
Māra un Jānis Šlakorciņi pasākumā tika sveikti 40. kāzu gadadienā. Ģimenē 
viens otru palutinot ar saldumiem.
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Sākas ikgadējās 
iedzīvotāju sapulces
> 2. lpp.

Aicina uz Ģimenes 
veselības dienu
> 6. lpp.

Izsludināts konkurss
„Darīsim paši”
> 3. lpp.
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6. martā Kuldīgas kultūras centrā 
Ģimeņu ballē cildināja svarīgāko – 
ģimeni kā vērtību.

Pasākumā piedalījās 103 ģimenes, 
no kurām 42 tika sveiktas apaļās kāzu 
jubilejās, kas apritējušas 2014. vai 
2015. gadā. Sumināja arī divas jaunā-
kās ģimenes, kuras kāzas svinēja tikai 
pagājušajā gadā. 

Ģimeņu balle Kuldīgā ir izvei-
dojusies par senu tradīciju un notiek 
jau vairāk nekā 30 gadus. Laika gaitā 
mainījusies pasākuma forma, bet sagla-
bājusies pamatideja – apliecināt ģimeni 
kā vērtību. „Esam pasākumā ieguldījuši 
visus savus spēkus, lai ikviena ģimene 
šeit justos gaidīta un jauki pavadītu 
laiku. Kā jau zinām, ģimenes galvenais 
balsts ir mīlestība, un mīlestību mēs jū-
tam kopā ar sev mīļajiem un dārgajiem 
cilvēkiem. Novēlu jums, lai jūs viens 
otrā mīlētu ne tikai jaunības skaistumu, 
bet arī matu sirmumu un mūža nogalē 
varētu teikt: „Es būšu ar mieru sākt 
dzīvi no jauna, lai atkal satiktu tevi!”” 
teica Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja 
Ilona Ķestere.

Pasākumu vadīja Dailes teātra aktie-
ris Ģirts Ķesteris. Ar priekšnesumiem 
klātesošos priecēja grupa „Apvedceļš”, 
Kuldīgas kultūras centra puišu ansamb-
lis „Triumfs” un apvienotais ansamblis 
„Trifeles”, vadītāja Agnese Čīče, Kuldī-
gas kultūras centra saksofonistu ansam- 
blis, vadītāja Līga Aleksandra Jāvalde.

Pasākumā godināja 
kāzu jubilārus
Viens gads – Medus kāzas: 2104. gadā – 

Aija Salmgrieze un Arvis Eniņš; Ingrīda 
Garoza un Aleksandrs Lange.

Pieci gadi – Ceriņu kāzas: 
2014. gadā – Gunita un Reinis Stārasti, 
Līga un Andis Baloži; 2015. gadā – Ieva 
Fokerota-Šīmane un Nauris Šīmans, 
Solvita Valdmane un Aldis Krūmiņš.

10 gadi – Rožu kāzas: 2014. gadā – 
Jolanta un Peter Dal, Sigita un Rai-
monds Vaivadi, Vita un Uldis Purviņi, 
Agrita Blumberga un Gints Preiss; 
2015. gadā – Inga un Ingūns Gelži, 
Aiga un Jānis Līdaki.

15 gadi – Dzintara kāzas: 2015. gadā – 
Ketija un Jānis Jansoni, Vita un Aigars 
Āboliņi.

20 gadi – Saules kāzas: 2014. gadā – 
Iluta un Gundars Eidas, Kristīne un 
Arvis Krūmiņi, Inita un Jānis Embrekti, 
Inga un Māris Grundbergi, Ilze un 
Mārtiņš Lebedeki; 2015. gadā – Gunita 
un Raldis Rīni.

25 gadi – Sudraba kāzas: 2014. gadā – 
Brigita un Aivars Jansoni, Sanita un 
Agris Kesenfeldi; 2015. gadā – Iveta 
un Jānis Ausmaņi, Gunita un Normunds 
Ķīvīši, Ludmila un Ilvars Valkovski, Ina 
un Edgars Japeniņi, Sangrita un Ivars 
Upenieki, Zigrīda un Māris Taurītes.

30 gadi – Pērļu kāzas: 2015. gadā – 
Mārīte un Juris Ullasi, Agrita un Vitālijs 
Brokāni, Gunta un Ingus Zirnīši, Edīte 
un Dainis Lūciņi.

35 gadi – Koraļļu kāzas: 2014. gadā – 
Iveta un Sergejs Miņini, Astrīda un Ivars 
Stumbri, Inese un Ivars Tomsoni, Silvija 

Apliecina ģimeni kā vērtību

un Arnis Herci.
40 gadi – Rubīna kāzas: 2015. gadā – 

Tamāra un Dmitrijs Tarasovi, Māra un 
Jānis Šlakorciņi, Daiga un Modris Vor-
mi, Lauma un Edgars Bērziņi.

Jaunākās dibinātās ģimenes 

2014. gadā – Karīna un Mārtiņš Mūr-
nieki, Iveta un Juris Zālīši.

2014. gada kāzu jubilejas, kurās pāri 
tika sveikti jau iepriekšējā gadā – Niola 
un Vladimirs Krjukovi, Sanita un Jānis 
Korāti, Aivars un Ņina Liepājnieki, 

Rasa un Bruno Mekši, Sarmīte un 
Aigars Celmi.

SIGnETa rEIManE, 
sabiedrisko attiecību speciāliste

EDuarDa DaMBErGa foto

Vita un uldis Purviņi pērn nosvinēja 10 gadu kāzu jubileju. 
abi atzīst, ka viņu mīlestību veido kārtiņa uzticības, 

pieticības, sirsnības, skūpstu, pacietības, 
maiguma un citu slepenu sastāvdaļu.

Ina un Edgars Japeņini laulībā nodzīvojuši 25 gadus. Tie paskrējuši ar maišeli mīlestības, diviem maišeļiem pacietības, 
zirga vezumu izturības, riekšavu asprātības un divu roku devību.

Lauma un Edgars Bērziņi ballē tika sveikti rubīna 
kāzās – 40 gados. Citiem pāriem viņi ieteica 

„gudro ikdienas kokteili” – klusēt, kad jāklusē; runāt, 
kad jārunā; un slavēt, kad jāslavē!

Ģimeņu ballē klausītājus priecēja saksofonistu ansamblis.

Klāt marts, un pavasari jūtam 
gan dabā, gan ar veicamajiem ne-
atliekamajiem darbiem.

Pagaidām laika apstākļi rāda, 
ka lauki pārziemojuši normāli un 
sējumi izskatās labi. Daudzos pa-
gastos strādāts ziemā, lai atbrīvotu 
no apauguma grāvjus un laukmalas, 
daudzviet grāvji rakti un pārtīrīti. 
Lai arī iepriekšējie gadi lauku 
ļaudīm nebija tie labvēlīgākie, 
tiek būvētas tehnikas novietnes, 
fermas, mēslu krātuves. Jāvēl, lai 
zemniekiem šajā pavasarī izdodas 
iecerētais un tiktu likti pamati labai 
ražai rudenī. Ne velti tautas paruna 
saka – pavasara diena gadu baro.

Šajā ziemā vairākkārt notikušas 
asas sarunas par ceļu kvalitāti. 
Sevišķi neapmierināti iedzīvotāji 
ir ar grantētajiem valsts pārziņā 
esošajiem ceļiem. Arī valstiskā mē-
rogā izskanēja fakti par daudzajiem 
bojājumiem uz slidenajiem ceļiem. 
Gribu teikt, ka visi iesniegumi 
un telefona zvani par konkrētām 
vietām tika apsekoti, pārrunāti 
ar Autoceļu uzturētāju reģionālo 
vadību. Ir saprotama iedzīvotāju 
neapmierinātība, taču šoziem ceļi 
nebija iesaluši. Tika braukts pa izli-
jušiem, mitriem ceļiem, kuri desmit 
un vairāk gadu nav pieredzējuši re-
konstrukciju. Nepareizi būtu teikt, 
ka nekas nav pēdējos gados darīts 
uz valsts ceļiem. Ir rakti grāvji, pro-
filēta ceļa klātne, uzbērti atsevišķi 
posmi, izbūvēts Kabiles ceļš, par 
ko, protams, paldies. Taču braucēji 
izjūt sāpi par sabojāto mašīnu un 
pazaudēto laiku ceļa posmā, pa 
kuru bieži vien dienā jābrauc vai-
rākkārtīgi. Par šiem un vēl citiem 
jautājumiem ieplānota tikšanās 
Satiksmes ministrijā ar Latvijas 
Valsts ceļu vadību. Cerīgi ir tas, 
ka par papildu naudām varēsim re-
konstruēt pagastu apsaimniekošanā 
esošos ceļus. Iezīmēts, ka Kuldīgas 
novads saņems EUR 3,12 miljonus. 
Gaidām Ministru kabineta noteiku-
mus par naudas apguves kārtību. 
Esam kopā ar pagastu vadītājiem 
apzīmējuši rekonstruējamos ceļu 
posmus. Ņemot vērā, ka ziemā 
līdzekļi ir ietaupīti, varēsim vairāk 
remontēt un sakārtot ceļus vasarā.

Kā katru gadu arī šogad tiks 
organizētas iedzīvotāju sapulces 
pagastos. Lūdzu sekojiet informāci-
jai un piedalieties! Pēc iepriekšējo 
gadu pieredzes zinu, ka bieži klā-
tienē pārrunātie jautājumi atrisinās 
operatīvi. Sapulcēs piedalīsies arī 
Valsts policijas un Latvijas Lauku 
konsultāciju biroja pārstāvji.

Vēlu jauku pavasari katram!

Pavasara 
darbi 

laukos un uz 
ceļiem
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Kuldīgas novada Domes Ap-
stādījumu uzraudzīšanas komisija, 
pamatojoties uz Ministru kabineta 
02.05.2012. noteikumu nr. 309 
„Noteikumi par koku ciršanu ār-
pus meža” 17. punktu, Kuldīgas 
novada pašvaldības saistošajiem 
noteikumiem nr. 2012/30 „Par koku 
ciršanu ārpus meža Kuldīgas nova-
dā” 7. punktu un Kuldīgas novada 
Domes Apstādījumu uzraudzīšanas 
komisijas 18.02.2015. lēmumu, 
izsludina publisko apspriešanu no 
5. līdz 19. martam par ieceri Snēpe-
les pagastā nocirst kokus: 

16 papeles un vienu vītolu gar 
pašvaldības ceļu uz Centra kapiem 
labajā pusē īpašumā „Amatnieki”, 

9 papeles gar pašvaldības ceļu uz 
Centra kapiem kreisajā pusē īpašu-
mā „Amatnieki-3”. 

Ar Apstādījumu uzraudzīšanas 
komisijas lēmumiem un lietas 
materiāliem var iepazīties un pub-
liskās apspriedes anketas saņemt un 
aizpildīt Kuldīgas novada Domē, 

Sapulces notiks:
19. martā 12.00 – Gudenieku pagasta pārvaldē;
20. martā 10.00 – Īvandes muižā;
23. martā 17.00 – Snēpeles kultūras namā;
25. martā 17.00 – Rendas pagasta pārvaldē;
26. martā 18.00 – Turlavas pagasta pārvaldē;
30. martā 18.00 – Rumbas pagasta brīvā laika pavadī-
šanas centrā „Bukaiši”;

31. martā 16.00 – Vārmes pagasta Jauniešu centrā;
9. aprīlī 17.00 – Pelču pagasta pārvaldē;
13. aprīlī 18.00 – Kurmāles pagasta pārvaldē;
14. aprīlī 18.00 – Kabiles pagasta pārvaldē;
20. aprīlī 17.00 – Ēdoles pagasta kultūras namā;
21. aprīlī 16.00 – Laidu pagasta brīvā laika pavadīšanas 
centrā;
27. aprīlī 18.00 – Padures pagasta pārvaldē.

No 15. līdz 21. martam Kuldīgā 
risināsies jauns starptautisks 
projekts – ISSP Starptautiskā 
meistarklase, kurā uz nedēļu 
ieradīsies fotogrāfi no dažādām 
pasaules valstīm.

Veselu nedēļu 24 meistarklases 
dalībnieki no 12 dažādām valstīm 
strādās ar saviem ilgtermiņa autor-
projektiem un veidos fotogrāfiju 
sērijas un instalācijas par Kuldīgu. 
Fotogrāfi tiekas trīs reizes gadā 
un šajā laikā izstrādā personiskus 
dokumentālus projektus. Meistar-
klases notiks divās darba grupās par 
tēmām: „Labirinti: fotogrāfisko ceļu 
izpēte”, pasniedzējs Ārons Šūmans 
un „Aiz fotožurnālisma”, pasnie-
dzēji Jurijs Kozirevs un Andrejs 
Poļikanovs.

Pasniedzējs Ārons Šūmans (Aa-
ron Schuman) no Lielbritānijas 
ir pazīstams kurators, fotogrāfs, 
žurnālists, lektors un interneta žur-
nāla „SeeSaw Magazine” dibinātājs, 
savukārt lektori no Krievijas –  Jurijs 
Kozirevs (Yuri Kozyrev) ir viens 
no pasaulē atpazīstamākajiem foto-
žurnālistiem, daudzkārtējs „World 
Press Photo” un citu balvu laureāts, 
bet Andrejs Poļikanovs (Andrei 
Polikanov) ir  ietekmīgā fotožurnā-
listikas izdevuma „Russian Reporter 
Magazine” redaktors.

No 15. līdz 18. martam ik vakaru 
20.00 Kuldīgas Mākslas un humani-
tāro zinību vidusskolas 3. stāva zālē 
notiks daudzveidīga vakara lekciju 
un prezentāciju programma, kuru 
apmeklēt aicināts ikviens fotogrāfi-
jas interesents.

21. martā 18.00 Mākslas namā 
kuldīdznieki aicināti uz meistar-
klases rezultātu prezentāciju un 
izstādes atklāšanu. Lekcijas un 

Sākusies publiskā apspriešana 
par ieceri nocirst kokus

Apmeklētāju pieņemšanas centrā, 
Baznīcas ielā 1, Kuldīgā un Snē-
peles pagasta pārvaldē, „Pagast-
mājā”, kā arī aizpildīt elektroniski 
www.kuldiga.lv līdz 19. marta 
plkst. 17.00.

Pēc publiskās apspriešanas rezul-
tāti tiks apkopoti un nodoti izvērtē-

šanai Apstādījumu uzraudzīšanas 
komisijai.

Papildu informāciju par koku 
ciršanas ieceri var saņemt Attīstības 
pārvaldes Būvniecības nodaļā pie 
vides speciālistes Daces Jansones, 
tālrunis 63324935; e-pasts: dace.
jansone@kuldiga.lv.

Kuldīgas novada Dome informē, 
ka, pamatojoties uz Kuldīgas novada Domes 26.02.2015.

lēmumu (prot. nr. 3, p. 64.), publiskajai apspriešanai
tiek nodota 

Kuldīgas novada teritorijas plānojuma 
2013. – 2025. gadam grozījumu 1. redakcija.
Publiskā apspriešana notiek no 16.03.2015. līdz 13.04.2015. 

Ar Kuldīgas novada teritorijas plānojuma pirmo redakciju var 
iepazīties Kuldīgas novada Domē vai www.kuldiga.lv.
Teritorijas plānojuma grozījumu mērķis un uzdevums ir 

papildināt teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu 
417. punktu par pašvaldībai piederošajiem nekustamajiem 

īpašumiem L.Paegles ielā 10 un 12, Kuldīgā.
Priekšlikumus var iesniegt Kuldīgas novada Domē.

Kuldīgas novada teritorijas plānojuma 2013. – 2025. gadam 
pirmās redakcijas publiskās apspriešanas sanāksme notiks 

2015. gada 27. martā 15.00 Kuldīgas novada Domes mazajā zālē.

Kuldīgas novada pašvaldība
ar augšupejošu soli

IZSoLA 
nomas tiesības bez apbūves tiesībām

zemesgabalam „Brunovi”, Kabiles pag., Kuldīgas nov., kadastra ap-
zīmējums 6258 011 0025 (platība 5,40 ha). Zemes gabals nav nevienam 
iznomāts vai apgrūtināts ar citām lietu tiesībām.

Zemesgabala kadastrālā vērtība – EUR 3919, drošības nauda – 10% 
no izsoles sākumcenas – EUR 6, reģistrācijas maksa – EUR 15, izsoles 
solis – EUR 5. Zemesgabala nomas tiesību bez apbūves tiesībām izsoles 
nosacītā cena gadā – EUR 60.

Izsole notiks Kuldīgas novada Domes mazajā zālē, Baznīcas ielā 1, 
Kuldīgā, 2015. gada 16. martā plkst. 14.30. 

Dalībnieku reģistrācija no sludinājuma publicēšanas līdz 2015. gada 
16. marta plkst. 12.00.

Izsoles noteikumus un informāciju par zemesgabalu var saņemt 
Kuldīgas novada pašvaldības Informācijas centrā Baznīcas ielā 1, 
Kuldīgā. Informācija pa tālruni 63323738, 26459091, e-pasts: viktors.
gotfridsons@kuldiga.lv.

Kuldīgas novada pašvaldība
PĀRDoD

mutiskā izsolē ar augšupejošu soli
automašīnu „Mazda 6”.

„Mazda 6” ir vieglā pasažieru automašīna, izlaiduma gads – 2005., 
šasijas nr. JMZGG128261622541, valsts numurs FS2375, 
nobraukums 207 704 km.
Kustamās mantas izsoles sākumcena – EUR 1980, drošības 
nauda – 10% no izsoles sākumcenas – EUR 200, reģistrācijas
maksa – EUR 15, izsoles solis – EUR 25.
Izsole notiks Kuldīgas novada Domes mazajā zālē, 
Baznīcas ielā 1, Kuldīgā, 2015. gada 16. martā plkst. 15.00. 
Dalībnieku reģistrācija no sludinājumu publicēšanas līdz 
2015. gada 16. marta plkst. 12.00.
Izsoles noteikumus un informāciju par automašīnu var saņemt 
Kuldīgas novada pašvaldības Informācijas centrā Baznīcas ielā 1, 
Kuldīgā. Informācija pa tālruni 63323738, 26459091, 
e-pasts: viktors.gotfridsons@kuldiga.lv.

Iedzīvotāji aicināti uz sapulcēm
Novada pagastu iedzīvotāji aicināti apmeklēt sapulces, kurās Kuldīgas novada Domes vadībai, Valsts 
policijas un SIA „Kuldīgas komunālie pakalpojumi” darbiniekiem, kā arī citu nozaru pārstāvjiem varēs 
uzdot visus interesējošos un neskaidros jautājumus.

Kuldīgas Galvenā bibliotēka 
AICINA DARBĀ

direktora vietnieku saimnieciskajā darbā
ar pieredzi datortīkla un servera administrēšanā.

Darba pienākumi: 
plānot un vadīt saimniecisko darbu; nodrošināt lokālā datoru tīkla 
organizāciju un uzturēšanu darba kārtībā, bibliotēkas servera darbību, 
mājaslapas tehnisko atbalstu un tehnisko atbalstu (video, prezentācijas 
ar interneta palīdzību u.tml.) pasākumos, kā arī vadīt iestādes autotrans-
portu atbilstoši Ceļu satiksmes noteikumiem, nodrošināt autotransporta 
drošu ekspluatāciju un uzturēšanu tehniskā kārtībā, regulāri veikt tā 
apskati, apdrošināšanu, pēc nepieciešamības un savlaicīgi nodrošinot 
tehnisko apkopi un remontu.
Prasības:
 prasme patstāvīgi plānot un organizēt darbu, labas komunikācijas spējas, 
pieredze IT jomā, zināšanas par serveriem, darbstacijām, tīkla uzbūvi, 
tīkla iekārtām u. tml., B kategorijas autovadītāja apliecība.
Piedāvājam: 
darbu dinamiskā organizācijā un draudzīgā kolektīvā, sociālās garantijas, 
darbu mūsdienīgā vidē.

CV un motivācijas vēstuli iesniegt līdz 18. martam 
Kuldīgas Galvenajā bibliotēkā, 1905. gada ielā 6 vai sūtīt 

e-pastā: biblioteka@kuldiga.lv. Kontakttālrunis  26828378.

Notiks starptautiski 
atzītu fotogrāfu lekcijas

ISSP Starptautiskās meistarklases publisko pasākumu programma

Svētdien, 15. martā
20.00 – 22.00 –  ISSP, Ārons Šūmans (Aaron Schuman, UK), fotogrāfs, kurators un žurnālists 
stāstīs par saviem darbiem, kuros bieži ir tēmas: atmiņa, nostaļģija un personiskā ģimenes vēsture.
Pirmdien, 16. martā
20.00 – 22.00 –  tikšanās ar Juriju Kozirevu un Andreju Poļikanovu (Yuri Kozyrev, Andrei 
Polikanov, RU). Pasaulslavenais fotožurnālists J.Kozirevs stāstīs par pieredzi, daudzus 
gadus fotografējot pasaules „karstajos punktos”, bet fotoredaktors A.Poļikanovs iepazīstinās 
ar sava darba specifiku un interesantākajiem notikumiem.
Otrdien, 17. martā, un trešdien, 18. martā
20.00 – 22.00 –  ISSP meistarklases dalībnieki prezentācijā rādīs interesantākos projektus 
dokumentālajā un mākslas fotogrāfijā. 
Sestdien, 21. martā, Kuldīgas Mākslas namā, 1905. gada ielā 6
18.00 – rezultātu prezentācija, izstādes atklāšana.

Meistarklasi organizē biedrība ISSP, kas jau teju desmit gadus Latvijā rīko starptautiska 
līmeņa izglītības un citas aktivitātes laikmetīgās fotogrāfijas jomā, un tā tiek realizēta 
sadarbībā ar ABLV „Charitable Foundation”, Kuldīgas novada Domi, Valsts kultūrkapitāla 
fondu un „Encontros de Imagem” fotogrāfijas festivālu Portugālē, kā arī ar EPSON un BZG 
tehnisko atbalstu.  Informatīvie partneri – starptautiskie žurnāli par fotogrāfiju „Fotokvartāls”, 
„YET Magazine” un „GUP”.
Plašāka informācija par meistarklasi un pasniedzējiem: http://www.isspmasterclass.com. 

prezentācijas notiks angļu valodā, 
ieeja bez maksas.

SIGnETa rEIManE,
 sabiedrisko attiecību speciāliste

JurIJa KOZIrEVa foto

Aicina uz Komunistiskā 
genocīda upuru piemiņas brīdi

Kuldīgas novada Dome aicina 25. martā plkst. 13.00 
uz piemiņas brīdi Pētera ielā. 

Pēc piemiņas brīža audzēkņu KoNCERTS 
E.Vīgnera Kuldīgas mūzikas skolā.
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nosaka zemes piekritību
Noteica, ka apbūvēts zemesgabals „Grantarāji”, Ēdoles 
pagastā (kad. apz. 6246 005 0055, platība 4,4 ha), piekrīt 
Kuldīgas novada pašvaldībai. Uzdeva Ēdoles pagasta 
pārvaldei reģistrēt zemesgabalu uz pašvaldības vārda 
zemesgrāmatā. 
Noteica, ka neapbūvēti zemesgabali „Miltiņi”, Kabiles 
pagastā (kad. apz. 6258 006 0178, platība 4,3 ha) un 
„Veldze 29”, Rumbas pagastā (kad. apz. 6284 006 0368, 
platība 0,06 ha) piekrīt Kuldīgas novada pašvaldībai.
Uzdeva Kabiles un Rumbas pagasta pārvaldei reģistrēt 
zemesgabalus uz pašvaldības vārda zemesgrāmatā.

Zemes noma
Izbeidza nomu zemes vienībām „Tomkalni”, „No Līdu-
miem”, Gudenieku pagastā, un 0,87 ha platībai zemes-
gabalā  „Palīgsaimniecības”, Turlavas pagastā.
Pagarināja noslēgto līgumu par zemes vienības „Melā-
nijas”, Kabiles pagastā, nomu uz trīs gadiem.
Iznomāja zemesgabalus „Madaras”, Turlavas pagastā, 
„Vecpļavarāji”, Kurmāles pagastā un lauksaimniecības 
zemi zemesgabalā „Jaunsaulītes”, Gudenieku pagastā.
Slēdza nomas līgumu par zemesgabala Parka ielā 23, 
Kuldīgā (1547 m2), iznomāšanu uz 5 gadiem.
Iznomāja SIA „LatFarm” lauksaimniecības zemi „Jaun- 
saulītes” ar kad. apz. 6250 003 0209, platība 0,8 ha, 
6250 003 0246, platība 2,02 ha, un 6250 003 0249, 
platība 0,4 ha, Gudenieku pagastā.
Ieskaitīja neapbūvētu zemesgabalu „Jaunpilskalni”, 
Gudenieku pagastā, rezerves zemes fondā.
Noteica, ka zemesgabala „Veldze 178”, Rumbas pa-
gastā, lietotājam zemes pastāvīgās lietošanas tiesības 
izbeidzas ar lēmuma pieņemšanas brīdi un ka viņam ir 
zemes nomas pirmtiesības, kas jāizlieto divu mēnešu lai-
kā no zemes pastāvīgās lietošanas tiesību izbeigšanās. 

apstiprina saistošos noteikumus
Apstiprināja saistošos noteikumus nr. 2015/3 „Grozījumi 
Kuldīgas novada pašvaldības saistošajos noteikumos nr. 
2013/36 „Par kārtību interešu, pieaugušo neformālās izglī-
tības programmu licencēšanai un pedagogu profesionālās 
kvalifikācijas pilnveides A programmu saskaņošanai””; 
nr. 2015/4 „Nodeva par būvniecības ieceres akceptu vai 
būvatļaujas saņemšanu Kuldīgas novadā”.
Apstiprināja Kuldīgas novada Domes saistošos noteiku-
mus „Kuldīgas novada pašvaldības 2015. gada budžeta 
grozījumi”.
Apstiprināja Kuldīgas novada pašvaldības noteikumus 
„Kārtība, kādā rīkojama publiskās apspriešanas procedūra 
gadījumos, ja paredzēta koku ciršana publiski pieejamos 
objektos” un „Kārtība, kādā Kuldīgas novada pašvaldībā 
materiālās vērtības tiek izslēgtas no uzskaites ”.
Apstiprināja precizēto Kuldīgas novada pašvaldības 
saistošo noteikumu nr. 2013/13 „Kuldīgas novada paš-
valdības nolikums” redakciju.
Apstiprināja Kuldīgas novada pašvaldības projekta 
„Vasaras interešu un talantu skola 2015” nolikumu, Attīs-
tības pārvaldes Būvniecības nodaļas un Būvinspekcijas 
nodaļas nolikumus.
Apstiprināja Kuldīgas novada pašvaldības maksas pakal-

pojumu par paraksta apliecināšanu saistībā ar parakstu 
vākšanu par likumprojektu vai Satversmes grozījumu 
projektu bāriņtiesā vai pašvaldības institūcijā, nosakot 
samaksu – EUR 1. 
Apstiprināja izglītības iestāžu izdevumu tāmes viena 
audzēkņa mācību izmaksām pašvaldību savstarpējiem 
norēķiniem Kuldīgas novada izglītības iestādēs no 2015. 
gada 1. janvāra.
Apstiprināja Kurmāles pagasta pārvaldes maksas pa-
kalpojumu cenrādi.
Izdarīja grozījumus Kuldīgas novada Domes Būvniecī-
bas komisijas nolikumā, papildinot to ar 2.2.2.5. apakš-
punktu: „2.2.2.5. nodaļas arhitekts vai nodaļas vadītājs 
piedalās būvniecības objektu pieņemšanā ekspluatācijā 
kā Būvvaldes arhitekts”.
Grozīja Kuldīgas novada Domes 2014. gada 30. ok-
tobra lēmumu „Par pašvaldības zemesgabala Pilsētas 
laukumā 7A, Kuldīgā, iznomāšanu lauksaimniecības 
pakalpojumu kooperatīvajai sabiedrībai „Kuldīgas 
labumi””, papildinot to ar lemjošās daļas 6. punktu: 
„6. Lai nodrošinātu piekļuvi objektam –  tirdzniecības 
paviljonam, piemērojot tādus pašus nomas nosacīju-
mus, papildus iznomāt lauksaimniecības pakalpojumu 
kooperatīvajai sabiedrībai „Kuldīgas labumi” Kuldīgas 
novada pašvaldībai piederošu zemesgabalu, kad. nr. 
62010090133, platība 118 m2.”
 Grozīja 2014. gada 12. jūnijā noslēgto Lauku apvidus 
zemes nomas līguma nr. 39/6.1/14 „Par apbūvēta ze-
mesgabala „Ābele” nr. 60, Pelču pag., Kuldīgas nov., 
kadastra numurs 6274 001 0225, nomu” 5.2. punktu un 
izteica to šādā redakcijā: „5.2. Nomniekam ir tiesības uz 
nomātās zemes vienības būvēt ēkas un būves un reģis-
trēt tās zemesgrāmatā kā patstāvīgus īpašuma objektus.”
Atzina, ka apstrīdētie Kuldīgas novada pašvaldības 
aģentūras „Sociālais dienests” sociālās komisijas 
29.01.2015. lēmumi nr. 503 un 504 ir tiesiski, un atstāja 
tos spēkā negrozītus.

Finanšu jautājumi
Piešķīra SIA „Vāverīte” 2015. gadā nekustamā īpašuma 
nodokļa atvieglojumu (90%) par ēku un zemi Baznīcas 
ielā 32A, Kuldīgā, ņemot vērā, ka SIA „Vāverīte” ar 
saviem finanšu resursiem piedalījusies Kuldīgas vec-
pilsētas teritorijas infrastruktūras (ietves) izbūvē vai 
sakārtošanā.  
Akceptēja īrnieces ieguldījumu (EUR 338,37) dzīvoja-
majās telpās Maņģenes ielā 6-1, Mežvaldē, Rumbas 
pagastā. 
Pagarināja 2007. gada 14. decembrī noslēgtā aizdevuma 
līgumā A-498 summas atmaksas termiņu līdz 2016. gada 
20. decembrim,  neaprēķinot aizņēmējam SIA „Kuldīgas 
siltumtīkli” līgumsodu.

Piedalīsies projektu konkursos
Atbalstīja Kuldīgas novada pašvaldības dalību Erasmus+ 
projektu konkursā kā konsorcijam ar projekta pieteikumu 
„Kuldīgas novada pašvaldības izglītības iestāžu  vadības 
kapacitātes paaugstināšana”, nodrošinot 20% līdzfinan-
sējumu (ja projekts tiek atbalstīts).
Piedalīsies atklātā projektu konkursā „Atbalsts jauniešu 

centru darbības nodrošināšanai pašvaldībās, ar mērķi 
īstenot neformālās mācīšanās aktivitātes visiem jaunie-
šiem popularizējot līdzdalību un aktīvu dzīves veidu” ar 
projektu „Domā un dari”.

rīkos izsoles
Izsludināja zemesgabala „Brunovi”, Kabiles pagastā, 
nomas tiesību bez apbūves tiesībām izsoli ar augšupe-
jošu soli. Noteica izsoles sākumcenu un apstiprināja 
noteikumus.
Atļāva atsavināt Kuldīgas novada Pieaugušo izglītības 
centra īpašumā esošo transportlīdzekli „Mazda 6” izsolē 
ar augšupejošu soli. Noteica atsavināšanas cenu – EUR 
1980 un apstiprināja izsoles noteikumus. 
Nodos atsavināšanai pašvaldības kustamo mantu – cirsmu 
nogabalus 28., 31., 33., 34., 35. īpašumā „Ušņas”, Turlavas 
pagastā, 4,9 ha kopplatībā, cirtes paņēmiens – kailcirte, 
pārdodot to izsolē ar augšupejošu soli par sākumcenu 
EUR  37 800. Apstiprināja cirsmas izsoles noteikumus.
Nolēma uzstādīt reklāmas objektu Kalna un Pils ielas 
krustojumā, Kuldīgā, un rīkot nomas tiesību izsoli par 
laukumu nomu. Noteica  izsoles sākumcenu – EUR 60 
gadā, apstiprināja izsoles noteikumus.

Gatavos atsavināšanai
Gatavos atsavināšanai zemes vienības Ventspils ielā 97 
un  Vienības ielā 68, Kuldīgā. 
Gatavos atsavināšanai pašvaldības nekustamo īpa-
šumu – zemesgabalu „Anši”, Ēdoles pagastā, platībā 
0,2726 ha. 

Slēdz līgumus par medību tiesību nomu
Slēdza līgumu ar mednieku kluba biedrību „Īvande”, 
iepriekš saņemot attiecīgo nomnieku rakstveida piekri-
šanu, par medību tiesību nomu vairākās zemes vienībās 
uz trīs medību sezonām.
Slēdza līgumu  ar biedrību „Laidu mednieks”, iepriekš 
saņemot attiecīgo zemes vienību nomnieku rakstveida 
piekrišanu, par medību tiesību nomu Laidu pagasta 17 
zemes vienībās.

Izmaiņas komisijās
Kuldīgas novada Domes Izsoļu komisijas sastāvā ievēlē-
ja Inetu Kleinbergu, akceptējot, ka viņa komisijas locekļa 
pienākumus sāk pildīt ar 2015. gada 1. martu.
Izdarīja izmaiņas Kuldīgas novada Domes Tūrisma 
komisijas personālsastāvā – izslēdza Līgu Raitumu un 
ievēlēja Raimondu Lapuķi.

atceļ lēmumus
Atcēla Kuldīgas novada Domes 2015. gada 29. janvāra 
lēmumu „Par neapbūvētu zemesgabalu „Baltozoli”, 
Rumbas pagastā, Kuldīgas novadā, ar kadastra apzī-
mējumiem 6284 009 0499 un 6284 009 0500 zemes 
lietošanas tiesību izbeigšanos”. 
Atcēla  Kuldīgas novada Domes Apstādījumu uzraudzī-
šanas komisijas 2014. gada 9. decembra lēmumu „Par 
Līgas Lozas iesniegumu saskaņot koku ciršanu īpašumā 
„Salmiņi” Rendas pagasts, Kuldīgas novads”. 

atjauno un slēdz īres līgumus 
Atjaunoja sociālās dzīvojamās telpas Ezera iela 8-6, 
Ķikuros, Turlavas pagastā, īres līgumu līdz 2015. gada 
30. jūnijam.
Atjaunoja sociālo dzīvojamo telpu „Gobas”-9, „Go-
bas”-12, Ēdoles pagastā, „Mazīvande”-3/3, „Mazīvan-
de”-1, Īvandes pagastā, īres līgumus līdz 2015. gada 
31. jūlijam.
Atjaunoja sociālo dzīvojamo telpu „Ūšas”-1, Padures 
pagastā, „Arkādijas”-1, „Arkādijas”-2, „Arkādijas”-7, 
Snēpeles pagastā, „Mazīvande”-3/1 un „Mazīvande”-3/2, 
Īvandes pagastā, īres līgumus līdz 2015. gada 31. 
augustam.
Atjaunoja sociālās dzīvojamās telpas „Lazdas”-1/1, 
Vārmes pagastā, īres līgumu līdz 2015. gada 30. 
septembrim.
Atjaunoja sociālās dzīvojamās telpas Liepājas ielā 58A 1, 
Kuldīgā, īres līgumu līdz 2015. gada 27. oktobrim.
Slēdza sociālo dzīvojamo telpu nr. 6, 7 un 8, „Dūru skola”, 
Vārmes pagastā, īres līgumu līdz 2015. gada 31. jūlijam.

Dažādi
Nolēma, ka Kuldīgas novada pašvaldība iestāsies 
biedrībā „Reģionālo attīstības centru apvienība” kā viens 
no dibinātājiem.
Nodeva publiskajai apspriešanai Kuldīgas novada 
teritorijas plānojuma 2013. – 2025. gadam grozījumu 
1. redakciju.
Organizēs konkursa „Darīsim paši” 10. kārtu 2015. gadā. 
Apstiprināja konkursa nolikumu.
Reorganizēs Kuldīgas Centra vidusskolas Snēpeles filiāli 
par Vilgāles pamatskolas Snēpeles filiāli ar 2015. gada 
1. septembri. Uzdeva Snēpeles pagasta pārvaldei no 
2015. gada 1. septembra pārņemt apsaimniekošanā 
Snēpeles muižas ēku un tai piegulošo teritoriju. 
Atteicās no pirmpirkuma tiesībām uz būvju īpašumu 
„Upmaļi”, Padures pagastā. 
Atteicās vienu personu pārreģistrēt un izslēdza no Kul-
dīgas novada pašvaldības palīdzības reģistra, jo nav 
tiesiska pamatojuma. 
Ar 2015. gada 1. jūniju dzīvojamās mājas „Atmodas” 
Kurmāles pagastā, pašvaldībai piederošiem dzīvokļiem 
paaugstinās īres maksu, nosakot to 0,98 EUR/m2.
Piešķīra Kuldīgas novada Domes priekšsēdētājai I.Bēr-
ziņai, Kuldīgas novada Domes priekšsēdētājas pirmajam 
vietniekam V.Gotfridsonam un Kuldīgas novada Domes 
priekšsēdētājas vietniekam A.Langem papildu atvaļinā-
juma dienas par 2015. gadu.
Piešķīra Domes priekšsēdētājas pirmajam vietniekam 
Viktoram Gotfridsonam neizmantoto ikgadējo atvaļinā-
jumu no 5. līdz 13. martam.
Uzdeva Viktoram Gotfridsonam,  Kuldīgas novada 
Domes priekšsēdētājas pirmajam vietniekam, izdodot 
rīkojumu par Domes priekšsēdētājas komandējumu, 
noteikt Domes priekšsēdētājas pienākumu izpildītāju 
komandējuma laikā.
Atlika jautājuma „Par platības noteikšanu Kuldīgas pil-
sētas skolu lietošanā nodotajām teritorijām” izskatīšanu 
uz marta Attīstības komitejas sēdi un jautājuma „Par 
A.Migoviča iesniegumu” izskatīšanu uz nenoteiktu laiku.

Domes 2015. gada 26. februāra sēde

Kuldīgas novada pašvaldība turpina 
atbalstīt iedzīvotāju iniciatīvas un jau 
desmito gadu izsludina projektu konkur-
su „Darīsim paši”.

Konkursa mērķis ir radīt sakārtotu un 
uzlabotu apkārtējo publisko vidi novadā, pa-
redzot iedzīvotāju iesaistīšanos un līdzdalību 
projektu īstenošanā. Ieceres realizēšanai ir 
iespēja piesaistīt Kuldīgas novada pašvaldības 
līdzfinansējumu EUR 600. Budžetā šim mēr-

ķim paredzēti EUR 24 000. Plānots atbalstīt 
40 iedzīvotāju iniciatīvu projektus.

Šogad konkursu „Darīsim paši” vadīs un 
koordinēs priekšsēdētājas vietnieka palīdze 
Evita Pētersone, viņai neskaidrību gadīju-
mā var jautāt, zvanot pa tālruni 27091623, 
63350143 vai rakstot e-pastā: evita.peterso-
ne@kuldiga.lv. Iesniegtos projektus vērtēs 
Kuldīgas novada Domes apstiprināta konkursa 
žūrija, kuras priekšsēdētājs ir Aleksandrs 
Lange.

Iepriekšējos gados iedzīvotāji, ieguldot 
projektu īstenošanā savu darbu, laiku un 
līdzfinansējumu, ir labiekārtojuši pagalmus, 
kas rada sakārtotas vides iespaidu un orga-
nizē transporta kustību, atjaunojuši kapsētu 
nožogojumus un vārtus, izkrāsojuši kāpņu 
telpas, atjaunojuši logus un durvis Kuldīgas 
vecpilsētā, radījuši bērniem un jauniešiem 
brīvā laika pavadīšanas iespējas, darinājuši 
jaunus tērpus un rotas pašdarbības kolektī-
viem un veikuši citus darbus, kas priecē gan 

pašus dalībniekus, gan novada iedzīvotājus 
un viesus.

Konkursa nolikums un pieteikuma informā-
cija apskatāma www.kuldiga.lv vai Kuldīgas 
novada pašvaldības Apmeklētāju pieņemša-
nas un informēšanas centrā, Baznīcas ielā 1, 
Kuldīgā. Projekta pieteikumus var iesniegt 
līdz 7. aprīlim.

SIGnETa rEIManE, 
sabiedrisko attiecību speciāliste

Ar Kuldīgas novada pašvaldības 
atbalstu arī šogad apstiprināts 
projekts „Vasaras interešu un 
talantu skola 2015”.

Projekts jau piekto gadu tiek izslu-
dināts, lai bērni un jaunieši no 5 līdz 
16 gadiem varētu daudzpusīgi pava-

dīt vasaru un attīstīt savus talantus. 
Pašvaldības maksimālais finansiālais 
atbalsts vienai nometnei ir EUR 900, 
projekta kopējais finansējums – EUR 
18 000. 

Nometņu norises laiks ir šī gada 
jūnijs, jūlijs un augusts. organizato-

riem jāuzrāda aktivitāšu programma 
10 dienām ar darba laiku no 9.00 
līdz 15.00 (diennakts nometnēm 
pieļaujams īsāks darbības laiks, bet 
ne mazāk kā 5 dienas). Minimālais 
dalībnieku skaits vienā „Vasaras in-
terešu un talantu skolas 2015” grupā 

ir 15, maksimālais – 25 dalībnieki. 
Ēdināšana bērniem jānodrošina vis-
maz vienu reizi dienā.

Projekta pieteikumi jāiesniedz līdz 
1. aprīļa plkst. 12.00 Kuldīgas novada 
pašvaldībā, Baznīcas ielā 1, Kuldīgā. 
Plašāka informācija pa tālr. 27020934 

vai e-pastā: santa.dubure@kuldiga.lv.
Ar nepieciešamajiem iesniedza-

majiem dokumentiem un nolikumu 
var iepazīties mājaslapā www.kul-
diga.lv.

SIGnETa rEIManE, 
sabiedrisko attiecību speciāliste

Tiek izsludināts projektu konkurss 
„Darīsim paši”

Arī šogad varēs organizēt nometnes
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Kuldīgas novada Kurmāles 
pagasta māju „Planīcas” bēniņos 
atrasta apjomīga arhīva do-
kumentācijas daļa no 19. gs. 
beigām.

Sākotnēji izskanēja versija, ka 
dokumenti apzināti slēpti kādos juku 
laikos, bet, veicot tālāko izpēti un 
aptaujājot vietējos, atklājās pavisam 
cita notikumu aina.

Atradums uziets nejauši, mājas 
iedzīvotāja pamanījusi, ka gar 
skursteni sācis sūkties ūdens, nācies 
līst bēniņos un lūkot, ko lai dara. 
Virs bēniņu istabas pie pašas jumta 
kores, izpētot pārsegumu, atklājies 
liels senu dokumentu apjoms. Par 
atradumu mājas iedzīvotāja Mārītes 

kundze ziņojusi Kurmāles pagasta 
kultūras darba vadītājai Ainai Sļi-
sarenko, kura uzaicināja Kuldīgas 
novada muzeja speciālistus būt 
klāt dienā, kad arhīva materiāli tika 
nocelti no bēniņiem.

„Atrasta apjomīga, vēsturi atspo-
guļojoša pagasta valdes arhīva daļa. 
Tagad muzejā dokumentiem tiks 
veikta pirmapstrāde, tos atputekļos, 
lai nodrošinātu saglabāšanu, un tad 
mēs tos sagrupēsim un izpētīsim. 
Esam jau apsolījuši, ka Kurmāles 
pagastā būs izstāde, kurā vietējie 
iedzīvotāji varēs paskatīties, kas tad 
šajā arhīvā ir bijis,” stāsta Kuldīgas 
novada muzeja direktore Dace 
Bumbiere.

Muzeja pētnieciskā darba speciā-
liste Ingrīda Pole komentē: „Mums 
priekšā ļoti liels darbs – tas nav īsā 
laikā izpētāms. Vecākie dokumenti 
ir datēti ar 1880. gadu beigām, tas 
vēl ir impērijas laiks. Pārsvarā doku-
menti ir krievu valodā. Ir grāmatas, 
kurās pagasta valde atzīmējusi sa-
raksti, kas kuram atsūtīts, ir lietve-
dības reģistri un cilvēku lūgumraksti 
palīdzībai slimībās. Dažos rakstīts, 
ka palīdzības lūdzējs neprot rakstīt, 
tāpēc kaimiņš raksta viņa vārdā.”

KrISTaS JanSOnES,
 Kuldīgas novada muzeja Mārke-

tinga un izglītības nodaļas vadītājas 
teksts un foto

26. februāra Domes sēdē de-
putāti lēma, ka no 2015. gada 
1. septembra Kuldīgas Centra 
vidusskolas Snēpeles filiāle 
darbību turpinās kā Vilgāles 
pamatskolas filiāle. 

Lēmums tiks saskaņots Izglītības 
un zinātnes ministrijā.

„Šāds lēmums bija loģisks, ņemot 
vērā, ka bāzes skolā no 2014./2015. 
mācību gada vairs netiek realizēta 

pirmsskolas izglītības programma, 
kas savukārt saistīts ar pirmssko-
las vecuma bērnu izvietošanu un 
apmācību Kuldīgas bērnudārzos,” 
atzina pašvaldības Izglītības nodaļas 
vadītāja Santa Dubure. Lēmums 
pieņemts, domājot arī par pēctecī-
bu izglītības ieguvē vienā iestādē 
iespējami tuvu bērna dzīvesvietai. 
Par izglītības procesa organizēšanu 
un nodrošināšanu Snēpeles pirms-

skolas grupās turpmāk atbildīga būs 
Vilgāles pamatskolas vadība.

Pagasta ļaudīm šis lēmums ne-
kādas izmaiņas neieviesīs. Tāpat kā 
līdz šim Snēpeles muižas ēkā darbo-
sies pirmsskolas izglītības grupas ar 
labestīgiem un profesionāliem dar-
biniekiem. Muižas ēku un piegulošo 
teritoriju apsaimniekošanā nodos 
Snēpeles pagasta pārvaldei.

Kuldīgas Centra vidusskolas 

Snēpeles filiāle tika izveidota 2009. 
gadā ar Kuldīgas novada Domes 
lēmumu. Tajā tika realizēta pamat-
skolas un pirmsskolas izglītības 
programma. Skolēnu trūkuma dēļ no 
2013./2014. mācību gada Snēpeles 
filiālē pārtrauca realizēt pamatizglī-
tības programmu, bet tiek turpināja 
pirmsskolas izglītības programmu 
bērniem no 2 līdz 6 gadiem. No 
2014./2015. mācību gada ar Domes 

lēmumu tika pārtraukta pirmsskolas 
izglītības programmas apguve Kul-
dīgas Centra vidusskolā. 

Snēpeles filiālē šajā mācību 
gadā pirmsskolas izglītības grupās 
ir 16 bērni: trīs dzimuši 2012. gadā, 
septiņi – 2011. gadā, pieci –  
2009. gadā un viens 2008. gadā 
dzimis bērns.

SIGnETa rEIManE, 
sabiedrisko attiecību speciāliste

Arī šogad tāpat kā pērn V.Plūdoņa Kuldīgas ģim-
nāzijas 11. klase guvusi uzvaru konkursā „Zinošā-
kā skola Virtuālajā praksē 2014”, kuru organizē 
karjeras un izglītības portāls „Prakse.lv”.

No pērnā gada 1. novembra līdz šī gada 31. jan-
vārim portālā „Prakse.lv” skolēniem bija jāatbild 
uz jautājumiem par dažādām profesijām, lai varētu 
pretendēt uz titulu „Zinošākā skola Virtuālajā praksē 
2014”.

Ģimnāzijas skolēni, kopā iegūstot 709 780 
punktus, apsteidza 490 skolas, kuras arī piedalījās 
konkursā. Cīņa bija spraiga, un jauniešiem bija jā-
būt ļoti saliedētiem un vienotiem, lai aizpildītu pēc 
iespējas vairāk testu. Viņi viens otru motivēja, lai 
sasniegtu rezultātu – uzvaru otro gadu pēc kārtas. 
Audzēkņiem palīdzēja ģimnāzijas skolotāja, karjeras 
konsultante Guntra Krūkliņa, matemātikas skolotāja 
Inese Reboka un sporta skolotāja Inese Astaševska, 
kuras motivēja skolēnus un turēja īkšķus par veiksmi 
un izdošanos.

Aizpildot konkursa testus, skolēni pat atklāja 
dažas jaunas profesijas. Tā kā viņiem drīz jāpieņem 
lēmums par savu nākotnes specialitāti, konkurss pa-
līdzēja saprast, ko katrs vēlas darīt un kas neinteresē.

Balvā  klase saņēma braucienu uz „AHHAA 
zinātnes centru” Tartu, uz kuru drīz dosies.

LIEnE BEBrIŠa, V.Plūdoņa Kuldīgas 
ģimnāzijas projektu speciāliste

Publicitātes foto

Ar ieskaņas koncertu Kuldīgā sāksies 15. Starptautiskais 
Baha kamermūzikas festivāls un Baha mūzikas nedēļa, kas 
notiks no 19. līdz 28. martam.

Festivāla ieskaņas koncertā 19. martā 18.00 Kuldīgas novada 
Domes lielajā zālē, Baznīcas ielā 1, muzicēs festivāla direktore, 
klavesīniste Aina Kalnciema un virtuozā somu vijolniece Sirka-Līsa 
Kākinena-Pilča, koncertprogrammā izpildot J.S.Baha sonātes vijolei 
un klavesīnam. 

A.Kalnciema dzimusi Rīgā. Ar izcilību absolvējot klavieru un 
ērģeļu spēles klases Pēterburgas Konservatorijā, viņa turpināja 
izkopt klavesīna spēles meistarību Holandē, Francijā, Šveicē un 
Vācijā. A.Kalnciema ir piedalījusies daudzos Eiropas festivālos un 
muzicējusi kopā ar izciliem dažādu valstu mūziķiem. Asociētā pro-
fesore vada klavesīna klasi Latvijas Mūzikas akadēmijā, apvienojot 
pedagoģes darbu ar Baha Mūzikas fonda prezidentes pienākumiem. 

Mūziķe ir Starptautiskā Baha kamermūzikas festivāla Rīgā direktore, 
kuru viņa dibināja 2001. gadā. 

Sirka-Līsa Kākinena ir neparasti daudzšķautņaina vijolniece. 
Kaut gan viņa atskaņo visu laikmetu mūziku, galveno vietu mū-
ziķes repertuārā ieņem 17. – 19. gadsimta komponistu darbi. Viņa 
spēlē arī violu un violu d’amore un bieži ir orķestra pirmā vijole 
vai vada orķestri. Sirka-Līsa pašlaik ir ļoti pieprasīta kā neskaitāmu 
slavenu agrīnās mūzikas ansambļu un orķestru vadītāja, kas spēlē 
baroka laikmeta skaņdarbus un Mocarta un Šūberta ēras simfonijas. 
Sirka-Līsa ir Stavangeras universitātes kamermūzikas profesore. 
Viņa ir strādājusi arī Dānijas Karaliskajā Mūzikas akadēmijā un 
Brēmenes Mākslas institūtā, kā arī pasniedz Sibeliusa akadēmijā. 

Ieeja festivāla ieskaņas koncertā Kuldīgā – bez maksas.
KrISTĪnE DuĻBInSKa, 

Mārketinga un sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja
Publicitātes foto

Bēniņos atrod 19. gs. 
arhīva daļu

Kurmāles pagasta mājas bēniņos atrastos dokumentus, no kuriem daži datēti 1880. gadu beigās, 
tagad pētīs Kuldīgas novada muzejs.

Par Snēpeles bērniem turpmāk rūpēsies Vilgāles pamatskola

Zinošākā klase Latvijā

V.Plūdoņa Kuldīgas ģimnāzijas audzēkņi izcīnījuši titulu „Zinošākā skola Virtuālajā praksē 2014”.

Baha mūzikas nedēļa sāksies Kuldīgā

Baha kamermūzikas festivāla ieskaņas koncertā 
Kuldīgā uzstāsies profesionālā vijolniece 

Sirka-Līsa Kākinena.



DārTā – sievietēm: 1. vietā – Sigita Goršanova (Kurmāle), 2. – Arta Strīķe 
(Turlava), 3. – Aina Baumane (Laidi). Vīriešiem: 1. vietā – Gints Goršanovs 
(Kurmāle), 2. – Gatis Lagzda (Turlava), 3. – Raigo Ansons (Ēdole). Koman-
dām: 1. vietā – Kurmāle, dalītā 2. – 3. vietā – Ēdole, Turlava.
nOVuSā – sievietēm: 1. vietā – Anita Leja (Kurmāle), 2. – Ilze Čakle 
(Kabile), 3. – Biruta Leikarte (Skrunda). Vīriešiem: 1. vietā – Ģirts Bikse 
(Alsunga), 2. – Aivars Grīnvalds (Kuldīga), 3. – Nēme Taramē (Skrunda). 
KOManDāM: 1. vietā – Kurmāle, 2. vietā – Alsunga, 3. vietā – Skrunda.
Šahā – sievietēm: 1. vietā – Elīna Rudovska (Rumba), 2. – Māra Pucena 
(Kurmāle), 3. – Marta Kāne (Kuldīga). Vīriešiem: 1. vietā – Edmunds Beks 
(Snēpele), 2. – Arturs Feldmanis (Kuldīga), 3. – Guntis Zanders (Vārme). 
KOManDāM: 1. vietā – Kuldīga, 2. vietā – Rumba, 3. vietā – Vārme.
GaLDa TEnISā – sievietēm: 1. vietā – Jana Linde (Skrunda), 2. – Zane 
Frīdenberga (Kuldīga), 3. – Marika Skricka (Padure). Vīriešiem: 1. vietā – 
Normunds Dvarons (Kuldīga), 2. – Jānis Avdjukēvičs (Padure), 3. – Edgars 
Skore (Kuldīga). Dubultspēlēs: 1. vietā – Edgars Skore, Zane Frīdenberga 
(Kuldīga), 2. – Uģis Jansons, Jana Linde (Skrunda), 3. – Jānis Avdjukevičs, 
Marika Skricka (Padure). Komandām: 1. vietā – Kuldīga, 2. vietā – Skrunda, 
3. vietā – Padure.
DaMBrETē – sievietēm: 1. vietā – Ieva Brantevica (Turlava), 2. – Dana 
Krēte (Padure), 3. – Zenta Jēgere (Rumba). Vīriešiem: 1. vietā – Jānis 
Rūtiņš (Kurmāle), 2. – Kristaps Matvejs (Rumba), 3. – Kalvis Rumbenieks 
(Kuldīga). Komandām: 1. vietā – Turlava, 2. vietā – Rumba, 3. vietā – 
Kurmāle.
SVara BuMBu CELŠanā – līdz 95 kg: 1. vietā – Artis Tumpelis (Alsun-
ga), 2. Guntars Žagariņš (Turlava), 3. – Mārtiņš Kinstlers (Kabile). Virs 95 
kg: 1. vietā – Jānis Šleckus (Turlava), 2. – Juris Rozentāls (Kuldīga), 3. – 
Kaspars Blinds (Kabile). Komandām: 1.vietā – Turlava, 2. vietā – Kuldīga, 
3. vietā – Kabile.
ZOLĪTē – individuāli: 1. vietā – Andrejs Jēkabsons (Padure), 2. – Modris 

Sermoliņš (Turlava), 3. – Matīss Polis (Kabile). Komandām: 1. vietā – Kur-
māle, 2. vietā – Kuldīga, 3. vietā – Snēpele.
ŠauŠanā – sievietēm: 1. vietā – Sandra Ivanovska (Alsunga), 2. – Odeta 
Turka (Snēpele), 3. – Kristīne Vikštrema (Rumba). Vīriešiem: 1. vietā – Artis 
Dravnieks (Vārme), 2. – Jānis Zībergs (Turlava), 3. – Gunārs Freimanis 
(Rumba). Komandām: 1. vietā – Alsunga, 2. vietā – Turlava, 3. vietā – 
Snēpele.
JauTraJā STaFETē – 1. vietā Alsungas komanda (Ance Bikse, Dace 
Siliņa, Ilze Kreičmane, Einārs Jonelis, Klāvs Osis, Oskars Tumpelis), 
2. vietā – Ēdoles komanda, 3. vietā – Kabiles komanda.
OrIEnTēŠanāS – sievietēm: 1. vietā Aiva Baumane (Laidi), 2. – Odeta 
Turka (Snēpele), 3. – Madara Šneidere (Rumba). Vīriešiem: 1. vietā – 
Pēteris Īvāns (Kuldīga), 2. – Ingus Pētersons (Alsunga), 3. – Jānis Turks 
(Snēpele). Komandu vērtējumā 1. vietā – Snēpele, 2. vietā – Kuldīga, 
3. vietā – Laidi.
arMVrESTLInGā – sievietēm: 1. vietā – Dace Zvirbule (Padure), 
2. – Inga Robežniece (Turlava), 3. – Una Birzniece (Turlava). Vīriešiem 
līdz 80 kg – 1. vietā – Ainārs Ceicāns no Alsungas, 2. – Pēteris Kārkliņš 
(Turlava), 3. – Gatis Zons (Turlava). Virs 80 kg – 1. vietā – Rūdolfs Cīrulis 
(Alsunga), 2. – Roberts Ausmanis (Renda), 3. – Andris Blūms (Īvande). 
Komandu vērtējumā 1. vietā – Turlavas pagasts, 2. vietā –  Alsunga, 
3. vietā – Padures pagasts.
VIEGLaTLēTIKa
Tāllēkšanā – sievietēm 30+: 1. vietā – Ance Bikse (Alsunga), 2. – Una 
Birzniece (Turlava), 3. – Dace Siliņa (Alsunga). Sievietēm: 1. vietā – Kris-
ta Paula Zaķe (Rumba), 2. – Agnija Putniņa (Ēdole), 3. – Alise Līdaka 
(Kuldīga). Vīriešiem 35+: 1. vietā – Guntars Žagariņš (Turlava), 2. – Arnis 
Zonbergs (Vārme). Vīriešiem: 1. vietā – Juris Budņikovs (Vārme), 2. – Artūrs 
Rozenbahs (Turlava), 3. – Jānis Mūrnieks (Kuldīga).
augstlēkšanā – sievietēm 30+: 1. vietā – Dace Siliņa (Alsunga). Sievietēm: 

1. vietā – Alise Līdaka (Kuldīga), 2. – Agnija Putniņa (Ēdole), 3. – Arta Strīķe 
(Turlava). Vīriešiem: 1. vietā – Artūrs Rozenbahs (Turlava), 2. – Andis Uplejs 
(Īvande), 3. – Jānis Mūrnieks (Kuldīga).
Lodes grūšanā – sievietēm 30+: 1. vietā – Una Birzniece (Turlava), 
2. – Anda Andersone (Ēdole), 3. – Inga Robežniece (Turlava). Sievietēm: 
1. vietā – Krista Paula Zaķe (Rumba), 2. – Agnija Putniņa (Ēdole), 3. – Aiva 
Baumane (Laidi). Vīriešiem 35+: 1. vietā – Uģis Ziņģis (Padure), 2. – Uldis 
Putniņš (Ēdole), 3. – Agnis Laizāns (Padure). Vīriešiem: 1. vietā – Dāvis 
Freimanis (Rumba), 2. – Andris Riets (Īvande), 3. – Kristiāns Vecpils 
(Turlava).
4 x 100 m stafetē – 1. vietā Kuldīgas komanda (Alise Līdaka, Liene Daške- 
vica, Marats Gailis, Jānis Mūrnieks), 2. vietā – Ēdole, 3. vietā – Turlava.
60 m – sievietēm 30+: 1. vietā – Ance Bikse (Alsunga), 2. – Una Birzniece 
(Turlava), 3. – Džanita Freija (Turlava). Sievietēm: 1. vietā – Krista Paula 
Zaķe (Rumba), 2. – Liene Daškevica (Kuldīga), 3. – Zane Andersone 
(Ēdole). Vīriešiem 35+: 1. vietā – Guntars Žagariņš (Turlava), 2. Arnis Zon-
bergs (Vārme). Vīriešiem: 1. vietā – Juris Budņikovs (Vārme) 2. – Ingmārs 
Lapčinskis (Vārme), 3. – Uģis Strautiņš (Kuldīga).
200 m – sievietēm 30+: 1. vietā – Ance Bikse (Alsunga), 2. – Džanita Freija 
(Turlava). Sievietēm: 1. vietā – Liene Daškevica (Kuldīga), 2. – Anda Letaure 
(Padure), 3. – Linda Fabriciusa (Turlava). Vīriešiem 35+: 1. vietā – Gun-
tars Žagariņš (Turlava), 2. – Arnis Zonbergs (Vārme), 3. – Elmārs Gailis 
(Kuldīga). Vīriešiem: 1. vietā – Artūrs Rozenbahs (Turlava), 2. – Ingmārs 
Lapčinskis (Vārme), 3. – Uģis Strautiņš (Kuldīga).
1000 m – sievietēm 30+: 1. vietā – Džanita Freija (Turlava), 2. – Odeta 
Turka (Snēpele). Sievietēm: 1. vietā – Anda Letaure (Padure), 2. – Vineta 
Āboliņa (Vārme), 3. – Monta Bērica (Turlava). Vīriešiem 35+: 1. vietā – 
Guntis Sedliņš (Kurmāle), 2. – Elmārs Gailis (Kuldīga), 3. – Jānis Turks 
(Snēpele). Vīriešiem: 1. vietā – Āris Brantevics (Turlava), 2. – Aivis Elfers 
(Gudenieki), 3. – Gints Kārkliņš (Turlava).
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6. ziemas sporta spēles aizvadītas 
rezultatīvi

28. februārī 18 komandas vienotā sāncensības garā piedalī-
jās Kuldīgas novada 6. atklātajās ziemas sporta spēlēs.

Sacensībās startēja arī komandas no tuvajiem novadiem – Al-
sungas un Skrundas. Tradicionāli sporta spēles notika dažādās 
Kuldīgas novada sporta skolas bāzēs: vieglatlētikas manēžā, sporta 
kompleksā Kalna ielā 6, klubā „Poligons”.

Kuldīgas novada sporta skolas direktors Agris Kimbors atzina: 
„Diemžēl jau otro gadu pēc kārtas laika apstākļu dēļ neizdevās 
noorganizēt sacensības ziemas sporta veidos. Jācer, ka ziema 
mūs pārsteigs nākamgad un atkal varēsim samērot spēkus hokeja 
turnīrā, slēpošanā, zemledus makšķerēšanā.”

Sporta spēļu dalībnieki startam bija gatavojušies nopietni. 
Spēkus tie varēja pārbaudīt dārtā, novusā, šahā, galda tenisā, 
dambretē, orientēšanās sacensībās, svara bumbu celšanā, zolītē, 
armvrestlingā, šaušanā, jautrajās stafetēs un vieglatlētikā.

Paldies novadu un pagastu sporta organizatoriem par ieguldīto 
darbu komandu izveidošanā un atbalstīšanā. 

Jautrajā stafetē kuldīdznieki (no labās) Evita Vēvere, Santa Millere, ričards Vēvers, Mārtiņš Cīrulis, niks Kreiders izcīnīja 6. vietu.

1. vietu vieglatlētikas disciplīnā 4x100 m stafete izcīnīja Kuldīgas komanda, 2. vietā atstājot ēdolniekus, 
bet trešā palika komanda no Turlavas pagasta.

Jānis rūtiņš (kreisā pusē priekšplānā) no Kurmāles pagasta un 
Kristaps Matvejs no rumbas pagasta cīnījās par 1. vietu dambretē 

vīriešiem. Labajā pusē priekšplānā alfreds Brālītis, kurš palika 5. vietā, 
bet Zenta Jēgere ieguva 3. vietu sieviešu konkurencē.

SIGnETa rEIManE, sabiedrisko attiecību speciāliste
anTraS GrĪnBErGaS foto
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20. martā
17.30 – 18.30 –  reģistrācija meditācijai; 
18.30 – 21.00 – Pētera Kļavas praktiskā nodarbība „Meditācija – teorija un 
prakse”. Nodarbības maksa – EUR 5.
Dalību nodarbībā pieteikt iepriekš pa tālruni 63322259 vai 29334403 
(darbdienās no 9.00 līdz 17.00).

21. martā
10.00 – pasākuma atklāšana pie Kuldīgas vieglatlētikas manēžas;
10.30 – 11.30 – veselības apļi „Noķer pavasari!” (skriešana, nūjošana, 
soļošana, iešana). (Pulcēšanās pie manēžas, starts – Liepājas ielā.)
Aicinām veselības apļa dalībniekus noformēt tērpus krāsaini, spilgti un 
radoši;

10.00 – 15.00 – „Ronald McDonald House Charities Latvija” pediatru 
autobuss.
Pēc iepriekšēja pieraksta konsultē bērnu acu ārsts un alergologs. 
Konsultācijas bez maksas. Pieraksts jāveic līdz 19. martam, zvanot 
pa tālruni 63322259 vai 20371650 (darbdienās no 9.00 līdz 17.00);

12.00 – 13.00 – nodarbība svaigā gaisā ikvienam interesentam ar 
dažādu fizisko sagatavotību.* Trenere Vineta Baukše (12.00 – 12.15 
pulcēšanās un iesildīšanās, 12.15 – 12.50 ātrā pastaiga vai nūjošana, 
12.50 – 13.00 atsildīšanās. Obligāts nosacījums – ērti apavi);

11.00 – 15.00 – veselības un konsultāciju kabineti manēžā*:
• svara kabinets. Konsultācijas. Akupunktūras ārste Līga Vaļģe,
• sirds veselības pārbaude (asinsspiediena, holesterīna un 
  cukura līmeņa noteikšana). Medmāsa Iveta Miņina,
• mākslas terapeita konsultācijas. Sertificēta mākslas terapeite Anda Lase,
• podometrijas (pēdu diagnostika) speciālista konsultācija gan bērniem, 
  gan pieaugušajiem (sadarbībā ar „Veselības centru 4”). Tehniskā ortopēde 
  Ludmila Meškovska,

• dermatologa konsultācija (sadarbībā ar „Veselības centru 4”). 
  Dermatoloģe Zane Degro,
• osteoporozes (kaulu blīvuma) skrīnings cilvēkiem, sākot no 35 gadu 
  vecuma (sadarbībā ar „Veselības centru 4”). Traumatologs, ortopēds, 
  ODM speciālists  dr. Dainis Kaņeps,
• kāju vēnu skrīnings (sadarbībā ar „Veselības centru 4”).  
  Daktere Nora Bogdanova;

11.00 – 15.00 – studijas un darbnīcas:
• labsajūtas studija (Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums),
• veselīga uztura studija (Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums),
• stila un modes studija pie stilistes un vizāžistes Zanes Melnaces,
• radošā studija (veikals radošiem cilvēkiem „Pindzele”);

11.30 – 15.00 – nodarbības vingrošanas zālē*:
11.30 – 12.20 – vingrojumi pareizai stājai skolas vecuma bērniem un 
jauniešiem. Fizioterapeite Māra Laube,
12.30 – 13.20 – vingrošana māmiņām ar maziem bērniem. Tenere Jeļena 
Miezīte („Viva Fitness” deju un fitnesa studija),
14.00 – 14.50 – grūtnieču vingrošana. Trenere Jeļena Miezīte („Viva 
Fitness” deju un fitnesa studija);

11.30 – 15.00 – nodarbības sporta klubā „Fitnesa studija”*:
11.30 – 12.10 – „Slow & strong”. Trenere Santa Millere,
12.20 – 13.00 – „TRX Circuit training”. Treneris Māris Millers,
13.10 – 13.50 –  jaunums! Treniņš ar bulgāru somām. Treneris Andris Īviņš,
14.00 – 14.40 – funkcionālais treniņš. Treneris Māris Millers;

12.00 – 14.00 – trenera konsultācijas skriešanā. Reģistrācija „Skrien 
Latvija!” posmiem. Treneris Aigars Matisons;

12.00 – 15.00 – jaunums! Nodarbības Kuldīgas Centra vidusskolas sporta 
zālē (ieeja no manēžas):

12.00 – 13.40 – lekcija „Skaņa un mugurkauls – veselības atslēgas”. 
Holistiskā terapeite, gongu meistare un reiki skolotāja Marija Mežecka;
13.50 – 15.00 – gongu terapija. Saruna un balansējoša praktika. Holistiskā 
terapeite, gongu meistare un reiki skolotāja Marija Mežecka.
Nodarbību maksa – EUR 5. Dalību nodarbībās pieteikt iepriekš pa tālruni 
63322259 vai 29334403 (darbdienās no 9.00 līdz 17.00);

13.00 – 15.00 – meikapa apmācība kopā ar stilisti un vizāžisti Zani Melnaci 
(manēžas 2. stāvā). Nodarbības maksa – EUR 5.
Dalību nodarbībā pieteikt iepriekš pa tālruni 63322259 vai 29334403 
(darbdienās no 9.00 līdz 17.00). Vietu skaits ierobežots;

11.00 – 15.00 – mazlietotu apģērbu un aksesuāru tirdzniecība „Mazais 
dāmu gadatirgus”;
11.00 – 15.00 – bērnu rotaļlietu, aksesuāru un dažādu piederumu 
tirdzniecība;
11.00 – 15.00 – kafejnīca „Pavasara veldze”;
11.00 – 15.00 – DIP-DAP, piepūšamās atrakcijas, ūdensbumbas, rotaļas 
un izglītojošas nodarbības. Jaunums! Mazām lēdijām – ātrās frizūriņas, 
bērniem – seju apgleznošana;

15.30 – 17.30 – Pētera Kļavas lekcija „Ēšana un veselīgs dzīvesveids”. 
Ieeja – brīva.
Dalību nodarbībā pieteikt iepriekš pa tālruni 63322259 vai 29334403 
(darbdienās no 9.00 līdz 17.00).

*Jums tiek piedāvāta iespēja reģistrācijā, sākot no 10.30, saņemt 
vienu ieejas karti uz aktīvās atpūtas nodarbību un vienu ieejas karti uz 
veselības un konsultāciju kabinetu pasākuma dienā. 

Organizatori – Kuldīgas novada Dome, Kuldīgas aktīvās atpūtas centrs, 
Kuldīgas novada sporta skola, Kuldīgas kultūras centrs.

ĢIMENES VESELĪBAS DIENA Kuldīgas vieglatlētikas manēžā

Aizstāvēs reģionālo 
centru intereses

Kuldīgā viesojas EP deputāts 
artis Pabriks

Kuldīgas novada Domes depu-
tāti lēmuši piedalīties biedrības 
„Reģionālo attīstības centru ap-
vienība” dibināšanā, kas apvieno 
21 novada pašvaldību.

Biedrības mērķis būs aizstāvēt re-
ģionālo attīstības centru ekonomiskās 
un tiesiskās intereses, sadarboties ar 
pārējām pašvaldībām, Latvijas, starp-
tautiskām un citu valstu institūcijām un 
organizācijām, kā arī veicināt attīstību.

Kuldīgas novada Domes priekšsē-
dētāja Inga Bērziņa skaidroja: „Pašval-
dību intereses var atšķirties. Tā kā no 
118 pašvaldībām lielākā daļa ir mazie 
novadi un lielās pilsētas, reģionālajiem 
centriem iegūt pārsvaru un ietekmēt 
lēmumus ir grūti. Tāpēc meklējam 
risinājumu.”

Kā piemēru I.Bērziņa minēja Ei-
ropas Savienības struktūrfondu ap-
gūšanu, kurā atsevišķu programmu 
sadaļas paredzētas tieši reģionālajiem 
centriem. „Šobrīd notiek aktīvas dis-
kusijas arī par pedagogu samaksas un 
koeficientu izmaiņām, kas nosaka, uz 
cik skolēniem tiek finansēta pedagogu 
likme. Plānotās izmaiņas atsauktos tieši 

uz reģionālajiem attīstības centriem – 
samazinātos mērķdotācija pedagogu 
algām,” skaidro I.Bērziņa. Latvijas 
Pašvaldību savienība (LPS) nevar 
pārstāvēt vienas pašvaldību grupas 
intereses, tāpēc situācija ir sarežģīta.

„Reģionālo attīstības centru apvie-
nība” ir biedrība, kas apvieno Latvijas 
Republikas vietējās pašvaldības, kuru 
administratīvā teritorija saskaņā ar 
spēkā esošajiem normatīviem atzīta 
par reģionālajiem attīstības centriem. 

LPS dibināta 1991. gadā un apvieno 
Latvijas Republikas novadu un repub-
likas pilsētu pašvaldības. Saskaņā ar 
likuma „Par pašvaldībām” 96. pantu 
LPS ir tiesīga pārstāvēt pašvaldības sa-
runās ar Ministru kabinetu. LPS biedri 
ir 118 no 119 Latvijas pašvaldībām: 9 
republikas pilsētu un 109 novadu 
pašvaldības. 21 reģionālo attīstības 
centru pārstāv: Kuldīga, Talsi, Saldus, 
Tukums, Dobele, Bauska, ogre, Aizkr-
aukle, Sigulda, Limbaži, Cēsis, Valka, 
Smiltene, Alūksne, Gulbene, Balvi, Ma-
dona, Līvāni, Preiļi, Krāslava un Ludza.

SIGnETa rEIManE, 
sabiedrisko attiecību speciāliste

6. martā Kuldīgā viesojās Eiropas 
Parlamenta (EP) deputāts Artis 
Pabriks. 

Parlamentārietis tikās ar Kuldīgas 
novada Domes priekšsēdētāju Ingu Bēr-
ziņu un SIA „Amazone” valdes locekli, 
Kuldīgas novada Domes deputāti Baibu 
Mikāli. Viesis apmeklēja vienu no lielā-
kajiem Kuldīgas novada kokapstrādes 
uzņēmumiem SIA „Vēvers” un tikās 
ar tā vadītājiem Nauri un Ģirtu Vēve-
riem, lai pārrunātu eksporta iespējas uz 
Kanādu un ASV. Ģ.Vēvers pastāstīja, 
ka tikšanās noritējusi pozitīvi, deputāts 
guvis priekšstatu par to, kā notiek uz-
ņēmējdarbība vietējos vidēja lieluma 
uzņēmumos, kādas ir to vēlmes un va-
jadzības ikdienā. A.Pabriks uzņēmējam 
nodrošinās palīdzību jaunu sadarbības 
kontaktu meklēšanā ārvalstīs – ne vien 
Eiropā, bet arī ASV un Kanādā.

SIA „Vēvers” ir kokapstrādes 
uzņēmums ar vairāk nekā 20 gadu pie-
redzi un nodrošina darbu aptuveni 120 
darbiniekiem, turpinot ik gadu iekarot 
jaunus eksporta tirgus un attīstīties.

A.Pabriks darbojas EP Starptautis-
kās tirdzniecības komitejā, kurā šobrīd 
viens no galvenajiem jautājumiem ir 
brīvās tirdzniecības līgumu noslēgša-
na starp ES un Kanādu, kā arī starp 
ES un ASV. Tādēļ A.Pabriks aicināja 
Kuldīgas novada pašvaldību un uzņē-
mējus informēt par savām interesēm 
īpaši attiecībā uz līgumu ar ASV, kas 
šobrīd ir tikai izstrādes stadijā.

Pēcpusdienā Eiropas parlamen-
tārietis A.Pabriks uzrunāja partijas 
„Kuldīgas novadam” biedrus, kas bija 
pulcējušies uz ikgadējo sapulci.

SIGnETa rEIManE, 
sabiedrisko attiecību speciāliste
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 Izdoti saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām” 12. panta pirmās daļas 1. punktu un likuma ,,Par 
pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 15. punktu, 43. panta 1. daļas 13. punktu.

Izdarīt Kuldīgas novada pašvaldības 29.10.2009. saistošajos noteikumos nr. 2009/4 „Saistošie noteikumi par 
pašvaldības nodevām par Kuldīgas novada pašvaldības Dzimtsarakstu nodaļas sagatavotajiem dokumentiem” 
šādus grozījumus:

1.1. Izteikt saistošo noteikumu 2.1. punktu šādā redakcijā:
„2.1. Par izziņu par civilstāvokļa akta reģistrāciju, civilstāvokļa akta reģistra ieraksta kopiju un civilstāvokļa 

akta reģistra ieraksta datorizdruku, ja persona norāda precīzus pamatdatus, – 2 (divi) euro”;
1.2. Izteikt saistošo noteikumu 2.2. punktu šādā redakcijā:
„2.2. Par izziņu par civilstāvokļa akta reģistrāciju, civilstāvokļa akta reģistra ieraksta kopiju un civilstāvokļa akta 

reģistra ieraksta datorizdruku, ja persona nenorāda precīzus pamatdatus, – 4 (četri) euro”.
 Saistošie noteikumi publicējami laikrakstā „Kuldīgas Novada Vēstis” un stājas spēkā nākamajā dienā pēc 

publicēšanas.

Izdoti saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām” 12.panta pirmās daļas 1. punktu un likuma „Par paš-
valdībām”  21. panta pirmās daļas 15. punktu,  43. panta 1. daļas 13. punktu.

Noteikumi nosaka pašvaldības nodevu apmēru un maksāšanas kārtību par Kuldīgas novada pašvaldības 
Dzimtsarakstu nodaļas sagatavotajiem dokumentiem.

Pašvaldības nodevu likmes ir šādas:
Par izziņu par civilstāvokļa akta reģistrāciju, civilstāvokļa akta reģistra ieraksta kopiju un civilstāvokļa akta 

reģistra ieraksta datorizdruku, ja persona norāda precīzus pamatdatus, – 2 (divi) euro;
Par izziņu par civilstāvokļa akta reģistrāciju, civilstāvokļa akta reģistra ieraksta kopiju un civilstāvokļa akta 

reģistra ieraksta datorizdruku, ja persona nenorāda precīzus pamatdatus, – 4 (četri) euro.

 (Ar grozījumiem, kas izdarīti ar Kuldīgas novada pašvaldības 31.10.2013. saistošajiem noteikumiem nr. 2013/30 
un Kuldīgas novada pašvaldības 29.01.2015. saistošajiem noteikumiem nr.2015/1.)

Pašvaldības nodeva nav jāmaksā par visu veidu dokumentu izsniegšanu uzturlīdzekļu piedziņas lietās, valsts 
pabalstu un pensiju piešķiršanas lietās, adopcijas, aizbildnības, aizgādnības, bijušo īpašumu denacionalizācijas 
un politiski represēto personu reabilitācijas lietās, kā arī notiesāto personu pasu izsniegšanas un apmaiņas lietās.

Pašvaldības nodevu samaksā pirms sagatavoto izrakstu, izziņu un dokumentu saņemšanas. 
Pašvaldības nodeva tiek ieskaitīta atbilstošajā bankas kontā, norādot maksājuma mērķi, vai samaksāta pie 

dokumenta saņemšanas Dzimtsarakstu nodaļā.

Saistošie noteikumi nr. 2015/1 „Grozījumi Kuldīgas novada pašvaldības 
saistošajos noteikumos nr. 2009/4 

„Saistošie noteikumi par pašvaldības nodevām par Kuldīgas novada pašvaldības 
Dzimtsarakstu nodaļas sagatavotajiem dokumentiem””

Saistošie noteikumi nr. 2009/4 „Saistošie noteikumi par pašvaldības nodevām par 
Kuldīgas novada pašvaldības Dzimtsarakstu nodaļas sagatavotajiem dokumentiem” 

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar Kuldīgas novada pašvaldības 31.10.2013. saistošajiem noteikumiem 
nr. 2013/30 un Kuldīgas novada pašvaldības 29.01.2015. saistošajiem noteikumiem nr. 2015/1)

21. februārī Kuldīgā aizritēja 
Kurzemes jaunatnes čempionāts 
telpu futbolā, kurā uzvarēja U-9 
grupas futbolisti.

2006. – 2007. gadā dzimušajiem 
futbolistiem gads iesācies veiksmī-

gi – Talsos četrās spēlēs izcīnītas čet-
ras uzvaras, bet Kuldīgā no četrām 
spēlēm – trīs uzvaras.

Spēlē ar Talsiem rezultāts bija 
neizšķirts 1:1; ar Vaiņodes koman-
du – 0:8, Grobiņu – 0:2; Liepāju 
– 0:4. Pēdējās spēlēs bija vērojama 

īsta komandas spēle, kas priecēja 
ne vien līdzjutējus, bet arī treneri 
un vecākus.

SIGnETa rEIManE,
sabiedrisko attiecību speciāliste

VInETaS BLāĶES foto

Mazajiem futbolistiem 
kārtējā uzvara

Futbolistu komanda pilnā sastāvā (no kreisās): nauris riekstiņš, Toms Veigelts, aleksis Blāķis, ralfs Kiršteins, 
rauls Borisovs, treneris Mareks raihs, Krists Bērics, Edvards Ozols, rūdis reimanis, raivo ruņģevics, 

vārtsargs Laurijs Sāmietis, Kārlis  Ivanovskis.

Paskaidrojuma raksts
Paskaidrojuma raksta sadaļas norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības pamatojums

Kuldīgas novadā ir spēkā saistošie noteikumi nr. 2009/4 „Saistošie noteikumi par pašvaldības nodevām par Kuldīgas novada pašvaldības Dzimtsarakstu no-
daļas sagatavotajiem dokumentiem” (apstiprināti ar Kuldīgas novada Domes 2009. gada 29. oktobra sēdes lēmumu (prot. nr. 10., p. 27). Šie noteikumi nosaka 
pašvaldības nodevu izmēru un maksāšanas  kārtību par Kuldīgas novada pašvaldības Dzimtsarakstu nodaļas sagatavotajiem dokumentiem.  
Savukārt 2013. gada 1. janvārī stājies spēkā Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likums. Šā likuma 47. pants nosaka, kādus civilstāvokļa aktu reģistrāciju apliecinošus 
dokumentus izsniedz dzimtsarakstu iestāde. Iepriekšējā saistošo noteikumu redakcija Dzimtsarakstu nodaļai paredzēja šaurāku izdodamo dokumentu spektru

2. Īss projekta satura izklāsts Saistošo noteikumu izdošanas mērķis – precizēt Kuldīgas novada pašvaldības Dzimtsarakstu nodaļas izsniedzamo dokumentu apjomu
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi 
    uz pašvaldības budžetu nav nepieciešamības veidot jaunas institūcijas, darba vietas, paplašināt esošo institūciju kompetenci, lai nodrošinātu saistošo noteikumu izpildi

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

nav attiecināms.

5. Informācija par administratīvajām procedūrām Kuldīgas novada pašvaldības institūcija, kurā var griezties saistībā ar saistošo noteikumu piemērošanu, ir Kuldīgas novada pašvaldības klientu apkalpošanas 
centrs un Dzimtsarakstu nodaļa. Jaunas struktūras nav jāveido

6. Informācija par konsultācijām ar 
    privātpersonām nav notikušas

14.III 11.00 R.Reimaņa piemiņas turnīrs galda tenisā; 
  KNSS halle, Piltenes iela 25, Kuldīga
14.III 10.00 Kuldīgas novada atklātais čempionāts basketbolā vīriešiem; 
  KNSS sporta nams, Virkas iela 13, Kuldīga
14.III 13.00 Rietumu līgas čempionāts basketbolā vīriešiem: Kuldīgas „Hercogs” – 
  Pāvilostas novads; KNSS sporta nams, Virkas iela 13, Kuldīga
15.III 11.30  LJBL-LR čempionāts basketbolā jauniešiem 1. divīzijā; 
  KNSS sporta nams, Virkas iela 13, Kuldīga
15.III 15.00  Kuldīgas novada atklātais čempionāts telpu futbolā; 
  KNSS halle, Piltenes iela 25, Kuldīga
15.III 15.00  Latvijas čempionāts volejbolā 1. līgā vīriešiem, 1/4 fināls: 
  Kuldīgas NSS – Madona; KNSS sporta nams, Virkas iela 13, Kuldīga
17.III 10.00  Seminārs sporta skolotājiem un treneriem; 
  KNSS manēža, Dzirnavu  iela 13, Kuldīga
20.III 20.00  Latvijas čempionāts telpu futbolā 1. līgā: FC „Nikers” – „Ošukalns/R”; 
  KNSS halle, Piltenes iela 25, Kuldīga
21.III 10.00  Ģimenes veselības diena; KNSS manēža, Dzirnavu iela 13, Kuldīga
21.III 11.00  Kuldīgas novada atklātais čempionāts basketbolā vīriešiem; 
  KNSS sporta nams, Virkas iela 13, Kuldīga
21.III 12.00  Kuldīgas novada atklātais čempionāts telpu futbolā; 
  KNSS halle, Piltenes iela 25, Kuldīga
22.III 11.00  Kuldīgas novada atklātais čempionāts basketbolā vīriešiem; 
  KNSS sporta nams, Virkas iela 13, Kuldīga
22.III 12.00  Kuldīgas novada atklātais čempionāts telpu futbolā; 
  KNSS halle, Piltenes iela 25, Kuldīga
24.III 10.00  Kuldīgas novada atklātās skolēnu sacensības jauno vieglatlētu daudzcīņās;  
  KNSS manēža, Dzirnavu iela 13, Kuldīga
26.III 10.00  Latvijas Boccia čempionāts; KNSS manēža, Dzirnavu iela 13, Kuldīga
28.III 10.00  „Lieldienu zaķis”; KNSS manēža, Dzirnavu iela 13, Kuldīga
28.III 12.00  LJBL-LR čempionāts basketbolā jauniešiem 1. divīzijā; 
  KNSS sporta nams, Virkas iela 13, Kuldīga
28.III 11.00  Kuldīgas novada atklātais čempionāts basketbolā vīriešiem; 
  KNSS sporta nams, Virkas iela 13, Kuldīga
29.III 15.30  LJBL-LR čempionāts basketbolā jauniešiem 1. divīzijā; 
  KNSS sporta nams, Virkas iela 13, Kuldīga
31.III 10.00  Kuldīgas novada atklātās skolēnu sacensības florbolā 1996./1998.g.; 
  KNSS halle, Piltenes iela 25, Kuldīga



C MYK
Kuldīgas novada Domes informatīvais izdevums „Kuldīgas novada Vēstis”. Izdevējs – Kuldīgas novada Dome, Baznīcas ielā 1, Kuldīgā, Kuldīgas novadā, LV-3301. atbildīgā par izdevumu – 

sabiedrisko attiecību speciāliste Signeta 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

2015. gada 12. marts

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

Ināra OĻEna, 
Pelču speciālās internātpamatskolas- 
attīstības centra direktore

19. martā 13.00 novada seniori Kuldīgas kultūras centrā aicināti uz 

atpūtas pēcpusdienu „PrETĪ PaVaSarIM”.
Līdzi jāņem labs garastāvoklis un groziņš. Spēlēs muzikanti no Rīgas. 
Ieejas maksa –  EUR 3. Pieteikties pa tālr. 63322085 līdz 17. martam.

Pasākumu organizē Kuldīgas kultūras centrs un p/a „Rumbiņa”.

25. martā 12.00 „Rumbiņā” notiks GADA ATSKAITES SAPULCE.
Darba kārtība:  atskaite par aizvadīto gadu, 
perspektīvais plāns un valdes vēlēšanas.
Aicina ierasties p/a „Rumbiņa” biedrus.Laikā, kad notiek straujas pār-

maiņas pasaulē, tās skar arī izglītību. 
Kādi tad šajā jomā ir lielākie izaici-
nājumi 21. gadsimtā? 

Šobrīd skolēni ikdienā bieži vien 
lieto modernākas un jaudīgākas ierī-
ces nekā tās, kuras izmanto mācību 
procesā skolā. Jaunās tehnoloģijas 
vedina pedagogus mainīt domāšanu 
attiecībā uz mācīšanu un mācīšanos. 
Tomēr prasme strādāt ar datoru ir 
tikai tehniskais lietošanas līmenis. 
Mūsdienās no pedagoga tiek prasīts, 
lai viņš, izmantojot tehnoloģijas, 
radītu jaunas zināšanas. IT izman-
tošana padarījusi mācību stundas 
daudz dinamiskākas – mācīšanās 
un vērtēšana var notikt vienlaikus.

Pārmaiņu process ļoti tieši skar 
arī izglītības iestādes vadītāju – 
ikvienam ir jātiek līdzi laikam, un 
līderis parasti motivē citus ar savu 
piemēru.

Šajā mācību gadā startēju „Mi-
crosoft” izsludinātajā konkursā 
skolu direktoriem un ieguvu iespēju 
mācīties. Kursu noslēgumā katram 
direktoram bija jāprezentē inovatīva 
ideja, kura jārealizē, sadarbojoties 
ar savas skolas komandu. Projekta 
rezultātā taps Dabas vides estētikas 
studija, metodiskais materiāls un 
programma pedagogu profesionālās 
kompetences pilnveidei.

Skolas četru cilvēku komanda 
startēja projektu konkursā „Samsung 
skola nākotnei” un, izturot lielu kon-
kurenci, iekļuva to 10 laimīgo skaitā, 
kuras piedalās „Samsung” organi-
zētajos kursos un cīņā par galveno 
balvu – EUR 10 000 jaunu tehnoloģiju 
iegādei. Projekta laikā notiek vērtīgas 
klātienes nodarbības kvalificētu lekto-
ru vadībā, kā arī nopietni mājas darbi, 
lai nodrošinātu rezultātu ilgtspēju. Ir 
jāizstrādā trīs gadu plāns inovatīvo 
ideju ieviešanai skolā.

Mūsu skolas komanda aktīvi 
strādā divos virzienos: 1) mācību 
materiālu digitalizēšana sākum-
skolas posmam, īpaši uzsverot DM 
nozīmi tālmācības nodrošināšanā 
skolēniem, kuri nevar apmeklēt 
skolu klātienē ilgstošas slimības 
vai citu iemeslu dēļ; 2) dažādu 
perifērijas ierīču izstrāde, lai datoru 
varētu lietot skolēni ar kustību trau-
cējumiem. Šobrīd sadarbībā ar LU 
inženieri tiek strādāts pie speciālas 
datora klaviatūras izveides. 

Skolā iepriekšējos gados daudz 
uzmanības esam veltījuši fiziskās 
vides sakārtošanai. Apzināmies, ka 
vide ir „trešais skolotājs”. Mācību 
process notiek ne tikai klasēs, bet 
arī bibliotēkā, zaļajā klasē, sensorajā 
istabā, dzīves mācības kabinetā, sko-
las koridoros, kur ir iespēja lietderīgi 
pavadīt laiku starpbrīžos, gan zīmē-
jot uz sienas (tā krāsota ar speciālu 
krāsu), gan darbojoties ar dažādām, 
pie sienām izvietotām spēlēm.

Darbs turpinās, lai pārmaiņās 
tiktu iesaistīts ikviens dalībnieks.

Līdzi laikam 
izglītībā

P. 13.III 17.00 PELnruŠĶĪTE
Sv. 15.III 15.00 ASV, 2015
O. 17.III 17.30 Ģimenes fantāzijas filma
T. 18.III 18.00 U
C. 19.III 17.30 

Sv. 15.III    17.00  PIELūDZēJS 
O. 17.III 19.30 ASV, 2015, ilgums 1’30”
T. 18.III 20.00 Trilleris
C. 19.III 19.30 12+

P. 20.III 15.00 MāJaS
S. 21.III 16.00 ASV
Sv. 22.III 14.00 2015
O. 24.III 17.30 Animācijas ģimenes filma
T. 25.III 18.00 Filma dublēta latviešu valodā
C. 26.III 17.00 U

P. 20.III 17.00 EnIJa
S. 21.III 18.00 ASV, 2015, ilgums 1’58”
O. 24.III 19.30 Muzikāla komēdija, 
T. 25.III 20.00 ģimenes filma, 7+

Ceturtdien, 12. martā, 14.00 – 19. Integratīvās mākslas festivāla „nāc 
līdzās” koncerts. Vairāk: www.naclidzas.lv. Ieeja –  bez maksas.

Piektdien, 13. martā, 19.00 – starptautisks projekts, mūzikls „Čigānu barons” 
(„Gipsy Baron”). Piedāvā JSC „Muzikos tuaras”. Mūzikls visai ģimenei. Biļetes: 
www.bilesuparadize.lv. Ieeja –  EUR 8, 9, 10, 12.

Sestdien, 14. martā, 17.00 – 11. aerobikas festivāls „Viva Fitness”. Ieeja – 
EUR 1, bērniem līdz 7 g.v. – bez maksas.

Ceturtdien, 19. martā, 13.00 – senioru pavasara balle. Spēlēs trio „Fokši”. 
Ieeja – EUR 3.

Piektdien, 20. martā, 13.00 – Kuldīgas amatierteātra izrāde. Ērika Vilsona, 
Vilhelma Buša „Makss un Morics”. Ieeja –  EUR 1.

Piektdien, 20. martā, 19.00 – deju kolektīvu koncerts „Izdejo dzīvi”. Ances 
Bulavas diplomdarbs Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijas pro-
fesionālā bakalaura grāda izglītības zinātnē. Ieeja – bez maksas.

Ceturtdien, 26. martā, 10.30 – rotaļu rīts pirmsskolas vecuma bērniem 
„Pavasaris klāt!”. Sveiksim pavasari kopā ar folkloras kopu „Nārbuļi”. Ieeja –  
EUR 0,80.

Ceturtdien, 26. martā, 19.00 – Aina Poiša, Zane Burnicka, Kārlis Anitens iz-
rādē – šovā „Padomi precētiem pāriem”. „... kad laulību spēj glābt tikai TV 
kamera..” SIA „Izklaides producentu grupa 7”. Biļetes: www.bilesuparadize. lv. 
Ieeja –  EUR 6, 7, 8.

Sestdien, 28. martā, 19.00 – grupas „Otra Puse” koncerts „Mana pilsēta”. 
Populāri hiti un mazāk zināmi skaņdarbi. Biļetes: www.bilesuparadize.lv. Ieeja –  
EUR 7, 10, 12.

22. martā 17.00 Kuldīgas 
kultūras centrā koncer-
tēs šarmantā un vienmēr 
elegantā dziedātāja Marija 
Naumova.

Koncertprogrammā „Pus-
nakts Parīzē” iekļautas skais-
tākās franču melodijas – gan 
labi zināmas, gan ne tik bieži 
dzirdētas. Tā ir veidota kā 
muzikāla izrāde, jo M.Nau-
mova ne tikai dzied, bet arī 
stāsta par Parīzi un par dziesmām, ko izpilda. Kopā ar dziedātāju muzicēs 
izcils akordeonists Fransuā Parizi, viens no pasaules labākajiem šī žanra 
izpildītājiem, kurš ir uzrakstījis mūziku arī Vudija Alena filmai „Pusnakts 
Parīzē”. Koncertā būs arī skaņdarbi, ko F.Parizi un Bridžita Reno uzrakstījuši 
speciāli Marijai Naumovai.

Biļetes uz koncertprogrammu „Pusnakts Parīzē” pieejamas „Biļešu 
paradīzes” kasēs visā Latvijā, koncertu norises vietās, kā arī interneta 
vietnē www.bilesuparadize.lv. Ieeja –  EUR 8, 10, 12.

Projekts „Es tev iemācīšu mīlēt...”
aicina „Satikt savu meistaru”

27. martā 18.00 Padures pagasta Deksnē, skolas telpās.
Piedāvāsim darboties kopā ar dažādu amatu meistariem, pagatavot sev kādu node-
rīgu un skaistu lietu, kuru varēsiet paņemt līdzi, apgūt kādu jaunu prasmi, iemācīties 

latviskos dančus kopā ar kapelu „Strops” no Saldus.
Aicināts ikviens interesents bez vecuma ierobežojuma.

 NESĒDI MĀJĀS, NĀC UN DARI! TU VARI!
Sīkāka informācija e-pastā: vigrai@inbox.lv vai pa tālr. 29342119.

Marijas Naumovas koncerts 
„Pusnakts Parīzē”

Biedrība „Padure” un

ēDOLē
14. martā 14.00 Dzirnavu dārzā – Lielā 

pavasara talka. Līdzi ņemt darba cimdus.
20. martā 18.00 kultūras namā – sie-

viešu apvienība „Vaidelote” piedāvā Agritas 
Jurševskas radošo darbnīcu. Gatavosim 
Lieldienu groziņu no bērza zariem. Līdzi 
jāņem nokareno bērzu zari, sūnas, taurenis 
vai lentīte akcentam.

GuDEnIEKOS
20. martā 18.00 Gudenieku kultūras 

namā – Kuldīgas amatierteātra izrāde „Kā 
mēs viņus”. Ieeja –  EUR 2.

21. martā 21.00 Basu tautas namā – 
atpūtas vakars, spēlē Andis no Talsiem. 
Ieeja – EUR 3.

ĪVanDē
Līdz maijam Īvandes bibliotēkā un muižas 

kamīnzālē – Kurmāles pagasta iedzīvotājas 
Līvijas Bružes gleznas.

22. martā 10.00 Īvandes muižā – Īvan-
des un Ēdoles atklātā čempionāta pēdējā 
kārta zolē.

KaBILē
Līdz 31. martam bibliotēkā – izstāde 

„8. marta apsveikumu kartītes”.
25. martā pie Piemiņas akmens – Ko-

munistiskā genocīda upuru piemiņas diena. 
KurMāLē
Pagasta izstāžu zālē – Ainas Stebules 

rokdarbu izstāde.
Priedaines bibliotēkā – BJC sagatavotā iz-

stāde „Raiņa un Aspazijas dzejas ilustrācijas”.
21. martā 15.00 krustojumā pie „Diņ-

sētām” – Jātelnieku salidojums. Līdzi ņemt 
groziņu un atmiņas. Dalības maksa – 
EUR 2. Dalību pieteikt līdz 16. martam (tālr. 
29257707, e-pasts: aina04@inbox.lv).

LaIDOS
Līdz 31. martam Sermītes bibliotēkā – 

bērnudārza audzēkņu radošo darbu izstāde, 
rakstnieces Aspazijas grāmatas „Jāj pa ceļu 
pasaciņa” dzejoļu ilustrācijas.

17. martā 12.00 Sermītes bibliotēkā – tik-
šanās ar ķikurnieci Ivetu Pļaviņu – savvaļas 
augu pielietojums pārtikā un dziedniecībā, 
masāžas paņēmienos, tehnikas daudzveidī-
bā u.c. veselīgās lietās.

24. martā 9.30 Sermītes bibliotēkā – 
literatūras stunda rakstnieces Aspazijas 
150. dzimšanas dienā.

27. martā 9.30 Sermītes bibliotēkā – Te-
ātra svētki. Bērnudārza audzēkņu uzvedumi 
pēc dzejnieka Raiņa dzejoļu motīviem.

PaDurē
Bibliotēkā – Padures audēju pulciņa 

darbu izstāde „Viss labsajūtai” (spilveni, 
pirts dvieļi u.c. darinājumi); Baibas Krūkles 
„Pērlīšu rotas un tērpu aksesuāri”.

Līdz 10. aprīlim bibliotēkā – lasīšanas 
veicināšanas pasākums – konkurss  skolē-
niem „Punktainā lasīšana”. Jālasa bibliotēkas 
piedāvātie darbi; jāizvēlas kāds Raiņa un 
Aspazijas darbs; jāveido „Lasītāja dienas-
grāmata”. Čaklākiem lasītājiem – ekskursija 
ar pārsteigumu.

16. martā 17.00 Padures pagasta pār-
valdē – floristikas nodarbība ar Iritu Gulbi. 
Pīsim bērza zaru traukus. Ieeja – EUR 3. 
Pieteikšanās: visock@inbox.lv.

PELČOS
Bibliotēkā – Ilzes Riekstiņas gleznu izstā-

de „Pārmaiņas” un grāmatu izstāde „Tik dēļ 
jums, daiļās dāmas, dēļ jums!”.

17. martā 16.30 bibliotēkā – pasaku pēc-
pusdiena bērniem „Lote un Mēnessakmens 
noslēpums”.

24. martā 16.00 bibliotēkā – tikšanās ar 
dzejnieci Ivetu Skapsti.

25. martā 13.00 – Komunistiskā genocīda 
upuru piemiņas dienas pasākums. 

27. martā 18.00 bibliotēkā – e-prasmju 
nedēļā „Atvērto durvju diena datorpasaulē”.

28. martā 10.00 Laidu skolā – krustvārdu 
mīklu konkurss pieaugušajiem „Gudrā pūce 
2015.” Dalību pieteikt pagasta bibliotēkā vai 

kultūras darba organizatorei (tālr. 20222398).
rEnDā
Līdz 31. martam bibliotēkā – Andra Vasi-

ļevska gleznu un grafiku izstāde.
16. martā 16.00 kultūras namā – pa-

vasarīga nodarbība ar peoniju kolekcionāri 
Dagniju Voiku – šķirnes, stādīšana, kopša-
na, slimības. Varēs pasūtīt stādus. Dalības 
maksa – EUR 1.

ruMBā
Līdz 31. martam „Bukaišos” – Ilgas Ro-

zevskas kartīšu kolekcija. 
17. martā 19.00 „Bukaišos” – zoles 

vakars.
18. martā 14.15 „Bukaišos” – kulinārijas 

pasākums „Gardēži”.
25. martā 11.00 „Bukaišos” – represēto 

atceres dienas pasākums.
SnēPELē
Bibliotēkā – Jolantas Alkšares izšuvumi 

krustdūrienu tehnikā, izstāde „Kolhozs „Snē-
pele” fotogrāfijās”.

20. martā 14.30 bibliotēkā – dzejas 
pēcpusdiena bērniem „Sēd uz sliekšņa pa-
saciņa” – veltīta Aspazijas 150. gadadienai.

21. martā 19.00 kultūras namā – amatier-
teātra pirmizrāde. Neretieša „Kam tiks Pičs?”. 
Ieejas biļetes kultūras namā no 16. marta.

21. martā 21.00 kultūras namā – atpūtas 
vakars kopā ar grupu „Koka ikaruss”. Līdzi 
ņemt groziņus. Galdiņus pieteikt par tālr. 
27843792.

24. martā 16.00 bibliotēkā – izbraukums 
uz Pelču pagasta bibliotēku, tikšanās ar 
dzejnieci Ivetu Skapsti.

25. martā 15.00 kultūra namā – Komu-
nistiskā genocīda upuru piemiņas dienas 
pasākums „Atmiņas...”

TurLaVā
13. martā 23.00 bibliotēkā – „13. marta 

nakts bibliotēkā”. Pasākums aktīvām grāmatu 
lasītājām meitenēm ar dažādiem pārbaudī-
jumiem naksnīgajā bibliotēkā. Pasākuma 

saskaņošana ar vecākiem.
13. martā 13.30 pamatskolā – „Aspazijas 

daiļrade un dzejoļu konkurss”. Pasākums 
skolēniem.

15. martā 15.00 kultūras namā – animā-
cijas filma „Brīnumainā Oza zeme”. Ieeja – 
EUR 1; 16.30 – Arvīda Krieva dokumentālā 
filma „Freimis”. Ieeja –  EUR 2.

18. martā 11.00 bibliotēkā – anekdošu 
konkurss „Ģipsis mēlē”.

20. martā 10.30 bibliotēkā – „Ātrlasīšanas 
sacensības 2”.

21. martā 11.00 bibliotēkā – „Kā pērle 
starp pērlītēm”, tikšanās ar Daci Nasteviču, 
grāmatas „Adīti mauči. Senā un modernā 
pērlīšu adīšanas tehnika. 115 ornamentu 
paraugi” autori.

21. martā 22.00 kultūras namā – „Paš-
darbnieku vakars” vokālajam ansamblim, 
teātrim, līnijdejotājām, vēderdejotājām, 
vingrotājām, instrumentālajam ansamblim, 
sportistiem un jaunizveidotajam tautas deju 
kolektīvam. Vakara „dreskods” – „Spožie 
50. – 60. gadi”; kolektīviem jāuzstājas ar 
priekšnesumu.

VārMē
Līdz 27. martam bibliotēkā – Ingas Pūces 

gleznu izstāde.
13. martā 20.00 sporta hallē – 2. līgas 

čempionāta spēle florbolā: Vārme – Ropaži.
21. martā 18.00 pamatskolas zālē – Vār-

mes amatierteātra „Es un Tu” pirmizrāde. 
Ingunas Baueres „Raganas lāsts”, rež. Lida 
Čevere. Ieeja – brīva.

22. martā 10.00 sporta hallē – zolītes 
turnīrs.

25. martā 12.00 Piemiņas birzī – Komu-
nistiskā genocīda upuru piemiņas pasākums. 
No pagasta centra tiks organizēts autobuss.

28. martā 11.30 sporta hallē – sporta 
deju sacensības „Cīruļputenī”. Piedalās 
pirmsskolas un skolas sporta deju pulciņi no 
Kurzemes un Zemgales.


