, kurā apkopota Kuldīgas novada pedagogu pieredze. 
Skolotāja organizējusi atklāto olimpiādi 8. klasēm ģeometrijā, kopš 
2010./2011. mācību gada novadā organizē matemātikas skolotāju 
darbību starptautiskā projektā. Viņa ir arī idejas autore digitālās 
klases izveidei Kuldīgas Centra vidusskolā. 

Savā mācību darbā G.Jankovska izmanto efektīvas mācību 

Pirmklasnieku šogad vairāk

Zinību dienā kuldīgas mākslas un humanitāro zinību vidusskolas 1. klasi tradicionāli ieveda audzinātāja aina tovstuļaka un 12. klases audzēkņi.

Gada skolotāja – Gunta Jankovska

metodes un paņēmienus, jaunākās atziņas pedagoģijā un psiholoģijā. Savā pieredzē viņa 
dalījusies ar Kuldīgas novada, Jelgavas Spīdolas ģimnāzijas un Norvēģijas skolu kolēģiem.

siGnEtas rEimanEs, sabiedrisko attiecību speciālistes teksts un foto

kuldīgas novada domes priekšsēdētāja inga Bērziņa, 
izglītības un zinātnes ministre ina druviete un parlamentārais sekretārs andis Geižāns 

apbalvoja gada skolotāju Guntu jankovsku, dāvinot portatīvo datoru.

Ir sācies jaunais mācību gads. 
Vislielākais notikums tas, protams, 
ir bērniem, kas pirmo reizi dodas uz 
skolu. Priecīgā ziņa –  1. septembrī 
Kuldīgas novadā ir par 31 pirm-
klasnieku vairāk nekā pagājušajā 
gadā. Un novadā šogad ir reģistrēti 
27 jaundzimušie vairāk nekā gadu 
iepriekš. Tas vieš optimismu, do-
mājot par skolu un novada nākotni. 

Visas 16 novada vispārizglīto-
jošās skolas, kā arī trīs pirmsskolas 
izglītības iestādes, viena speciālās 
izglītības iestāde, mūzikas, mākslas 
un sporta skola, interešu izglītības 
centrs ir sekmīgi sagatavoti jauna-
jam darba cēlienam. Paldies skolu 
vadītājiem un ikvienam skolas dar-
biniekam, kas pielika visas pūles, 
lai iestādes būtu gatavas darbam! 
Pašvaldība no savas puses ir turpi-
nājusi investīciju politiku, atjaunojot 
un uzlabojot mācību vidi. Ceram, 
ka bērni, pedagogi un vecāki no-
vērtē pozitīvās pārmaiņas Kuldīgas 
pamatskolā, bērnudārzā „Ābelīte”, 
Laidu pamatskolā un Vārmes pa-
matskolas bērnudārza ēkā. Turpinām 
arī atbalstu skolēnu ģimenēm –  no 
1. septembra novada skolēni līdz 
6. klasei saņem brīvpusdienas. 
1. – 3. klasēm to nodrošina valsts 
budžets, 4. – 6. klasei finansējums 
tiek rasts no pašvaldības budžeta. 
Šo atbalstu 2015. gadā noteikti 
turpināsim. Tāpat kā līdz šim kom-
pensēsim vecākiem izdevumus, kas 
saistīti ar nokļūšanu uz skolu, lauku 
bērniem arī uz mūzikas, mākslas un 
sporta skolu. 

1.        septembrī viesojos un svei-
cu Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma 
tehnikuma audzēkņus un pedagogus. 
Puse no Kuldīgas novada vidussko-
las vecuma jauniešiem mācās mūsu 
tehnikumā. Šobrīd valstī daudz 
tiek darīts, lai augtu arodizglītības 
prestižs. Augusta nogalē Kuldīgā 
darba vizītē viesojās izglītības un 
zinātnes ministre Ina Druviete un 
augstākie ministrijas ierēdņi, un viņu 
patiesā interese par mūsu tehnikuma 
attīstību ļauj cerēt, ka nākamajos 
gados būs iespēja piesaistīt nopietnas 
Eiropas Savienības struktūrfondu 
investīcijas tehnikuma mācību vides 
atjaunošanā un modernizācijā. 

Arī mūsu novada studenti devu-
šies uz augstskolām. Šogad jau otro 
reizi konkursā izvērtējām topošos 
studentus, kuri ar savām sekmēm un 
sasniegumiem vidusskolā pelnījuši 
saņemt studiju stipendijas. Tā astoņi 
pirmkursnieki studijas sāks ar uzņē-
muma „Silja” finansiāla ziedojuma 
atbalstu.

Vēlu labas sekmes visiem mācī-
bās, vecākiem – izturību un izpratni, 
skolotājiem – dzīvesprieku un neno-
gurstošu garu!

Labas sekmes!
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augustā izsniegtās būvatļaujas
Objekta nosaukums Objekta adrese Pasūtītājs

Kūtsmēslu krātuve „Strēlnieki” „Strēlnieki”, Kabiles pagastā Aldis Freimanis
Dzīvojamās ēkas renovācija – 

restaurācija, 1. kārta Liepājas ielā 3A, Kuldīgā SIA „Bangert’s”

0,4kV elektroapgādes tīklu 
rekonstrukcija TP751 „Plāņi”, Īvandes pagastā A/s „Sadales 

tīkls”
0,4kV elektroapgādes tīkla 

rekonstrukcija TP7171 
„Ādiņas”, TP7293, „Asfalta 

poligons”, Kurmāles pagastā
A/s „Sadales 

tīkls”
Dzīvojamās mājas jaunbūve Virkas ielā 36, Kuldīgā Ilmārs Beiers

Kūtsmēslu krātuve „Salmiņi” „Salmiņi”, Kabiles pagastā ZS „Salmiņi”

Veikals Aizputes ielā 7, Kuldīgā SIA „Gabriēla”

Malkas šķūnis „Upes”, Vārmes pagastā SIA „ITU Vārpiņa”

TP7294, TP7327 (F-3) 0,4 
KV elektroapgādes tīkla 

rekonstrukcija
Snēpelē, Snēpeles pagastā A/s „Sadales 

tīkls”

0,4kV elektroapgādes tīklu 
rekonstrukcija TP7440 „Ošenieki”, Snēpeles pagastā A/s „Sadales 

tīkls”
TP-7535 elektroapgādes tīkla 

rekonstrukcija 
Gudenieku pagastā, Kuldīgas 

novadā
A/s „Sadales 

tīkls”

Pirts Bauņu ielā 2, Novadniekos, 
Rumbas pagastā Inta Krauze

Būvniecības komisijā augustā lemtais
Būvniecības pieteikumi

Objekta nosaukums Adrese Lēmums
Dzīvojamās mājas rekonstrukcija  „Mucenieki”, Padures pagastā Izdots plānošanas un arhitektūras uzdevums

Lauksaimniecības šķūnis „Ēnas”, Rumbas pagastā Izdots plānošanas un arhitektūras uzdevums
Ēkas 3. stāva pārplānošana un rekonstrukcija Ēkas Pilsētas laukumā 3, Kuldīgā Izdots plānošanas un arhitektūras uzdevums

Kūts rekonstrukcija par pirti  „Sproģi”, Ēdoles pagastā Izdots plānošanas un arhitektūras uzdevums
Dārza mājas jaunbūve Madaru alejā 11, Kuldīgā Izdots plānošanas un arhitektūras uzdevums

Šķūņa rekonstrukcija par saimniecības ēku „Līdumnieki”, Laidu pagastā Izdots plānošanas un arhitektūras uzdevums
4 nojumes  „Pilskalni”, Īvandes pagastā Izdots plānošanas un arhitektūras uzdevums

TP7360 0,4kV GVL F-3 rekonstrukcija  „Mežvidi ”, Kabiles pagastā Izdots inženierplānošanas uzdevums
TP7360 0,4 kV GVL F-4 rekonstrukcija  „Mežvidi ”, Kabiles pagastā Izdots inženierplānošanas uzdevums

TP612 „Ēnava” rekonstrukcija Laidu pagastā, Kuldīgas novadā Izdots inženierplānošanas uzdevums
20 kV GVL N7381 rekonstrukcija Ēdoles pagastā, Kuldīgas novadā Izdots inženierplānošanas uzdevums

20 kV kabeļlīnijas A77 nomaiņa posmā TP7334-
TP708

 L.Paegles, Jelgavas un Ziedu ielā, 
Kuldīgā Izdots inženierplānošanas uzdevums

Ēkas lietusūdens novadīšanas (pazemes) 
sistēmas, drenāžas izbūve un iebrauktuves 

rekonstrukcija 
Pils ielā 4, Kuldīgā Izdots plānošanas un arhitektūras uzdevums

80 slaucamo govju kūts  „Allažas”, Snēpeles pagastā Izdots plānošanas un arhitektūras uzdevums

Siltumtrases izbūve No Jelgavas ielas nr. 58 līdz Stacijas 
ielas nr. 6, Kuldīgā Izdots inženierplānošanas uzdevums

Dzīvojamās mājas un šķūņa nojaukšana  „Sanītes”, Kabiles pagastā Nojaukšanas uzdevums

akceptētie būvprojekti
Objekta nosaukums Adrese

Veikals Aizputes ielā 7, Kuldīgā
Kūts rekonstrukcija par pirti „Sproģi”, Ēdoles pagastā

Slaucamo govju kūts  „Jaunarāji”, Turlavas pagastā
Pelču speciālās internātpamatskolas-attīstības centra ēkas (001) 3. stāva rekonstrukcija un 

kāpņu telpu ugunsdrošības prasību nodrošināšana „Saules Stari”, Pelčos, Pelču pagastā

Meliorācijas sistēmu rekonstrukcija  „Burtnieki”, Laidu pagastā
Ieejas mezgla un pandusa izbūve vides pieejamības nodrošināšanai dzīvoklim Piltenes ielā 24-3, Kuldīgā

Dzīvojamā māja  „Struijas”, Ēdoles pagastā
TP792 un TP7385 0,4kV gaisvadu elektrolīnijas F-3, F-4, F-5 rekonstrukcija „Pelču attīrīšanas iekārtas”, Pelču pagastā

TP7435 0,4 kV gaisvadu elektrolīnijas rekonstrukcija, „Dīčas”, Rumbas pagastā

TP776 0,4 kV gaisvadu elektrolīnijas F-9 rekonstrukcija  „Krāči”, Ventspils ielā, Kuldīgā

TP7261 0,4 kV gaisvadu elektrolīnijas F-1 rekonstrukcija  „Mazlauvas”, Kurmāles pagastā

Malkas šķūnis  „Upes”, Vārmes pagastā

Dzīvokļa vienkāršotā renovācija Mucenieku ielā 30-37, Kuldīgā

Meža ceļa „Briežu ceļš” rekonstrukcija Kabiles pagastā, Kuldīgas novadā

Saimniecības ēka Vienības ielā 22, Kuldīgā

TP7109 0,4 kV gaisvadu elektrolīnijas rekonstrukcija „Paulīnes”, Kurmāles pagastā

TP7521 0,4 kV gaisvadu elektrolīnijas F-1, F-2 un F-3 rekonstrukcija „Dižstrujas”, Gudenieku pagastā

Dzīvojamās mājas rekonstrukcija Kabiles pagastā

Dzīvojamā māja  „Atvari”, Turlavas pagastā

Reklāmas nesējs – reklāmas stends  „Pabērzi”, Rumbas pagastā

akceptētās apliecinājuma kartes
Objekta nosaukums Adrese

Administratīvās ēkas fasādes vienkāršotā renovācija Vakara ielā 9, Kuldīgā

Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas telpu vienkāršotā renovācija Vienības ielā 9, Kuldīgā

Dzīvokļa vienkāršotā renovācija/rekonstrukcija Liepājas ielā 43-2, Kuldīgā

Ēkas fasādes vienkāršotā renovācija Grants ielā 24, Kuldīgā

2014. gada augustā ekspluatācijā pieņemtās būves
Nosaukums Adrese Pasūtītājs

Dārza māja Īrisu ielā 33, „Ābelē”, Pelču 
pagastā

 Īrisu ielā 33, „Ābelē”, 
Pelču pagastā Rita Valaine

Mobilo telekomunikāciju bāzes stacija 
un antenu masts

„Bāzes stacijā”, Padures 
pagastā SIA „TELE2”

Meliorācijas sistēmas rekonstrukcija 
zemes īpašumā „Purvagulbji”

„Purvagulbji”, Kurmāles 
pagastā SIA „PRO akva”

Dzīvojamās mājas, pagraba, 
saimniecības ēkas un dārza mājas 

rekonstrukcija un pirts jaunbūve „Bitenieki”

„Bitenieki”, Padures 
pagastā Kārlis Ludāns

Aitu kūtis „Sidraba Avoti”, Snēpeles 
pagastā SIA „Sidraba Avoti”

Darbnīcas – depo rekonstrukcija par 
diviem angāriem – tehnikas novietnēm 

„Rāvas”, Ozolos, Rendas 
pagastā SIA „Baloži & Ko”

Dzīvojamās mājas rekonstrukcija Vijolīšu ielā 4, Kuldīgā Andrejs Safonovs
Saimniecības ēkas rekonstrukcija un 

pirts būvniecība Vijolīšu ielā 4, Kuldīgā Andrejs Safonovs

Elektroapgādes tīkla rekonstrukcija 
TP7036 „Alejas”, Kurmāles pagastā A/s „Sadales tīkls”

Publisko iepirkumu komisijā augustā pieņemtie lēmumi
Iepirkuma priekšmets Lēmuma pieņem-

šanas datums Uzvarētājs

„Tehniskā projekta izstrāde objektam „So-
ciālā dienesta ēkas energoefektivitātes 
uzlabošana Dzirnavu ielā 9, Kuldīgā, 
Kuldīgas novadā” un autoruzraudzība”

21.08.2014

SIA „Projektēšanas 
birojs Austrumi”, EUR 
11 700 (vienpadsmit 
tūkstoši septiņi simti 
euro), neskaitot PVN

notiks izglītības stratēģijas 
publiskā apspriešana

Informējam, ka Kuldīgas novada izglītības stratēģijas projekta 
publiskās apspriešanas sanāksme notiks 23. septembrī 15.00 Kuldīgas 
novada Domes lielajā zālē, Baznīcas ielā 1, Kuldīgā.

Projekta publiskā apspriešana paredzēta līdz 2014. gada 1. oktobrim, 
pamatojoties uz Domes 29.05.2014. lēmumu (prot. nr. 6, p. 37). Šajā laikā 
ar Kuldīgas novada izglītības stratēģijas projektu var iepazīties Kuldīgas 
novada Domē (Baznīcas iela 1, Kuldīga, LV – 3301) darba laikā, kā arī 
pašvaldības mājaslapā www.kuldiga.lv.

Decembra sākumā jābeidz Adatu 
ielas izbūve, kura pilsētas plā-
nojumā tika iecerēta jau pirms 
15 gadiem.

Adatu iela savienos Mucenieku 
un Baložu ielu, tādējādi uzlabojot 
Kuldīgas ielu tīklu un atvieglojot 
piegādes transporta piekļuvi uzņē-
mumiem, kas atrodas uz Liepājas 
ielas. „Līdz šim preču piegāde 
uzņēmumiem no puķu tirdziņa līdz 
pasta ēkai bija apgrūtinoša un sa-
režģīta. Lai gan Adatu ielā kustība 
paredzēta vienā virzienā, tā būtiski 
uzlabos piekļuvi pasta ēkai un citiem 
uzņēmumiem,” pastāstīja Attīstības 
pārvaldes vadītājs Gints Preiss.

Pēc SIA „Projekts 3” izstrādātā 
tehniskā projekta ielas labajā pusē 
būs gājēju ietve, iela būs apgaismota 
un tiks izbūvētas komunikācijas – 
jauns ūdensvads un lietusūdens 
kanalizācija, kā arī sakārtota saim-
nieciskā kanalizācija. Ielai būs be-
tona bruģakmens segums. Papildus 
būvdarbu laikā labiekārtos teritori-
ju – izvietos soliņus un atkritumu 
urnas, apzaļumos.

Adatu un Baložu ielā šobrīd 
notiek siltumtrases izbūve. Darbus 
veic un atmaksā SIA „Kuldīgas 
siltumtīkli”.

Projekts tiek īstenots Reģionālās 

Adatu iela uzlabos transporta kustību

attīstības fonda darbības program-
mas „Infrastruktūra un pakalpoju-
mi” papildinājuma 3.6. prioritātes 
„Nacionālās un reģionālās nozīmes 
attīstības centru izaugsmes veicinā-
šana līdzsvarotai valsts attīstībai” 
projekta Nr. 3DP/3.6.1.1.0/11/IPIA/
VRAA/017 „Kuldīgas pilsētas ielu 
tīkla uzlabošana” ietvaros.

Būvdarbus veic SIA „AD Būve”, 
kas ar savu finanšu piedāvājumu bija 
lētākais pretendents izsludinātajā 
iepirkumā. Kopējā līguma summa 

ir EUR 127 409,63 (neskaitot PVN). 
Šobrīd būvdarbi objektā norit pilnā 
sparā, jo Adatu iela ekspluatācijā jā-
nodod līdz 2014. gada 4. decembrim.

uĢis CEPurĪtis, 
projektu speciālists

siGnEtas rEimanEs foto

Lai uzlabotu piegādes transporta kustību un piekļuvi uzņēmumiem, izbūvēs 
adatu ielu, kas savienos mucenieku un Baložu ielu.

11. oktobrī no 12.00 līdz 16.00 
Kalna ielā, Pils ielā un RPIVA 
pagalmā amatnieki, meistari un 
ļaudis aicināti tirgoties tradicio-
nālajā Hercoga Jēkaba rudens 
dižandelē.

Mainās gadu simti, valstu nosau-
kumi un valdnieki, bet kurzemnieku 
darba spars un prasme svinēt svētkus 
nezūd. Kuldīgas novada ļaudis aicina 
tuvus un tālus viesus uz Hercoga 
Jēkaba gadatirgu. Tirgū kā jau tirgū – 
pilni rati rudens veltēm un prasmīgu 
meistaru darinājumiem. Tīrumos un 
laukos izaudzēto, klētīs un pagrabos 
salikto, pudelēs un burkās iepildīto, 
apkārtnes mežos nomedīto, upēs 
izzvejoto un pļavās ievākto pašam 
hercogam atrādīs un dižandelē pie-
dāvās visi novada pagasti. Darbosies 
Hercoga manufaktūras, Seno spēļu 
pagalms, Ķēķī savu prasmi demons-
trēs apkārtnes pavāri. Tiks cepts, 
šmorēts un štovēts uz nebēdu. Kau-
lēties, jārēties, lielīties, acis mielot un 
vēderu lutināt te varēs ikviens.

Šis nebūs gadatirgus klasiskajā 

izpratnē, bet vairāk teatralizēts pa-
sākums viduslaiku tirgus noskaņās. 
Piesakieties tikai tad, ja varat nofor-
mēt savu stendu vai telti un tirgotāju 
atbilstoši pasākuma idejai. Lūdzam 
nepiedāvāt popkornu un cukurvati, 
gatavus apģērbus, apavus, atrakcijas 
un loterijas, balonus utt. Tam visam 
būs citi pasākumi. Šoreiz gaidīsim 
tikai ar pašu ražotām, izgatavotām, 
izaudzētām precēm! Priecāsimies, ja 
būsiet atraktīvi un pasākumā demons-
trēsiet arī savu amata prasmi!

Pasākumam var pieteikties līdz 
29. septembrim. Tirgotāju anketu un 
nolikumu skatīt www.kuldiga.lv.

siGnEta rEimanE, 
sabiedrisko attiecību speciāliste

Tirgotājus aicina pieteikties 
Hercoga Jēkaba gadatirgum
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Sēdē izskatīja 125 jautājumus. 5 jautājumi 
bija saistīti ar zemes nomu Turlavas, Rumbas 
un Pelču pagastā. Divos jautājumos izskatīja 
zemes nomu Kuldīgā – izbeidza zemesgabala 
Pilsētas laukumā 7A nomu un slēdza nomas 
līgumu par zemesgabalu Stendes ielā 15. Pie-
cos jautājumos atjaunoja sociālo dzīvojamo 
telpu īres līgumus Vārmes, Īvandes, Ēdoles, 
Rendas, Turlavas pagastā, vienā slēdza soci-
ālās dzīvojamās telpas „Mazīvande”-3 („Ma-
zīvande”-3/3), Īvandes pagastā, īres līgumu.

nosaka zemes piekritību
Gudenieku pagastā nekustamajam īpašumam 
ar kadastra nr. 6250 001 0002 piešķīra nosau-
kumu „No Zaķsātiem” un noteica, ka neapbū-
vēti zemesgabali ar kad. apz. 6250 001 0144 
(3,50 ha), 6250 003 0155 (2,20 ha), 6250 003 
0232 (6,30 ha) piekrīt Kuldīgas novada paš-
valdībai; nekustamajam īpašumam ar kad. 
nr. 6250 003 0001 piešķīra nosaukumu „No 
Treidiem” un noteica, ka zemesgabals piekrīt 
Kuldīgas novada pašvaldībai; nekustamajam 
īpašumam ar kad. nr. 6250 003 0132 piešķī-
ra nosaukumu „No Sirmjiem” un noteica, 
ka neapbūvēts zemesgabals „No Sirmjiem” 
ar kad. apz. 6250 003 0092 (3,48 ha) piekrīt 
Kuldīgas novada pašvaldībai; nekustamajam 
īpašumam ar kad. nr. 6250 003 0017 piešķīra 
nosaukumu „No Zibariem” un noteica, ka ne-
apbūvēts zemesgabals ar kad. apz. 6250 003 
0154 piekrīt Kuldīgas novada pašvaldībai; 
nekustamajam īpašumam ar kad. nr. 6250 
003 0005 piešķīra nosaukumu „No Censo-
ņiem” un noteica, ka neapbūvēti zemesgabali 
„No Censoņiem” ar kad. apz. 6250 003 0213, 
6250 003 0251 piekrīt Kuldīgas novada paš-
valdībai; nekustamajam īpašumam ar kad. 
nr. 6250 003 0008 piešķīra nosaukumu „No 
Kalnozoliem” un noteica, ka neapbūvēts ze-
mesgabals ar kad. apz. 6250 003 0247 piekrīt 
Kuldīgas novada pašvaldībai; nekustamajam 
īpašumam ar kad. nr. 6250 003 0012 piešķīra 
nosaukumu „No Jaunkazeniekiem” un notei-
ca, ka neapbūvēts zemesgabals ar kad. apz. 
6250 003 0272  piekrīt Kuldīgas novada paš-
valdībai.
Gudenieku pagastā atdalīja zemesgabalu ar 
kad. apz. 6250 005 0220 no nekustamā īpa-
šuma ar kad. nr. 6250 003 0017, jaunizveido-
tajam īpašumam piešķīra nosaukumu „Veczi-
bari” un ieskaitīja neapbūvētu zemesgabalu 
rezerves zemes fondā.
Gudenieku pagastā precizēja platības ze-
mesgabalam ar kad. apz. 6250 002 0057 un 
noteica, ka neapbūvēti zemesgabali „Apiņi” 
ar kad. apz. 6250 002 0057, 6250 002 0103, 
6250 004 0123 un 6250 004 0124 piekrīt 
Kuldīgas novada pašvaldībai.
Gudenieku pagastā ieskaitīja neapbūvētus 
zemesgabalus „Brasli” (kad. apz. 6250 003 
0245), „Jaunlāčkalni” (kad. apz. 6250 002 
0191), „Pīlādžkalni” (kad. apz. 6250 001 
0201) rezerves zemes fondā.
Gudenieku pagastā noteica, ka apbūvēti ze-
mesgabali „Buntiņi” (kad. apz. 6250 001 
0157), „Indras”  (kad. apz. 6250 004 0117), 
„Tomkalni” (kad. apz. 6250 004 0189), 
„Užavas” (kad. apz. 6250 001 0143)  piekrīt 
Kuldīgas novada pašvaldībai.
Gudenieku pagastā noteica, ka neapbūvēti 
zemesgabali „Jaundārznieki” (kad. apz. 6250 
002 0067, 6250 002 0227), „Jaunkaņepjvērp-
ji” (kad. apz. 6250 002 0114, 6250 002 0224, 
6250 002 0268, 6250 002 0270), „Jaunsaulītes” 
(kad. apz. 6250 001 0197, 6250 003 0209, 
6250 003 0246, 6250 003 0249), „Selgas” 
(kad. apz. 6250 002 0054, 6250 002 0098, 
6250 002 0278), „Skola” (kad. apz. 6250 
003 0210), „Tomkalni” (kad. apz. 6250 004 
0224), „Urgas” (kad. apz. 6250 001 0067, 
6250 001 0158) piekrīt Kuldīgas novada paš-
valdībai.
Uzdeva Gudenieku pagasta pārvaldei reģis-
trēt zemesgabalus uz pašvaldības vārda ze-
mesgrāmatā.
Noteica, ka Kurmāles pagastā zemesgaba-
li „Pie Akmentiņiem” (kad. apz. 6260 004 
0122), „Kastaņi” (kad. apz. 6260 004 0055), 
„Bijušie Vīķi” (kad. apz. 6260 004 0120), 
„Mežs pie Kalna kapiem” (kad. apz. 6260 
001 0578) piekrīt Kuldīgas novada pašval-
dībai. 
Atdalīja Kurmāles pagastā zemesgabalu ar 
kad. apz. 6260 008 0073 no nekustamā īpa-
šuma „Almas” (kad. nr. 6260 008 0073), pie-
šķīra nosaukumu „Jaunalmas” un ieskaitīja 

zemesgabalu rezerves zemes fondā.
Ieskaitīja Kurmāles pagastā neapbūvētus ze-
mesgabalus „Jaunkalēji” (kad. apz. 6260 009 
0210), „Ķimenes” (kad. apz. 6260 008 0103), 
„Mēteļi” (kad. apz. 6260 006 0138, 6260 009 
0202, 6260 009 0206, 6260 009 0222, 6260 
009 0233)  rezerves zemes fondā.
Noteica, ka Kurmāles pagastā apbūvēti ze-
mesgabali „Mazliepnieki” (kad. apz. 6260 
010 0078), „Saulieši” (kad. apz. 6260 010 
0065), „Sekmes” (kad. apz. 6260 002 0065), 
„Serviss” (kad. apz. 6260 001 0605), „Dzēr-
ves”, Priedainē (kad. apz. 6260 001 0080)  
piekrīt Kuldīgas novada pašvaldībai. 
Noteica, ka Kurmāles pagastā neapbūvēts 
zemesgabals „Spilves” (kad. apz. 6260 002 
0077) piekrīt Kuldīgas novada pašvaldībai.
Uzdeva Kurmāles pagasta pārvaldei reģistrēt 
zemesgabalus uz pašvaldības vārda zemes-
grāmatā.
Atdalīja Laidu pagastā zemesgabalu ar kad. 
apz. 6264 007 0009 no nekustamā īpašuma 
„Tiltiņi” (kad. nr. 6264 007 0008), piešķīra 
nosaukumu „Teteri” un ieskaitīja neapbūvēto 
zemesgabalu (kad. apz. 6264 007 0009) re-
zerves zemes fondā.
Noteica, ka Laidu pagastā apbūvēti zemesga-
bali „Jēkas” (kad. apz. 6264 003 0079), „SIA 
Līdums” (kad. apz. 6264 006 0061, 6264 006 
0063, 6264 006 0064, 6264 006 0065), „Ste-
pes” (kad. apz. 6264 003 0029), „Liepkalni” 
(kad. apz. 6264 007 0051), „Tiltiņi”(kad. apz. 
6264 007 0008)  piekrīt Kuldīgas novada 
pašvaldībai.
Noteica, ka Laidu pagastā neapbūvēti zemes-
gabali „Lejas Lejnieki” (kad. apz. 6264 001 
0036, 6264 001 0037, 6264 001 0183) piekrīt 
Kuldīgas novada pašvaldībai.
Uzdeva Laidu pagasta pārvaldei reģistrēt ze-
mesgabalus uz pašvaldības vārda zemesgrā-
matā.
Ieskaitīja Pelču pagastā neapbūvētus ze-
mesgabalus „Ābele nr. 307” (kad. apz. 6274 
001 0339), „Jaunkalni”  (kad. apz. 6274 005 
0188), „Kaļķīši” (kad. apz. 6274 002 0202) 
rezerves zemes fondā.
Precizēja 19 platības Kuldīgas novada paš-
valdībai piekrītošajām zemes vienībām Pelču 
pagastā.
Noteica, ka Snēpeles pagastā apbūvēts ze-
mesgabals „Dravnieki” (kad. apz. 6290 006 
0057) piekrīt Kuldīgas novada pašvaldībai. 
Uzdeva Snēpeles pagasta pārvaldei reģistrēt 
zemesgabalu uz pašvaldības vārda zemesgrā-
matā un veikt nepieciešamās darbības nomas 
līguma noslēgšanai.
Ieskaitīja Padures pagastā neapbūvētus ze-
mesgabalus „Tomi” (kad. apz. 6272 003 
0051, 6272 003 0114), „Caunas” (kad. apz. 
6272 008 0117) rezerves zemes fondā.
Noteica, ka Padures pagastā apbūvēti ze-
mesgabali „Mederkalni” (kad. apz. 6272 011 
0052), „Vecbeltes” (kad. apz. 6272 005 0120) 
piekrīt Kuldīgas novada pašvaldībai.
Noteica, ka Rendas pagastā apbūvēts zemes-
gabals „Blisiņi” (kad. apz. 6280 007 0221) 
piekrīt Kuldīgas novada pašvaldībai.
Nekustamajam īpašumam Rendas pagastā ar 
kadastra nr. 6280 007 0012 piešķīra nosauku-
mu „Grāvji” un ieskaitīja neapbūvēto zemes-
gabalu (kad. apz. 6280 007 0249) rezerves 
zemes fondā.
Noteica, ka Kabiles pagastā apbūvēts zemes-
gabals „Norkalni” (kad. apz. 6258 012 0008) 
piekrīt Kuldīgas novada pašvaldībai.
Grozīja Vārmes pagasta padomes 2008. gada 
19. septembra lēmumu (protokols nr.3, p. 9.) 
„Par lauku apvidus zemes piekritību Vārmes 
pašvaldībai un lauku apvidus zemes nodoša-
nu zemes reformas pabeigšanai”, svītrojot no 
valstij piekrītošām zemēm zemesgabalu „Pie 
Atpūtām” (kad. apz. 6296 006 0148). Notei-
ca, ka zemesgabala lietotājam ir nomas pirm-
tiesības un ka zemesgabals piekrīt Kuldīgas 
novada pašvaldībai. Uzdeva Vārmes pagasta 
pārvaldei reģistrēt zemesgabalu uz pašvaldī-
bas vārda zemesgrāmatā un veikt nepiecieša-
mās darbības nomas līguma noslēgšanai.
Vārmes pagastā nekustamajam īpašumam 
(kad. nr. 6296 007 0002) piešķīra nosaukumu 
„Jaunsprungas” un ieskaitīja neapbūvēto ze-
mesgabalu (kad. apz. 6296 007 0091) rezer-
ves zemes fondā; nekustamajam īpašumam 
(kad. nr. 6296 001 0005) piešķīra nosaukumu 
„Jaunkurši” un ieskaitīja neapbūvēto zemes-
gabalu (kad. apz. 6296 001 0041) rezerves 
zemes fondā.

Noteica, ka Turlavas pagastā apbūvēti ze-
mesgabali „Ābeles” (kad. apz. 6292 007 
0068), „Aijas” (kad. apz. 6292 006 0200), 
„Salnas” (kad. apz. 6292 007 0089), „Buļļi” 
(kad. apz. 6292 005 0073), „Smilgas” (kad. 
apz. 6292 007 0066), zemesgabali Dzintaru 
ielā 4 (kad. apz. 6292 006 0196) un Dzintaru 
ielā 16 (kad. apz. 6292 006 0202), „Lagzdi-
ņas”  (kad. apz. 6292 006 0132) piekrīt Kul-
dīgas novada pašvaldībai.
Noteica, ka neapbūvēti zemesgabali „Buļļi” 
(kad. apz. 6292 005 0074), „No Avotiem” 
(kad. apz. 6292 002 0045) piekrīt Kuldīgas 
novada pašvaldībai.
Ieskaitīja Rumbas pagastā neapbūvētus ze-
mesgabalus „Bumbieri” (kad. apz. 6284 005 
0265, 6284 011 0150) rezerves zemes fondā.
Noteica, ka Rumbas pagastā apbūvēts zemes-
gabals „Zaļumiņi” (kad. apz. 6284 006 0429) 
piekrīt Kuldīgas novada pašvaldībai.

apstiprina noteikumus
Apstiprināja „Kārtību, kādā darbojas Kuldī-
gas novada pašvaldības „Jauno talantu sko-
la””; Kuldīgas pirmsskolas izglītības iestāžu 
nokomplektēto grupu sarakstu; Kuldīgas 
Mākslas un humanitāro zinību vidusskolas 
nolikumu jaunā redakcijā; grozījumus ar 
Kuldīgas novada Domes 24.04.2014. lēmu-
mu (prot. nr. 4, p.22) apstiprinātajā „Kārtībā, 
kādā tiek finansiāli atbalstīti Kuldīgas nova-
da talantīgie jaunieši izglītības iegūšanai un 
studijām”.
Apstiprināja noteikumus „Dokumentu ap-
rites kārtība Kuldīgas novada pašvaldībā”; 
noteikumus nr. 2 „Noteikumi par reprezen-
tācijas izdevumu uzskaites un norakstīšanas 
kārtību”; noteikumus „Kārtība, kādā Kul-
dīgas novada Dome sadala valsts budžeta  
mērķdotāciju pašvaldības izglītības iestādēm 
bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā no-
darbināto pirmsskolas izglītības pedagogu 
darba samaksai un pašvaldības vispārējās pa-
matizglītības un vispārējās vidējās izglītības 
iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts 
sociālās apdrošināšanas obligātajām iemak-
sām (VSAOI) 2014./2015. mācību gada 1. 
pusgadā”; Kuldīgas Mākslas un humanitāro 
zinību vidusskolas pakalpojumu cenrādi.
Izdarīja grozījumus ar Kuldīgas novada Do-
mes 2013. gada 30. maija lēmumu (prot. nr.7, 
p. 43) apstiprinātajā Kuldīgas novada pašval-
dības metodisko apvienību nolikumā.
Likvidēja kā Kuldīgas novada pašvaldības 
administrācijas struktūrvienības Kuldīgas 
pilsētas bāriņtiesu un Kuldīgas novada pa-
gastu bāriņtiesu. Izveidoja Kuldīgas novada 
pašvaldības iestādi „Kuldīgas novada bāriņ-
tiesa”, noteica tās darbības teritoriju, juri-
disko adresi, apstiprināja nolikumu, noteica 
bāriņtiesas sastāvu. 

izglītības jautājumi
Atļāva atvērt apvienotās klases –  1. un 4. klasi, 
2. un 3. klasi, 6. un 7. klasi – Kuldīgas pamat-
skolas Basu filiālē 2014./ 2015. mācību gadā.  
Atļāva 2014./2015. mācību gadā Kuldīgas 2. 
vidusskolas Rendas filiālē veidot apvienoto 
3. un 4. klasi, 5. un 6. klasi un Kuldīgas 2. 
vidusskolā 2014./2015. mācību gada 1. pus-
gadā 7. pedagoģiskās korekcijas klasi kom-
plektēt ar 21 izglītojamo.  
Noteica Kuldīgas novada speciālās izglītības 
iestāžu vadītāju un pedagogu darba samaksu 
2014./2015. mācību gada 1. pusgadā; profe-
sionālās ievirzes mūzikā un mākslā un intere-
šu izglītības iestāžu direktoru darba samaksu 
2014./2015. mācību gada 1. pusgadā; Kuldī-
gas pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju un 
pedagogu darba samaksu 2014./2015. mācī-
bu gada 1. pusgadā.
Nodrošināja Kuldīgas novada pašvaldības 
vispārizglītojošo skolu 4., 5. un 6. klašu 
skolēnu ēdināšanu. Apstiprināja noteikumus 
„Kārtība, kādā piešķir un izlieto pašvaldības 
budžetā paredzētos līdzekļus Kuldīgas nova-
da pašvaldības vispārizglītojošo skolu 4., 5. 
un 6. klašu izglītojamo ēdināšanai”. 

finanšu jautājumi
Piešķīra papildu finanses ķīmijas laboratori-
jas un ieejas mezgla atjaunošanai V.Plūdoņa 
ģimnāzijai.
Nodeva Kuldīgas novada pašvaldības ēkas 
Ziedu ielā 15, Kuldīgā, rekonstrukcijas iz-
maksas un pamatlīdzekļus PII „Ābelīte” bi-
lancē.

Nodeva 20 grāmatas „Kuldīga. Arhitektūra 
un pilsētbūvniecība” Kuldīgas novada paš-
valdības aģentūras „Kuldīgas Galvenā bib-
liotēka” bilancē. 
Ņēma ilgtermiņa aizņēmumu no Valsts kases 
EEZ projekta „Kuldīgas vecā rātsnama res-
taurācija un tā kultūras pakalpojumu kvalitā-
tes un pieejamības uzlabošana” priekšfinan-
sēšanai.
Atļāva no SIA „Tirdzniecības nams „Kurši”” 
Kuldīgas novada sporta skolai pieņemt zie-
dojumu skolas sporta zāles kosmētiskajam 
remontam un sociālās aprūpes centram „Ven-
ta” – kosmētiskajam remontam.
Atļāva Kuldīgas novada pašvaldībai pieņemt 
ziedojumu no SIA „SilJa”, lai atbalstītu Kul-
dīgas novada talantīgos jauniešus izglītības 
iegūšanai un studijām.
Nodeva lietošanā SIA „Kuldīgas siltumtīkli” 
pamatlīdzekļus un nekustamo īpašumu.
Apstiprināja vienas dienas kompensācijas 
apmēru SIA „Alekšupīte” par saimnieciskās 
darbības pārtraukšanu nomātajās telpās ēkā 
Baznīcas ielā 5, Kuldīgā, uz rekonstrukcijas 
laiku.
Piešķīra līdzekļus SIA „Pelčinieks” likvidā-
cijas procesa pabeigšanai.

nekustamais īpašums
Slēdza pirkuma līgumus par zemesgabala 
„Mežābeles 1” un par zemesgabala „Mežābe-
les”, Ēdoles pagastā, pārdošanu par nosacīto 
cenu.
Slēdza pirkuma līgumu par dzīvokļa īpašuma 
Baznīcas iela 30-1, Kuldīgā, pirkšanu pašval-
dības funkciju nodrošināšanai. 
Slēdza pirkuma līgumu par nekustamā īpašu-
ma „Kalngravas”, Kurmāles  pagastā, pārdo-
šanu par nosacīto cenu.
Slēdza nomaksas pirkuma līgumu par zemes-
gabala „Rudzīši”, Ēdoles pagastā, pārdošanu 
par nosacīto cenu. 
Atcēla 2014. gada 24. aprīļa Kuldīgas nova-
da Domes lēmumu „Par pašvaldības īpašumā 
esošā nekustamā īpašuma „Katli”, Ēdoles 
pagastā, Kuldīgas novadā nodošanu atsavi-
nāšanai” (prot. nr.4., p. 3). Rīkos nekustamā 
īpašuma „Katli” nomas tiesību izsoli. 
Uzdeva pašreizējam apsaimniekotājam SIA 
„Kuldīgas komunālie pakalpojumi” sasaukt 
dzīvojamās mājas Baznīcas ielā 34, Kuldīgā, 
dzīvokļu īpašnieku kopsapulci un pārvaldīša-
nas tiesības nodot dzīvokļu īpašniekiem.
Noteica nomas maksu par nekustamā īpašu-
ma „Skolas nams”, Īvandes pagastā, telpu 
nomu un zemesgabala nomu. Uzdeva Īvan-
des pagasta pārvaldei noslēgt pārjaunojuma 
līgumu ar SIA „Īvandes muiža” par pašvaldī-
bas īpašuma iznomāšanu.
Kopīpašumā esošos dzīvokļus Liepājas ielā 
8, Kuldīgā, izslēdza no pašvaldības dzīvokļu 
saraksta. Slēdza trīspusēju apsaimniekošanas 
un izīrēšanas pilnvarojuma līgumu, iekļaujot 
nosacījumu, ka par pašreiz neizīrētiem dzī-
vokļiem tiek rīkotas īres tiesību izsoles.
Iznomāja uz 5 gadiem nedzīvojamās telpas 
„Ziedoņos”, Basos, Gudenieku pagastā, SIA 
„Vucens” veikala ierīkošanai.
Atļāva slēgt apakšnomas līgumu starp SIA 
„MKT Group”  un SIA „MK Trade” par telpu 
Sūru ielā 2, Kuldīgā, nomu. 
Gatavos atsavināšanai pašvaldības nekusta-
mo īpašumu Skrundas iela 20 – 2, Kuldīga. 
Pagarināja zemesgabala daļas Aizputes ielā 
7, Kuldīgā, nomas līgumā noteikto objekta 
ekspluatācijā nodošanas termiņu.

dažādi
Organizēs konkursu „Kuldīgas novada uz-
ņēmēju un amatnieku gada balva 2014”. Ap-
stiprināja konkursa nolikumu un vērtēšanas 
komisiju.
Nepārņēma no VAS „Privatizācijas aģentūra” 
nekustamā īpašuma „Kaltiķu muiža”, Pelču 
pagastā, neizīrētos dzīvokļus nr. 1, 3, 4, 6, 7 
un 8.
Ar 2014. gada 1. decembri noteica dzīvojamās 
mājas Piltenes iela 16, Kuldīgā, pašvaldības 
dzīvoklim nr. 22 īres maksu 0,64 EUR/m2.
Apmaksāja kuldīdzniekam ilgstošās sociālās 
aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpoju-
mu Kuldīgas novada sociālās aprūpes centrā 
„Venta”.
Deva piekrišanu Izraēlas valsts pilsonim Ed-
vardam Ostrobrodam (Edward Ostrobrod) 
iegūt īpašumā ¼ domājamās daļas no nekus-
tamā īpašuma „Ezermeķi”, Rendas pagastā.

domes 2014. gada 28. augusta sēde
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Izvērtēti skaistākie Kuldīgas dārzi un sakoptākās teritorijas
Kuldīgas novada pašvaldība no 1. jūnija 
līdz 31. augustam rīkoja konkursu „Skais-
tākais Kuldīgas dārzs un sakoptākā teri-
torija 2014”.

Komisija, kuras sastāvā ir Kuldīgas novada 
Domes priekšsēdētāja Inga Bērziņa, pašvaldības 
vides speciāliste Dace Jansone, SIA „Kuldīgas 
komunālie pakalpojumi” zaļumsaimniecības daļas 
vadītāja Dzintra Strazda, ainavu tehniķe – pro-
jektētāja Rita Ķirķe un Kuldīgas novada Domes 
deputāts Artis Gustovskis, bija patīkami pārsteigti 
un priecīgi, ka mūsu pilsēta ar katru gadu kļūst 
sakoptāka un skaistāka. Cilvēki nežēlo pūles un 
brīvos brīžus, lai iekoptu puķu dārziņu,  glīti no-
pļautu zālienu un uzturētu kārtīgu savu teritoriju. 

Komisija šogad vērtēja pieteiktos un pašu iz-
virzītos pretendentus četrās nominācijās – ģimeņu 
māju teritorijas, daudzdzīvokļu māju teritorijas, 
uzņēmumi un ražošanas teritorijas, gaisa dārzu 
īpašnieki. 

Komisijas pārstāvji paviesojās un apskatīja 
ģimeņu mājas  Planīcas ielā 35, Mucenieku ielā 
27, Vidus ielā 35, Vijolīšu ielā 12, Pīlādžu ielā 10 
un Strautu ielā 5.

Kategorijā „Daudzdzīvokļu māju teritorijas 
Kuldīgā” nominētas – Piltenes iela 6, Annas iela 6, 
Kalna iela 10, Gaismas iela 11.

Uzņēmumu un ražošanas teritoriju nominācijā 
izvirzīti: kafejnīca „Pagrabiņš” (Baznīcas ielā 5), 
restorāns „Goldingen Room” (Baznīcas ielā 4), 
kafejnīca „Pīlādzītis” (Stendes ielā 2A), biedrī-
ba „Meža konsultants” un SIA „Bergvik Skog” 
(Smilšu ielā 10).

Gaisa dārzu īpašnieku kategorijā nominēti: 
Jelgavas iela 1 – 2, Piltenes iela 28 – 29, Piltenes 
iela 30 – 29, Lapegļu iela 6 –15.

Konkursa dalībnieki un laureāti tiks aicināti uz 
noslēguma pasākumu Hercoga Jēkaba gadatirgū 
11. oktobrī.

Konkursa uzvarētājiem būs šādas balvas: par 
1. vietu – EUR 150 un speciāli darināta atzinības 
plāksne, kas stiprināma pie teritorijas, nominā-
cijā „Skaistākais Kuldīgas dārzs”, „Sakoptākais 
daudzdzīvokļu māju pagalms”, „Sakoptākais 
uzņēmums Kuldīgas pilsētā”; par 2. vietu – EUR 
100; par 3. vietu EUR 75. Nominācijā „Skaistākais 
gaisa dārzs” piešķirs atzinības rakstu un naudas 
balvu: par 1. vietu – EUR 75; 2. vietu EUR 50; 
3. vietu – EUR 30. Prieks par ziedošajiem gaisa 
dārziem, kas rotā mūsu pilsētu un dara krāšņāku. 

Viens pieteikuma anketas aizpildītājs izlozes 
kārtībā saņems pārsteiguma balvu. Iepriekšējā 
gada konkursa 1. vietas ieguvējs netiek apbalvots 
ar pirmo vietu divus gadus pēc kārtas. 

Nams Jelgavas ielā 1 izceļas 
ar īpaši krāšņiem gaisa 
dārziem.

Kafejnīcas „Pīlādzītis” saimniece ik gadu ir parūpējusies par krāšņiem apstādījumiem un ziedu dobēm. 

DACE JANSONE, vides speciāliste
SIGNETAS REIMANES, ARTA GUSTOVSKA, EDUARDA DAMBERGA foto

Ģimenes mājā Mucenieku ielā 27 saimnieko Jānis Gustavs Tonteguts.

Vērtētāji viesojās pie Ozolu ģimenes Vijolīšu ielā 12, kura jau iepriekšējos gados ir nominēta par skaistāko Kuldīgas dārzu.

Planīcas ielā 35 komisiju viesmīlīgi uzņēma dārza saimniece Biruta Beņķe, pārsteidzot 
ar ziedošo augu daudzveidību un dažādām ziedu figūrām, arī „pūķi” un „bruņurupuci”.

Vidus ielā 35 komisiju iepriecināja ziedoši puķu mākoņi ne tikai pie ēkas fasādes, bet 
arī dekoratīvos traukos.

Mājā Smilšu ielā 10 mitinās vairāki uzņēmumi, kuri apmeklētāju un pašu priekam 
rūpējas par skaistiem gaisa dārziem.

Uzņēmumu un ražošanas teritoriju grupā iepriecināja 
kafejnīca „Pagrabiņš”, Baznīcas ielā 5, ar 

ziedošu terasi un velosipēdu.

Kalna ielas 10. māja tika vērtēta daudzdzīvokļu māju grupā. Iedzīvotāju iekoptās 
puķes atdzīvina arī vecpilsētas teritoriju.Pīlādžu ielā 10 saimnieko Kristīne un Georgijs Ionašku. Plašā teritorijā iekoptas skaistas puķu dobes.

Itāļu restorāna „Goldingen Room” saimnieki iekārtojuši omulīgu un mājīgu terasi.

Annas ielā 6 puķes sastādītas ne tikai mājas priekšpusē, bet zied arī pagalmā. Vecpilsētas teritorijā, ejot garām Daces Cines iekoptajām puķu dobēm un gaisa dārziem Strautu 
ielā 5, vienaldzīgs nepaliek neviens.

Daudzdzīvokļu māju teritorijā nominēta Gaismas iela 11, kuras iedzīvotāji mājas fasādi atsvaidzina ar 
krāšņām puķu kastēm.



Dimanta kāzu jubilāri Rita Emīlija un Kārlis Dabras meitai Valdai, Kuldīgas novada Domes priekšsēdētājai Ingai Bērziņai 
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Jūlija nogalē Dabru ģimene 
svinēja nozīmīgus svētkus – 
Ritas Emīlijas un Kārļa dimanta 
kāzu gadadienu un vīra 85 gadu 
jubileju.

Kad Kuldīgas novada Domes 
priekšsēdētāja Inga Bērziņa viesojās 
Dabru ģimenes pašu būvētajā mājā, 
Rita un Kārlis pastāstīja, ka bērnī-
ba abiem aizvadīta laukos – Ritas 
kundze dzimusi un augusi Snēpelē, 
Kārlis – Kurmālē. Kuldīgā abi no-
kļuva jaunībā. „Jaunības dienas – tās 
jau tādas trakākas bija,” smaidot 
atminas Rita. Abi nāk no kuplas 
saimes – sieva no 10 bērnu ģimenes, 
bet vīrs audzis ar četriem brāļiem. 
Viens otrā ieskatījušies Ritas māsas 
un Kārļa brāļa kāzās, bet Kārli uz 
četriem gadiem iesauca armijā. Rita 
autoskolā izmācījās par šoferi, sāka 
strādāt un gaidīja Kārli. Kad viņš 
atgriezās, 1954. gada 24. jūlijā ar 
rudzu biezputru tika svinētas kāzas.

Rita visu mūžu nostrādājusi par 
šoferi. „Sākumā strādāju ATU un 
bija jābrauc ar visiem vecajiem 
modeļiem – „gazikiem”, „ziliņiem”. 
Pati pirmā mašīna man bija ZIS 5, 
tādu jūs nemaz neesat redzējuši! Ar 
ko bija jābrauc, ar to arī braucu,” 
stāsta Rita. Savukārt Kārlis vienmēr 
bijis cilvēks ar zelta rokām – pratis 
darīt jebkuru darbu. Sākumā strādā-
jis par elektriķi, tad par melioratoru, 
vēlāk bijis vulkanizētājs.

Kuldīgas novada Dome jau otro gadu piešķīrusi stipendi-
ju Latvijas akreditēto augstskolu pilna laika studiju asto-
ņiem pirmā kursa studentiem 2014./2015. mācību gadā.

Stipendija piešķirta:
Ingai Grīniņai – Latvijas Universitātes Politikas zinātnes 

bakalaura studiju programma;
Lindai Valkovskai – Latvijas Lauksaimniecības universitā-

tes Veterinārmedicīnas studiju programma;
Dacei Sproģei – Latvijas Universitātes Ķīmijas tehnoloģijas 

un biotehnoloģijas bakalaura studiju programma;

Krišam Jansonam – Rīgas Tehniskās universitātes bakalaura 
studiju programma „Būvniecība”;

Elvijam Stepenam – Rīgas Starptautiskās ekonomikas un 
biznesa administrācijas augstskolas profesionālā studiju prog-
ramma „Eiropas biznesa studijas”;

Līgai Ansonei – Rīgas Tehniskās universitātes Arhitektūras 
un pilsētplānošanas bakalaura studiju programma;

Martai Pūliņai-Cinei – Rīgas Stradiņa universitātes profe-
sionālā bakalaura studiju programma „Fizioterapija”;

Anetei Zariņai – Rīgas Stradiņa universitātes profesionālā 
bakalaura studiju programma „Ergoterapija”.

Stipendijas piešķirtas kandidātiem, kuru vidējā atzīme nav 
zemāka par 7,5 ballēm. Katra stipendija ir EUR 70 mēnesī, to 
izmaksā no septembra līdz jūnijam, kopā 10 mēnešus. Finansē-
jums stipendijām rasts no Kuldīgas novada pašvaldības ziedo-
jumu kontā ieskaitītā mērķziedojuma, kuru veica SIA „SilJa” 
valdes priekšsēdētāja Silva Jeromanova-Maura.

Atgādinām, ka no šā gada 28. aprīļa līdz 16. jūnijam bija 
iespēja pieteikties konkursā par stipendiju Kuldīgas novada 
talantīgajiem jauniešiem izglītības iegūšanai un studijām.

SIGNETA REIMANE, 
sabiedrisko attiecību speciāliste

Jautri un darbīgi 60 kopdzīves gadi
Ritas kundze ar komjauniešu bri-

gādi tika sūtīta strādāt uz Kazahstānu. 
„Piespiedu kārtā lika braukt. Visus 
saorganizēja un aizveda. Bet es jau 
viena nebraucu, pierunāju vīru arī. 
Viņš nesen bija atgriezies no armijas 
un nu nācās vēl 6 mēnešus „dienēt”,” 
atceras sieva. 30 smagās mašīnas 
iekrautas vilcienā, brauciens ildzis 
astoņas dienas. Kazahstānā Rita 
vedusi graudus, bet Kārlis strādājis 
par elektriķi un mehāniķi. Pats atzīst: 
„Ko vajadzēja, to arī darīju!” Atpa-
kaļceļā gājis lustīgāk – brauciens 
bijis ātrs, jo mašīnas netika atdotas. 
„Atgriežoties visi bijām palikuši 
bez darba – mašīnu nebija, šoferu 
daudz,” stāsta Rita. Toties bija iz-
devies iekrāt naudu un varēja sākt 
celt māju.

Tālākās darba gaitas Ritas kundzi 
aizveda uz „Lauktehniku”: „Tur man 
iedeva labu mašīnu – GAZ 53 zilā 
krāsā. Vedu kūdru, granti, kartupe-
ļus – visu, kas bija nepieciešams.”

Vaļasprieks ģimenē vienmēr bijusi 
mūzika. Vīra kungs ar Snēpeles or-
ķestri spēlējis balles, kāzas un bēres. 
Ritas kundze savukārt dziedājusi 
ansambļos – sākumā ATU-7, vēlāk 
„Lauktehnikas” ansamblī, kas apvie-
nojās ar „dzelzsbetoniem”. Kad klubs 
esot likvidējies, arī ansambļi izjukuši. 

60 gadu kopdzīvē pārim nekādu 
problēmu neesot bijis. „Nedaudz jau 
pastrīdamies, kļūstam dusmīgi, kādu 

laiciņu viens ar otru nerunājam, bet 
tas jau ātri pāriet,” saka Rita. Kārlis 
piebilst: „Jāstāv klusu, sieva jāklau-
sa!” Jautājot, kurš tad parasti pirmais 
piekāpjas, sieva atbild: „Pārsvarā jau 
es esmu tā uzvarētāja, kura nepie-
kāpjas. Es daru tādu vīrišķīgu darbu, 

tāpēc viņam mani jāklausa, neko 
nevar darīt,” smejas Ritas kundze.

Dabru ģimenē izauguši divi 
bērni – meita Valda un dēls Aivars. 
Valdai ir meita Ina un dēls Jurands, 
savukārt Aivaram divi dēli – Kaspars 
un Krists. Šobrīd Kārli un Ritu par 

vecvecākiem sauc divas mazmaz-
meitiņas – Emīlija un Florensa. 
Kārlis un Rita lepojas ar savu ģi-
meni – visi vienmēr zinājuši, kas ir 
darbs, un bijuši ļoti strādīgi.

SIGNETAS REIMANES, sabiedrisko 
attiecību speciālistes teksts un foto

12. augustā par godu dižajai 
kopdzīves jubilejai pie Kuldīgas 
novada Domes priekšsēdētājas 
Ingas Bērziņas viesojās zelta 
pāris – Maruta un Guntis Rozīši. 

Pāra laulība reģistrēta 1964. gada 
25. jūlijā, abi iepazinušies Rīgā, 
kad mācījušies – Maruta J.Vītola 
Latvijas valsts konservatorijā, bet 
Guntis Veterinārajā fakultātē, kas 
tolaik atradusies Ausekļa ielā. Ma-
ruta vadījusi vīru kori, kurā dziedājis 
arī Guntis.

Vaicājot par kopīgajām intere-
sēm, abi ilgi nedomā un atbild – mū-
zika. Gunta kungs spēlē akordeonu 
un klavieres, bet varot spēlēt visu, ko 
iedod: „Aizraušanās ar mūziku man 
ir jau no jaunības, lai gan mūzikas 
skolā neesmu gājis, studentu laikos 
saietos spēlēju, tāpat arī ballītēs. 
Vēl tagad katru dienu vingrinos. 
Kad jautāju sievai, lai pastāsta 
man, kā labāk, viņa atbild: „Nu, 
liecies mierā! Tev taču tāpat labi 
iznāk.” Jubilārs atzīst, ka plašākai 
publikai gan nevēlas muzicēt, tikai 
sev – paša priekam un attīstībai: 
„Ja ir iets mūzikas skolā, tad ir pa-
mats. Man ir muzikāls ķēriens, bet 
izteiksmes veids katrā ziņā neiznāk 
tāds kā tiem, kas ieguvuši muzikālo 
izglītību.” Sievas kundze smaidot 

Ar mīlestību un mūziku cauri dzīvei
papildina: „Viņam ir ļoti laba dzirde, 
pēc tās uzreiz var visu nospēlēt.” 
Guntis atceras: „Skolā bija pūtēju 
orķestris, tur trīs gadus spēlēju 
trompeti, septembrī sākās skola, un 
oktobra svētkos jau gājām gājienam 
pa priekšu un spēlējām maršu. Es 
vēl tagad atceros pirkstus! Mūzika ir 
interesanta – jo vairāk iedziļinies, jo 
vairāk sāc saprast, instrumentu labāk 
pārvaldīt, toņkārtas, notis, mažorus.” 
Mūzikas gaume gan pārim atšķirīga, 
Marutas kundze, kura katru dienu 
aizvada mūzikas skaņās, atzīst, ka 
pēc darba viņa labprāt bauda ko mie-
rīgu un vieglu, piemēram, Vivaldi 
„Gadalaikus”. Jubilārs smejot saka: 
„Es teikšu, ka tās ziņģītes ir labas. 
Varbūt jau pierasts, bet man ļoti 
patīk Pauls, viņa darbi nemaz nav 
tik vienkārši nospēlējami, ir kārtīgi 
jāiedziļinās un jātrenējas.” 

Marutas kundze darba gaitas 
aizvadījusi E.Vīgnera Kuldīgas 
mūzikas skolā: „Mūzika skola, es 
uzskatu, ir unikāla iestāde, tur ieau-
dzina jauniešiem pienākuma izjūtu 
un laika plānošanu, arī pašdisciplīnu. 
Vairāki mūsu bijušie audzēkņi uz-
svēruši, ka lietas, ko devusi mūzikas 
skola, ir palīdzējušas studiju gaitās.” 
Savukārt Gunta kungs ilgus gadus 
darbojies kā veterinārārsts, un, kā 

atzīst jubilāri, tas ir bijis interesants 
laiks. Maruta piebilst: „Medicīna ir 
otra lieta, kas man interesē. Sākumā 
to arī gribēju mācīties, tomēr pēc 
mammas ieteikuma aizgāju uz mūzi-
kas vidusskolu.” Guntis smaidot pre-
cizē: „Es esmu veterinārārsts, daudzi 
saka – nu kā jūs tā? Bet tas salikums, 
es domāju, arī nav nejaušība.”

Rozīši lepojas ar savu ģimeni 
un tradīcijām, ar to, ka ik gadu tiek 

rīkots ģimenes saiets: „Ar radiem 
izlēmām, ka vajag tikties biežāk, lai 
viens otru iepazītu, tomēr trīs paau-
dzes jau izaugušas. Pirmais saiets 
notika 2010. gadā, tad tika svinēti 
mani 70 gadi. Šogad sanācām kopā 
pie māsas Nīcā, tur arī bija tāds kā 
atceres moments mūsu 50 gadiem. 
Nākamgad būs pie dēla Arta, tepat, 
Kuldīgā,” stāsta Maruta. 

Uz jautājumu, kā tik ilgi izdevies 

Kuldīgas 
novada Domes 
priekšsēdētāja 

Inga Bērziņa 
(pa labi) ar lielu 
prieku uzņēma 

Marutu un Gunti 
Rozīšus un sveica 

zeltkāzniekus 50 
skaisti pavadītos 
kopdzīves gados.

nodzīvot kopā, jubilāri atzina, ka ir 
jābūt kopējām interesēm: „Nevar tā 
būt, ka ir divas dažādas nometnes, 
tad tas ir neiespējami, varbūt jaunī-
bas karstumā, taču, dzīvei ritot uz 
priekšu, nav par ko runāt, debatēt 
un kopīgi darboties, tad tas nav 
iespējams.”

EDUARDA DAMBERGA, 
sabiedrisko attiecību speciālista 

teksts un foto

Piešķir stipendijas Kuldīgas novada 
talantīgajiem jauniešiem
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No 13. līdz 17. oktobrim jau 
otro gadu novadā notiks Karje-
ra nedēļa, kas pievērš jauniešu 
uzmanību pašizvērtējumam un 
savu spēju izzināšanai pirms 
lēmuma pieņemšanas par profe-
sijas izvēli.

Karjeras nedēļa ir pasākumu 
cikls, kurā jaunieši var tikties ar 
dažādu profesiju pārstāvjiem, kon-
sultācijās uzzināt savus talantus un 
pilnveidojamās puses, „projektēt” 
nākotnes profesiju un dzīvesveidu, 
piedalīties radošajās darbnīcās, kon-
kursos, laimēt balvas un iesaistīties 
citās aktivitātēs. 

Visbiežāk skolēniem un vecā-
kiem grūtākais jautājums ir, ko darīt 
tālāk pēc pamatizglītības ieguves 
(9. klases absolvēšanas). Turpināt 
izglītību vidusskolā vai izvēlēties 
kādu profesionālo mācību iestādi. 
Lai palīdzētu audzēkņiem, skolās 
strādā pedagogi, kas palīdz jaunie-
šiem izprast sevi, apzināties savas 

Kopš 11. augusta Kuldīgas 
novada pašvaldības aģentūra 
„Sociālais dienests” un Latvijas 
Samariešu apvienība novada 
senioriem dzīvesvietā sniedz 
izbraukuma aprūpes pakalpo-
jumus. 

Pakalpojums jau tiek sniegts 
Laidu pagastā, tur noslēgti septiņi 
līgumi, bet plānots to ieviest arī citos 
pagastos. Sadarbībā ar Kuldīgas no-
vada Sociālo dienestu pie senioriem 
dodas Latvijas Samariešu apvienī-
bas īpaši uzbūvētas un speciāli aprī-
kotas automašīnas, lai pakalpojumu 
sniegtu cilvēka dzīvesvietā. 

„Samariešu atbalsts mājās” ie-
tver drošības pogas pieslēgumu, 
lielās un mazās aprūpes automašī-
nas pakalpojumus. Mazās mašīnas 
pakalpojumā ietilpst  ikdienišķās 
lietas – malkas ienešana mājās, 
palīdzība nokļūt līdz pastam, vei-
kalam, sociālajam dienestam utt. 
Šīs automašīnas ir pielāgotas arī 
guļošu pacientu transportēšanai, ja 
nepieciešams doties uz medicīnas 
iestādi. Savukārt, izmantojot lielo 
automašīnu, tiek piedāvāta aprūpe – 

Kuldīgas novada seniori ir vieni 
no aktīvākajiem sociālās atbildī-
bas iniciatīvas „Pieslēdzies, Lat-
vija!” bezmaksas datorkursos.

Ceturtā daļa Kurzemē reģistrēto 
apmācību dalībnieku ir pirmspensi-
jas vecumā, vairāk nekā trešdaļa ir 
vecumā no 63 līdz 70 gadiem, viena 
trešdaļa ir jau cienījamā vecumā – 
virs 71 gada. Vecākajam Kurzemes 
reģiona datorkursu dalībniekam ir 
86 gadi.

„Ikviens seniors, kurš ir apmek-
lējis „Pieslēdzies, Latvija!” kursus, 
var droši apgalvot, ka ir pārvarējis 
bailes no datora. Protams, lai veik-
smīgi apgūtu arvien vairāk jaunu 
lietu, ir jātrenējas. Ļoti iepriecina 
pozitīvā gaisotne un senioru centība, 
ar kuru viņi paveic uzdevumus, tādēļ 
progress ir tikai likumsakarīgs,” par 
darbu ar senioriem stāsta pasnie-
dzējs Arnis Juzups.

Bezmaksas datorapmācības no-

tiks līdz pat oktobrim, un uz tām ai-
cināts pieteikties ikviens interesents 
pēc 50 gadu vecuma darbdienās no 
8.00 līdz 21.00, zvanot pa bezmak-
sas tālruni 80000822 vai aizpildot 
reģistrācijas anketu internetā www.
piesledzieslatvija.lv. Aicināti pie-
teikties arī pasniedzēji. „Pieslēdzies, 
Latvija!” apmācības latviešu un 
krievu valodas grupās notiks visā 
Latvijā pēc iespējas tuvāk senioru 
dzīvesvietām.

„Lattelecom” projekts „Pieslē-
dzies, Latvija!” tiek īstenots kopš 
2008./2009. mācību gada. Līdz 
šim ar pašvaldību un skolu atbalstu 
apmācīti jau vairāk nekā 20 tūkstoši 
senioru. Projekta iniciētāji iecerējuši 
līdz valsts simtajai gadadienai ap-
mācīt vismaz 30 tūkstošus cilvēku 
visā Latvijā, lai palīdzētu tiem pār-
varēt digitālo plaisu un pilnvērtīgi 
integrēties mūsdienu informācijas 
sabiedrībā.

Sociālā iniciatīva „Pieslēdzies, 
Latvija!” ir kļuvusi par nacionāla 
mēroga projektu, ko atbalsta Labklā-
jības, Izglītības un zinātnes ministri-
ja, Nodarbinātības valsts aģentūra, 
Eiropas Komisijas pārstāvniecība 
Latvijā, Latvijas Informācijas un ko-
munikācijas tehnoloģijas asociācija 
un Latvijas Pašvaldību savienība.

ZANDA ŠADRE, 
„Lattelecom” sabiedrisko attiecību 

nodaļas projektu vadītāja 

Pie senioriem dodas aprūpes automašīnas
palīdzība izmazgāt veļu, nomazgā-
ties dušā, apkopt pēdas. 

Drošības poga cilvēkiem garantē 
palīdzību 24 stundas diennaktī, jo tā 
ir īpaša saziņas sistēma – iekārta un 
signālpoga, kas atrodas aprocē vai 
kulonā.  Pacientam tikai jānospiež 
poga un jāinformē par to, kas at-
gadījies. Saņemot signālu centrālē, 
dienesta operators datorā redz infor-
māciju par personu – viņa veselības 
stāvokli, kontaktpersonas, kas spēj 
operatīvi sniegt palīdzību. Un tad 
pēc vajadzības pie cilvēka dodas 
palīdzības un aprūpes dienesta dar-
binieki. Izmantojot drošības pogu, 
palīdzību var lūgt un saņemt tieši 
tad, kad tā vajadzīga,

Lai saņemtu pakalpojumu „Sa-
mariešu atbalsts mājās”, jāraksta 
iesniegums Sociālajam dienestam, 
kas vērtēs katru situāciju un, ja at-
zīs, ka cilvēkam nepieciešama šāda 
palīdzība – izsniegs nosūtījumu, jo 
„Samariešu atbalsts mājās” ir bez 
maksas. 

Ar laiku pakalpojums par ikmē-
neša maksu būs pieejams arī perso-
nām bez dienesta nosūtījuma. Bet 

drošības pogu var saņemt privāti, 
apmaksājot to no personīgajiem 
līdzekļiem. 

Par pakalpojumu iespējām jā-
interesējas pašvaldības Sociālajā 
dienestā vai „Samariešu atbalsts 
mājās” Skrundas nodaļā (adrese: 

Kuldīgas novadā jau septiņiem senioriem nodrošināts  pakalpojums „Samariešu atbalsts mājās” – aprūpe dzīvesvietā, 
transports līdz veikalam un drošības poga.

Kalēju iela 6, Skrunda, LV-3326, 
tālrunis: 25691384, e-pasts: skrun-
dasnovads@samariesi.lv).

Latvijas Samariešu apvienība ir 
viena no vecākajām un lielākajām 
nevalstiskajām organizācijām valstī, 
kas nodrošina izglītības, sociālos un 

medicīnas aprūpes pakalpojumus, kā 
arī īsteno un līdzdarbojas daudzos 
labdarības projektos.

BAIBA PARE, 
Latvijas Samariešu apvienības 

komunikācijas speciāliste
Publicitātes foto

Latvija ir veikusi ilgu attīstības 
ceļu, lai nonāktu līdz atziņai 
par vienlīdzīgu attieksmi pret 
cilvēkiem ar invaliditāti, tomēr 
vēl joprojām daļa sabiedrības 
uzskata, ka šie cilvēki nespēj 
dzīvot patstāvīgi, veidot ģimeni, 
iegūt izglītību. 

Daudziem šķiet –  ja bērnam 
noteikta invaliditāte, tad jāmācās 
speciālā skolā vai mājās. Joprojām 
invalīdus uztveram ar aizdomām, 
darba devēji nelabprāt ņem šos 

cilvēkus darbā.
Daudzus gadus cilvēkus ar in-

validitāti  izolēja no sabiedrības, 
ievietojot dažāda veida slēgtās sko-
lās, speciālās aprūpes centros. Garīgi 
slimie cilvēki dzīvoja slēgtās medi-
cīnas iestādēs, kurās visas problēmas 
centās atrisināt ar medikamentiem. 
Ilgus gadus sabiedrībai trūka iz-
pratnes un zināšanas par cilvēkiem 
ar invaliditāti, un joprojām daudzās 
vietās nav radīta pieejama vide, lai 
cilvēkiem ar dažādiem funkcio-

nālajiem traucējumiem palīdzētu 
iekļauties sabiedriskajā dzīvē.

Jāatzīst, ka pēdējos gados Kul-
dīgā situācija ir mainījusies uz labo 
pusi, un mēs arvien biežāk redzam, 
ka cilvēki ar invaliditāti mācās, ap-
gūst jaunu profesiju, strādā, veido 
ģimeni, atpūšas, dzīvo mums līdzās. 
Šie cilvēki ir kļuvuši pašapzinīgāki 
un arvien labāk iekļaujas sabied-
rībā – daudzi darbojas biedrībās, 
aktīvi apmeklē dienas centrus. 

2013. gadā Kurzemes NVO at-

balsta centrs veica pētījumu un ap-
taujāja Skrundas, Kuldīgas, Liepājas 
pilsētas, Saldus  un  Nīcas novada 
nevalstiskās organizācijas. Analizējot 
aptaujā iegūtās ziņas, Kuldīgas no-
vada pašvaldība tika atzīta par NVO 
draudzīgāko Kurzemes pašvaldību. 
Jāatzīst, ka tas ir pozitīvs vērtējums 
par biedrībām sniegto atbalstu. Kul-
dīgas novada pašvaldības Sociālais 
dienests nevalstisko organizāciju 
nozīmību saskata un novērtē ikdie-
nā, strādājot pēc noteikta sadarbības 

modeļa, nosakot prioritātes turpmā-
kajiem darbības virzieniem. Tikai 
kopā strādājot, mēs varam kļūt par 
vēl draudzīgāku pilsētu cilvēkiem ar 
invaliditāti, padarīt vidi pieejamāku 
un sabiedrību atbalstošāku. Dzīves 
laikā mūs var piemeklēt dažādas 
nelaimes, taču cilvēks spēj mainīties 
un pielāgoties. Ir nepieciešama tikai 
līdzcilvēku izpratne un atbalsts, lai  
cilvēka ar invaliditāti dzīvi padarītu 
kvalitatīvāku.

INETA EŅĢELE, sociālā darbiniece 

Kuldīgas pensionāru apvienība „Rumbiņa” 
27. septembrī plkst. 14.00  Virkas ielā 13 

(bijušajā „Lauktehnikas” klubā) 
ielūdz uz

BALLI Kuldīgas senioriem.
Līdzi jāņem labs noskaņojums, groziņš un ziedojums EUR 3.

Jūlijā, augustā un septembrī dzimušajiem senioriem pieteikties pa tālr.  26300247  vai „Rumbiņā” 
līdz  24. septembrim.

Kurzemes vecļaudis – aktīvi datorprasmju apguvē

Cilvēki ar invaliditāti kļūst pašapzinīgāki

Karjeras nedēļa palīdz 
izvēlēties profesiju

spējas un iespējas. 
Karjeras nedēļu organizē Valsts 

izglītības attīstības aģentūra Eiropas 
Komisijas „Euroguidance” tīkla 
programmā  sadarbībā ar 15 Latvijas 
pilsētu un novadu pašvaldībām un to 
izglītības pārvaldēm. 

Sīkāka informācija mājaslapās 
www.kuldiga.lv, www.viaa.gov.lv/
karjerasnedela un www.draugiem.
lv/viaa, kā arī www.facebook.com/
KarjerasNedela.

DAIGA ŽENTIŅA, 
Kuldīgas 2. vidusskolas skolotāja



C MYK

2014. gada 11. septembris

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 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 SPoRTA PASāKUMI SEPTEMBRī

Septembris – tas ir īpašs laiks 
ikvienam no mums. Mēs visi – kāds 
varbūt ne tik sen, kāds – senāk pa-
gātnē, esam bijuši saistīti ar skolu.

Arī man skolas gaitas, īpaši to 
sākums, ir viens no gaišākajiem 
periodiem dzīvē. Ceļš uz skolu un 
mājup, skolā piedzīvotais, redzētais, 
vērotais ir dziļi iespiedies atmiņā. 
Atmiņas ir gaišas un pozitīvas. Pal-
dies par to ģimenei un pirmajiem 
skolotājiem, kuri mani ir darījuši 
bagātu ar iespēju vēl pēc vairākiem 
gadu desmitiem atgriezties šajās 
mīļajās sajūtās! Šobrīd, strādājot 
izglītības jomā un katru dienu risi-
not sarežģītus jautājumus, cenšos 
nezaudēt gaišo skatu no bērnības. 
Aicinu ikvienu pedagogu apzināties 
to atbildību, ko prasa jūsu darbs, jo 
rezultāti jūtami visa cilvēka mūža 
garumā.

Kuldīgas novada pašvaldības 
Izglītības nodaļa jau 6. gadu pirms 
jaunā mācību gada organizē pedago-
gu konferenci, lai dotu spēka maizi 
skolotājiem pirms kārtējā darba cē-
liena. Redzēju tik daudz gaidošu un 
vērtējošu seju konferences sākumā, 
bet dienas noslēgumā bija jūtams 
gandarījums un apmierinājums. 
Paldies!

Jau pieminēju, kāda nozīme cil-
vēka dzīvē ir pirmajiem skolotājiem, 
taču kaut ko paliekošu mūsu sirdīs 
ir veidojis katrs skolotājs. Ir svarīgi 
mums savus un visus mūsu novada 
skolotājus atcerēties un godāt vien-
mēr. Pirms gandrīz desmit gadiem 
Kuldīgā realizēju kolēģes ideju par 
pensionēto nestrādājošo pedagogu 
svinīgu tikšanos pašvaldībā. Liels 
bija gandarījums, kad pirmais pasā-
kums izdevās, pedagogi jutās aiz-
kustināti un, galvenais, neaizmirsti. 
Tas kļuvis par ikgadēju tradīciju 
novada mērogā. Šogad tiksimies 12. 
septembrī Kuldīgas kultūras centrā. 

Katrs jaunais mācību gads ir laiks 
rūpīgam, neatlaidīgam, grūtam, bet 
interesantam darbam. Tas ir laiks arī 
dažādām lielāka un mazāka mēroga 
aktivitātēm. Arī šogad, domājot un 
rūpējoties par bērnu un jauniešu 
turpmākās profesijas izvēli, no 13. 
līdz 17. oktobrim novadā notiks 
Karjeras nedēļa. Tiek plānoti dažādi 
pasākumi, tādēļ aicinu bērnus un ve-
cākus aktīvi piedalīties un izmantot 
brīnišķīgo iespēju!

Kuldīgas novada pašvaldībai 
ir svarīgi motivēt mūsu jauniešus 
turpināt studēt, iegūt labu izglītību, 
lai pēc tam kā labus, perspektīvus 
un pozitīvus speciālistus viņus 
sagaidītu atgriežamies novadā. Jau 
otro gadu pašvaldība, pateicoties 
saņemtajam mērķziedojumam, 
finansiāli atbalsta astoņus mūsu no-
vada talantīgos jauniešus, piešķirot 
stipendiju studijām 1. kursā. 

Sirsnīgi sveicu novada 2607 
skolēnus, 981 mazo skolēnu jeb 
pirmsskolēnu un viņu vecākus, kā arī 
gandrīz 500 novada pedagogu lielo 
saimi jaunajā mācību gadā!

Sirsnīgs sveiciens 
jaunajā mācību 

gadā!

SANTA 
DUBURE, 
Izglītības 
nodaļas 
vadītāja

P. 12.IX 18.00  ZELTA ZIRGS
S. 13.IX 16.00  Latvija, 2014
Sv. 14.IX 15.00 Ilgums 1’19
O. 16.IX 17.00 Animācijas filma
T. 17.IX 17.30 Filma latviešu valodā
C. 18.IX 16.30  
P. 19.IX 17.00
Sv. 21.IX 17.00
O. 23.IX 17.00
T. 24.IX 19.00
C. 25.IX 17.00

S. 13.IX 17.30  JAUNS SāKUMS
Sv. 14.IX 17.00 ASV, 2014, ilgums 1’44
O. 16.IX 18.30 Romantiska drāma,
T. 17.IX 19.00 komēdija, muzikāla filma
C. 18.IX 18.00 Līdz 12 g. v. – neiesakām 

P. 19.IX 18.30  LABIRINTA SKRĒJĒJS
Sv. 21.IX 15.00 ASV, 2014, ilgums 1’53
O. 23.IX 18.30 Asa sižeta filma, mistika,
T. 24.IX 17.00 zinātniska fantastika
C. 25.IX 18.30 Līdz 12 g. v. – neiesakām 

GUDENIEKoS
Septembrī Gudenieku kultūras namā – 

Jūrkalnes mākslinieku gleznu izstāde.
KABILĒ
12. septembrī pie saieta nama „Sencis” – 

sev un citiem par prieku rudens ražas un ziedu 
izstādes iekārtošana. Visu dienu sev ērtā laikā 
varat nākt un veidot savu kompozīciju.

13. septembrī – Sporta svētki Kabilē, 
10.00 – atklāšana. Informācija pa tālr. 25617954. 
Pēc sporta spēlēm 22.00 –  3.00 – deju nakts 
ar mūziku no zelta fondiem. 23.00 – 24.00 – deju 
maratons. Ieeja – EUR 3.

KURMāLĒ
13. septembrī – ekskursija pensionāriem 

uz Klaipēdas Jūras muzeju, Dinozauru parku 
un Palangu.

26. septembrī 14.00 pagastmājas pagal-
mā – Miķeļtirgus. 

LAIDoS
Līdz 30. septembrim – kuldīdznieka Kārļa 

Dazarta gleznu izstāde „Ainavas”.
Līdz 31. oktobrim Sermītes bibliotēkā – 

Pļavmuižas SN mākslas studijas dalībnieku 
darbu izstāde.

PADURĒ
Pasākums „Jautrā mašīntalka Padurē” 

tehnisku iemeslu dēļ tiek atcelts.
Otrdienās 17.00 „Liepziedos”-12 – aušanas 

nodarbības.
Informācija un pieteikšanās kultūras aktivi-

tātēm pa tālr. 26550695.
Līdz oktobra beigām Padures pagasta 

bibliotēkā – turpināsies Kuldīgas radošās foto-
darbnīcas dalībnieku darbu izstāde.

15. septembrī 18.00 Padures pagasta pār-
valdē – Ineses Prisjolkovas seminārs „Viņš un 
viņa”. Dalības maksa – EUR 15. Pieteikšanās 
līdz 12. septembrim.

17. septembrī 18.30 Padures pasākumu 
zālē – pirmā tikšanās ar jauno deju kolektīva 
vadītāju.

19. septembrī 20.00 Ķimales stadionā – 
„Naktskrekls 2014”. Komandas (sastāvā 4 
cilvēki) pieteikt līdz 17. septembrim. Komandas 
ziedojums – EUR 7. Informācija un pieteikšanās 
pa tālr. 26550695, 29726260.

27. septembrī 16.00 Padures pagasta 
zālē – Lutriņu amatierteātra „Atvars” izrāde  
„Puķu brokastis”.

PELČoS
Katru piektdienu 18.00 – spāņu valodas 

kursi.
Līdz 30. septembrim Pelču pagasta biblio-

tēkā – Daces Cielavas fotogrāfiju izstāde „Tik 
dažādas dvēselītes”.

11. – 30. septembrī Pelču pagasta bib-
liotēkā – grāmatu izstāde „Dārzeņu un augļu 
konservēšanas laiks”.

30. septembrī 16.00 Pelču pagasta biblio-
tēkā – „Iepazīsti Eiropas literatūru un kultūru! 
Anglija”.

11. septembrī 17.00 pie „Pagrabiņa” – Pelču 
pagasta atklātās „Taku orientēšanās” sacensī-
bas (3. kārta). Dalību pieteikt pa tālr. 26354396 
vai e-pastā: edite.krasnopa@kuldiga.lv.

Septembrī otrdienās Pelču tautas namā 
18.30 – mēģinājumus atsāk JVA „Avots”. Gai-
dām jaunus dalībniekus! Informācija pa tālr. 
26354396.

2. oktobrī 18.00 Pelču tautas namā – mēģi-
nājumus atsāks bērnu un jauniešu sporta deju 
kolektīvs. Gaidām bijušos un jaunus dalībnie-
kus. Informācija pa tālr. 26354396.

RENDā
17. septembrī – Dzejas diena kopā ar 

dzejniekiem no dzejas kluba „Patskanis” un 
mūziķi Edgaru Ziņģi „Dzeja iziet ielās”: 17.00 
– pie Rendas baznīcas, 17.15 – pie „Skolotāju 
mājas” dīķa, 17.30 – pie Rendas bibliotēkas, 
18.00 – noslēgums Rendas kultūras namā. 
Sīkāka informācija pa tālr. 26181470.

19. septembrī kultūras namā – diskotēka 
„Hm-sound” dažādām gaumēm un vecumiem 
(ar klātiem galdiem). Dalības maksa – EUR 7. 
Pieteikties un samaksāt līdz 15. septembrim. 
Tālr. 26181470.

5. oktobrī tiek organizēts brauciens uz 
Nacionālā teātra izrādi „Latgola.LV-2”. Pieteik-
ties un samaksāt līdz 15. septembrim. Tālr. 
26181470.

RUMBā
13. septembrī 11.00  Ventas ciema „Bu-

kaišos”, 16.00 pagasta mājā Mežvaldē – ra-
došā darbnīca. Līdzi ņemt reklāmas avīzes 
vai žurnālus.              

16. septembrī 19.00 „Bukaišos” – zoles 
vakars.

17. septembrī 16.00 – 18.30 „Bukaišos” 
– „Gardēži”.

27. septembrī 12.00 „Bukaišos” – galda 
spēļu sacensības.

Septembrī un oktobrī bibliotēkā – G.Obod-
ņikova grafiku izstāde.

SNĒPELĒ
Septembrī Snēpeles bibliotēkā – pagasta 

pārvaldes vadītājas Daces Cielavas fotogrāfiju 
izstāde „Saule un ūdens”.

12. septembrī 16.00 kultūras namā – dze-
jas dienu pasākums „Krāsas rudenī” – bērnu 
vasaras nometnes „Nezinīši” animācijas filmiņu 
demonstrēšana, daiļlasīšanas konkurss.

11. un 12. septembrī pie pagastmājas – 
rudens ziedu izstāde.

TURLAVā
11. septembrī 9.10 Turlavas bibliotēkā – 

Dzejas dienas ar dzejnieci Ivetu Skapsti, aicināti 
jaunāko klašu skolēni.

Septembrī Turlavas bibliotēkā – kuldīdznie-
ces Dinas Šimpermanes darināto rotu izstāde.

Piedalies Lasīšanas veicināšanas program-
mā „Bērnu un jauniešu žūrija 2014”  un aicini 
lasīt arī vecākus!

VāRMĒ
No 15. septembra Vārmes pagasta biblio-

tēkā apskatāma izstāde „Esmu vārmenieks”.
20. septembrī 10.00 „Liepu birzī” – rudens 

gadatirgus. Būs dažādas atrakcijas un lustes, 
spēlēs kapela „Rumbas kvartets”. Aicināti visi 
pirkt un pārdot gribētāji.

13. – 14.IX 10.00 Starptautiskais turnīrs volejbolā „Kurzemes kauss”  
  KNSS sporta bāze, Kuldīga
13. IX 11.00 Kurzemes kausa izcīņas atlases sacensības futbolā U-12 
   A.Grundmaņa stadions, Īsā iela 4, Kuldīga
16.IX 10.00 Kuldīgas novada atklātās skolēnu sacensības vieglatlētikā 
  V.Plūdoņa Kuldīgas ģimnāzijas stadions, Kuldīga
17.IX 17.30 Skriešanas seriāls „Kuldīgas apļi”, 7. kārta   
  Krauļu priedes, Kuldīga
20.IX 11.00 LJBL-LR čempionāts basketbolā, minispēles U-13 
  KNSS sporta nams, Virkas iela 13, Kuldīga
20.IX 18.00 Kuldīgas novada sporta skolas 60 gadu jubileja 
  Kuldīgas kultūras centrs, Raiņa iela 21, Kuldīga
23.IX 10.00 Kuldīgas novada atklātās skolēnu sacensības riteņbraukšanā 
  Krauļu priedes, Kuldīga.
26.IX 10.00 Olimpiskā diena KNSS manēža, Dzirnavu iela 13, Kuldīga.
26.IX 13.00 Lielmeistares D.Reiznieces-Ozolas 9. kausa izcīņa; 
  KNSS 50. ceļojošā komandu kausa izcīņa šahā  
  KNSS šaha klubs, Kalna iela 6, Kuldīga
27.IX 10.00 Lielmeistares D.Reiznieces-Ozolas 9. kausa izcīņa; KNSS 50. 
  ceļojošā komandu kausa izcīņa šahā  
  KNSS šaha klubs, Kalna iela 6, Kuldīga
28.IX 11.00 LJBL-LR čempionāts basketbolā 1. divīzijā U-15 
  KNSS sporta nams, Virkas iela 13, Kuldīga
28.IX 18.00 Latvijas meistarsacīkstes florbolā 1. līgā: Kuldīga – Ķekavas 
  „Buldogs 1”  
  KNSS halle, Piltenes iela 25, Kuldīga

Pārtikas tirgus svin 3 gadus
13. septembrī Aizputes ielā 2A visu 

dienu notiks Kuldīgas pārtikas tirgus 
trīs gadu jubilejas svinības.

No 10.00 līdz 12.00 dzimšanas dienas 
svinībās priecēs Kuldīgas muzikanti, 
grupa „Rumbas kvartets”, bet 12.00 būs 
lielā loterija. 

Sākot no 16.00, darbosies tirdziņš 
„Vintage Bazaar”, kurā par zemām cenām varēs gan pārdot, gan iegādāties 
lietotus, bet labus apģērbus.

Uz tikšanos svētkos!
NATāLIJA fREIMANE, 

Kuldīgas tirgus apsaimniekošanas daļas vadītāja

NĀC DEJOT!
Vidējās paaudzes deju kolektīvs „Bandava” 

aicina jaunus dalībniekus!
Pirmā kolektīva tikšanās 18. septembrī plkst. 20.00 Kuldīgas 

kultūras centrā.
Aicinām pievienoties arī dejotgribētājus bez iepriekšējas dejošanas 

pieredzes.
Vairāk par kolektīvu: http://www.draugiem.lv/kuldigasbandava/
Vadītāja – Ramona Irbe, tālr. 29140883.
Prezidents – Mārtiņš Orlovs, tālr. 28620541.


