
k u l d ī g a s  n o v a d a  p a š v a l d ī b a s   i n f o r m a t ī v a i s  i z d e v u m s

www.kuldiga.lv

2015. gada 15. aprīlis nr. 135

šajā numurā

Skolēniem būs 
darbs vasarā
> 2. lpp.

„Lido zivis” 
programma 
> 5. lpp.

Jāglābj ēka 
vecpilsētā
> 4. lpp.

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

VIKTOrS 
GOTFrIDSOnS, 
Kuldīgas 
novada Domes 
priekšsēdētājas 
1. vietnieks

Metu konkursu par Ē.Valtera 
pieminekli sludinās atkārtoti

Kuldīgas novada Domes priekšsēdētāja Inga Bērziņa (no labās) un izpilddirektore 
Ilze Dambīte-Damberga (no kreisās) iepazīstina Solvitu āboltiņu, konkursa žūrijas komisijas locekli, 

12. Saeimas deputāti un raiti Valteru, Ēvalda Valtera dēlu ar iesniegtajiem pieminekļa priekšlikumiem.

Ēvalda Valtera dēlu raitu uzrunāja vides objekts ar izgaismoto kalnu 
un sēdošo velniņu, jo tas atklājot tēva būtību.

Bronzas skulptūra simbolizē Ēvaldu 
Valteru stāvam uz nelielas skatuves.

Latvijas karogs Ventas upes līkumu formā ieguva 
     vislielākās iedzīvotāju simpātijas balsojumā interneta vidē.

Klāt laiks, kad Ventā atkal lec 
zivis un ar pasākumu „Lido zivis 
Kuldīgā” atklāsim jauno tūrisma 
sezonu. 

Kā vienmēr, sezonu gribam sa-
gaidīt tīrā novadā, tādēļ mazliet ātrāk 
nekā citur Latvijā aicinām uz apkār- 
tnes sakopšanas talku. Savu artavu 
pilsētas sakopšanā sniedz „Kuldīgas 
komunālie pakalpojumi”, savācot no 
ielām smiltis un sakopjot sev uzti-
cētās teritorijas. Taču ir vietas, kur 
ar komunālo dienestu darbarokām 
vien nepietiek, kā arī ne visas teri-
torijas ir viņu atbildībā, tāpēc talkās 
iesaistās pašvaldības darbinieki un 
skolu audzēkņi. Domes deputāti un 
darbinieki tradicionāli talkos Vent-
malā, šogad sakopjot krastu augšup 
pa straumi no muzeja. Aicinām arī 
uzņēmumus un iedzīvotājus sakārtot 
savas teritorijas! 

Pagājušais gads bija zīmīgs ar to, 
ka „Kuldīgas komunālie pakalpoju-
mi” pārņēma atkritumu apsaimnie-
košanu visā novadā. Uzskatām, ka 
tas bija pareizs lēmums, jo tagad 
visa atkritumu saimniecība ir vienās 
rokās. Tas bija liels izaicinājums. 
Uzņēmumam nebija vienkārši tikt 
galā ar darba apjoma pieaugumu, 
taču pamazām situācija ir sakārtoju-
sies. Ja tomēr vēl ir kādas problēmas, 
aicinām ziņot „Kuldīgas komunāla-
jiem pakalpojumiem” vai Domei. 

Tāpat uzsākts nopietns darbs, lai 
uzlabotu atkritumu šķirošanu. Pērn 
šķiroto atkritumu daudzums pieauga 
par 60%, salīdzinot ar 2013. gadu. 
Tas nozīmē, ka cilvēki ir sapratuši 
atkritumu šķirošanas nozīmi un no-
vērtējuši, ka tas ievērojami samazina 
maksu par atkritumiem. Jau šovasar 
plānots uzstādīt šķirošanas līniju, 
kas ievērojami atvieglos atkritumu 
šķirošanas darbu. 

Valsts kontrolei, pārbaudot atkri-
tumu organizāciju novadā, lielākais 
pārmetums bija par to, ka ir nepilnī-
ga mājsaimniecību uzskaite, kas vei-
cina atkritumu nonākšanu mežos un 
nelegālās izgāztuvēs. Ir arī cilvēki, 
kuri met savus atkritumus citu ap-
maksātos konteineros, tādējādi viena 
daļa cilvēku samaksā par citiem. Kā 
zināms, nav tāda cilvēka, kas nesa-
ražo atkritumus, tāpēc pašvaldības 
saistošie noteikumi nosaka, ka visām 
mājsaimniecībām ir jābūt līgumam 
par atkritumu apsaimniekošanu. 
Esam uzsākuši nopietnu darbu, ap-
zinot mājsaimniecības, kurām nav 
līguma, tāpēc aicinu visus, kuriem 
nezināšanas vai negribēšanas dēļ 
nav noslēgts līgums par atkritumu 
apsaimniekošanu, to izdarīt. Sākam 
ar pilsētu un tās tuvāko apkārtni, 
turpināsim pagastos, un šim darbam 
jau ir pirmie rezultāti, process ir 
sakustējies.

Sagaidīsim 
tūrisma sezonu 

tīrā, sakoptā
novadā!

Aizvadītajās nedēļās karstas diskusijas sabied-
rībā raisīja metu konkurss par Ēvalda Valtera 
pieminekļa (vides objekta) izveidi Kuldīgā.

Konkursā godalgotas vietas nepiešķīra, bet ar veici-
nāšanas balvām tika atzīmēts vides objekts ar gaismas 
elementiem un dabas tēliem jeb kalns ar velniņu (EUR 
300), Ē.Valtera bronzas skulptūra (EUR 200) un 
piedāvājums ar Latvijas karogu Ventas upes līkumu 
formā (EUR 100), kuru par piemērotāko balsojumā 
bija izvēlējušies iedzīvotāji. Atbilstoši nolikumam 
darbi tika vērtēti, nezinot autoru vārdus, tie tiks atklāti 
atsevišķā pasākumā nākamajā pirmdienā Kuldīgas 
Domē. Žūrija lēma konkursu izsludināt atkārtoti.

Žūrijas vērtējums
Žūrijas komisijas sēdē Ē.Valtera dēls Raits Val-

ters sacīja, ka no iesniegtajiem priekšlikumiem viņu 
uzrunājis kalns ar velniņu, jo tas viņam šķitis tēva 
garam visatbilstošākais. Viņš dalījās atmiņās par 
neskaitāmajām reizēm, kad Valters izjokojis savus 
kolēģus. „Pēc dabas viņš bija tāds velnišķīgs, ēver-
ģēlīgs. Ja mēs gribam cilvēku parādīt pēc būtības 
un ar moderniem līdzekļiem, tad nevajag pieturēties 
pie standarta tēla,” sacīja R.Valters. 

Savukārt Latvijas Zinātņu akadēmijas prezidents, 
mākslas zinātnieks Ojārs Spārītis savā izvērtējumā 
uzteica bronzas skulptūru. Viņaprāt, šim darbam piemīt 
personības simboliskās un konkrētās nozīmes atklāsme. 
„Skulptūras pamatne ir ideāla, jo ilustrē skatuves grīdu. 
Tā nav postaments, bet Ē.Valtera būtības 
atklājējs – aktieris strēlniekos un dzīvē, 
leģendārs cilvēks savā profesijā.” 

Kuldīgas novada Domes priekšsēdē-
tāja Inga Bērziņa, kura vadīja žūrijas 
komisijas darbu, uzteic iedzīvotājus 
par lielo aktivitāti balsošanā par 
piedāvātajiem variantiem, kā arī vie-
dokļu izteikšanā klātienē, pa tālruni, 
internetā un sociālajos tīklos. „Žūrijas 
komisijā, ieklausoties Ē.Valtera dēla 
viedoklī, sākotnēji nosliecāmies par labu 
vides objektam, kas ataino nelielu uzkalni-
ņu ar tam blakus uz soliņa sēdošu velniņu. 
Taču, saprotot, ka daļai kuldīdznieku šāds 
risinājums šķiet nepieņemams, komisija, 
13. aprīlī apspriežoties atkārtoti, lēma 
izsludināt jaunu konkur-
su izcilā novad-
nieka piemiņas 
iemūžināšanai 
Kuldīgā,” sacīja 

I.Bērziņa. Uz to iedrošinājis arī O.Spārītis, atgādinot, 
ka, piemēram, Brīvības pieminekļa atveids savulaik 
atrasts tikai ar trešo piegājienu.

Sabiedrības viedoklis
Kopumā sabiedriskās apspriešanas laikā reģis-

trēti 1188 iedzīvotāju balsojumi. Visvairāk balsu 
nodots, balsojot pašvaldības mājaslapā www. kul-
diga.lv –1092 balsis. Klātienē aplūkot planšetes, 
kurās attēloti iesniegtie piedāvājumi, un nobalsot 
bija ieradušies 66 interesenti. Viedokli bija iespē-

jams paust arī laikraksta „Kurzemnieks” mājaslapā 
www.kurzemnieks.lv. Kopumā visvairāk balsu – 
648 – saņēma risinājums ar Latvijas karogu, savukārt 

no klātienē balsojušajiem visvairāk nosliekušies par 
labu bronzas skulptūrai, kas atveido Ē.Valteru uz 
neliela skatuvi simbolizējoša postamenta.

Svarīgi, lai patiktu tuviniekiem
Konkurss par Ē.Valtera pieminekli 

tika izsludināts šī gada februārī, jo no 

valsts budžeta novada pašvaldībai piešķirti līdzekļi 
tieši šādam mērķim. Šos līdzekļus no savas deputāta 
kvotas Kuldīgai atvēlējusi Saeimas deputāte Solvita 
Āboltiņa. S.Āboltiņa žūrijas sēdē uzsvēra, ka svarīgi, 
lai piemiņas objekts patiktu Ē.Valtera tuviniekiem. 
Viņasprāt, piemineklis izcilajam latviešu aktierim 
būtu laba dāvana Latvijas simtgadei.

Pavisam konkursā tika saņemti seši priekšliku-
mi – Latvijas karogs Ventas upes līkumu formā, cil-
vēks – dižozols, Tālavas taurētājs, bronzas skulptūra, 
cilvēks ar sauli krūtīs un kalns ar velniņu.

Konkursa žūrijas komisijā darbojās Kuldīgas 
novada Domes priekšsēdētāja Inga Bērziņa, Latvijas 
Zinātņu akadēmijas prezidents, mākslas zinātnieks 
Ojārs Spārītis, Latvijas Republikas 12. Saeimas 
deputāte, „Vienotības” frakcijas priekšsēdētāja 
Solvita Āboltiņa, Kuldīgas novada pašvaldības 
izpilddirektore Ilze Dambīte-Damberga, Kuldīgas 
novada pašvaldības Būvniecības nodaļas vadītāja 
Jana Jākobsone un Kuldīgas aktīvās atpūtas centra 
vadītājs Artis Gustovskis. 

KrISTĪnE DuĻBInSKa, 
mārketinga un sabiedrisko attiecību 

nodaļas vadītāja
SIGnETaS rEImanES foto



Martā SIA „Kuldīgas komunā-
lie pakalpojumi” (KKP) veica 
iepirkumu dūmvadu, tās pakāju 
un ventilācijas kanālu tīrīšanai 
dzīvojamajās mājās visā Kuldī-
gas novadā, kuru pārvaldnieks 
ir KKP. Līgums noslēgts ar 
līdzšinējo pakalpojuma sniedzē-
ju –  Kuldīgas pilsētas un rajona 
Brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrī-
bu (BUB).

Par apkures ierīču 
tīrīšanu un remontu 
iedzīvotāji maksās tikai 
par savā dzīvoklī paveikto

Lai nerastos domstarpības starp 
pasūtītāju, izpildītāju un patērētāju, 
KKP šogad mainīs pakalpojuma 
līdzšinējo kārtību. Saskaņā ar uguns-
drošības noteikumiem ikvienas 
personas pienākums ir nepieļaut 
ugunsgrēka izcelšanos vai darbības, 
kas var novest pie ugunsnelaimes. 
Dzīvojamo māju pārvaldniekam 
jānodrošina un jākontrolē uguns-
drošības prasību ievērošana ēkas 
koplietošanas daļās, viņš ir arī atbil-
dīgs par skursteņa uzturēšanu darba 
kārtībā un raugās, lai tas atbilstu 
ugunsdrošības normām, kā arī veic 
ikgadējo dūmvada kanālu tīrīšanu. 
Saskaņā ar Dzīvokļa īpašuma liku-
mu šo darbu izmaksas KKP sedz no 
katras dzīvojamās mājas uzkrājumā 
esošajiem apsaimniekošanas līdzek-
ļiem. Savukārt par apkures ierīču un 
pievadu skurstenim tehnisko stāvokli 
un to tīrīšanu atbildīgs ir tiešais 
lietotājs, tātad –  dzīvokļa īpašnieks 
vai īrnieks.

Līdz šim BUB darbinieki dzīvoja-
majās mājās tīrīja ne tikai skursteņus 

un to pakājes, bet ikvienu cietā kuri-
nāmā apkures ietaisi dzīvokļos, par 
ko vēlāk izrakstīja rēķinu KKP, bet 
KKP par to norēķinājās no „mājas 
naudas”. Taču ne visi dzīvokļu īpaš-
nieki ir atsaucīgi, un daudzās adresēs 
tikt nevar. Viena daļa iemītnieku paši 
ir izvēlējušies skursteņtīrītāju, vai 
tīra paši, bet no kopīgajiem mājas 
apsaimniekošanas līdzekļiem maksā 
arī par kaimiņu dzīvoklī paveikto. 
Vēlreiz jāuzsver, ka šāda kārtība ir 
pretrunā pastāvošajiem normatīva-
jiem aktiem un nav pieņemama.

Rūpējoties par iedzīvotāju drošī-
bu, ar BUB panākta mutiska vieno-
šanās, ka apkures ietaises atsevišķos 
dzīvokļos pēc pieprasījuma tas tīrīs 
arī turpmāk un nodrošinās dzīvokļu 
īpašnieku patstāvīgu norēķinu veik-
šanas iespēju.

Kā notiks skursteņu 
tīrīšana?
Skursteņu un to pakāju tīrīšana 

tiks veikta pēc iepriekš ar KKP sa-
skaņota grafika, bet iedzīvotāji katrā 
adresē par to tiks brīdināti trīs dienas 
iepriekš. Pie māju ārdurvīm un trepju 
telpās būs izlikti paziņojumi. Būtiska 
informācija šajos paziņojumos būs 
arī tā, ka dzīvokļu īpašniekiem, kuru 
mājokļos ir dūmkanālu pakājes, tīrī-
šanas dienā ir jānodrošina piekļuve 
skursteņiem savos īpašumos. Lai 
izvairītos no sodrēju pieputēšanas, 
visiem mājas iemītniekiem jāaizver 
apkures ierīču šīberi un ventilācijas 
lūkas. 

Saskaņā ar ugunsdrošības notei-
kumiem krāšņu, dūmvadu, dūmeju 
un dūmkanālu tehnisko stāvokli 
reizi trijos gados pārbauda sertificēts 
skursteņslaucītājs un par to sastāda 
aktu. Šajos gadījumos piekļuvi ap-

kures sistēmai nodrošina visi mājas 
dzīvokļu īpašnieki. Pārbaudes akts 
tiks nodots pārvaldniekam, bet, ja 
tajā tiks atspoguļotas būtiskas neat-
bilstības normatīvo aktu prasībām, 
pārvaldnieks par to informēs dzī-
vokļu īpašniekus vai tiesiskos val-
dītājus. Nepieciešamības gadījumā 
tiks sasauktas arī dzīvokļu īpašnieku 
kopsapulces, lai pieņemtu lēmumus 
par turpmākajām darbībām. 

Līdzekļi ekonomijai 
un drošībai
Pašreizējā apkures sezona drīz 

beigsies, tādēļ ir pienācis laiks 
plānot dūmvadu, apkures ierīču un 
ventilācijas sistēmu kārtējo tīrīšanu 
un defektu novēršanu. Regulāra ap-
kures sistēmas pārbaude un tīrīšana 
ir ne tikai drošības jautājums – tas 
ļauj ekonomēt kurināmā daudzumu. 
Sodrēji un pelni krāsnīs, sildmūros 
un plītīs kavē pašas ierīces uzsilšanu, 
nepieciešams vairāk laika un lielāks 
daudzums malkas. Savukārt mitra 
malka, tās degšanas procesa kavēša-
na, piemēram, lēndedzes krāsniņas, 
dūmvados rada palielinātu sodrēju 
un darvas klātbūtni, kas veido šo 
oglekļa savienojumu aplikumus un 
notecējumus uz skursteņa sieniņām. 
Sacietējušas koksnes darvas jeb 
kreozota aizdegšanās gadījumā lies-
mas temperatūra pārsniedz 1000oC, 
un skurstenis var saplīst vai pat 
uzsprāgt. 

no normatīvo aktu 
prasībām
Sodrējus no dūmeņiem, krāšņu un 

pavardu dūmkanāliem iztīra pirms 
apkures sezonas sākuma un apkures 
sezonā ne retāk kā reizi mēnesī – 
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Kuldīgas novada pašvaldība 
ir uzsākusi darbu ar Kuldīgas 
novada teritorijas plānojuma 
grozījumiem, lai pilnveidotu un 
aktualizētu plānojumu, kas ap-
stiprināts pērnā gada 8. janvārī.

Galvenie uzdevumi šajos teritori-
jas plānojuma grozījumos ir precizēt 
valsts nozīmes nr. 7435 „Kuldīgas 
pilsētas vēsturiskais centrs” un tā 
paplašināto robežu un aizsargjoslas 
apbūves noteikumu prasības, iz-
vērtēt pašreizējos detālplānojumus, 
izstrādāt grafisko daļu ar līmeņiem 
un kodiem atbilstoši Teritorijas 

attīstības plānošanas informācijas 
sistēmas specifikācijas prasībām, 
pārskatīt un izvērtēt noteikumos 
lietotos terminus.

Iedzīvotāji aicināti izteikt priekš-
likumus teritorijas plānojuma uzla-
bošanai, rakstiski iesniedzot tos Kul-
dīgas novada pašvaldībai, Baznīcas 
ielā 1. Ja priekšlikumu iesniedzējs 
vēlas saņemt rakstisku atbildi, tad 
fiziskajām personām jānorāda vārds, 
uzvārds un dzīvesvietas adrese, 
savukārt juridiskām personām – 
nosaukums, reģistrācijas numurs 
un juridiskā adrese. Priekšlikumi 

iesniedzami līdz 15. maijam.
Ar plānoto grozījumu pilnu darba 

uzdevumu var iepazīties Kuldīgas 
novada Domes Attīstības pārval-
des Būvniecības nodaļā, Kuldīgas 
novada pašvaldības 3. stāvā, bet ar 
pašreizējo teritorijas plānojumu un 
saistošajiem noteikumiem –  www.
kuldiga.lv sadaļā „Pašvaldība/ Plā-
nošana/Teritorijas plāns” vai Kuldī-
gas novada Domē, Baznīcas ielā 1, 
1. stāvā katru darbdienu pašvaldības 
darba laikā. 

EDuarDS DamBErGS, 
sabiedrisko attiecību speciālists

Katru gadu aprīlis tiek izsludi-
nāts par Spodrības mēnesi, kurā 
visi Kuldīgas novada iedzīvotāji, 
uzņēmumi, izglītības un pašval-
dības iestādes aicinātas sakopt 
novadu.

Daudzi no mums ir pa-
manījuši kādu nesakoptu 
stūrīti, un šomēnes mēs 
varam tos sakārtot. 
Aicinām iedzīvotājus 
pieteikt talkošanas 
vietas līdz 18. aprīlim 
Lielās talkas organi-
zatorei Kuldīgā – no-
vada pašvaldības vides 
speciālistei Dacei Jansonei 
pa tālruni 63324935, 27025423 vai 
e-pastā: dace.jansone@kuldiga.lv, 
lai 18. aprīlī varam sakopt teritorijas 
vecpilsētā un Ventas krastos. 

Šogad tiks dalīti zili maisi, kurus 
pēc talkas nogādās uz atkritumu 
poligonu. Par pilnajiem atkritumu 
maisiem noteikti jāpaziņo dispečerei 
Dacei Drehovai vai pagastu pārval-
dēs, lai zinātu to savākšanas vietas. 
Par atkritumu maisu saņemšanu 
interesēties no 13. aprīļa SIA „Kul-

dīgas komunālie pakalpojumi” 
pie dispečeres Daces Drehovas pa 
tālruni 63322380 vai 26674543, 
Dārzniecības ielā 9, Kuldīgā. Kul-
dīgas novada pagastu pārvaldēs var 
saņemt informāciju par talkas norisi 

pagastos un saņemt arī zilos 
atkritumu maisus.

 Svarīgi atcerēties, ka 
Lielās talkas atkritumi 
nav vecās mantas no 
māju pagrabiem un 
atkritumu kaudzes pri-
vātmāju un daudzdzī-

vokļu māju teritorijās. 
Lielā talka ir koplieto-

šanas teritoriju sakopšanas 
pasākums katrā pilsētā, novadā un 
pagastā, kurā aicināts piedalīties 
ikviens Latvijas iedzīvotājs, kam rūp 
ilgtspējīga valsts attīstība un iespēja 
dzīvot nepiesārņotā vidē. 2015. gadā 
Lielās talkas vadmotīvs – „Pastāvēs, 
kas pārvērtīsies!”.

Savukārt 25. aprīlī visi gaidīti Pils 
dārzā ikgadējā Pavasara palu šovā 
„Lido zivis Kuldīgā”.  

DaCE janSOnE, 
vides speciāliste

Arī šovasar Kuldīgas novada 
pašvaldība organizēs jauniešu 
nodarbinātības projektu, tādēļ 
aicina uzņēmējus un zemniekus 
pieteikties skolēnu nodarbinā-
šanai, bet skolēnus – darbam 
vasaras brīvlaikā.

Iespēja strādāt tiks nodrošināta 
16 un 17 gadus veciem jauniešiem, 
kuru dzīvesvieta deklarēta Kuldīgas 
novadā un kuri mācās vispārizglīto-
jošajās vai profesionālās izglītības 
iestādēs. Laikā no 1. jūnija līdz 
31. augustam paredzēts nodarbināt 
līdz 170 jauniešu, darbu piedāvājot 
rindas kārtībā. Skolēni uzzinās, kādi 
ir viņu darba pienākumi un gūs prak-
tisko pieredzi profesionāļu uzrau-
dzībā, strādājot ne vairāk kā četras 

stundas dienā, 20 stundas nedēļā 
vienu mēnesi vasarā un saņemot atlī-
dzību pēc valstī noteiktās minimālās 
stundas tarifa likmes (2,477 EUR) 
par faktiski nostrādātajām stundām.

Jaunieši tiek aicināti iesniegt 
aizpildītu anketu un ārsta izziņu par 
veselības stāvokli Kuldīgas novada 
pašvaldībā pie Administratīvās no-
daļas speciālistes Baibas Mālnieces 
(102. kabinetā, Baznīcas ielā 1, Kul-
dīgā) vai Kuldīgas novada pagastu 
pārvaldēs pie lietvedes/sekretāres. 
Dokumenti jāiesniedz no 7. aprīļa 
līdz 11. maijam.

Savukārt uzņēmēji aicināti no 
7. aprīļa līdz 11. maijam pie B. Māl-
nieces pieteikt nodarbināmo skolē-
nu skaitu. Uzņēmējam jāaizpilda 
pieteikuma veidlapa, apņemoties 

segt 50% no darba devēja Valsts 
sociālās apdrošināšanas obligātajām 
iemaksām.

Skolēni arī paši var ieteikt kon-
krētu darba devēju, iepriekš vieno-
joties ar viņu par darbu. Pašvaldības 
izveidota darba grupa līdz 27. mai-
jam izvērtēs jauniešu iesniegtās 
pieteikumu anketas.

Pieteikuma anketu un plašāku in-
formāciju par projekta noteikumiem 
var skatīt mājaslapā: www.kuldiga.lv.

Kuldīgas novada pašvaldība pir-
mo reizi skolēnu projektu īstenoja 
2011. gadā. Kopš tā laika uzņēmēji 
un zemnieki skolēniem nodrošinā-
juši 560 darba vietas.

SIGnETa rEImanE,
 sabiedrisko attiecību speciāliste

Laiks plānot apkures ierīču tīrīšanu 
dzīvojamās mājās

ilgdedzes apkures krāsnīm un divas 
reizes – citām apkures ierīcēm.

Svarīgi, ka katrai krāsnij vai 
pavardam ir jābūt pieslēgtiem pie 
atsevišķa dūmvada vai dūmkanāla, 
bet divas apkures ierīces pie viena 
dūmkanāla atļauts pieslēgt tikai 
vienā stāvā, ja tās atrodas vienā 
dzīvoklī.

KKP aicina iedzīvotājus savlaicīgi 
pārbaudīt savas apkures ierīces un 

sistēmu kopumā, lai līdz nākamajai 
sezonai pagūtu novērst radušos 
defektus vai nepilnības arī dzīvok-
ļos. Tikai sadarbojoties, iespējams 
nepieļaut ugunsnelaimi. Ja radušās 
kādas aizdomas par neatbilstībām, 
aicinām zvanīt KKP –  tālr. 63322833 
vai BUB –  tālr. 63322025.

DZInTara  rušmaŅa, 
KKP namu apsaimniekotāja 

teksts un foto

Veiks grozījumus Kuldīgas novada 
teritorijas plānojumā

Skolēni vasarā varēs strādāt

Aicina kopīgi talkot

Lai neriskētu ar savu un citu drošību, apkures ierīces jātīra regulāri.

Bezmaksas kursi par koksni
Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs rīko divu dienu bezmak-

sas kursus „Apaļo kokmateriālu uzmērīšana un kvalitātes vērtēšana” 15. un 
20. aprīlī Kuldīgā, Pilsētas laukumā 2, sākums 9.30.

Kursu laikā tiks apskatītas tēmas par koksnes uzbūvi un īpašībām; 
koksnes uzmērīšanu un kvalitātes vērtēšanu. 20. aprīlī notiks praktiskas 
nodarbības mežā.

Kursus beidzot, dalībniekiem tiek izsniegts sertifikāts.
Vietu skaits ierobežots! Sīkāka informācija un pieteikšanās, zvanot pa 

tālruni 25468419.
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Zemes noma
Iznomāja Kabiles pagastā lauksaimniecības zemi 

zemesgabalos „Adleri” un „Palīgsaimniecības”, Gude-
nieku pagastā –  zemesgabalā „Tomkalni”.

Iznomāja Turlavas pagastā pašvaldības zemi 
zemesgabalos „Palīgsaimniecības”, „Dilles”, „Grīnes”, 
„Jaunā māja” un „Zelmeņi”.

Iznomāja Kurmāles pagastā pašvaldībai piederošu 
lauksaimniecībā izmantojamu zemes vienību „Atpūtas 
dārzs” un Rumbas pagastā zemesgabalu „Veldze 178”. 

Izbeidza Turlavas pagastā nomas attiecības par 
zemesgabala reālo daļu „Grīnēs” un precizēja izno-
māto daļu zemesgabalā „Dikši”. Izdarīja izmaiņas 
01.01.2009. noslēgtajā zemes nomas līgumā nr.10; 
izbeidza nomas attiecības par zemesgabala daļu 
„Palīgsaimniecībās” un izdarīja izmaiņas 01.01.2009. 
noslēgtajā līgumā nr.78.

Izbeidza Gudenieku pagastā nomas līgumu par 
zemes vienību „No Kalnozoliem”.

Atļāva Turlavas pagastā nodot apakšnomniekam 
„Lejas Lejnieki” zemes vienības ar kad. apz. 6264 001 
0036, 6264 001 0037 un 6264 001 0183.

Nodeva apsaimniekošanā Kabiles pagasta zemnie-
ku saimniecībai pašvaldības zemesgabala daļu Ganību 
ielā 14, Kuldīgā. 

nosaka zemes piekritību un platības 
izglītības iestādēm
Noteica, ka apbūvēts zemesgabals „Sakņu noliktava 

nr. 7”, Kurmāles pagastā (kad. apz. 6260 006 0104), 
piekrīt Kuldīgas novada pašvaldībai. Uzdeva Kurmāles 
pagasta pārvaldei reģistrēt zemesgabalu uz pašvaldī-
bas vārda zemesgrāmatā.

Lai  īstenotu Izglītības likuma un 24.11.2009. MK 
noteikumu nr. 1338 „Kārtība, kādā nodrošināma izglī-
tojamo drošība izglītības iestādēs un to organizētajos 
pasākumos” nodeva teritorijas, uz kurām atrodas skolu 
ēkas, Kuldīgas novada izglītības iestāžu un Kuldīgas 
pilsētas skolu lietošanā un noteica platības, par kurām 
ir atbildīgas skolas.

apstiprina saistošos noteikumus 
un nolikumus
Apstiprināja Kuldīgas novada pašvaldības saistošos 

noteikumus nr. 2015/6 „Par specializētajiem tūrisma 
transportlīdzekļiem Kuldīgas novadā”.

Atcēla Kuldīgas novada Domes 2015. gada 
26. februāra lēmumu „Par Kuldīgas novada pašvaldī-
bas saistošo noteikumu nr. 2013/13 „Kuldīgas novada 
pašvaldības nolikums” precizētās redakcijas apstip-
rināšanu” (prot. nr. 3, p. 62). Apstiprināja Kuldīgas 
novada pašvaldības saistošos noteikumus nr. 2015/7 
„Grozījumi Kuldīgas novada pašvaldības saistošajos 
noteikumos nr. 2013/13 „Kuldīgas novada pašvaldības 
nolikums” redakciju”. 

 Apstiprināja Kuldīgas novada interešu izglītības au-
dzēkņu un pedagogu nominācijas pasākuma nolikumu, 
E.Vīgnera Kuldīgas mūzikas skolas nolikumu un Kul-
dīgas novada pašvaldības Mārketinga un sabiedrisko 
attiecību nodaļas nolikumu.

Apstiprināja Noteikumus par kārtību, kādā orga-

nizējami nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā 
Kuldīgas novadā.

Apstiprināja konkursa „Darīsim paši” 2015. gada 
žūrijas komisiju. 

Uzsāka Kuldīgas novada teritorijas plānojuma 
2013. – 2025. gadam grozījumu izstrādi. 

Atzina, ka apstrīdētie 2015. gada 11. februāra Kul-
dīgas novada pašvaldības Dzīvokļu komisijas lēmumi 
(prot. nr. 3, p.18 un p. 16) ir tiesiski, un atstāja spēkā 
tos negrozītus.

Atcēla 2015. gada 4. februāra Kuldīgas novada 
pašvaldības Dzīvokļu komisijas lēmumu (prot. nr. 2, 
p. 49) un reģistrēja vienu personu Kuldīgas novada 
pašvaldības palīdzības reģistrā personām, kurām 
sniedzama palīdzība dzīvokļu jautājumu risināšanā 
vispārējā kārtībā. 

Finanšu jautājumi
Akceptēja Kuldīgas novada pašvaldības dalību 

lauku attīstības programmas pasākumā „Zivju resursu 
aizsardzības pasākumi, ko veic valsts iestādes vai paš-
valdības, kuru kompetencē ir zivju resursu aizsardzība 
(izņemot attiecīgās institūcijas kārtējos izdevumus)” 
un nolēma iesniegt projekta pieteikumu „Lašveidīgo 
zivju nārstu uzraudzība Ventas upē un tehnisko lī-
dzekļu iegāde zivju resursu aizsardzībai”, nodrošinot 
līdzfinansējumu.

Atbalstīja Kuldīgas novada pašvaldības dalību 
Erasmus+ projektu konkursā kā konsorcijam ar projekta 
pieteikumu „Quality and Organization of Mathematics, 
Didactics and Pedagogics”, nodrošinot līdzfinansējumu 
EUR 7932,00 jeb 20% no projekta izmaksām (ja pro-
jekts tiek atbalstīts).

Nodrošinās nepieciešamo priekšfinansējumu Vār-
mes pamatskolai Valsts izglītības attīstības aģentūras 
programmas Erasmus+K2 projekta „Healthy Europe” 
2015. gada mobilitātes izdevumu segšanai. 

Nodrošinās priekšfinansējuma Kuldīgas 2. vidus-
skolai Valsts izglītības attīstības aģentūras programmā 
Erasmus+K2 projektam STEAMED (STEAM EDUCA-
TION) 2015. gada izdevumu segšanai.

Piešķīra priekšfinansējumu ES Mūžizglītības prog-
rammas „Comenius” apakšprogrammas aktivitātes 
„Reģionālās partnerības” projektu nr. 2013-1-NO1-
COM13-06352 2  noslēguma aktivitāšu īstenošanai 
līdz 2015. gada 30. septembrim.

Apstiprināja Kuldīgas novada pašvaldības finan-
sējumu 2015. gadā telpu Liepājas ielā 14, Kuldīgā, 
apkures izdevumu apmaksai. 

Apstiprināja Kuldīgas novada pašvaldības finansē-
jumu 2015. gadā invalīdu biedrībai „Tu vari” transport-
līdzekļa uzturēšanai. 

Dzēsa nekustamā īpašuma nodokļa parādus un 
ar tiem saistītās nokavējuma naudas likvidētām SIA: 
„Mefss”, „Indriķa Z. Projekti”, „Celtne K”, „Valetto”, „Īve”, 
„Kuldīgas transporta un loģistikas centrs”, „Leimo”, 
„Pekabo”.

Atļāva SIA „Mobile-A” sadalīt termiņos nokavētā 
nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas 
parāda samaksu līdz 2015.gada 31. decembrim, veicot 
ikmēneša maksājumu.

Atļāva sadalīt termiņos nokavētā nekustamā īpašu-

ma nodokļa un nokavējuma naudas parāda samaksu 
par nekustamajiem īpašumiem: Zirņu iela 16, Ganību 
iela 27B, Ganību iela 21B, Jaunsaimnieku iela 5, 
Kuldīga, līdz 2018. gada 1 .maijam, veicot ikmēneša 
maksājumu. 

Nepiešķīra finansējumu biedrībai „Bērns bērnam” 
biedrības mērķu realizēšanai. 

Slēdz nomas līgumu
Slēdza nomas līgumu par zemesgabala ar kad. apz. 

62720110059, „Upmaļi”, Padures pagastā, iznomāšanu 
uz 5 gadiem; par apbūvēta zemesgabala „Cīruļi”, Vār-
mes pagastā (kad. apz. 6296 006 0044), iznomāšanu 
uz 10 gadiem; par zemesgabala (kad. apz. 6274 001 
0207) Īrisu ielā 33, Ābelē, Pelču pagastā, iznomāšanu 
uz 5 gadiem. 

Slēdza nomas līgumu ar SIA „EXQUISITO” par 
reklāmas laukumu nomu uz stenda, kas atrodas pie 
Kalna un Pils ielas krustojuma.

Noslēdza nedzīvojamo telpu nomas līgumu par 
telpu doktorātā „Ambulance”, Snēpeles pagastā, indi-
viduālā darba veikšanai.

nekustamais īpašums
Atsavinās pašvaldības nekustamo īpašumu –  neap-

būvētu zemesgabalu „Jaunkaspari”, Vārmes pagastā, 
piedāvājot to pirkt zemesgabala nomniekam.

Gatavos atsavināšanai pašvaldības nekustamo 
īpašumu „Dārzi”, Kabilē, kas sastāv no divām zemes 
vienībām (platība – 0,098 ha un 0,09 ha). 

Slēdza pirkuma līgumus un pārdeva par augstāko 
nosolīto cenu pašvaldības dzīvokļa īpašumus –               
Skrundas ielā 20-2, Kuldīgā; Zaļā ielā 4-5, Kuldīgā; 
Zaļā ielā 4-1, Kuldīgā un pašvaldības nekustamo īpa-
šumu Zāles ielā 2, Kuldīgā, vienīgajam pretendentam 
2015 gada 23. marta izsolē.

Atteicās no pirmpirkuma tiesībām uz būvju īpašumu 
Ķiršu ielā 32, Ābelē, Pelču pagastā. 

Pagarināja kustamās mantas –  demontētās ēkas 
būvmateriālu krājuma 2011. gada 5. decembra nomas 
līgumu S-1085/2011 līdz 2016. gada 5. decembrim.

Uzdeva SIA „Project Development Investments” līdz 
1. maijam iesniegt Kuldīgas novada Būvniecības komi-
sijai dokumentus un līdz 15. jūlijam pabeigt būvdarbus 
ēkas bīstamības novēršanai Skolas ielā 2, Kuldīgā.

Izsniedza SIA „Talce” „Bieži sastopamo derīgo 
izrakteņu ieguves atļauju smilts-grants atradnei ”Jaun-
klintis””, kas atrodas zemes īpašumā „Jaunklintis” 
Rendas pagastā.

Anulēja Ritai Grasmanei-Lašei izsniegto „Bieži sa-
stopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju smilts-grants 
un smilts ieguvei „Staltbrieži””, kas atrodas zemes 
īpašumā „Staltbrieži” Rendas pagastā. 

Iznomāja rūpnieciskās zvejas tiesības pašpatēriņam 
Vilgāles ezerā 2015. gadā ar zvejas limitu – viens 30 m 
murds, vienam Kurmāles pagasta un vienam Rendas 
pagasta iedzīvotājam,  nosakot kopējo rūpnieciskās 
zvejas tiesību nomas maksu gadā.

Piešķīra papildus biedrībai „Mednieku klubs „Kurmā-
le”” rūpnieciskās zvejas tiesības ar zvejas limitu 100 m 
zvejas tīklu, kopējais limits 300 m, uz diviem gadiem.  

Noteica 2015. gadā rūpnieciskās zvejas tiesību nomas 
maksu par tīkla katriem 5 m un kopējo rūpnieciskās 
zvejas tiesību nomas maksu gadā. 

atjauno īres līgumus
Atjaunoja sociālo dzīvojamo telpu „Gobas” -2, 

„Gobas”-3, Ēdoles pagastā un „Dūru skola”-3, Vārmes 
pagastā, īres līgumus līdz 2015. gada 30. septembrim. 

Atjaunoja sociālās dzīvojamās telpas „Atvari”-12, 
Rendas pagastā, īres līgumu līdz 2015. gada 7. ok-
tobrim.

Izīrēja istabu sociālajā dzīvojamā telpā „Atvari”-12, 
Rendas pagastā, līdz 2015. gada 30. septembrim.

Paaugstina īres maksu
Sākot ar 2015. gada 1. jūliju līdz 2015. gada 30. sep-

tembrim daudzdzīvokļu mājas Maņģenes ielā 10, 
Rumbas pagastā, pašvaldībai piederošajiem dzīvokļiem 
noteica īres maksu  0,76 EUR/m2.

Ar 2015. gada 1. jūliju dzīvojamajās mājās pašvaldī-
bai piederošajiem dzīvokļiem noteica šādu īres maksu:

Jelgavas iela 38, Kuldīgā – 0,66 EUR/m2,
„Alejas”, Kurmāles pagastā – 0,40 EUR/m²;
„Arkādijas”, Snēpeles pagastā – 0,77 EUR/m²;
„Dūru skola”, Vārmes pagastā – 0,35 EUR/m²;
„Kaijas”, Kurmāles pagastā – 0,45 EUR/m²;
„Sedolas”, Laidu pagastā – 0,35 EUR/m²;
„Upītes”, Gudenieku pagastā – 0,45 EUR/m²;
„Ūšas”, Padures pagastā – 0,77 EUR/m². 
Ar 2015. gada 1. aprīli dzīvojamās mājas Policijas 

iela 12, Kuldīgā, pašvaldībai piederošajiem dzīvokļiem 
samazināt īres maksu par 0,14 EUR/m2, nosakot to 
0,59 EUR/m2.

Dažādi 
Nodeva 50 grāmatas „Kuldīga. Arhitektūra un pil-

sētbūvniecība”  Kuldīgas Galvenās bibliotēkas bilancē.
Piešķīra Domes priekšsēdētājas vietniekam Alek-

sandram Langem daļēju ikgadējo  atvaļinājumu  no š.g. 
7. aprīļa līdz 13. aprīlim.

Akceptēja un atļāva Kuldīgas novada Domes 
priekšsēdētājai Ingai Bērziņai savienot ES struk-
tūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020. gada 
plānošanas perioda Uzraudzības komitejas locekles 
amatu ar Kuldīgas novada Domes priekšsēdētājas 
amatu; pašvaldības kapitāldaļu turētāja pārstāvja 
amatu SIA „Kuldīgas komunālie pakalpojumi”, 
Kuldīgas novada Domes Pašvaldības īpašuma 
atsavināšanas un dzīvojamo māju privatizācijas 
komisijas priekšsēdētājas amatu; Kuldīgas novada 
un Skrundas novada Civilās aizsardzības komisijas 
priekšsēdētājas amatu; Kuldīgas novada Domes 
Uzņēmējdarbības atbalsta komisijas priekšsēdētājas 
amatu un Kurzemes plānošanas reģiona Attīstības 
padomes priekšsēdētājas amatu.

Atlika jautājuma „Par īres maksas paaugstinā-
šanu Kuldīgas novada pašvaldībai piederošiem īres 
dzīvokļiem daudzdzīvokļu mājā „Sakari”, Kabiles 
pagastā, Kuldīgas novadā” izskatīšanu uz aprīļa 
komitejas sēdi.

Domes 2015. gada 26. marta sēde

„Pavasarī, sākoties lauku apar-
šanai, bieži vien tiek nodarīts 
posts grantētajiem pagastu ce-
ļiem, jo arot tiek aizbērti grāvji 
ceļa malās. Līdz ar to lietusūdens 
vairs nenotek no ceļu virsmas un 
sākas ceļu rūgšana,” uz šobrīd 
aktuālu problēmu norāda SIA 
„Kuldīgas komunālie pakalpoju-
mi” valdes priekšsēdētājs Pēteris 
Gobzemis.

Viņš aicina zemniekus ataruma 
vagu veidot tā, lai tā neveltos uz ceļa. 
Īpaši jāuzmanās tiem zemniekiem, 
kuriem aparamais lauks ir vienā lī-
menī ar ceļu. „Ja zemnieki piedomā-
tu un neaizartu grāvjus lauku malās, 
tas daudz dotu autoceļu saglabāšanai 
labā stāvoklī,” saka P.Gobzemis.

Ēdoles un Īvandes pagasta pārval-
des vadītāja Anda Upleja novērojusi, 
ka tieši pēdējos gados daži zemnieki 
laukus piear tik tuvu ceļam, ka jau 
tiek skarts grants segums, un tā tiek 
darīts, lai nebūtu jāpļauj ceļmalas. 
Pārvaldes vadītāja norāda, ka tas 
ir nepieļaujami, tādēļ jau ceļiem ir 

noteiktas aizsargjoslas. „Mēģinām 
šos zemniekus uzrunāt, bet lielas 
atsaucības nav. No vienas puses šie 
cilvēki žēlojas, ka ir slikti ceļi, no 
otras – paši tos bojā. Protams, pa-
gastos ir arī apzinīgi zemnieki, kuri 
tādas lietas nedara,” saka A.Upleja.

Kabiles pagasta pārvaldes vadītājs 
Tālvaldis Bergmanis uzskata, ka tā ir 
runga ar diviem galiem – no vienas 
puses grāvmalās aug mazāk nezāļu, 
bet no otras – tiek bojāti ceļi. Pagasta 
apsaimniekoto ceļu grāvjus nākas 
tīrīt reizi trīs četros gados. T.Berg-
manis uzsver, ka pēc lauku aparšanas 
nedrīkst arī ar dubļainām traktora 
riepām izbraukt uz asfaltēta ceļa, 
tādējādi to piegružojot. „Īsta kārtība 
šajās lietās nav – ne pa ceļiem, ne 
grāvmalām,” rezumē T.Bergmanis.

Saskaņā ar likumu „Par auto-
ceļiem” 15. panta pirmo daļu, lai 
saglabātu autoceļu, ir aizliegts veikt 
darbības, kuru rezultātā var tikt bojāti 
vai iznīcināti ceļa elementi, kā arī ir 
aizliegts piegružot, piesārņot vai aiz-
sprostot ceļa braucamo daļu, noma-

les, sadales joslas, ceļu inženierbūves 
un ceļu zemes nodalījuma joslu.

Par ceļu vai to kompleksā ie-
tilpstošo būvju bojāšanu, iznīcinā-
šanu, piegružošanu, piesārņošanu 
vai aizsprostošanu, kā arī ceļu 
satiksmes organizācijas tehnisko 
līdzekļu bojāšanu vai iznīcināšanu 
var uzlikt naudas sodu. Fiziskajām 
personām tas ir no 70 līdz 350 eiro, 
bet juridiskajām – no 700 līdz 2900 
eiro. To nosaka Latvijas Administra-
tīvo pārkāpumu kodeksa 140. pants 
par „Ceļu aizsardzības noteikumu 
pārkāpšanu”.

Arī par ceļu zemes nodalījuma 
joslas piegružošanu vai piesārņoša-
nu, kā arī materiālu vai priekšmetu 
novietošanu ceļu zemes nodalījuma 
joslā bez valsts ceļu dienesta vai 
autoceļa īpašnieka (pārvaldītāja) 
atļaujas ir paredzēts naudas sods. 
Fiziskajām personām – no 70 līdz 
280 eiro, bet juridiskajām – no 430 
līdz 2900 eiro.

anITa ZVInGuLE, 
sabiedrisko attiecību speciāliste

Neaizart grāvjus ceļa malās

Rosība sākusies Kuldīgas kul-
tūras centra skvērā – uzsākti 
2. kārtas būvdarbi „Alekšupītes 
promenādes” projektā.

Projektā „Alekšupītes prome-
nādes izveide un ar to saistīto ielu 
rekonstrukcija Kuldīgā, 2. kārta, 
1. daļa” paredzēts pārbūvēt Raiņa ie-
las daļu un skvēru, Alekšupītes tiltu, 
kā arī daļu no teritorijas pie Kuldī-
gas kultūras centra un Alekšupītei 
pieguļošās teritorijas – upes krast-
malas Raiņa ielā 21. Automašīnu 
stāvlaukumu Raiņa ielā rekonstruēs, 
izveidojot 29 stāvvietas, savukārt 
Leona Paegles ielas malā – deviņas 
stāvvietas, no kurām divas būs 
cilvēkiem ar kustību traucējumiem. 

Būvdarbus uzsāks posmā no tilta 
līdz Jelgavas ielai, taču vienlaikus 
tiks veikti darbi arī skvērā, un beigu 
posmā paredzēta Raiņa ielas stāv-
laukuma pārbūve, tāpēc uz laiku tas 
tiks slēgts.

Iedzīvotāji aicināti būt saprotoši 
un rekonstrukcijas laikā automašīnas 
novietot Dzirnavu ielā, Mucenieku 
ielā, 1905. gada ielā, Tirgus un Torņa 
ielā, kā arī citur.

Līgums noslēgts 11. februārī 
ar SIA „Ostas celtnieks”. Pro-
jekta darbības laiks paredzēts 
seši mēneši. Plānotās izmaksas ir 
EUR 535 286,92, neskaitot PVN.

SIGnETa rEImanE,
 sabiedrisko attiecību speciāliste

Rekonstruē 
Kuldīgas kultūras 

centra skvēru
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24. martā Kuldīgas slimnīcā 
atklāja modernāko diagnostikas 
nodaļu ārpus Rīgas, kas tapusi 
privāti publiskajā partnerībā, 
sadarbojoties Kuldīgas novada 
Domei, SIA „Kuldīgas slimnīca” 
un SIA „Vizuālā diagnostika”.

SIA „Vizuālā diagnostika” valdes 
loceklis, SIA „Veselības centrs 4” 
valdes priekšsēdētājs Māris Rēvalds 
sacīja: „Manuprāt, ir radīta ļoti laba 
tehniskā infrastruktūra, kas ir milzīgs 
ieguvums slimnīcai, jo bez precīzas 
diagnozes nav iespējama savlaicīga 
un efektīva ārstēšana. To noteikti 
novērtēs gan medicīnas personāls, 
gan pacienti no Kuldīgas un tālākas 
apkārtnes.” Kā norādīja M.Rēvalds, 
modernajā diagnostikas nodaļā dar-
bosies jauna visaugstākās kvalitātes 
magnētiskās rezonanses iekārta – šo-
brīd vislabākā Kurzemē. Vēl nodaļa 

ir ieguvusi pakalpojumu, kas līdz šim 
nebija pieejams – digitālo mamogrā-
fiju, kā arī jaunas premium klases 
ultrasonogrāfijas iekārtas. Ir uzlabota 
nodaļas pārējā infrastruktūra – datu 
glabāšanas jautājumi un digitalizācijas 
iespējas, kā arī ieviesti jauni teleme-
dicīnas risinājumi, kas ļauj attālināti 
saņemt slēdzienus un konsultācijas 
no Latvijas vadošajiem radiologiem 
diagnostiem, kas īpaši specializē-
jušies dažādu orgānu un ķermeņa 
daļu izmeklējumos. Tas nozīmē, ka 
iedzīvotājiem vairs nav jābrauc meklēt 
palīdzību ārpus Kuldīgas. Nākotnē 
plānoti vēl vairāki uzlabojumi un 
atsevišķu medicīnas iekārtu nomaiņa. 

Kuldīgas novada Domes priekšsē-
dētāja Inga Bērziņa uzsvēra, ka gal-
venie ieguvēji no Kuldīgas slimnīcas 
diagnostikas nodaļas modernizācijas 
ir Kuldīgas pilsētas, novada un arī 
apkārtējo pašvaldību iedzīvotāji, jo 

visus nepieciešamos izmeklējumus, 
pateicoties modernajai aparatūrai, būs 
iespējams veikt Kuldīgā, turklāt iz-
meklējumos iegūtos datus analizēs ne 
tikai Kuldīgā strādājošie kvalificētie 
mediķi, bet nepieciešamības gadījumā 
arī zinošākie Latvijas speciālisti, jo 
konsultācijas būs iespējams saņemt 
attālināti. „Mēs esam ļoti priecīgi un 
lepni par to, ka Kuldīgā ir šāda nodaļa. 
Pateicoties SIA „Kuldīgas slimnīca” 
valdes priekšsēdētāja Ivara Eglīša 
iniciatīvai, esam atraduši risinājumus, 
kā atjaunot un uzlabot esošo slimnīcas 
infrastruktūru ar privātu atbalstu un 
finansējumu, tai pašā laikā pašvaldībai 
paliekot slimnīcas īpašniekam. Radio-
loģijas nodaļas atjaunošana ir ļoti labs 
privātās uzņēmējdarbības un pašvaldī-
bas sadarbības piemērs, kādu Latvijā 
nemaz nav daudz,” sacīja I.Bērziņa.

I.Eglītis pasākumā pateicās Kul-
dīgas novada Domes deputātiem par 

to, ka drosmīgi un lielā vienprātībā 
pieņemts lēmums par nepiecieša-
mību piesaistīt investoru un iedot 
otru elpu slimnīcas radioloģijas 
nodaļai. I.Eglītis norādīja, ka radio-
loģijas nodaļas attīstībā, pateicoties 
investoram, ieguldīts vairāk nekā 
miljons eiro. Magnētiskās rezo-
nanses aparāts šobrīd ir jaudīgākais 
Latvijā ārpus Rīgas, un kombinā-
cijā ar jauno datortomogrāfu, kuru 
iecerēts iegādāties nākotnē, tā būs 
labākā un vadošā radioloģijas nodaļa 
Latvijā ārpus galvaspilsētas. Notiek 
arī sarunas ar „Veselības centru 4” 
par uzņēmuma filiāles izveidi Kul-
dīgā. Pateicoties tam, ka ir pilnvēr-
tīga diagnostika, slimnīca var kalt 
plānus dažādu jaunu pakalpojumu 
ieviešanā.

Kuldīgas slimnīcā ir iespējams 
veikt izmeklējumus: magnētisko re-
zonansi, datortomogrāfiju, doplereho-

kardiogrāfiju, mamogrāfiju, rentgenu, 
ultrasonogrāfiju (vēdera dobumam, 
ginekoloģisko, krūtīm, vairogdzie-
dzerim, virspusējiem audiem, neiro-
donogrāfiju zīdaiņiem, doplerogrāfiju 
galvas un kakla asinsvadiem).

Izmeklējumus ir iespējams veikt 
valsts piešķirtā finansējuma ietvaros, 
kā arī par pilnu maksu vai uzrādot 
veselības apdrošināšanas polisi. 
Izmeklējumu veikšanai nepiecie-
šams ģimenes ārsta vai speciālista 
norīkojums.

SIA „Vizuālā diagnostika” ir SIA 
„Veselības centrs 4” grupas uzņēmums, 
kas dibināts 2006. gadā. SIA „Vizuālā 
diagnostika” ir septiņas filiāles visā Lat-
vijā (Kuldīgā, Saldū, Jelgavā, Liepājā, 
Gulbenē, Valmierā un Rīgā).

KrISTĪnE DuĻBInSKa, 
mārketinga un sabiedrisko attiecību 

nodaļas vadītāja
EDuarDa DamBErGa foto

Kuldīgas novada deputāti 26. marta 
Domes sēdē lēma, ka nekavējoties 
jāuzdod grausta Skolas ielā 2 īpaš-
niekam SIA „Project Development 
Investments” sākt ēkas glābšanu. 

Pagājušā gada oktobrī, apsekojot te-
ritoriju, būvinspektori konstatējuši, ka 
ēkas nesošās konstrukcijas ir stipri nolie-
tojušās un būve ir bīstama iedzīvotājiem 
un garāmgājējiem, tāpēc Skolas ielas 2 
ēkas īpašniekam uzdots rīkoties  – līdz 
1. maijam Kuldīgas novada Domes Būv-
niecības nodaļā saskaņot nepieciešamos 
glābšanas darbus, savukārt līdz 15. jūlijam 
darbus pabeigt un novērst ēkas bīstamību 
iedzīvotājiem. Pretējā gadījumā Kuldīgas 
novada Dome glābšanas darbus veiks par 
saviem līdzekļiem, pēc tam tos piedzenot 
no ēkas īpašnieka. Kuldīgas novada Domes 
Attīstības pārvaldes vadītājs Gints Preiss 
norādīja: „Mūsu pirmais nosacījums –  
ēka jāsaved tādā kārtībā, lai tā neapdraud 
iedzīvotājus. Pēc tam var veikt pārējos 
sakārtošanas darbus.”

Kuldīgas novada Dome saņēmusi 
SIA „Project Development Investments” 
vēstuli, kurā tā aicināta pagarināt ēkas 
projektēšanas un būvniecības termiņu līdz 
2015. gada beigām, kā arī tikties ar poten-
ciālajiem projekta investoriem.

SIA „Project Development Invest-
ments” ir izstrādājis projekta priekšlikumu 
hosteļa tipa viesnīcai ar SPA daļu. Tā kā 
vasaras sezona ilgst aptuveni piecus mē-
nešus, atpelnīt investīcijas izdotos, sekmīgi 
strādājot arī ziemā. Ēkas īpašnieki vēstulē 
norādījuši, ka aktīvi tiek meklēti investori 
no Vācijas, kuri nodrošinātu vienmērīgu 
tūrisma plūsmu visu gadu.

2013. gada 19. decembrī tika pieņemts 
lēmums uzdot SIA „Project Development 
Investments” Būvniecības nodaļā izņemt 
plānošanas un arhitektūras uzdevumu. Līdz 
2014. gada 1. februārim ēkas īpašniekam 
bija jāiesniedz konkrēts risinājums ēkas 
jumtam, savukārt līdz 1. novembrim bija 
jābūt uzklātam pagaidu jumtam. Līdz pēr-
nā gada 1. jūlijam uzņēmumam Kuldīgas 
novada Domes Būvniecības komisijā bija 
jāiesniedz saskaņots skiču projekts, bet 
līdz 1. novembrim – saskaņots tehniskais 
projekts. Šī gada 27. februārī būvinspektori 
Skolas ielas 2 ēkā nav konstatējuši nekādas 
īpašnieka darbības, lai uzlabotu grausta 
tehnisko stāvokli. Īpašnieks nav sniedzis 
rakstisku atbildi un paskaidrojumus uz Kul-
dīgas novada Domes nosūtīto dokumentā-
ciju un vēstulēm, kā arī nav iesniegts ēkas 
skiču un tehniskais projekts, kas liecinātu 
par īpašnieka interesi objekta sakārtošanā.

Ugunsgrēks Skolas ielā 2 izcēlās 

Kuldīgas slimnīcā atklāj 
modernu diagnostikas nodaļu 

SIa „Vizuālā diagnostika” izpilddirektore Evija mirzojana pastāstīja par radioloģijas 
nodaļas jauno digitālo mamogrāfu.

SIa „Kuldīgas slimnīca”, SIa „Vizuālā diagnostika” pārstāvji un Kuldīgas novada 
Domes priekšsēdētāja Inga Bērziņa (otrā no labās) svinīgi atklāja diagnostikas nodaļu, 
pārgriežot sarkano lenti.

Steidzami jāglābj ēka Skolas ielā 

2011. gada nogalē. Namam nodega viss jumts, 
un līdz šim nav veikti nekādi pasākumi, lai 
ēku pasargātu no nokrišņiem. Objekts atrodas 
Kuldīgas vecpilsētas daļā un ir valsts nozīmes 

pilsētbūvniecības piemineklis.
SIGnETa rEImanE, 

sabiedrisko attiecību speciāliste
EDuarDa DamBErGa foto

Skolas ielas 2 ēkas īpašniekiem uzdots steidzami sākt glābšanas darbus, 
jo būve ir bīstama cilvēkiem.
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Sākusies reģistrācija lielākajam nekomer-
ciālajam velofestivālam Latvijā „Velodiena 
Kuldīgā”, kas šogad notiks 23. maijā.

Reģistrēties var gan dienas, gan nakts brau-
cienam. Elektroniski to var darīt līdz 21. maijam 
17.00, kā arī pasākuma dienā Kuldīgas pilsētas 
estrādē.

Velodienā šogad paredzēti trīs dažāda garuma 
maršruti (18,7 km, 38,9 km un 52,3 km), kuru 
sākuma posms vedīs pa Bānīša ceļu Ēdoles vir-
zienā. Notiks arī tradicionālais nakts brauciens, tā 
noslēgums būs Pilsētas dārzā ar nakts kino seansu 
un akustisku koncertu.

Šogad aprit 80 gadi, kopš sāka kursēt Kuldīgas 

bānītis (tas darbojās no 1935. līdz 1974. gadam), 
tāpēc dažādas aktivitātes, piemēram, atrakcijas 
bērniem, izglītojošas nodarbības, vēsturiskā in-
formācija tiks veltītas bānīša jubilejai.

Velodiena Kuldīgā norisināsies jau astoto 
gadu, un tās mērķis ir veicināt riteņbraukšanas 
kultūru un zaļo domāšanu Latvijā. Pasākumu or-
ganizē Kuldīgas aktīvās atpūtas centrs sadarbībā 
ar Kuldīgas novada Domi,  SIA „Velokurjers” un 
Eiropas Komisijas pārstāvniecību Latvijā.

Velofestivālam reģistrēties var interneta vietnē 
www.velokuldiga.lv.

jana BErGmanE, Kuldīgas aktīvās 
atpūtas centra direktora vietniece

arTa GuSTOVSKa foto

No šī gada politiski represētām perso-
nām un nacionālās pretošanās kustības 
dalībniekiem ir noteikti braukšanas 
maksas atvieglojumi visā reģionālās 
nozīmes maršrutu tīklā – gan starppil-
sētu, gan vietējās nozīmes maršrutos. 

Līdz šim politiski represētajām personām 
un nacionālās pretošanās kustības dalībnie-
kiem tiesības izmantot sabiedrisko transportu 
bez maksas bija tikai starppilsētu maršrutos. 

Jaunā kārtība saistīta ar šī gada 27. jan-
vārī apstiprinātajiem grozījumiem Ministru 
kabineta noteikumos nr. 872 „Noteikumi 
par pasažieru kategorijām, kuras ir tiesīgas 
izmantot braukšanas maksas atvieglojumus 
maršrutu tīkla maršrutos”.

Vienlaikus atgādinām, ka Kuldīgas nova-
da pašvaldība no 2015. gada sniedz iespēju 
Kuldīgas novadā deklarētajiem iedzīvo-
tājiem, kuri sasnieguši 75 gadus, braukt 
reģionālajos un vietējās nozīmes maršrutos 
Kuldīgas novada teritorijā bez maksas. 

Lai šo pakalpojumu izmantotu, jāpiesakās 
e-talona saņemšanai sava pagasta pārvaldē, 
Kuldīgas novada Domē (Baznīcas ielā 1) vai 
Sociālajā dienestā (Dzirnavu ielā 9), uzrakstot 

un iesniedzot iesniegumu un pievienojot 3x4 
cm fotogrāfiju. Līdzi jāņem pase.

E-talona darbības princips: iekāpjot auto-
busā, samaksa par braucienu tiek veikta brīdī, 
kad e-talons saskaras ar speciālu nolasīšanas 
iekārtu. Nauda šoferim vairs nav jāmaksā. 
Ar e-talonu iespējams braukt reģionālajos 
un vietējās nozīmes maršrutos Kuldīgas no-
vada teritorijā par kopējo summu līdz EUR 
5 mēnesī. Ja lietotājs mēnesī neizmanto visu 
summu, nākamajā mēnesī tā nesummējas, un 
e-talonā tiek ieskaitīti EUR 5. 

Tā kā šāda e-talonu sistēma senioriem 
Latvijas pašvaldībās ir jaunums, pastāv 
iespēja, ka starppilsētu maršrutā Vents-
pils – Kuldīga – Saldus e-talons reizēm 
var nenostrādāt. Lai novērstu neērtības, 
sistēma tiek uzlabota un pilnveidota. Gadī-
jumos, kad e-talons nestrādā, par to jāziņo 
Kuldīgas novada pašvaldības pārstāvei 
Evitai Pētersonei pa tālruni 27091623, un 
taloni, ja tiem būs tehniskas problēmas, tiks 
apmainīti pret jauniem.

KrISTĪnE DuĻBInSKa, 
mārketinga un sabiedrisko 
attiecību nodaļas vadītāja

SIGnETaS rEImanES foto

Tuvojas Velodiena

Velodiena Kuldīgā, kas kļuvusi par vērienīgu pasākumu Latvijā, šogad notiks jau 8. gadu.

Sabiedriskā transporta 
atvieglojumi

E-talonam 
saskaroties ar 
speciālu nola-
sīšanas iekārtu 
tiek veikta 
samaksa par 
braucienu 
reģionālajos 
un vietējas 
nozīmes 
maršrutos.
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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.

Sapulces notiks:
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.

25. martā iedzīvotāju sapulcē 
Rendā Kuldīgas novada pašval-
dības pārstāvji pastāstīja ne vien 
par aktualitātēm, bet atbildēja 
arī uz iedzīvotāju jautājumiem.

Iedzīvotāji lielāko interesi izrādī-
ja par pagasta ceļiem, tāpēc pagasta 
pārvaldes vadītāja Inta Freiberga 
stāstīja, kuri ceļi sakārtoti jau pagā-
jušā gadā un kuros plānots ieguldīt 
šogad: „Tie ir lieli ieguldījumi. At-
karībā no iespējām piesaistīt Eiropas 
naudu, sakārtosim Kroju ceļu, pa 
kuru brauc daudz mašīnu.” Tā kā 
šogad ziema nebija barga, ietaupī-
to naudu ieguldīs grants segumā. 
Kuldīgas novada Domes priekšsē-
dētājas vietnieks Aleksandrs Lange 
norādīja, ka pērn iegādāta jauna 
greiderēšanas mašīna un ka pašlaik 

aktīvi tiek strādāts ar līgumiem, lai 
uz grantētajiem ceļiem varētu darbus 
veikt lielākos apjomos.

Rendenieki interesējās arī par 
SIA „Kuldīgas komunālie pakalpo-
jumi” (KKP) darbu. A.Lange atzina: 
„Pagājušajā gadā KKP sāka pārņemt 
komunālo saimniecību novadā, un 
šogad jau darbi nedaudz iegājuši 
sliedēs.” KKP namu apsaimnieko-
tājs Matīss Upītis piebilda, ka lielākā 
daļa jautājumu jārisina sapulcēs, 
kurās iedzīvotāji var lemt gan par 
remontdarbiem, gan saimnieciskām 
lietām. Visbiežāk darbus nevar veikt 
tādēļ, ka mājai ir neliels uzkrājums, 
kas veidojas no apsaimniekošanas 
maksas, vai arī tādēļ, ka iedzīvotāji 
paši vēlas darboties.

KKP atkritumu apsaimniekoša-

nas vadītājs Guntis Liekniņš atzinīgi 
vērtēja pagasta iedzīvotāju aktivitāti 
atkritumu šķirošanā, tādējādi būtiski 
samazinot rēķinus, jo šķirotos atkri-
tumus izved bez maksas. G.Liekniņš 
rosināja iedzīvotājus apdomāt iespē-
ju par slēdzamajiem konteineriem.

Pētot apkures rēķinus Rendā, 
secināts, ka tie ir diezgan lieli, 
tāpēc speciālisti domā, kā ietaupīt.  
Iedzīvotāji par apkuri var maksāt arī 
vasaras mēnešos, lai ziemā rēķinu 
summa būtu mazāka. SIA „Kuldīgas 
siltumtīkli” vadītājs Artis Roberts 
atzina: „Mūsu galvenais uzdevums 
būs meklēt risinājumus, kā samazi-
nāt izmaksas.”

SIGnETaS rEImanES,
 sabiedrisko attiecību speciālistes 

teksts un foto

30. martā Rumbas pagasta 
iedzīvotāju sapulcē pašvaldības, 
Valsts policijas un SIA „Kuldīgas 
komunālie pakalpojumi” pārstāvji 
pastāstīja par pagasta aktualitātēm 
un apsprieda problēmjautājumus. 

Tāpat kā citos pagastos, arī Rumbā 
notika diskusijas par ceļu kvalitāti – to 
uzlabošanu un projektiem. Kā uzsvēra 
Kuldīgas novada Domes priekšsēdētā-
jas vietnieks Aleksandrs Lange, Rum-
bas pagasts atrodas labā ģeogrāfiskā 
vietā, jo, pateicoties tam, ka tuvumā ir 
novada centrs Kuldīga, ir ļoti laba ceļu 
infrastruktūra. Kāds no iedzīvotājiem 
atcerējās, ka „Latvijas Valsts ceļi” ir 
veidojuši projektu par gājēju celiņa 
izbūvi un apgaismojumu no Saules 
ielas gala līdz Ventas ielai, bet projekts 
tā arī nav īstenots. A.Lange pastāstīja: 
„2014. gadā, kad viesojāmies pie 
„Latvijas Valsts ceļiem”, runājām 
par iespēju sakārtot jauno tiltu. Viņi 
solījumu pildīja, un šobrīd ir atjaunotas 
tilta margas, segums un apgaismojums. 
Arī par šo projektu, iespējams, varētu 
ar viņiem runāt.” 

Kāda iedzīvotāja norādīja, ka liela 

problēma ir nepieskatītie suņi, brīžiem 
to ir tik daudz, ka netiekot pa durvīm 
iekšā, saimnieki savus mājdzīvniekus 
palaiduši ārā nepieskatītus. Valsts 
policijas pārstāvji atgādināja, ka no-
klīdušo suņu problēma ir pašvaldības 
policijas kompetencē, tādēļ aicināja 
iedzīvotājus šādos gadījumos rakstīt 
iesniegumu, lai problēma tiktu risināta. 

Sasāpējis jautājums Rumbas pagas-
ta iedzīvotājiem, līdzīgi kā cituviet, ir 
ūdensskaitītāju rādījumi. Iedzīvotāji 
norādīja, ka bieži vien skaitītāju rādī-
jumi, kas apkopoti no daudzdzīvokļu 
namu dzīvokļiem, nesakrīt ar mājas 
kopējo ūdensskaitītāju. SIA „Kuldīgas 
komunālie pakalpojumi” namu ap-
saimniekotājs Matīss Upītis atbildēja, 
ka nesakritībai ir dažādi iemesli. Atse-
višķos gadījumos pie vainas patiešām 
ir ūdensskaitītājs, kas tehniski ir bojāts, 
bet tad problēmas tiek novērstas. 
Taču pārsvarā vainīgi ir negodprātīgi 
iedzīvotāji, kuri apzināti iesniedz ne-
precīzus skaitītāju rādījumus, domājot, 
ka tā varēs ietaupīt, taču, apsekojot 
ūdensskaitītājus, tas tiek konstatēts. 

EDuarDS DamBErGS, 
sabiedrisko attiecību speciālists

23. martā iedzīvotāju sapul-
cē Snēpelē piedalījās ne tikai 
pašvaldības pārstāvji un pagasta 
vadītāja, bet arī darbinieki no 
Valsts policijas, SIA „Kuldīgas 
komunālie pakalpojumi” (KKP) 
un Guntis Citlavs no Latvijas 
Autosporta federācijas.

G.Citlavs pastāstīja, ka 2. un 3. 
maijā Liepājas rallijsprints vēlas 
izmantot Snēpeles pagasta ceļus 
treniņbraucieniem. Pirms to uzsāk-
šanas ceļu posmi, pa kuriem notiks 
braucieni, tiks apsekoti un novērtēti, 
lai pēc tam varētu ceļus sakārtot, 
nepasliktinot to kvalitāti. Un organi-
zatori sazināsies arī ar katras mājas 
īpašnieku, kura īpašums atrodas pie 
treniņbraucieniem paredzētā ceļa.

KKP pārstāvis Guntis Liekniņš 
informēja iedzīvotājus, ka pagasta 
centrā pie daudzdzīvokļu mājām 
atrodas šķirojamo atkritumu kon-
teineri, kuros ikviens iedzīvotājs 

var mest visa veida sašķirotos atkri-
tumus – plastmasu, kartonu, stiklu, 
izņemot logu stiklu. Uz iedzīvotāju 
jautājumu, kā rīkoties, ja dienā, 
kad jāizved atkritumu konteineri, 
tas netiek darīts, G.Liekniņš ieteica 
konteinerus atstāt ārpus žoga, jo 
tie noteikti tiks izvesti. Kavēšanās, 
iespējams, notikusi tādēļ, ka atkri-
tumu mašīnai radušās tehniskas 
problēmas.

Vairāki jautājumi tika uzdoti 
par namu apsaimniekošanu, par 
šķūnīšiem, cauriem jumtiem un 
apkopjamo teritoriju pļaušanu. Uz 
to KKP pārstāve Kristīne Silvestrova 
norādīja, ka vislielākā problēma ir 
nauda. Piemēram, mājai „Arkādi-
jas”, lai uzceltu jaunu šķūni, jālemj 
par papildus ieguldījumiem, jo paš-
reiz mājai ir negatīva bilance.

Pagasta pārvaldes vadītāja Dace 
Cielava pastāstīja par paveikto 2014. 
gadā. Tika pieminēts, ka sakārtotas 

četras caurtekas, ceļu uzturēšana ir 
nodota SIA „Talce” pārziņā. D.Cie-
lava lūdza zemniekus, kuri ar smago 
tehniku pārvietojas pa pagasta ce-
ļiem, censties tos nebojāt, izvedot 
kokmateriālus vai kopjot laukus. 
Tāpat viņa norādīja uz to, ka zemnie-
kiem ir jāievēro ceļu aizsargjoslas, ja 
aploks izvietots gar pašu ceļa malu, 
tad ir apgrūtināta gan grāvju tīrīšana, 
gan ceļmalu appļaušana.

Snēpelē darbu sācis jauns sporta 
pasākumu organizators Jānis Muiž-
arājs. Viņš pateicās visiem, kuri aktī-
vi iesaistās sporta pasākumos un tos 
atbalsta. Arī kultūras dzīve Snēpeles 
pagastā ir ļoti daudzpusīga – ir gan 
deju kolektīvi, radošās darbnīcas, 
amatierteātris, senioru ansamblis, 
sieviešu ansamblis un pavisam 
nesen izveidots arī vīru ansamblis.

EVITa PĒTErSOnE, 
Kuldīgas novada Domes priekšsē-

dētājas vietnieka palīdze

26. martā uz ikgadējo pagasta 
iedzīvotāju sapulci Turlavas 
kultūras namā bija pulcējušies 
turlavnieki. 

Viņus uzrunāja Kuldīgas novada 
Domes priekšsēdētāja Inga Bēr-
ziņa un priekšsēdētājas vietnieks 
Aleksandrs Lange, pastāstot par 
novada aktualitātēm – sociālo pa-
balstu palielināšanu, jaunu pabalstu 
ieviešanu, e-taloniem senioriem un 
skolēniem, uzlabojumiem Kuldīgas 
slimnīcas radioloģijas nodaļā, izglī-
tības iestāžu remontiem, ceļu sakār-
tošanu un citiem jautājumiem. Viņi 
uzteica turlavniekus par aktivitāti, 
piedaloties novada sporta spēlēs un 

īstenojot projektus konkursā „Da-
rīsim paši”, kā arī ķoniņu vēstures 
popularizēšanā.

Sapulcē tika skarts ceļu jautā-
jums. Kāds iedzīvotājs sūdzējās, 
ka ceļš no Turlavas uz „Marām” 
ilgstoši esot neizbraucams, sen ne-
esot remontēts. Pagasta pārvaldnieks 
Mārcis Brantevics skaidroja, ka 
jebkuram ceļam veidojas nodilums, 
bet pagasts iespēju robežās ceļus uz-
tur kārtībā un uzlabo. Konkrētajam 
ceļam noņemts apaugums, vietējie 
zemnieki palīdzējuši noņemt sane-
suma valni, iztīrīti grāvji. Ceļi tiek 
greiderēti, vietās, kur izveidojušās 
bedres, uzbērta grants. 

Kultūras nama vadītāja Zanda 

Spuļģīte pastāstīja, ka pagastā ir 
aktīva kultūras dzīve – darbojas 
līnijdejotāji, ansamblis, tautas deju 
kolektīvs un citi pulciņi. Īpašs prieks 
ir par jauniešiem, kuri piektdienās 
lietderīgi pavada laiku, dejojot 
tautas dejas. Savukārt sporta darba 
organizatore Džanita Freija sacīja, 
ka Turlavā dzīvo aktīvi un sportiski 
ļaudis, kuri gūst labus panākumus arī 
Latvijas mērogā. Pagastā arī šogad 
notiks četri lieli sporta pasākumi 
– Turlavas skrējiens, Ķikuru ezera 
svētki, Turlavas sporta spēles un 
Bērnu sporta svētki.

KrISTĪnE DuĻBInSKa, 
mārketinga un sabiedrisko attiecību 

nodaļas vadītāja

Ikgadējā iedzīvotāju sapulce 
Vārmes pagastā 31. martā aizri-
tēja ļoti informatīvi – Kuldīgas 
novada Domes vadības aktuālo 
informāciju papildināja pagasta 
nozaru speciālisti.

Kuldīgas novada Domes priekš-
sēdētājas vietnieks Aleksandrs Lange 
priecājās par pagājušajā ziemā ietaupīto 
ceļu naudu, kuru šogad izdosies inves-
tēt citur. „Esam izbraukuši Vārmes 
ceļus, lai apzinātu, kur nepieciešama 
rekonstrukcija un uzlabojumi. Šobrīd 
plānojam sakārtot Brīvnieku – Ak-
mentiņu ceļu līdz Ķīšupītei,” informēja 
A.Lange. Pagasta pārvaldes vadītāja 
Lelde Ose pastāstīja, ka jau veikta ik-
dienas ceļu uzturēšana – uzlabots ceļš 
pie Vārmes skolas, Busu un Spāru ceļi.

Pagasta iedzīvotāji joprojām cenšas 
aprast ar komunālās saimniecības pār-
maiņām. Šobrīd vēl neskaidri jautājumi 
ir par ūdensskaitītāju maiņu, kā arī 
atkritumu izvešanas grafikiem un šķi-
rojamiem konteineriem. SIA „Kuldīgas 
komunālie pakalpojumi” (KKP) namu 
apsaimniekošanas speciāliste Kristīne 
Silvestrova aicināja iedzīvotājus par 
neskaidrajiem jautājumiem zvanīt 
uz KKP, kā arī rakstīt iesniegumus. 

Jautājumus par atkritumu  izvešanas 
grafikiem sakārtos, un iedzīvotāji par 
jebkādām izmaiņām tiks informēti.

Pagastā sākti pavasara sakopšanas 
darbi – atjaunotas takas, sazāģēti no-
gāztie koki. 18. aprīlī novadā notiks 
Lielā talka, kurā pagasts plāno daudz 
paveikt. Arī šogad tiks sakopta vide, 
stādot eglītes un veidojot ainavu. „Ar 
rūgtumu jāmin Zemzaru kalns, kur 
ir nolauztas un nežēlīgi sapostītas 
liepas, ko, visticamāk, dara mūsu pašu 
iedzīvotāji,” pastāstīja sociālā darba 
speciāliste Rita Dravniece.

Šogad paredzēts Vārmes skolas re-
monts. Tiks atjaunota drenāžas sistēma, 
savilktas plaisas sienās un nokrāsota 
fasāde.  Projektā „Darīsim paši” plānots 
atjaunot arī bērnu rotaļu laukumu pie 
bērnudārza.

Kultūras nama vadītāja Linda 
Rēdliha informēja iedzīvotājus par 
plānotajiem mēneša un lielākajiem 
gada pasākumiem, savukārt biblio-
tēkas vadītāja Iveta Okmane – par 
aktuālajiem pakalpojumiem un 
jaunumiem bibliotēkā.

SIGnETaS rEImanES,
 sabiedrisko attiecību speciālistes 

teksts un foto

Iedzīvotāju sapulces pagastos
rendā apspriež ceļu stāvokli

rendas pagasta ļaudis aktīvi diskutēja par ceļiem – kurus vēl vajadzētu savest kārtībā, nogreiderēt vai saremontēt.

rumbas pagasta iedzīvotāji 
diskutē par aktuālo

Vārmē sakopta vide un saliedēti iedzīvotāji

Vārmes pagasta iedzīvotāji rosināja izvietot papildus šķirojamo atkritumu 
konteinerus pie daudzdzīvokļu mājām.

Turlavnieki lepojas ar jauniešu deju kolektīvu un sportistiem

Snēpelnieki jautā namu apsaimniekotājiem
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2015. gada 15. aprīlis

Nr.p.k. Nodevas objekts

Restaurācijai, atjaunošanai, pār-
būvei, novietošanai, nojaukšanai

Restaurācijai, 
ja ēkas ir kultūras pieminekļi Jaunbūvei

Fiziskām per-
sonām,
EUR

Juridiskām per-
sonām,
EUR

Fiziskām per-
sonām,
EUR

Juridiskām per-
sonām,
EUR

Fiziskām per-
sonām,
EUR

J u r i d i s k ā m 
personām,
EUR

3.1.

I grupas ēkas
Ēkas ārpus pilsētu un ciema teritorijām vienstāva lauku 
saimniecību nedzīvojamām ēkām, kuras nav paredzētas 
dzīvnieku turēšanai, un palīgēkas (piemēram, saimniecī-
bas ēkas, noliktavas, šķūņi, pagrabi, nojumes, garāžas ar 
apbūves laukumu līdz 60 m2 un neieskaitot mazēkas ar 
apbūves laukumu līdz 25 m2)
NOVIETOŠANAI
Atsevišķas rūpnieciski izgatavotas vienstāva ēkas ar 
apbūves laukumu līdz 60 m2 (neieskaitot mazēkas ar 
apbūves laukumu līdz 25 m2), tai skaitā konteinertipa ēka 
vai būvizstrādājums, izņemot ēkas, kurās tiek izvietota 
bīstamā iekārta

15,00 20,00 7,50 10,00 25,00 30,00

3.2. II grupas ēkas un inženierbūves 15,00 28,00 7,50 14,00 25,00 55,00

3.3. III grupas ēkas un inženierbūves 32,00 60,00 16,00 30,00 54,00 120,00

Saistošie noteikumi nr. 2015/4 „Nodeva par būvniecības ieceres akceptu 
vai būvatļaujas saņemšanu Kuldīgas novadā”

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21. panta 
pirmās daļas 15. punktu, likuma „Par nodokļiem un node-
vām” 12. panta pirmās daļas 10. punktu.

Saistošie noteikumi „Nodeva par būvatļaujas saņem-
šanu Kuldīgas novadā” nosaka ar nodevu par būvniecības 
ieceres akceptu vai būvatļaujas saņemšanu apliekamos 
objektus, nodevas apmēru, nodevas maksāšanas kār-
tību un atvieglojumus Kuldīgas novada administratīvajā 
teritorijā.

Nodevas maksātāji ir fiziskas un juridiskas personas, 
kuras, saskaņojot būvniecību Kuldīgas novada adminis-
tratīvajā teritorijā, normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā no 
Kuldīgas novada Būvniecības komisijas saņem būvatļauju 
vai būvniecības ieceres akceptu.

Nodevas likmes par būvatļaujas vai būvniecības iece-
res akcepta saņemšanu:

Nodeva 50% apmērā maksājama pēc būvatļaujas 
saņemšanas Kuldīgas novada pašvaldības Būvniecības 
nodaļas noteiktajā termiņā. Atlikušos 50% no nodevas 
samaksā pirms dokumentu iesniegšanas Kuldīgas 
novada pašvaldības Būvniecības nodaļā par būvatļaujā 
ietverto projektēšanas nosacījumu izpildi. Ja būvat-
ļaujas nosacījumi netiek izpildīti vai būvatļauja netiek 
realizēta, iekasēto nodevu neatmaksā.

Nodeva par būvniecības ieceres akceptu, izdarot 
atzīmi paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē, 

maksājama 14 dienu laikā no būvniecības ieceres 
akceptēšanas dienas. Nodevas samaksa tiek veikta, 
pamatojoties uz Kuldīgas novada pašvaldības Būv-
niecības nodaļas izsniegtu maksājuma dokumentu, ko 
tā izsniedz būvniecības ieceres akceptēšanas, izdarot 
atzīmi paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē, 
brīdī. Ja paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē 
noteiktā būvniecības iecere netiek realizēta, iekasēto 
pašvaldības nodevu neatmaksā.

Nodeva par būvatļaujas pagarināšanu – EUR 10,00.

No nodevas samaksas tiek atbrīvoti būvatļaujas 
saņēmēji, ja būvniecību veic par valsts vai pašvaldības 
budžeta līdzekļiem, kā arī gadījumos, kad būvniecība 
nepieciešama pašvaldības funkciju nodrošināšanai.

No nodevas samaksas atbrīvo politiski represētas 
personas, I un II grupas invalīdus un maznodrošinātas 
personas.

Nodeva iemaksājama Kuldīgas novada pašvaldības 
pamatbudžetā, veicot pārskaitījumu.

 Nodevu aprēķina un kontroli pār nodevas samaksu 

pilnā apmērā veic Kuldīgas novada pašvaldības Būv-
niecības nodaļa.

 Ar Kuldīgas novada Domes saistošo noteikumu nr. 
2015/4 „Nodeva par būvniecības ieceres akceptu vai 
būvatļaujas saņemšanu Kuldīgas novadā” stāšanās 
spēkā atceļami Kuldīgas novada Domes saistošie notei-
kumi nr. 2010/21 „Nodeva par būvatļaujas saņemšanu 
Kuldīgas novadā”.

Jau 10. gadu Kuldīgā, Pelču 
pilī, notiks starptautiski atzītu 
fotogrāfu meistardarbnīcas un 
diskusijas par nozares aktualitā-
tēm, uz kurām aicināti pieteik-
ties fotogrāfijas interesenti.

Šogad International Summer 
School of Photography (ISSP) no-

tiks no 1. līdz 9. augustam. Svinot 
desmito jubileju ar vērienu, orga-
nizatori piedāvās izcilu pasaules 
līmeņa meistarklašu vadītāju izlasi, 
kā arī piepildītu vasaras lekciju un 
diskusiju programmu, kas būs atvēr-
ta jebkuram interesentam.

ISSP dalībnieki deviņas dienas 
intensīvi strādās fotogrāfijas pro-

24. aprīlī 12.00 Kuldīgas novada 
Domes mazajā zālē dažādu jomu 
amatnieki un būvnieki tiek aici-
nāti apmeklēt izglītojošu seminā-
ru „Tipiskākās kļūdas vēsturisko 
ēku atjaunošanas procesā”.

Semināra mērķis ir uzlabot amat-
nieku un būvnieku izpratni par 
vēsturisko ēku konstrukciju, apdares 
un jumtu konstrukciju un segumu 
īpatnībām, prasībām un priekšnotei-
kumiem, kas jāievēro atjaunošanas 
procesā.

Seminārā pārrunās tipiskākās 
kļūdas vēsturisko ēku atjaunošanas 
procesā, īpašu uzmanību pievēr-
šot nesošo konstrukciju, apdares 
un dakstiņu jumtu atjaunošanai. 
Semināru vadīs Kuldīgas novada 
pašvaldības Būvniecības nodaļas va-
dītāja, arhitekte Jana Jākobsone. Uz 
dalībnieku jautājumiem atbildēs res-
taurators-konsultants Jānis Mertens. 
Lekcijā apskatīs, vērtēs un analizēs 
konkrētus Kuldīgas vecpilsētas ēku 
atjaunošanas piemērus, to analīzē 
aicinās iesaistīties pašus būvniekus 
un amatniekus. 

2014. gada nogalē, kad Kuldīgas 
novada pašvaldībai tika nodoti pa-
veiktie būvniecības darbi ar jaunās 

50% līdzfinansējuma programmas 
atbalstu vēsturisku ēku saglabāšanai 
pilsētbūvniecības pieminekļa teri-
torijā, bija redzams, ka lielai daļai 
amatnieku un būvnieku jāpievērš 
uzmanība dažādiem praktiskiem 
aspektiem, kas saistīti ar dakstiņu 
ieklāšanu jumtos, savienojumu 
veidošanu ar skārdu, skārda noteku 
ierīkošanu, fasādes apdares risinā-
jumiem un projekta dokumentācijas 
lasīšanu un ievērošanu. Paveiktie 
darbi īstenoti uzlabojamā kvalitātē, 
savukārt amatniekiem nepieciešama 
savstarpēja komunikācija un sa-
darbība, lai sasniegtu labāku darbu 
kvalitāti. 

Seminārs tiek rīkots ar Valsts 
kultūrkapitāla fonda finansiālu at-
balstu. Dalība seminārā ir bez mak-
sas, dalībniekiem tiek nodrošināta 
kafijas pauze un uzkodas. Obligāta 
iepriekšēja pieteikšanās e-pastā: 
ilze.zarina@kuldiga.lv. 

ILZE ZarIŅa, projekta vadītāja
EDuarDa DamBErGa foto

Lai paaugstinātu profesionālo 
kompetenci, Kuldīgas novada 
izglītības iestāžu sporta skolo-
tāji un treneri izglītojās skolēnu 
brīvlaikā.

Martā Kuldīgas vieglatlētikas 
manēžā notika kārtējais mācību 
seminārs, kurā lektore bija Latvijas 
Sporta pedagoģijas akadēmijas pro-
fesore Aija Kļaviņa.

Šoreiz seminārs bija īpašs ar 
to, ka tajā notika grāmatas (meto-
diskā materiāla) „Sporta skolotāju 
profesionālo un pedagoģisko kom-
petenču pilnveide inovatīvo pieeju 
pielietošanā skolēnu fizisko spēju 
attīstīšanai” prezentācija. Grāmatā 

apkopoti vairāku semināru mate-
riāli, kas kalpos kā praktisks ceļve-
dis, lai pilnveidotu mācību procesu 
priekšmetā. Rokasgrāmatā galve-
nokārt ir Kuldīgas novada sporta 
skolotāju – Ineses Astaševskas, Ai-
jas Lancmanes, Lienes Kaminskas, 
Arvja Sprudes, Daces Šteinbergas 
un Nadijas Strazdiņas – izstrādātie 
metodiskie materiāli. Grāmatas vāka 
datorgrafisko noformējumu veidoja 
Inese Slūka. Lai lietotājiem būtu 
ērtāk izmantot rokasgrāmatu, tajā 
materiāli ir papildināti ar shema-
tiskiem zīmējumiem, kurus veidoja 
Elviss Strazdiņš, Jānis Eidiņš un grā-
matas autori. Katra Kuldīgas novada 
izglītības iestāde saņēma īpašumā 

vienu grāmatas eksemplāru.
Rokasgrāmatu interesenti var ap-

lūkot visu novada skolu bibliotēkās 
un pie sporta skolotājiem.

Kuldīgas novadā sporta skolotāju 
metodiskā apvienība darbojas ciešā 
sadarbībā ar Kuldīgas novada paš-
valdības Izglītības nodaļu, Kuldīgas 
novada sporta skolu un citu mācību 
priekšmetu skolotāju metodiskajām 
apvienībām. Šādi mācību semināri 
notiek kopš 2011. gada, tos gatavo 
un vada paši sporta skolotāji, taču 
tiek aicināti arī vieslektori.

naDIja STraZDIŅa, 
Kuldīgas novada sporta skolotāju 

metodiskās apvienības vadītāja

Sākas pieteikšanās 10. Starptautis-
kajai fotogrāfijas vasaras skolai

fesionāļu vadībā, radot projektus 
noslēguma izstādei – fotogrāfiju 
sēriju, grāmatas vai multimediju 
darbus.

Šogad otro reizi plānota arī īpaša 
darbnīca Pelču un Kuldīgas novada 
jauniešiem. Nedēļas laikā jaunie-
šiem būs iespēja piedalīties vasaras 
skolas programmā un pieredzējušu 
pasniedzēju vadībā apgūt fotogrā-
fijas un stāstu stāstīšanas pamatus.

ISSP oficiālā valoda ir angļu. Lai 
pieteiktos dalībnieku atlasei, jābūt 
padziļinātai un aktīvai interesei par 
fotogrāfiju, kā arī kvalitatīviem per-
sonīgiem projektiem jeb portfolio. 
Latvijas dalībniekiem iespējams 
saņemt stipendijas, kas daļēji sedz 
skolas dalības maksu.

Pieteikšanās ISSP notiek līdz 
20. aprīlim. Plašāka informācija, kā 
arī meistarklašu detalizēts apraksts: 
www.issp.lv.

ISSP aizsākās 2006. gadā un zi-
nātāju vidū atzīta par Eiropā labāko 
fotogrāfijas vasaras skolu. Ik gadu 
tai piesakās arvien vairāk fotogrāfu 
un vizuālo mākslinieku no visas 
pasaules.

LIāna IVETE BEŅĶE, 
ISSP projektu menedžere

aLESanDraS SanGVInETI foto

Seminārs vēsturisko ēku 
atjaunotājiem un amatniekiem

Īpaša uzmanība seminārā tiks pievērsta dakstiņu jumtu atjaunošanai, 
pārrunājot tipiskākās kļūdas un labo praksi.

Sporta skolotājiem sava rokasgrāmata



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

SPOrTa PaSāKumI aPrĪLĪ

2015. gada 15. aprīlis

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

Kuldīga ir unikāla ar tikai šeit 
vērojamu dabas parādību – pavasara 
skurbumā pār Ventas rumbu lecošo 
vimbu gaisa piruetēm. Jau 11 gadus 
šai krāšņajā izrādē iesaistīti arī kul-
dīdznieki un viņu viesi. Aprīļa pē-
dējā sestdiena arī šogad sola daudz 
interesanta, jo Pavasara palu šovs 
„Lido zivis Kuldīgā” teju jau klāt!

Jau sešos no rīta veiklākie „cop-
maņi” būs pie Ventas, lai sacenstos 
makšķernieku mačos tautas klasē 
„Planējošā vimba 2015”, kuru veik-
sminieki tiks ne tikai pie zivīm, bet 
arī pie balvām un skatītāju atzinības.

Jau no 11.00 rosība valdīs Pilsētas 
dārzā, Kalna un Pils ielā. Mēles trīt, 
stāstus šķetināt un pat zivis ķidāt 
sāks 9. stāstnieku festivāla „Ziv’ 
zup’” dalībnieki. Tikai tur, vienīgo 
reizi gadā, savu stāstu varēsi iemainīt 
pret gardas zivju zupas šķīvi! Pilsētas 
dārza skatuvi pieskandinās lustīgas 
un žiperīgas kapelas, „Makšķernieku 
orķestris” un jaunā Kuldīgas pūtēju 
orķestra pirmais iznāciens.

Darbīgie un zinātkārie varēs darbo-
ties vides izziņas piestātnēs, pārbaudīt 
savu drosmi un atjautību kopā ar Kul-
dīgas skautiem, izmēģināt Kuldīgas 
aktīvās atpūtas centra jaunos saus-
zemes un ūdens izklaides „verķus”, 
apciemot Ventspils piedzīvojumu 
parka atrakcijas vai izmest kādu līku-
mu ar elektrovelosipēdiem. „Dusmīgo 
putnu grava” un gaisa pūķu darbnīca 
ievedīs aviomodelisma pasaulē, bet 
svilpaunieku gatavošanu apgūt pie-
dāvās keramikas darbnīca.

Zivju gardumi nāsis, mēles un 
prātus kairinās arī zivju tirgū, lauka 
ķēķī pie novada muzeja un skrunde-
nieču suši darbnīcā.

Tūrisma sezonu atklājot, viesus 
vilinās „Tūristu un ceļotāju lenktu-
ve”, kurā spēles un atrakcijas mīsies 
ar pašrocīgu sklandraušu cepšanu, 
loka šaušanu, deguna un vēdera 
lutināšanu, kā arī vēl neredzētu brī-
numu aplūkošanu. Būs tur gan stikla 
pūtēji, gan Kuldīgas amatniekzeļlu 
prezentācija „Re,kā es māku!”.

Pirmoreiz šaipus Ventai varēs sa-
stapt Grobiņas vikingus un iepazīt to 
laiku dzīvi, kā arī apbrīnot latviešu 
pašbūvētās tehnikas brīnumu-am-
fībiju „Vētrasputns-1”. Jau tāpat 
pacilāto noskaņojumu noteikti vairot 
varēs Pils vīna pagrabā.

Ja pēc izklaižu kņadas gribēsies ko 
cēlu, jūs aicinās Sv. Katrīnas baznīca, 
kurā 16.00 koncertā „Orlando teik- 
smainā dzīve” muzicēs izcili Latvijas 
mākslinieki – kontrtenors Sergejs Jē-
gers, soprāns Jolanta Strikaite un citi.

Astoņos vakarā viesnīcas „Met-
ropole” bārā uz atpūtas vakaru pie 
galdiņiem aicinās Aivars Hermanis 
un Ieva Akurātere, bet 22.00 ar ani-
mācijas filmu visai ģimenei „Lote no 
Izgudrotāju ciema” sezonu uzsāks 
brīvdabas kinoteātris „Goldingen 
Knight Cinema”.

Visu izstāstīt nevar – tas jāpiedzī-
vo jums pašiem!

Lido zivis 
Kuldīgā

anDrIS GrĪnVaLDS, 
Kuldīgas kultūras centra izpilddirektors

T. 15.IV 18.00 FOKuSS
C. 16.IV 20.00 ASV, 2015, ilgums 1’44”
   Komēdija, detektīvfilma, 16+

T. 15.IV 20.00 āTrS un BEZ ŽĒLaSTĪBaS 7
C. 16.IV 17.30  ASV, 2015, ilgums 2’18”, 12+
   Trilleris, detektīvfilma, 
   asa sižeta filma

Sv. 19.IV 15.00 DZIĻāK mEŽā
O. 21.IV 17.30 ASV, 2014, ilgums 2’04”
T. 22.IV 17.30 Mūzikls, ģimenes filma, 
C. 23.IV 17.30 fantāzija ; 7+

Sv. 19.IV 17.30 KInGSman. SLEPEnaIS 
O. 21.IV 20.00 DIEnESTS
T. 22.IV 20.00 Lielbritānija, 2014, ilgums 2’09”
C. 23.IV 20.00 Piedzīvojuma filma, 16+

P.  24.IV 18.00  Pamāj ar SPārnu
Sv. 26.IV 13.00 Francija, Beļģija, 2014
Sv. 26.IV 15.00  Ilgums 1’30”
O. 28.IV 17.30 Animācijas ģimenes filma 
T. 29.IV 18.00 Filma dublēta latviešu valodā
C. 30.IV 17.30 U

Sv. 26.IV 17.00 ImITāCIjaS SPĒLE 
O. 28.IV 19.30 Lielbritānija, 2014, ilgums 1’54”
T. 29.IV 20.00 Biogrāfiska drāma
C. 30.IV 19.30 16+

Sestdien, 18. aprīlī 18.00 – grupas „Galaktika” koncerts „Labvakar, draugi!”. 
Koncerts labākajās latgaliešu grupu tradīcijās, sirsnīgs un emocionāls – no asarām līdz 
smiekliem. Biļetes – www.bilesuparadize.lv. Ieeja – EUR 5, 7.

Svētdien, 19. aprīlī, 17.00 – Kuldīgas amatierteātra izrāde. Ērika Vilsona, Vilhelma 
Buša „makss un morics”. Ieeja – EUR 1.

ĒDOLĒ
Līdz 30. aprīlim kultūras namā – Padu-

res audēju darbu izstāde.
Līdz 8. maijam bibliotēkā – Alsungas 

keramikas pulciņa darbu izstāde.
22. aprīlī 18.00 sieviešu apvienība 

„Vaidelote” aicina interesentus iepazīties 
ar Ēdoles pamatskolas sporta kompleksu 
un piedalīties Ineses Mūrnieces radošajā 
darbnīcā, izgatavot saldo konfekšu pušķi. 
Līdzi jāņem 7 nelielas konfektes, šķēres.

9. maijā 19.00 kultūras namā – labdarī-
bas koncerts „Mazajai sirsniņai”. Saziedotie 
līdzekļi tiks nodoti fondam Labdaris.lv. 
Dalībnieki aicināti pieteikties līdz 29. aprīlim 
pie kultūras nama direktores Ineses Poriķes 
vai pa tālr. 29372970.

GuDEnIEKOS
Aprīlī Gudenieku kultūras namā – Aivara 

Brenča gleznu izstāde.
ĪVanDĒ
Aprīlī bibliotēkā un muižas kamīnzā-

lē – Kurmāles pagasta iedzīvotājas Līvijas 
Bružes gleznas.

18. aprīlī 20.00 Īvandes muižā – „Kolho-
znieku balle”. Aicināts ikviens, kurš saistīts 
ar kolhozu laikiem Īvandē. Spēlēs grupa 
„Kurzeme” no Aizputes. 

KaBILĒ
18. aprīlī 13.00 saieta namā „Sen-

cis” – „Dāmu un kungu vakars” senioriem. 
Spēlēs grupa „Zeļļi”. Ieeja – EUR 3. Līdzi 
ņemt groziņu.

KurmāLĒ
Līdz 24. aprīlim izstāžu zālē – rokdarbu 

kopas „Darbīgās rokas” izstāde „Mans 
darbiņš mani teica…”. Izstādē Lieldienu 
noskaņās darināti darbi dažādās tehnikās.

Visu aprīli Priedaines bibliotēkā – Dzid-
ras Lāces gleznu izstāde un literatūras 
izstāde „Gaidām pavasari un dārza darbus 
arī...”.

Aprīlī Kurmāles vēstures istabā – iz-
stāde „Planīcas pagasta 19. gadsimta 
dokumenti”, kurā redzama neliela daļa no 
tiem dokumentiem, kuri atrasti Planīcas 
vecajā pagastmājā. Apmeklējumu iepriekš 
piesakot, varēsiet noklausīties arī stāstīju-

mu par izstādes tapšanu un materiāliem 
tajā. Ieeja – bez maksas.

LaIDOS
20. – 26. aprīlī bibliotēku nedēļas ietva-

ros – izstāde „Sermītes bibliotēka agrāk un 
tagad” – izstādē novadpētniecības materiāli 
par bibliotēkas vēsturi, fotogrāfijas no bib-
liotēkas pasākumiem (no 1998.g.), raksti 
no periodikas; 22. aprīlī 9.30 – čaklāko 
lasītāju –  pirmsskolas audzēkņu suminā-
šanas pasākums; 24. aprīlī 9.30 Sermītes 
bibliotēkā – tuvāko sadarbības partneru 
sumināšanas pasākums.

PaDurĒ
18. aprīlī 18.00 Padures pagasta zālē, 

Deksnē – ansambļu salidojums, piedalī-
sies Snēpeles vīru un sieviešu vokālais 
ansamblis, folkloras ansamblis „Suitu vīri”, 
Matkules vīru ansamblis un Padures sievie-
šu ansamblis. Ieeja – EUR 1. Par transporta 
nepieciešamību zvanīt – 63348149. Pēc 
koncerta – balle. Spēlēs grupa „Eja” no 
Jaunlutriņiem. Biļešu iepriekšpārdošana –  
EUR 3.

20. aprīlī 18.00 Padures pagasta pārval-
dē – Ineses Prisjolkovas seminārs „Komu-
nikāciju prasme, 5. čakras līdzsvarošana”. 
Informācija un pieteikšanās 26550695.

No 21. aprīļa līdz maija beigām biblio-
tēkā – Kuldīgas Alternatīvās sākumskolas 
Padures filiāles pirmsskolas izglītības 5 – 
6 gadus veco bērnu grupas radošo darbu iz-
stāde „Mana bibliotēka”; literatūras izstāde, 
veltīta Aspazijai un Rainim „...kā pukstiens 
tavu sirdi mīl – es mīlu tevi”.

27. aprīlī 17.00 Padures pagasta pār-
valdē – floristikas nodarbība kopā ar Iritu 
Gulbi. Florālā papīra veidošana. Pavasara 
dekors māla tehnikā. Pieteikšanās visock@
inbox.lv.

PELČOS
Aprīlī bibliotēkā – Dainas Girvaites foto-

grāfiju izstāde „Mani putni”; grāmatu izstāde 
„23. aprīlis – Vispasaules grāmatu diena”.

10. un 24. aprīlī 18.00 bibliotēkā – spāņu 
valodas kursi.

16. aprīlī 16.00 pie „Pagrabiņa” – starts 
„Taku orientēšanās” sacensībām. 400 – 600 

m distance pa Pelču pils parka celiņiem, 
takām un laukumiem. Dalībnieki 2 grupās: 
P (paralimpiskā) grupa – cilvēki ar īpašām 
vajadzībām, A (atklātā) – piedalās ikviens. 
Dalību pieteikt pa tālr. 25638373, 26354396 
vai e-pastā: edite.krasnopa@kuldiga.lv.

20. aprīlī 15.00 „Pagrabiņā” – seniori 
aicināti uz pēcpusdienu „Sklandrausis”. 
Cepam sklandraušus.

22. aprīlī 17.00 „Pagrabiņā” – „Cepam, 
cepam...”. Pankūku pēcpusdiena.

Bibliotēkā pasaku pēcpusdienas – 21. 
aprīlī 16.30 – „Mākoņains, gaidāms kotlešu 
lietus”; 28. aprīlī 16.30 – „Bernhards”.

Bibliotēku nedēļā: 20. – 25. aprīlī – bal-
sojums par mīļāko grāmatu; 24. aprīlī 15.00 
„Bibliopikniks” lieliem un maziem Pelču pils 
parkā; 25. aprīlī 22.00 „Biblionakts – 15” 
– nakts lasīšanas festivāls bērniem līdz 
15 gadiem. 

29. aprīlī 17.00 „Pagrabiņā” – „Galda 
spēles”. Spēlēsim dažnedažādas galda 
spēles.

rEnDā
Līdz 24. aprīlim bibliotēkā – Intas 

Mednieces keramikas izstāde; līdz 30. 
maijam – Ingas Pūces gleznu izstāde. 
21. aprīlī 9.00 pie kultūras nama – orga-
nizēts brauciens uz kokaudzētavu „Ro-
bežnieki” un stādaudzētavu „Puķu lauki”. 
Pieteikties līdz 20. aprīlim pa tālr. 26181470.

30. aprīlī 19.30 kultūras namā – Rendas 
pašdarbnieku pasākums par godu Latvijas 
Republikas Neatkarības atjaunošanas 25. 
gadadienai.  Pasākumā piedalīsies: Rendas 
deju kolektīvs, Rendas baznīcas vokālais 
ansamblis, Rendas skolas folkloras kopa, 
Rendas muzicējošie puiši un individuālie 
izpildītāji. Pasākuma 2. daļā Rendas ama-
tierteātra izrāde. A.Brigaderes „Sprīdītis”. 
Ieeja –  EUR 1. Pēc pasākuma balle. Spēlēs 
Ēriks no Liepājas. Ieeja – EUR 3.

10. maijā 10.00 pie kultūras nama – 
Pavasara gadatirgus – krūmi, koki, stādi 
un puķes. Aicinām pieteikties tirgotājus pa 
tālr. 26181470.

rumBā
Aprīlī Mežvaldes pagasta pārvaldes 

zālē – Mudītes Martinovas gleznu izstāde; 
„Bukaišos” – Skaidrītes Rozenbergas zilo-
nīšu kolekcija.

23. aprīlī 12.15 „Bukaišos” – radošā 
darbnīca pieaugušajiem.

29. aprīlī 16.00 „Bukaišos” – galda spēļu 
sacensības.

SnĒPELĒ
17. aprīlī 20.00 kultūras namā – ama-

tierteātris Neretieša lugā „Kam tiks Pičs?”, 
komēdija 3 daļās. Ieeja – EUR 2.

No 20. līdz 30. aprīlim bibliotēkas ne-
dēļas ietvaros izstāde „Snēpeles bibliotēka 
toreiz un tagad”.

18. aprīlī 9.00 pils parkā – talka – lapu 
grābšana, zaru vākšana un citi darbi. Līdzi 
jāņem grābekļi, cimdi un darba prieks. Visus 
talciniekus cienāsim ar gardu zupu.

28. aprīlī 15.00 kultūras namā – prak-
tisko nodarbību cikla „Radoši, praktiski, 
interesanti un arī sātīgi” 4. nodarbība par 
salātiem – veselīgi un sātīgi (salātu gata-
vošana, jaunas salātu receptes).

TurLaVā
Aprīlī bibliotēkā – Ramonas Bullenas 

„Gotiņizstāde”; Ligitas Eglītes rokdarbu 
izstāde; PII „Lāčuks” radošo darbu izstāde 
„Visi putni skaisti dzied”.

20. – 24. aprīlī bibliotēku nedēļā – akcija 
„Iesaku izlasīt!”; 23. aprīlī – pasaules grā-
matu un autortiesību diena „Populārākais 
autors”.

VārmĒ
Līdz 29. aprīlim bibliotēkā – Eduarda 

Skabja „Mākoņu atlants un citas foto- 
grāfijas”.

19. aprīlī 10.00 sporta hallē – zolītes 
turnīrs.

22. aprīlī 15.15 Vārmes Jauniešu cen-
trā – kino. Animācijas filma visai ģimenei 
„Pūķu ligzda”. Ieeja – EUR 1.

24. aprīlī 17.00 bibliotēkā – Raiņa un 
Aspazijas 150.  jubilejas gadam veltīts 
pasākums.

2. maijā 10.00 sporta hallē – Vārmes 
kauss florbolā.

18.IV 11.00 Kuldīgas novada atklātais čempionāts basketbolā vīriešiem; 
 KNSS sporta nams, Virkas iela 13, Kuldīga
18.IV 14.00 BK „Ģertrūde” noslēguma turnīrs basketbolā sievietēm; 
 KNSS sporta nams, Virkas iela 13, Kuldīga
19.IV 10.00 Stiga kausa 4. posms jauniešiem galda tenisā; KNSS halle, Piltenes iela 25, Kuldīga
19.IV 11.00 Kuldīgas novada atklātais čempionāts basketbolā vīriešiem; 
 KNSS sporta nams, Virkas iela 13, Kuldīga
21.IV 10.00 Kuldīgas novada atklātās skolēnu sacensības pavasara krosā; Krauļu priedes, Kuldīga
22.IV 11.00 Jauno satiksmes dalībnieku sacensības; KNSS manēža, Dzirnavu iela 13, Kuldīga
22.IV 17.30 27. skriešanas seriāla „Kuldīgas apļi 2015” 2. kārta; Krauļu priedes, Kuldīga
25.IV 11.00 Kuldīgas novada atklātais čempionāts basketbolā vīriešiem; 
 KNSS sporta nams, Virkas iela 13, Kuldīga
26.IV 11.00 Kuldīgas novada atklātais čempionāts basketbolā vīriešiem; 
 KNSS sporta nams, Virkas iela 13, Kuldīga
29.IV 16.00 Orientēšanās seriāla „Taciņas 2015” 4. kārta; Veckuldīgas pilskalns

Ikviens aicināts izmēģināt spēkus virtuālā zivju ķeršanā spēlē „Lido 
zivis”, kuru var spēlēt datoros un mobilajās ierīcēs.

Spēle ļauj pārbaudīt veiklību, mēģinot ar īpašu  ķeramo grozu atvēlētajā 
laikā noķert pēc iespējas vairāk lidojošo zivju. 

Spēle atrodama mājaslapā www.kuldiga.lv, kā arī sociālajos tīklos www. twit-
ter.com, www.draugiem.lv Kuldīgas novada kontos.

Virtuālo zivju ķērāji aicināti dalīties ar saviem labākajiem rezultātiem 
sociālajos tīklos. Labākajiem – balvas.

Spēlē spēli, 
laimē balvu!


