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šajā numurā

Plāno attīstīt 
industriālo teritoriju
> 3. lpp.

Jauni rekordi 
vieglatlētikā telpās
> 5. lpp.

Vecā rātsnama 
iemītnieki pārvācas
> 4. lpp.
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18. februāra pievakarē Kuldīgas 
Mākslas namā notika vēsturnie-
ka Agra Dzeņa grāmatas „Kuršu 
ķoniņi un citi lēņavīri Rietumlat-
vijā” atvēršanas svētki.

Uz pasākumu kuplā skaitā bija 
pulcējušies gan kuršu ķoniņu pēc-
teči, gan citi interesenti. Grāmata 
vēsta par kuršu ķoniņu kopienas 
septiņsimt gadus ilgo brīvības sa-
glabāšanas pieredzi.

Pasākuma vadītāja literatūrzi-
nātniece, profesore Janīna Kursīte 
pauda gandarījumu par to, ka grāma-
ta par kuršu ķoniņiem ieraudzījusi 
dienasgaismu un ļaus tiem, kas par 
viņiem neko nezina, iepazīties ar 
šo mūsu tautas vēstures lappusi. 
„Tautai, kas nezina savus gudros, 
viedos senčus, nemācās no viņu 
gudrības, viegli neklāsies. Un mēs 
redzam, ka mums viegli neklājas,” 
sacīja J.Kursīte.

Grāmatas autors, vēsturnieks 
Agris Dzenis pastāstīja, ka pie 
kuršu ķoniņu vēstures izpētes strā-
dājis 14 gadus. Viss sācies ar viņa 
maģistra darbu par kuršu ķoniņiem 
un citiem lēņavīriem Rietumlatvijā. 
Pirms 12 gadiem A.Dzenis sācis cie-
šāk sadarboties ar Kuldīgas novadu 
un aktīvāk kontaktēties ar ķoniņu 
zemju iedzīvotājiem, veicot kultūr-
vēstures tradīciju izpēti uz vietas. 
Veicot pētījumus, izrādījies, ka gan 
Rietumeiropā, gan Austrumeiropā 
ir pastāvējušas simtiem brīvļaužu 
kopienu, kas paralēli valstīm, varu 
maiņām spēja saglabāt savu pašno-
teikšanos, spēja organizēt dzīvi paši, 
bez rīkojumiem, bez uzspiešanas no 
varas puses. Šo pašnoteikšanās spēju 
nodrošināja viņu tēvu zeme, ar to 
saprotot visus resursus, par kuriem 
pilnīgs noteicējs ir dzimta, resursus, 
kas nodrošina dzimtas turpināšanos.

Autors pastāstīja, ka savulaik 
19. gadsimta beigās latviešu kultūras 
darbinieki, apmeklējot ķoniņu cie-
mus, bija vīlušies. „Jo kas latviešu 
izpratnē tajā laikā un arī tagad ir 
ķēniņš? Kāds, kurš valda, kuram 
paklausa, pilda rīkojumus, kuru 
uztur, kurš dzīvo greznībā, neko 
nedarīdams. Bet šie latviešu kultūras 
darbinieki ķoniņu ciemos neatrada 
neko no šīs ķēnišķības. Ķoniņi 
dzīvoja tāpat kā citi zemnieki, vie-
nīgā atšķirība bija tā, ka ķoniņi bija 
pilnīgi noteicēji pār savu tēvu zemi, 
tēvu mantojumu. Dzīvot kā ķēniņam 
nozīmēja nevienam nedot nodevas, 
nevienam nebūt parādā, spēt pašam 
sevi apgādāt. Manuprāt, tikai šajās 
mazajās kopienās arī ir iespējama 
patiesa demokrātija, pašnoteikša-
nās, pašpietiekamība, pašapgāde,” 
stāstīja A.Dzenis.

Pasākumā savās pārdomās par 
kuršu ķoniņu mantojuma nozīmi 

Sirsnīgā gaisotnē atver grāmatu 
par kuršu ķoniņiem

dalījās ķoniņu pēcteči, tostarp savas 
dzimtas vēstures apkopotājas un 
popularizētājas Otīlijas Salmgriezes 
meita Līga Brence un mazmeita 
Gunta Megne-Sirmā. 

Šobrīd Kuldīgas novada muzejā 
aktīvi tiek veidota ekspozīcija, kas 
veltīta divām unikālām kultūrtel-
pām – ķoniņiem un suitiem. Dienu 
pēc grāmatas atvēršanas svētkiem 
O.Salmgriezes ģimene muzejam 
nodeva viņas darinātos Kuldīgas 
brunčus, austos dvieļus, grīdas segu 
u.c. sadzīves lietas, kas kalpos kā lie-
lisks papildinājums koniņu vēstures 
kolekcijai, kurā jau ietilpst dažādi 
dokumenti, lēņu grāmatas, kauss un 
etnogrāfiskie materiāli.

KrISTĪnE DuĻBInSKa, 
mārketinga un sabiedrisko attiecību 

nodaļas vadītāja
EDuarDa DamBErGa foto

Profesore janīna Kursīte pauda lepnumu par grāmatas atvēršanu, kas ļaus iepazīt kuršu ķoniņus un citus lēņavīrus.

Grāmatas autors agris Dzenis interesentiem grāmatā ierakstīja novēlējumu.

Grāmatas atvēršanas 
svētkus muzikāli kuplināja 
Kurzemes kultūras manto-
juma centrs „Kūrava”, kas 

izdziedāja arī pa kādai seno 
ķoniņu dziesmai.

Iedzīvotājiem un viesiem drau-
dzīgas dzīvesvides izveide Kuldīgas 
novadā turpināsies arī šogad.

Ir sākta restaurācija Kuldīgas vecā 
rātsnama ēkā, un tās iemītnieki šajā se-
zonā darbosies citviet. Kuldīgas aktīvās 
atpūtas centra speciālisti būs atrodami 
Baznīcas ielā, vēl tuvāk senajam velvju 
tiltam darbosies kuldīdznieku un viesu 
iecienītais pensionāru veikaliņš, kurā var 
iegādāties pašu adītas, šūtas un darinātas 
lietas. Austās segas, lupatu deķīšus, ķo-
čus varēs nopirkt Liepājas ielas sākumā, 
bet iecienītā kafejnīca „Pagrabiņš” atkal 
tiks atvērta pirms Jāņiem. 

Iebraucot Kuldīgā pa Stendes 
ielu, pirmā pietura ir stāvlaukums pie 
kafejnīcas „Pīlādzītis”. Tajā plānota 
rekonstrukcija – veco asfaltu nomainīs 
ar betona un apaļā akmens bruģi, tiks 
izvietotas Mākslas akadēmijas studentu 
tieši šai vietai dizainētas velonovietnes, 
kuras rotās metāliskas vimbas, būs arī 
karte un informatīvais stends. Kafej-
nīcas „Room” īpašnieki ir iecerējuši 
tūristiem un arī iedzīvotājiem piedāvāt 
ceļojumu vilcienā uz riteņiem. Tā ga-
lapunkts un īpaši apzīmēta pietura arī 
atradīsies šajā stāvlaukumā. Cerams, 
ka iecere īstenosies un Kuldīgu varēs 
iepazīt un baudīt, braucot ar vilcieniņu 
pilsētas krāsās.

Kuldīdznieki un viesi ir iecienījuši 
Pilsētas dārzu, bet, pastaigājoties pa 
celiņiem gar dīķi uz rumbas pusi, 
nonākam grantainā Pils ielas posmā, 
kuru arī šogad rekonstruēs līdz Dīķa 
ielai. Ikvienu aicinās izteikt savu vie-
dokli par pieminekļa veidolu novad-
niekam, aktierim Ēvaldam Valteram, 
par kuru šobrīd ir izsludināts konkurss.

Ar jauniem stādījumiem, celiņiem, 
soliņiem tiks labiekārtots skvērs pie 
kultūras centra, rekonstruēts tiltiņš 
pāri Alekšupītei Raiņa ielā un auto-
mašīnu stāvlaukums. 

Iedzīvotāju atzinību un atpazīs-
tamību Eiropas mērogā ir ieguvis 
Kuldīgas restaurācijas centrs, kam 
pašreizējās telpas kļuvušas par šauru. 
Vienojoties ar iedzīvotājiem, pašval-
dība ir ieguvusi savā īpašumā pirms 
vairākiem gadiem degušo ēku Baz-
nīcas ielā 30. Ar restaurācijas centra 
gādību un dziļu pietāti pret seno ēku, 
tā tiks atjaunota centra vajadzībām. 

Šoreiz rakstu no Briseles, kur 
esmu sākusi pildīt Latvijas delegācijas 
pienākumus Reģionu komitejā un kur 
katrā stāvā sastopos ar Kuldīgu! Gan 
stendā „Europa Nostra” par restau-
rācijas centra darbu ar iedzīvotājiem 
koka ēku saglabāšanā, gan Kuldīgu no 
putnu lidojuma Latvijas kā prezidējo-
šās valsts veidotajā fotogrāfiju izstādē.

Un atkal un atkal veldzējos do-
mās – cik skaistā vietā mēs dzīvojam!

Turpināsim 
labiekārtot vidi

InGa BĒrZIŅa,
Kuldīgas novada Domes priekšsēdētāja
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janvārī izsniegtās būvatļaujas
Objekta nosaukums Objekta adrese Pasūtītājs
Saimniecības ēka „Rožkalni”, Padures pagastā Gunta Laizāne
Tehnikas novietne „Bētas”, Vārmes pagastā ZS „Bētas”
Tūristu atpūtas māja „Usmas Meķi” SIA „Rendas Uplejas”
Liellopu kūts „Bētas”, Vārmes pagastā ZS „Bētas”
Strausu ferma „Nornieki”, Snēpeles pagastā SIA „Nornieki”
Lopu novietne un šķūnis „Pūjalgi”, Ēdoles pagastā SIA „Laba saimniecība”
Alekšupītes promenādes izveide un ar 
to saistīto ielu rekonstrukcija Kuldīgā – 
2. kārtas 1. daļa

Kuldīgā Kuldīgas novada pašvaldība

Pārtikas pārstrādes ēka  „Kalnarāji”, Snēpeles pagastā SIA „Kalnarāji VN”
Cietā seguma laukums „Jokas”, Turlavas pagastā ZS „Jokas”
Lauksaimniecības produkcijas noliktava „Pekas”, Kurmāles pagastā SIA „Jaundzirnavnieki”
Graudu silosi (torņi) „Mežmalieši”, Laidu pagastā ZS „Mežmalieši”
Kūtsmēslu un vircas krātuve „Jokas”, Turlavas pagastā ZS „Jokas”
Teritorijas labiekārtojums – laukuma 
būvniecība  „Vecmeždreijas”, Laidu pagastā ZS „Jaunkalni”

Kūts pārbūve 60 nobarojamiem 
jaunlopiem  „Vecmeždreijas”, Laidu pagastā ZS „Jaunkalni”

1905. gada parka rekonstrukcija, II kārta Kuldīgā Kuldīgas novada pašvaldība
 Meža meliorācijas sistēmas 
rekonstrukcija

„Ažas”, Laidu pagastā, Apriķu meža 
iecirknī AS „Latvijas valsts meži”

Šķūnis „Struijas”, Ēdoles pagastā SIA „Kuldīgas nekustamo īpašumu birojs”
Viesu nama 2. kārta „Pirts”, Kurmāles pagastā Dzintars Pūkainis

Būvniecības komisijā 2015. gada janvārī lemtais

akceptētās būvniecības ieceres dokumentācijas
Objekta nosaukums Adrese
Tehnikas novietne „Bētas”, Vārmes pagastā
Liellopu kūts „Bētas”, Vārmes pagastā
Kūts pārbūve 60 nobarojamiem jaunlopiem „Vecmeždreijas”, Laidu pagastā
20 kV GVL N7381 pārbūve Ēdoles pagastā, Kuldīgas novadā
Pārtikas nams L.Paegles ielā 10 un L.Paegles ielā 12, Kuldīgā
Lopu novietne un šķūnis „Pūjalgi”, Ēdoles pagastā
Strausu ferma „Nornieki”, Snēpeles pagastā
Cietā seguma laukumi „Jokas”, Turlavas pagastā
Kūtsmēslu un vircas krātuves „Jokas”, Turlavas pagastā
Pārtikas pārstrādes ēka „Kalnarāji”, Snēpeles pagastā
Graudu silosu (torņu) būvniecība „Mežmalieši”, Turlavas pagastā
Lauksaimniecības produkcijas noliktava „Pekas”, Kurmāles pagastā
Labiekārtojums „Vecmeždreijas”, Laidu pagastā
Meža zvēru dīrātava „Mazsālijas”, Kurmāles pagastā
Viesu nama rekonstrukcijas 2. kārta  „Pirts”, Kurmāles pagastā
Tautas nama telpu grupu lietošanas veida maiņa bez 
pārbūves „Tautas nams”, Valtaiķos, Laidu pagastā

Dzīvokļu nr. 8 un 12 pārbūve Liepājas ielā 8, Kuldīgā
SIA „Lattelecom” optisko šķiedru kabeļa līnijas 
pieslēgums VAS LVRTC optiskā tīkla infrastruktūrai „Skola”, Turlavā, Turlavas pagastā

SIA „Lattelecom” optisko šķiedru kabeļa līnijas 
pieslēgums VAS LVRTC optiskā tīkla infrastruktūrai 

„Mežvalde 10”, Maņģenes ielā 6, Mežvaldē, 
Rumbas pagastā 

Elektroapgādes pieslēgums „Silajāņi”, Kurmāles pagastā
Saimniecības ēkas ar nepārtikas preču veikala lietojuma 
veida maiņa bez pārbūves Ķelšu ielā 3A, Kuldīgā

Elektroapgādes pieslēgums Ošu ielā 4, Kuldīgā

akceptētie būvprojekti
Objekta nosaukums Adrese
Tūristu atpūtas māja „Usmas Meķi”, Rendas pagastā
1905.gada parka rekonstrukcijas 2. kārta Kuldīgā
Šķūnis „Struijas”, Ēdoles pagastā

akceptētās apliecinājuma kartes
Objekta nosaukums Adrese
Telpu vienkāršota atjaunošana „Atmodas”, Snēpeles pagastā
Ūdensvada pievada būvniecība Pasta ielā 5, Kuldīgā

2015. gada janvārī ekspluatācijā pieņemtās būves
Nosaukums Adrese Pasūtītājs

Siltumtrase Mucenieku ielā Mucenieku ielā 6; 4, Baložu ielā un Adatu ielā, 
Kuldīgā SIA „Kuldīgas siltumtīkli”

Veikala rekonstrukcija Stendes ielā 23a, Kuldīgā SIA „Gabriēla”
NBS ZS 45. NB remontdarbnīcu 
rekonstrukcijas 2. kārta Ventspils ielā 102, Kuldīgā Valsts aizsardzības militāro objektu 

un iepirkumu centrs
Kūtsmēslu krātuve „Avoti”, Padures pagastā ZS „Avoti”
Meliorācijas sistēmas rekonstruk-
cija – kopprojekts zemes īpašumos „Jokas”, „Čampas” un „Balgāļi”, Turlavas pagastā Z/s „Jokas”

Meliorācijas sistēmas rekonstruk-
cija – kopprojekts zemes īpašumos „Sāmeiši” un „Vecvagari”, Turlavas pagastā Z/s „Jokas”

Publisko iepirkumu komisijā 2015. gada janvārī pieņemtie lēmumi
Iepirkuma priekšmets Lēm.pieņ. 

datums Uzvarētājs

„Tehniskā projekta „Meistaru ielas izbūve, Dārzniecības 
ielas un Siltumnīcu ielas rekonstrukcija Kuldīgā” izstrāde 
un autoruzraudzība”

08.01.2015. SIA „BM Būvprojekts”, EUR 22 460 bez PVN

„Sociālo pakalpojumu sniegšana Kuldīgas novada 
iedzīvotājiem” 08.01.2015.

Evaņģēlisko kristiešu draudze „Zilais krusts”; 
biedrība „Latvijas samariešu apvienība”; biedrība 
„Saules sala”, cenas katrā daļā dažādas

Kuldīgas novada pašvaldības publicitātes nodrošināšana 
Kuldīgas novada reģionālajā drukātajā presē 08.01.2015. SIA „Jaunais kurzemnieks”, 

līgumcena EUR 17 150 bez PVN
Degvielas iegāde V.Plūdoņa Kuldīgas ģimnāzijas 
vajadzībām 08.01.2015. SIA „Rietumu nafta”

„Izmaiņu projekta izstrāde būvprojektam „L.Paegles ielas 
posmā no Dzirnavu ielas līdz Raiņa ielai, Mucenieku ielas 
posmā no Dzirnavu ielas līdz Jelgavas ielai, Skrundas 
ielas krustojumā ar Jelgavas ielu, Jelgavas ielas posmā 
no Mucenieku ielas līdz Ganību ielai un Graudu ielas 
posmā no Jelgavas ielas līdz Ganību ielas aplim, 
rekonstrukcija Kuldīgā””

08.01.2015. SIA „BELSS”, līgumcena EUR 7000 bez PVN

„Ūdensapgādes un kanalizācijas ārējo tīklu (ŪKT) 
pievada, siltumapgādes ārējo tīklu (SAT) pievada, siltuma 
mehānikas (SM), apkures sistēmas iekšējo tīklu (AVK) 
izbūve Strautu ielā 1, Kuldīgā”

08.01.2015. SIA „Grobiņas SPMK”, 
līgumcena EUR 26 663,99

Lēmuma pieņemšana par līguma slēgšanu pašvaldības 
iepirkumam „Vecā rātsnama restaurācija un rekonstrukcija 
Baznīcas ielā 5, Kuldīgā”, 
iepirkuma ID nr. KNP/2014/81-K/EEZ

16.01.2015. SIA „Ostas celtnieks”, līgumcena 552 899,57 bez 
PVN

Būvdarbu veikšana objektā „Alekšupītes promenādes 
izveide un ar to saistīto ielu rekonstrukcija Kuldīgā” 2. 
kārtas 1. daļa

19.01.2015. SIA „Ostas celtnieks”, 
līgumcena EUR 535 286,92 bez PVN

„Arhitektoniski mākslinieciskās izpētes atzinuma, 
vēsturiskās izpētes atzinuma, fotofiksācijas un 
uzmērījumu rasējumu izstrādei Pelču pils eksterjeram un 
norobežojošām konstrukcijām t.sk. fasādēm un jumtam, 
un ēkas fasādes apliecinājuma kartes izstrādei Pelču pils 
dienvidu kāpņu, dienvidu kāpnēm pieguļošās 1. stāva 
fasādes daļas un pils jumta vienkāršotai atjaunošanai 
Pelču pagastā, Kuldīgas novadā”, ID nr. KNP/2015/99

22.01.2015. SIA „Arhitektes Ināras Caunītes birojs”, 
līgumcena EUR 17 414 bez PVN

No 2. februāra Lauku atbalsta dienes-
ta (LAD) lauku bloku kartē  publicēti 
ainavu elementi (koku, krūmu grupas 
un dīķi), tāpēc lauksaimniekus aicina 
pārskatīt šos iezīmētos elementus un 
iesniegt precizējumus, ja nepieciešams.

Ir iespējams pievienot arī jaunus ainavu 
elementus. Lai tos precizētu vai iezīmētu, 
līdz 1. aprīlim LAD e-pieteikšanās sistēmā 
(EPS) ir jāiesniedz bloku precizēšanas 
pieteikums.

LAD aicina lauksaimniekus pievērst 
uzmanību tam, ka tikai ar ainavu elemen-
tiem ir grūti izpildīt prasību par ekoloģiski 
nozīmīgu platību (ENP) izveidošanu un/
vai uzturēšanu, tāpēc katrai saimniecībai 
būtu lietderīgi izvērtēt, kas vēl jāpaveic, 
lai tiktu ievērotas zaļināšanas prasības. Lai 
lauksaimniekiem palīdzētu, dienests ir sa-
gatavojis īpašu zaļināšanas kalkulatoru, ar 
kuru var veikt aprēķinus par saimniecību. 

2015. gadā platību maksājumus pilnā 
apjomā saņems tās saimniecības, kurās 
aramzemes platība ir vismaz 10 ha un 

kurās būs ievērotas zaļināšanas prasības. 
Zaļināšana sastāv no  kultūraugu dažā-
došanas, ENP (papuves, pākšaugi, ainavu 
elementi, laukmalas) izveidošanas un/vai 
uzturēšanas 5% no aramzemes, esošo ilg-
gadīgo zālāju (iepriekš pastāvīgās pļavas 
un ganības) saglabāšanas.

Plašāka informācija par zaļināšanas 
prasībām lasāma LAD mājaslapā izvēlnē 
„Zaļināšana”. Tur var noskaidrot, kas 
jāievēro katram lauksaimniekam, lai šajā 
gadā platību maksājumus saņemtu pilnā 
apmērā. Ir arī informācija par izņēmuma 
gadījumiem, kuros minētās prasības nav 
jāievēro. 

Tiem lauksaimniekiem, kuriem būs 
jāievēro zaļināšanas prasības, uz platību 
maksājumiem jāpiesakās elektroniski, 
tāpēc dienests aicina lauksaimniekus jau 
tagad kļūt par LAD elektroniskās pieteik-
šanās sistēmas klientiem.

SIGnETa rEImanE, 
sabiedrisko attiecību speciāliste

Kursi lopkopības pārraugiem
Lai iegūtu B metodes pārrauga apliecību, interesentiem notiks mācības par pār-
raudzības darbu savā ganāmpulkā šķirnes liellopiem. 

Gaļas šķirnes liellopiem mācības notiks 18. un 26. martā Ozolniekos, savukārt piena 
šķirnes liellopiem –  25. martā un 9. aprīlī. Interesentus aicina pieteikties SIA LLKC 
Kuldīgas birojā, Pilsētas laukumā 4-106, tālr. 63323448, 29118502.

Lauksaimniekiem jāprecizē 
ainavu elementi

Kuldīgas Galvenās bibliotēkas 
apmeklētājus gaida ļoti bagātīgs 
preses izdevumu klāsts – 2015. 
gadam abonēti 100 nosaukumu 
periodiskie izdevumi.

Savām interesēm atbilstošu la-
sāmvielu te atradīs ikviens. Šogad no 
jauna abonēti vairāki žurnāli.  

„Copes lietas” –  intervijas ar sla-
venībām, lasītāju konkursi par lielāko 
zivi, makšķernieku stāsti par ceļo-
jumiem, reportāžas no sacensībām 
papildina ekspertu rakstus par zivju 
ķeršanas tehniku, taktiku un stratēģi-
ju, kā arī ezeru dziļumu kartēm. 

„Medības” ik mēnesi raksta par 
medībām, ieročiem, ekipējumu, 
likumiem un interesantiem cilvē-
kiem. Aktuālas intervijas un padomi 
medību suņu izvēlē un audzināšanā. 
Izcilākās trofejas, interesantākās 
medības ārpus Latvijas, medniek-
stāsti un mednieksievu receptes. 

„Saimnieks” ir ikmēneša lauk-
saimniecības nozares komercžurnāls 
ražotājiem, kuri plāno savu saim-
niecību attīstību, un saimniekiem, 
kuriem nepieciešama aktuāla un 
profesionāla tematiskā informācija. 
Tajā iekļautas rubrikas par finansēm, 

izglītību, tehniku, lopkopību, teorē-
tiķu un praktiķu viedokļi. 

„Ir Brīvdienas” – dzīvesstila 
žurnāls, kurā ikviens var smelties 
iedvesmu vaļaspriekiem, ceļo-
jumiem, atpūtai ar draugiem vai 
vienatnē un idejas, kā to visu darīt 
aizraujoši, veselīgi, zaļi un saskaņā 
ar gadalaikiem.

„Top Gear” – viens no autoentu-
ziastu iecienītākajiem žurnāliem ar 
aizraujošiem stāstiem par pasaulē 
interesantākajiem auto, vizītēm 
lielākajās rūpnīcās un noslēpumai-
nās garāžās, ar lielisku humoru un 

oriģinālām idejām.
E-žurnāls „Skolas Psiholoģija” 

stāsta par veidiem, kā iepazīt sevi 
labāk caur skolotāja darbu. Dažādās 
nozarēs strādājošie psihologi, do-
mātāji, izaugsmes treneri un lektori 
sniedz atbildes uz skolotāju jautāju-
miem, skaidro likumsakarības, kas 
izraisa konkrētas situācijas darbā, 
rada noteiktas emocijas un prāta 
uzstādījumus. 

„Čaklās rokas” ir praktisks žur-
nāls radošiem cilvēkiem. Izšūšanas 
un šūšanas, adīšanas un tamborē-
šanas, filcēšanas, dekorēšanas un 

rotu darināšanas meistarklases un 
rokdarbu ABC. 

„ШиК: шитье и крой” – šūšanas 
žurnāls ar piegrieztnēm. Adresēts 
tiem, kas seko modei un veido savu 
garderobi pašu rokām. Šūšanas 
entuziasti šeit atradīs interesantus 
dizaineru tērpus, kā arī ērtas pie-
grieztnes ar smalkiem darba gaitas 
aprakstiem.  

Viss abonētās preses saraksts atro-
dams Kuldīgas Galvenās bibliotēkas 
mājaslapā, sadaļā „Preses izdevumi”.

aIja KaDEĢE, p/a „Kuldīgas 
Galvenā bibliotēka” bibliogrāfe 

Bibliotēkā jauni preses izdevumi
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12. februārī V.E. Beļģijas Kara-
listes vēstnieks Latvijā Franks 
Arnauts viesojās Kuldīgā un 
novada muzejā atklāja beļģu 
pastkaršu izstādi „POST WAR”.

Vizītes laikā vēstnieks ciemo-
jās  arī Kuldīgas novada Domē un 
tikās ar priekšsēdētājas vietnieku 
Aleksandru Langi. Augstais viesis 
apmeklēja divus Kuldīgas uzņē-
mumus – brokastu pārslu ražotni 

SIA „Milzu!” un skrejriteņu DIP 
DAP ražotāju SIA „MGS Factory”.

SIGnETa rEImanE, 
sabiedrisko attiecību speciāliste

EDuarDa DamBErGa foto

Pēdējā laikā daudz runā par 
dažādiem apgrūtinājumiem 
laulību reģistrācijā un vajadzību 
to vienkāršot. 

Kā viens no apgrūtinājumiem 
tiek minēts tas, ka laulību reģis-
trācijā obligāti jāpiedalās diviem 
pilngadīgiem lieciniekiem. Dzimtsa-
rakstu nodaļas vadītāja Ilona Ķestere 
uzskata: „Tā kā nav nekādu citu 
nosacījumu liecinieku izvēlei, ne 
radniecība, ne liecinieku dzimums, 
tad varu apgalvot, ka ar šo apgrūti-
nājumu cilvēki tiek galā veiksmīgi.”

Pēc pašreizējās likumdošanas 
personas laulību var reģistrēt jebkurā 
Latvijas dzimtsarakstu nodaļā neat-
karīgi no deklarētās dzīvesvietas.

Personas, kuras vēlas noslēgt 
laulību, personīgi iesniedz abu pa-
rakstītu kopīgu iesniegumu jebkurā 
dzimtsarakstu nodaļā, saņem izziņu 
par dokumentu pārbaudi un tad to 
nogādā dzimtsarakstu nodaļai vai pie 
garīdznieka, kas reģistrēs laulību. 
Ārzemēs mītošie Latvijas pilsoņi 
šādu iesniegumu var iesniegt arī Lat-
vijas vēstniecībā, tur saņemot izziņu 
par dokumentu pārbaudi, pēc tam to 

atsūtot uz sev vēlamo dzimtsarakstu 
nodaļu Latvijā. Izziņa ir derīga sešus 
mēnešus no tās izsniegšanas dienas.

Lai cilvēki, kuri vēlas reģistrēt 
laulību, netiktu ierobežoti savās 
vēlmēs, Kuldīgas novada Dzimtsa-
rakstu nodaļa piedāvā dažādus lau-
lības reģistrācijas veidus. Ja nevēlas 
laulību ceremoniju baudīt Kuldīgas 
novada Domes zālē, var reģistrēties 
Dzimtsarakstu nodaļas kabinetā bez 
īpašas ceremonijas un maksāt tikai 
valsts nodevu EUR 14.

Uzrādot attiecīgu dokumentu, 
no valsts nodevas ir atbrīvotas per-
sonas ar I vai II invaliditātes grupu; 
personas, kuras atrodas pilnā valsts 
vai pašvaldības apgādībā; personas, 
kuras normatīvajos aktos noteiktajā 
kārtībā ir atzītas par trūcīgām; bāreņi 
vai bez vecāku gādības palikuši bēr-
ni pēc pilngadības sasniegšanas līdz 
24 gadiem un daudzbērnu ģimenes, 
ja ģimenei un vismaz trim aprūpē 
esošiem bērniem, tai skaitā audžu-
ģimenē ievietotiem un aizbildnībā 
esošiem, ir noteikta viena deklarētā 
dzīvesvieta vai papildus adrese.

SIGnETa rEImanE, 
sabiedrisko attiecību speciāliste

Kurzemes plānošanas reģions 
(KPR) aicina atsaukties iedzī-
votājus, kuri dzīvo pie upes un 
veido piedāvājumu laivotājiem, 
lai vienotos par informāciju, kas 
iekļaujama ūdenstūrisma kartē. 

Atsaukties aicināti arī tie iedzī-
votāji, kuri apsver iespēju veidot 
ūdenstūrisma piedāvājumu upes 
krastā, bet trūkst ideju, ko piedāvāt, 

KPR labprāt dalīsies pieredzē.
Šobrīd KPR Kurzemes upēm 

izstrādā kartes, kurās būs informā-
cija par ūdenstūrisma maršrutiem, 
apskates vietām pie upēm, par to, 
kur laivotājiem meklēt nakšņošanas 
vietas vai celt teltis, kā arī baudīt 
citus Kurzemes labumus.

Kopumā plānots izdot 14 dažādus 
bukletus, tai skaitā arī par Kuldīgas 
novadā plūstošajām upēm – Ventu, 

Šķēdi, Ēdu un Abavu.
Kurzemē ir vairāk nekā 20 upju, 

kas piemērotas laivošanai gan vasa-
rā, gan arī pavasarī un rudenī.

Informāciju var iesniegt līdz 13. 
martam (tālr. 29483674, aiga.petke-
vica@kurzemesregions.lv).

SIGnETa rEImanE, 
sabiedrisko attiecību speciāliste

Publicitātes foto

Bērni, kuri deklarējušies Kul-
dīgas novadā, ir tiesīgi 2015. 
gadā saņemt valsts apmaksāto 
vakcināciju pret ērču encefalītu, 
informē Slimību profilakses un 
kontroles centrs.

Katru gadu valsts apmaksātā 
vakcinācija pret ērču encefalītu bēr-
niem no viena līdz 18 gadiem notiek 
saskaņā ar Ministru kabineta 2000. 
gada 26. septembra noteikumiem nr. 
330 „Vakcinācijas noteikumi”.

Vakcināciju plāno un veic ģi-
menes ārsts, kura pamatprakse ir 
attiecīgajā teritorijā. Gadījumā, ja 
bērns ir deklarēts Kuldīgas novadā, 
bet reģistrējies pie ārsta ārpus šīs 
teritorijas, ir nepieciešama iepriek-
šēja vienošanās, ka bērnu vakcinēs 
ģimenes ārsts, kura pamatprakse 
atrodas Kuldīgas novadā.

Vairāk informācijas www.spkc.
gov.lv

EDuarDS DamBErGS, 
sabiedrisko attiecību speciālists

Beļģijas Karalistes 
vēstnieks atklāj izstādi

Beļģijas vēstnieks 
Latvijā Franks arnauts 

Kuldīgas novada mu-
zejā atklāja savas ģime-

nes pastkaršu izstādi 
par Pirmo pasaules 

karu, ko varēs apskatīt 
līdz 16. martam. 

Par laulību reģistrāciju

Aicinājums ūdenstūrisma 
speciālistiem

Iedzī-
votāji, kuri 

nodarbojas ar 
ūdenstūris-
mu, aicināti 

atsaukties un 
veidot tūris-

ma kartes.

Bezmaksas vakcīnas 

No 24. februāra līdz 10. martam 
Kuldīgas novada Domē sabiedrī-
ba tiek informēta par Meistaru 
ielas izbūvi un Dārzniecības un 
Siltumnīcu ielas rekonstrukciju. 

Tikšanās ar iedzīvotājiem būs 
9. martā no 16.00 līdz 18.00 Kuldī-
gas novada Domes mazajā zālē, 
Baznīcas ielā 1.

Projekta galvenais mērķis ir 
uzlabot satiksmes infrastruktūru 
pilsētā, padarot to ērtāku gan gā-
jējiem, gan autovadītājiem. Tas 
sadalīts divās būvniecības kārtās.

Pirmajā kārtā tiks izbūvēta Meis-
taru iela posmā no Dārzniecības līdz 
Ventspils ielai, rekonstruētas Sil-
tumnīcu un Dārzniecības ielas. Pro-

jekta ietvaros paredzēts izveidot ne-
pieciešamo infrastruktūru ražošanas 
teritorijas attīstībai – krustojumus, 
nobrauktuves, gājēju celiņus, kā 
arī izbūvēt jaunu apgaismojumu, 
ūdensvada un sadzīves kanalizācijas 
tīklus. Savukārt Dārzniecības ielā 
izbūvēs arī lietusūdens kanalizācijas 
tīklu, velosipēdu celiņus, iekļaujot 
nelielas atpūtas vietas ar skatu uz 
zirgu aplokiem. Posmā no Meistaru 
līdz Siltumnīcu ielai izcirtīs liepu 
rindu un stādīs jaunas Holandes lie-
pas; paredzēts demontēt pašreizējo 
zirgu aploku un ierīkot jaunu žogu.

Otra jā  kār tā  rekons t ruēs 
Dārzniecības ielu no Siltumnīcu 
ielas līdz pilsētas robežai. Tiks 
izbūvēti bruģēti gājēju celiņi, 

jauns apgaismojums, ūdensvada, 
lietusūdens un sadzīves kanalizāci-
jas tīkls.

Līgums par projektu „Meistaru 
ielas izbūve, Dārzniecības ielas un 
Siltumnīcu ielas rekonstrukcija” 
noslēgts 21. janvārī starp Kuldīgas 
novada pašvaldību un pilnsabiedrī-
bu „BM Būvprojekts”. Projektēšana 
jāveic astoņos mēnešos. Kopējās 
līguma izmaksas ir EUR 20 120, 
neskaitot PVN.

Ar projektu var iepazīties Kuldī-
ga novada mājaslapā www.kuldiga.
lv, kā arī Kuldīgas novada Domē, 
Baznīcas ielā 1.

SIGnETa rEImanE, 
sabiedrisko attiecību speciāliste

21. februārī Kuldīgas Mākslas 
namā izskanēja viens no Latvijas 
mūzikas skolotāju II festivāla 
„Skolotāju meistarklase skolē-
niem” koncertiem.

Koncerta ievadā E.Vīgnera Kuldī-
gas mūzikas skolas direktore Maruta 
Rozīte izteica prieku, ka pedagogu fes-
tivāls atkal ir atdzimis. Tā pirmsākumi 
ir 2000. – 2006. gadā kā Baltijas valstu 
mūzikas skolotāju festivālam. Viens no 
koncertiem 2004. gadā izskanēja arī 
Kuldīgas Sv. Katrīnas baznīcā. Tad se-
koja pauze, un 2014. gadā pēc Mārupes 
mūzikas un mākslas skolas iniciatīvas, 
sadarbojoties ar Siguldas Mākslu skolu 
„Baltais Flīģelis”, festivāls atkal skan.

Kuldīgā muzicēja viesi no Vents-
pils, Siguldas, Piltenes, Valmieras, 
Sējas, Liepājas, Vaiņodes mūzikas 
skolas. E.Vīgnera Kuldīgas mūzikas 
skolu pārstāvēja klavieru trio – Inguna 
Svara (vijole), Baiba Jūrmale (čells) un 

Marta Ozoliņa (klavieres), izjusti un 
dinamiski atskaņojot A.Pjacollas tango 
„Oblivion” un J.Malatsa „Serenādi”.

Koncertu vadīja Mārupes mūzikas un 
mākslas skolas klavierspēles skolotāja 
Silvija Notte. Viņa ir arī viena no festivāla 
organizatorēm. S.Notte teica, ka šādi 
koncerti ir vajadzīgi, jo dod iespēju sko-
lēniem iepazīt pedagogus jaunā kvalitātē, 
mācīties pareizu skaņdarba interpretāciju, 
savukārt pedagogiem tas ir lielisks aplieci-
nājums profesionālajai meistarībai.

Koncerta izskaņā klausītājus saviļ-
ņoja Liepājas reģiona skolotāju salon-
mūzikas ansambļa „Tikai tā!” spožais, 
aizraujošais priekšnesums, dodot prie-
ku un enerģiju visiem apmeklētājiem.

27. martā 16.00 Mākslas namā mu-
zicēs Em. Melngaiļa Liepājas mūzikas 
vidusskolas bigbends. Uz tikšanos!

VaIra LEITE, E.Vīgnera 
Kuldīgas mūzikas skolas skolotāja

maruTaS rOZĪTES foto

Sabiedrību informē par Veckuldīgas ielu projektu

Atjaunots mūzikas skolotāju 
festivāls „Meistarklase”

Koncertā muzicēja E.Vīgnera Kuldīgas mūzikas skolas skolotāju trio – Inguna 
Svara (vijole), Baiba jūrmale (čells) un marta Ozoliņa (klavieres).
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• Nominācijā „Gada būve kultūrā 2014” – Ban-
gerta villas atjaunošana, Kuldīgas novada 
muzeja rekonstrukcija un ekspozīciju izveide; 
• nominācijā „Darīsim paši 2014” – biedrības 
„Kūrava” projekts „Virtuves studija”, projekta 
vadītāji Undīne Celitāne un Raivis Grigaļūns;
• nominācijā „Kultūras vērtību apzināšana un 
saglabāšana” – vecpilsētas grāmata „Kuldīga. 
Arhitektūra un pilsētbūvniecība”;
• nominācijā „Kultūrvēsturiskā mantojuma sa-
glabāšana” – Laidu pils atjaunošana;
• nominācijā „Tradicionālā kultūra un ama-
tiermāksla” – Snēpeles teātrim 95, režisore 
Raimonda Vilmane;
• nominācijā „Nemateriālā kultūras mantoju-
ma saglabāšana” – amata prasmes kolekcijā 
„Zvaigžņu putekļi”, autore Dace Nasteviča;
• nominācijā „Gada balva kultūrizglītībā 2014” – 
kora „Cantus” zelta medaļa Pasaules koru 
olimpiādē, diriģentes Maruta Rozīte,  Maruta 
Grigale, koncertmeistare Marta Ozoliņa;
• nominācijā „Brīvdabas pasākums 2014” – 
Sv. Annas baznīcas Dārza svētki;
• nominācijā „Kultūras sakaru veicināšana” – 
projekts „Vides manu-faktūras”; projekta 
īstenotājs: PA „Kuldīgas kultūras centrs”, pro-
jekta partneri: Frognas pašvaldības kultūras 
departaments  (Norvēģija), Jaunatnes centra 
„Hitt Husitt” kultūras departaments (Islande), 
Mākslinieku klubs (Artists’ Club) (Lietuva). 
Projekta vadītāja Ilze Zariņa;
• nominācijā „Gada balva kultūrtūrismā 2014” – 
Maras muižas atdzimšana,  Ilga Pranča–Hartin-
gere un Verners Hartingers;
• nominācijā „Savējie savējiem” – grupa „Rum-
bas kvartets”;

• nominācijā „Profesionālās mākslas pieejamī-
bas veicināšana” – biedrības „Kuldīgas Māksli-
nieku rezidence” plenēri un izstādes Pils ielā 2, 
vadītāja Ilze Supe;
• nominācijā „Aktīvās atpūtas organizēšana” – 
Velofestivāls Kuldīgā, Kuldīgas aktīvās atpūtas 
centrs;
• nominācijā „Kultūras lieldraugs” – Ilmārs 
Pilenieks, idejas autors un organizators gada 
notikumam Vārmes pagastā – vārmenieku 
saietam „Kā sendienās”;
• nominācijā „Gada kultūras pasākums pagas-
tos” – labdarības akcijas „Eņģeļi pār Latviju” pa-
sākums, Rendas kultūras nams, Dace Pušīlova;
• nominācijā „Pagastu vēstures izzināšana” – 
Kurmāles pagasta vēstures pētnieku salido-
jums „Pagasta vēstures skarbās lappuses”, 
Kurmāles pagasta kultūras darba organizatore 
Aina Sļisarenko;
• nominācijā „Kuldīgas sajūtas” – fotostudijas 
„Divas upes” izstāde „Kuldīgas impresijas”, 
prezidente Ieva Benefelde;
• nominācijā „Gada balva literatūrā 2014” – Dace 
Priede, par aktīvu, radošu un ražīgu literāro 
darbību;
• nominācijā „Tautas dokumentālā atmiņa” – pa-
sākumu cikls Kuldīgas novada muzejā „Kā tur 
īsti bija...”, Kuldīgas novada muzejs;
• nominācijā „Dzīvās vēstures saglabāšana” – 
atmiņu stāsti interneta vidē, Inita Fogele, Kul-
dīgas Galvenā bibliotēka;
• nominācijā „Radošums un uzdrīkstēšanās 
bibliotēku jomā” – Pelču pagasta bibliotekāre 
Daina Girvaite;
• nominācijā „Radošās industrijas” – Maija Līcī-
te, studijas „Mio Records” Kuldīgā sabiedriskā 

Sākoties restaurācijai Kuldīgas veca-
jā rātsnamā, uz citām telpām pārce-
ļas Tautas lietišķās mākslas studiju 
„Varavīksne” un „Ķocis” meistari, 
Kuldīgas aktīvās atpūtas centrs, pen-
sionāru rokdarbu veikaliņš „Artava” 
un radošā fotostudija.

Tautas daiļamata meistari – audēji 
un pinēji – restaurācijas laikā darbosies 
Dzirnavu ielā 18, Kuldīgas aktīvās atpū-
tas centrs – Baznīcas ielā 17, pensionāru 
veikaliņa „Artava” produkciju varēs 
iegādāties Baznīcas ielā 32, bet radošā 
fotostudija „Divas upes” strādās Kuldīgas 
Attīstības aģentūras telpās Pilsētas lauku-
mā 4. Savukārt kuldīdznieku un pilsētas 
viesu iecienītā kafejnīca „Pagrabiņš” 
četrus mēnešus būs slēgta.

Vecajā rātsnamā atjaunos nozīmīgā-
kās telpas, piemēram, maģistrāta zāli, 
kur izlēma pilsētas svarīgākos jautāju-
mus, atsegs koka siju griestus, saglabās 
vēsturiskās un pēc 1973. gada projekta 
izgatavotās detaļas, kas ir labā tehniskā 
stāvoklī. Restaurācijā lietos tradicionālās 
metodes un materiālus. 

Iecerēts restaurēt arī ēkas fasādi un, 

pamatojoties uz izpētes datiem, atjaunot 
vēsturisko krāsojumu. Senajā atrašanās 
vietā atgriezīsies arī kāpnes, likvidēs 
padomju laikā ierīkotās plašās kāpņu 
telpas, tādējādi paplašinot izmantojamo 
telpu platību amatnieku darbnīcām. 
Ņemot vērā nepieciešamību paplašināt 
amatnieku darbnīcas un nodrošināt tajās 
pietiekošu gaismu, 2. stāva pažobelēs 
atsegs un jumtā uz Alekšupītes pusi iz-
veidos Kuldīgai raksturīgās, jau esošajām 
analogas logu izbūves. 

Vecā rātsnama restaurācijas pieteikumu 
(precīzs projekta nosaukums „Kuldīgas 
vecā rātsnama restaurācija un tā kultūras 
pakalpojumu kvalitātes un pieejamības 
uzlabošana”) pašvaldība bija iesniegusi 
Kultūras ministrijas rīkotajā Eiropas Eko-
nomikas zonas (EEZ) finanšu instrumenta 
2009. – 2014. gada perioda programmas 
„Kultūras un dabas mantojuma sagla-
bāšana un atjaunošana” grantu shēmā 
„Kultūras mantojuma saglabāšana”. Pro-
jektam pieejamais EEZ līdzfinansējums ir 
EUR 250 000, savukārt pārējās izmaksas 
segs pašvaldība. Pēc iepirkuma konkursa 
izsludināšanas būvniecības izmaksas ir 
EUR 552 899,57 bez PVN.

Novērtēti labākie sasniegumi kultūrā
13. februārī Kuldī-
gas kultūras centrā 
uz tradicionālajiem 
profesionālajiem 
svētkiem pulcējās 
novada kultūras 
darbinieki un ama-
tiermākslas kolektī-
vu vadītāji.
Par 2014. gadā 
paveikto tika sveikti 
un sumināti lielāko 
sasniegumu guvēji 
24 nominācijās.

Vecā rātsnama iemītnieki pārceļas 

Vecā rātsnama iemītnieki – amatnieki, mākslas studija, aktīvās atpūtas centrs 
u.c. meistari – pārcēlušies uz citām telpām, kamēr norit rekonstrukcija.

KrISTĪnE DuĻBInSKa, mārketinga un sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja
EDuarDa DamBErGa foto 

E.Vīgnera Kuldīgas mūzikas skolas direktore maruta rozīte nosvinēja 50 darba gadus un 
tika sumināta par lielo ieguldījumu.

Iveta Brence tika sveikta nominācijā „Gleznotprieks”, jo tēlotājmākslas studija 
„Kuldīgas palete” pērn svinēja 45 darbības gadus.

Pasākuma dalībniekus priecēja muzikālā Ozoliņu ģimene.

darbība;
• nominācijā „Radošā sadarbnīca” – Ieva Vītola-         
Lindkvista, Ole Lindkvists, Aiga Vaitkus, Roberts 
Vaitkus, Lauris Milbrets, Valdis Līcītis, Juris Andersons, 
Krista Jansone;
• nominācijā „Gleznotprieks” – Kuldīgas kultūras centra 
tēlotājmākslas studijai „Kuldīgas palete” – 45.
Pasākumā sumināja arī jubilārus, kuri aizvadītajā gadā 
svinējuši apaļas darba jubilejas. 
apsveikumus saņēma:
• Turlavas pagasta bibliotēkas vadītāja Sandra Bran-
tevica par ieguldījumu bibliotēku nozares attīstībā, 

30 darba gadi;
• Kuldīgas Galvenā bibliotēkas darbiniece Hedviga 
Šteinberga par ieguldījumu bibliotēku nozares attīstībā, 
45 darba gadi;
• E.Vīgnera Kuldīgas mūzikas skolas pedagoģe Velta 
Jūrmale par ieguldījumu kultūrizglītības nozares attīs-
tībā, 45 darba gadi;
• E.Vīgnera Kuldīgas mūzikas skolas direktore Maruta 
Rozīte par ieguldījumu kultūrizglītības nozares attīstī-
bā, 50 darba gadi.

IEVaS BEnEFELDES foto
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13. februārī ļaudis piekto reizi 
pulcējās Kuldīgas novada Lūg-
šanu brokastīs, kas šogad notika 
Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma 
tehnikumā. 

Atklājot pasākumu, Kuldīgas 
novada Domes izpilddirektore Ilze 
Dambīte-Damberga nolasīja Do-
mes priekšsēdētājas Ingas Bērziņas 
apsveikumu, kura nevarēja būt 
klāt. I.Bērziņa klātesošajiem vēlēja 
atraisīties un radīt, piepildot kopīgo 
dzīves laiku un telpu. Viņa aicināja 
ikvienu lūgt par radošumu, pavasari 
un sauli sirdī, par Kuldīgas novadu.

Apsveikumu bija atsūtījusi arī 
Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma 
tehnikuma pirmā direktore Olga Ko-
kina. Viņa vēstulē kuldīdzniekiem 
vēlēja „(..) ticību un mieru, mīlestību 
katrā ģimenē, vienmēr rūpēties par 
bērniem, iemācīt viņiem mīlēt savu 
zemi, parādīt ceļu uz dievnamu, 
zināt Tēvreizi, valsts himnu utt.”

Lūgšanu brokastu dalībniekus 
uzrunāja Inese Šlesere, Latvijas 
Lūgšanu brokastu komitejas vadītā-
ja, Guntars Ceipe, vēstures zinātņu 
doktors, Brāļu draudzes kustības 

vadītājs, grāmatas „Dieva tautas 
dzimšana. Latvieši” autors, kā arī 
Indulis Paičs, Rīgas Lutera draudzes 
mācītājs. I.Paičs aicināja atklāt izai-
cinājumu un drosmi iet savu dzīves 
ceļu: „Lai būtu skaists turpinājums, 
ir vajadzīgs sarežģīts sākums.” 

Pieredzē par radošuma nozīmi 
un tā attīstīšanas metodēm dalījās 
arī Latvijas Mākslas akadēmijas 
asociētais profesors, glezniecības 
katedras vadītājs Andris Vītoliņš, 
savukārt par savu pieredzi uzņē-
mējdarbības un labdarības jomās 
pastāstīja uzņēmēja un kustības 
„Iepazīsti bērna sirdi” vadītāja Aiga 
Leilande–Šlitere.

Programmu vadīja Latvijas Lūg-
šanu brokastu rīcības komitejas lo-
cekle, uzņēmēja Inga Ziņģe-Pupiņa 
un Kuldīgas novada Domes Reli-
ģisko lietu konsultatīvās padomes 
priekšsēdētāja v.i., draudzes „Dzīvī-
bas Vārds” mācītājs Valdis Zīverts.

Lūgšanu brokastis ir īpašs no-
tikums, kad pašvaldības, iestāžu, 
uzņēmumu un biedrību vadītāji, 
cilvēki, uz kuriem ikdienā gulstas 
liela atbildība, tiek aicināti kopā, 
lai sniegtu un saņemtu savstarpēju 

20. februārī Kuldīgas kultūras 
centrā 13 novada 11. un 12. kla-
šu skolēni prezentēja savus 
darbus zinātniski pētnieciskajā 
konferencē.

Par labāko darbu autoriem kļu-
va Deivids Agriņš, tēma „Sociālā 
tīkla „Instagram” lietošana un 

popularitāte jauniešu vidū” (V.Plū-
doņa Kuldīgas ģimnāzija), Rodrigo 
Gruntmanis, tēma „Vēja un saules 
enerģija Latvijas mājsaimniecībās” 
(Kuldīgas Centra vidusskola) un 
Ralfs Grāveris–Prenclavs, tēma 
„Cik sver mūsu izglītība?” (Kuldī-
gas 2. vidusskola), kuri Kuldīgas 
novadu pārstāvēs reģionālajā kon-

Piekto reizi notika Lūgšanu brokastis

garīgu un morālu iedrošinājumu. 
Šī gada Lūgšanu brokastis caurvija 
radošuma tēma.

Kā katru gadu, Lūgšanu bro-
kastu ziedojumi tiks atvēlēti 
Ģimenes dienas organizēšanai 

Kuldīgā.
Šāds pasākums Kuldīgā pirmo 

reizi notika 2010. gadā, savukārt 
Latvijā Lūgšanu brokastis notiek 
jau kopš 2005. gada.

Pasākumu organizēja Kuldīgas 

novada Domes Reliģisko lietu 
konsultatīvā padome.

SIGnETa rEImanE, 
sabiedrisko attiecību speciāliste

IEVaS BEnEFEDES foto

uzņēmēja aiga 
Leilande-šlitere 

stāstīja liecības un 
savā uzrunā iedro-
šināja uzņēmējus.

Vidusskolēni prezentē 
zinātniski pētnieciskos darbus

rodrigo Gruntmanis no Kuldīgas Centra vidusskolas ir viens no trim skolēniem, 
kurš novadu pārstāvēs reģionālajā konferencē.

13. februāra vakarā Ventas ciema 
„Bukaišos” notika „Vakarēšana”, 
kurā varēja baudīt Edgara Ziņģes 
vijoļspēli, kā arī dzejas lasījumus.

Dzejnieces Ligita Mežkalne, 
Alise Krone-Lauriņa un Santa 

Sakalovska ne tikai runāja savu 
dzeju, bet arī stāstīja par savu dzīvi 
un notikumiem. Ļaudis dziedāja 
līdzi dziesmām un jauki pavadīja 
laiku. Šajā pelēcīgajā un drēgnajā 
gadalaikā ir svarīgi atrast gaismu, 
kas ir ikvienā no mums, un dāvāt šo 

gaismu tālāk – uzrunājot, uzklausot, 
iepriecinot vienam otru, kā arī vien-
kārši esot kopā.

BaIBa rOZEVSKa, 
rumbas pagasta pārvaldes 

kultūras darbiniece 

Rumbā ļaudis pulcējas 
vakarēšanā

Latvijas 45. vieglatlētikas čempio-
nātā telpās Kuldīgā tika noskaidroti 
čempioni 25 disciplīnās.

Četrās disciplīnās tika sasniegti jau-
ni Latvijas telpu čempionātu rekordi: 
Dmitrijs Jurkevičs 800 m – 1:50,00 
un 1500 m – 3:47,13; Gunta Latiše-
va-Čudare 200 m – 24,42; „Ausekļa” 
komanda 4x200 m stafetē sievietēm – 
1:42,92. Trīs no šiem rezultātiem (iz-
ņemot D.Jurkeviča rezultātu 1500 m) 
ir arī jauni Kuldīgas manēžas rekordi.

Kuldīgā par Latvijas čempioniem 
kļuva 26 vieglatlēti. Trīs zelta medaļas 
izcīnīja Jānis Baltušs – 200 m, 400 m un 
4x200 m; divas – D.Jurkevičs – 800 m 
un 1500 m, G.Latiševa-Čudare – 60 m 
un 200 m, kā arī Jeļena Ābele – 1500 m 
un 3000 m.

Diemžēl neviens sportists neizpildī-
ja normatīvu startam Eiropas čempio-
nātā telpās. Startēt Prāgā gatavojas jau 
iepriekš normatīvus izpildījušie spor-
tisti: Aiga Grabuste, Mareks Ārents, 

Māris Urtāns, Elvijs Misāns, Renārs 
Stepiņš.

Apbalvošanas ceremonijā Kuldīgas 
manēžas rekordu labotājiem – G.La-
tiševai- Čudarei (200 m), D.Jurkevičam 
(800 m) un BJC IK „Auseklis” koman-
dai (4x200 m) laikraksts „Kurzem-
nieks” piešķīra naudas balvas, savukārt 
uzvarētāji 60 m distancē saņēma dāva-
nu kartes no sporta zīmola „JOMA”. 
Bet M.Urtāns saņēma medaļu no 2010. 
gada Eiropas čempionāta Barselonā, 
jo diskvalificēts baltkrievu sportists 
Andrejs Miknevičs, un M.Urtānam 
3. vieta ar rezultātu 20,72 m.

Vieglatlētikas ziemas sezona no-
slēgsies ar divām sacensībām – 1. martā 
notiks Latvijas kausa izcīņas pirmais 
posms, bet nedēļu vēlāk, 7. martā, 
starptautiskas sacensības jauniešiem 
„Kuldīgas kauss”.

aGrIS KImBOrS, Kuldīgas novada 
sporta skolas direktors 

anTraS GrĪnBErGaS foto

Jauni rekordi 
vieglatlētikas 

čempionātā telpās

Dmitrijs jurke-
vičs Latvijas 
vieglatlētikas 
čempionātā 
telpās sasniedza 
labus rezul-
tātus, turklāt 
laboja Kuldīgas 
manēžas rekordu 
800 m.

ferencē Liepājā.
Konferencē savus darbus aiz-

stāvēja skolēni no Kuldīgas Centra 
vidusskolas, V.Plūdoņa Kuldīgas 
ģimnāzijas un Kuldīgas 2. vidus-
skolas – Ieva Kristiāna Bleive, 
Ralfs Grāveris–Prenclavs, Rodrigo 
Gruntmanis, Meldra Mēnese, Līga 
Birzniece, Alvis Vaļagins, Pau-
la Grundmane, Andra Bumbiere, 
Simona Šternberga, Beāte Herta 
Kepša, Gita Cīrule, Deivids Agriņš 
un Valters Smiltāns. 

Skolēnu darbus vērtēja kompe-
tenta žūrija – vadības zinātņu dokto-
re Inta Kulberga, filoloģijas maģistre 
Mārīte Milzere, psiholoģijas maģis-
tre Ruta Karloviča un ģeogrāfijas 
maģistre Indra Iveta Gaile.

Kuldīgas novada pašvaldība jau 
vairākus gadus īsteno aktivitātes, lai 
attīstītu skolēnu pētnieciskā darba un 
prezentācijas prasmes un palīdzētu 
viņiem sagatavoties studijām augst-
skolā. Pētnieciskās prasmes attīsta 
jau no 1. klases. Pamatskolas posmā 
katrs skolēns izstrādā un aizstāv trīs 
pētnieciskos darbus – pa vienam no 
1. līdz 4. klasei, no 5. līdz 6. klasei 
un no 7. līdz 9. klasei. Savukārt vi-
dusskolas posmā 10. klasē skolēns 
izvēlas zinātniski pētnieciskā darba 
tēmu un vadītāju, bet savu darbu pa-
beidz un prezentē 11. vai 12. klasē.

KrISTĪnE DuĻBInSKa,
 mārketinga un sabiedrisko 

attiecību nodaļas vadītāja
EDuarDa DamBErGa foto
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Vēstures olimpiādē 9. un 12. klašu skolēniem 15. janvārī piedalījās 
28 skolēni no visām novada vidusskolām, V.Plūdoņa Kuldīgas ģimnāzijas, 
Ēdoles, Laidu, Turlavas un Vārmes pamatskolas. Dalībnieku darbus vērtēja 
divās klašu grupās.

9. klašu grupā: 1. vietā – Juta Guļaško, 2. – Lita Laine Maculēviča, 
3. – Megija Vilsone (visas no Ēdoles pamatsk., sk. Gunita Meiere). Atzinību 
saņēma Katrīna Spēkaine, Paula Feldmane un Madara Maija Mančinska 
(visas no Kuldīgas Centra vsk., sk. Antra Spuļģe).

12. klašu grupā: 1. vietā – Lība Sokolovska (V.Plūdoņa Kuldīgas ģimn., 
sk. Gunta Upesdegle), 2. – Katrīna Poriķe (Kuldīgas Mākslas un humanitāro 
zinību vsk., sk. Maija Švanka), 3. – Jurģis Pēteris Eglītis (Kuldīgas Centra 
vsk., sk. Sanita Ermane). Atzinību saņēma Toms Raikstiņš (Kuldīgas Centra 
vsk., sk. S.Ermane).

Latviešu valodas un literatūras olimpiādē 11., 12. klašu skolēniem 
19. janvārī piedalījās 18 skolēni no visām vidusskolām un V.Plūdoņa Kul-
dīgas ģimnāzijas. Dalībnieku darbus vērtēja divās klašu grupās.

11. klašu grupā: 1. vietā – Laura Āboliņa, 2. – Beatrise Šmidberga 
(abas no Kuldīgas Centra vsk., sk. Ilze Roberta).

12. klašu grupā: 1. vietā – Renāte Putniņa (Kuldīgas Centra vsk., 
sk. Ilze Roberta, Alda Urtāne), 2. – Katrīna Poriķe (Kuldīgas Mākslas un 
humanitāro zinību vsk., sk. Rita Kunga), 3. – Ieva Mediņa (Kuldīgas Centra 
vsk., sk. I.Roberta, A.Urtāne). Atzinību saņēma Madara Kāle un Klāvs 
Elgars Benefelds (abi no Kuldīgas Centra vsk., sk. I.Roberta, A.Urtāne).

Latviešu valodas un literatūras olimpiādē 8. un 9. klašu skolēniem 
26. janvārī piedalījās 26 skolēni no visām pilsētas skolām, Ēdoles, Laidu 
Vilgāles un Turlavas pamatskolas. Darbus vērtēja divās klašu grupās.

8. klašu grupā: 1. vietā – Andrejs Štrāls (Kuldīgas pamatsk., sk. Rita 
Bērtule), 2. – Kristiana Kovaļevska (Kuldīgas 2. vsk., sk. Anita Laula), 
3. – Marta Pūpola (Kuldīgas Mākslas un humanitāro zinību vsk., sk. Aiga 
Moļņika).

9. klašu grupā: 1. vietā – Katrīna Spēkaine (Kuldīgas Centra vsk., sk. 
Sanita Vickope), 2. – Juta Guļaško (Ēdoles pamatsk., sk. Inita Valmunska), 
3. – Agneta Līdaka (Vilgāles pamatsk., sk. Aija Robežniece). Atzinību saņē-
ma Paula Feldmane, Maija Madara Mančinska (abas no Kuldīgas Centra 
vsk., sk. S.Vickope), Kristaps Svēte (Kuldīgas Mākslas un humanitāro zinību 
vsk., sk. A.Moļņika) un Megija Vilsone (Ēdoles pamatsk., sk. I.Valmunska).

Fizikas olimpiādē 29. janvārī piedalījās 28 skolēni no visām novada 
pilsētas skolām un no Ēdoles pamatskolas. Dalībnieku darbus vērtēja 4 
klašu grupās.

9. klašu grupā: 1. vietā – Kristers Nolle (Kuldīgas Centra vsk., sk. 
Igo Kūlainis), 2. – Audris Immers (Ēdoles pamats., sk. Inga Locāne), 3. – 
Oskars Šēlis (Kuldīgas 2. vsk., sk. Guntis Jankovskis). Atzinību saņēma 
Laura Balandiņa (Kuldīgas 2. vsk., sk. G.Jankovskis).

10. klašu grupā: divas 1. vietas – Ērikam Rudzikam (V.Plūdoņa Kul-
dīgas ģimn., sk. Valdis Augsne), Edmundam Bekam (Kuldīgas Tehnoloģiju 
un tūrisma tehnikums, sk. Guna Bergmane).

11. klašu grupā: Guntis Zariņš (V.Plūdoņa Kuldīgas ģimn., sk. V.Aug-
sne) saņēma atzinību.

12. klašu grupā: Klāvs Elgars Benefelds (Kuldīgas Centra vsk., sk. 
I.Kūlainis) saņēma atzinību.

Ekonomikas olimpiādē 3. februārī piedalījās 9 skolēni no Kuldīgas 

Centra vidusskolas, Kuldīgas Mākslas un humanitāro zinību vidusskolas 
un V.Plūdoņa Kuldīgas ģimnāzijas.

1. vietā – Klāvs Zītars (Kuldīgas Centra vsk., sk. Indra Iveta Gaile). 
Atzinību saņēma Jurģis Pēteris Eglītis (Kuldīgas Centra vsk., sk. I.I.Gaile) 
un Līvija Anna Goldberga (V.Plūdoņa Kuldīgas ģimn., sk. Daina Grīna).

matemātikas olimpiādē 9. – 12. klašu skolēniem 6. februārī piedalījās 
39 skolēni no visām pilsētas skolām un no Turlavas pamatskolas. Dalīb-
nieku darbus vērtēja 4 klašu grupās.

9. klašu grupā: 1. vietā – Kristers Nolle, 2.– Vanesa Silvestrova (abi no 
Kuldīgas Centra vsk., sk. Inta Vaselāne), 3. – Laura Balandiņa (Kuldīgas 
2. vsk., sk. Mārīte Suhanova).

10. klašu grupā Inga Birzniece (V.Plūdoņa Kuldīgas ģimn., sk. Inese 
Reboka) saņēma atzinību.

11. klašu grupā Līga Birzniece (V.Plūdoņa Kuldīgas ģimn, sk. I.Reboka) 
saņēma atzinību.

12. klašu grupā Toms Raikstiņš (Kuldīgas Centra vsk., sk. Santa 
Lapiņa) saņēma atzinību.

Kulturoloģijas olimpiādē 9. februārī piedalījās 10 skolēni no Kuldī-
gas 2. vidusskolas, Kuldīgas Centra vidusskolas un Kuldīgas Mākslas un 
humanitāro zinību vidusskolas.

1. vietā – Ieva Mediņa (Kuldīga Centra vsk., sk. Antra Spuļģe), 2. – Katrī-
na Poriķe (Kuldīgas Mākslas un humanitāro zinību vsk., sk. Maija Švanka), 
3. – Renāte Putniņa (Kuldīgas Centra vsk., sk. A.Spuļģe).

Ķīmijas olimpiādē 9. – 12. klašu skolēniem 11. februārī piedalījās 
10 skolēni no Kuldīgas 2. vidusskolas, Kuldīgas Centra vidusskolas, 
V.Plūdoņa Kuldīgas ģimnāzijas un Kuldīgas pamatskolas Basu filiāles. 
Darbus vērtēja 3 klašu grupās, jo 12. klašu grupā dalībnieku nebija. Atzinību 
saņēma Laura Balandiņa (Kuldīgas 2. vsk. 9. kl., sk. Vita Šternberga).

Kombinētajā olimpiādē 2. klašu skolēniem 12. februārī piedalījās 
26 skolēni no visām pilsētas skolām un no Laidu, Turlavas, Vārmes un 
Vilgāles pamatskolas.

1. vietā – Ketija Pulmane (Kuldīgas Alternatīvā sākumsk., sk. Lāsma 
Balode), 2. – Markuss Kāls (Kuldīgas 2. vsk., sk. Laura Čakle), 3. – Edvards 
Sokolovskis (Kuldīgas Centra vsk., sk. Inga Kromane) un Nikola Lauraitīte 
(Laidu pamatsk., sk. Gunita Zemberga). Atzinību saņēma Ance Kuršinska 
(Kuldīgas 2. vsk., sk. L.Čakle), Laura Vanaga (Kuldīgas Centra vsk., sk. 
I.Kromane), Ulla Emīlija Gauja (Kuldīgas Centra vsk., sk. Sarmīte Grose), 
Toms Žagata (Kuldīgas pamatsk., sk. Ieva Bergmane), Elīna Pulture (Tur-
lavas pamatsk., sk. Sandra Kasakovska).

angļu valodas konkursā 4. klašu skolēniem 28. janvārī piedalījās 
11 komandas no visām pilsētas skolām un no Turlavas, Vārmes un Z.A. Me-
ierovica Kabiles pamatskolas. Komandu veidoja trīs 4. klases skolēni.

1. vieta – Kuldīgas Alternatīvās sākumskolas komandai (Viktorija 
Poriņa, Kalvis Mednieks, Matīss Simsons, sk. Valija Nāburga), 2. vieta – 
Kuldīgas pamatskolas komandai (Estere Luīze Rožkalna, Toms Krastiņš, 
Kristers Lūciņš, sk. Agnese Kārkliņa), 3. vieta – Z.A.Meierovica Kabiles 
pamatskolas komandai (Elīna Putniņa, Henita Podkalne, Linards Jansons, 
sk. Agnese Ozoliņa). 

Latviešu tautas dziesmu dziedāšanas sacensībās/konkursā 

„Lakstīgala” 29. janvārī bija pārstāvētas 7 novada izglītības iestādes: 
Kuldīgas 2. vidusskola, V.Plūdoņa Kuldīgas ģimnāzija, Kuldīgas Alternatīvās 
sākumskolas Padures filiāle, Ēdoles, Laidu, Turlavas un Z.A.Meierovica 
Kabiles pamatskola.

1. – 4. klašu grupā I pakāpi ieguva Ēdoles pamatskola, sk. Dace 
Jansone un Z.A.Meierovica Kabiles pamatskola, sk. Anete Siltāne. II pa-
kāpi saņēma Kuldīgas Alternatīvās sākumskolas Padures filiāle, sk. Anita 
Sāmiete un Turlavas pamatskola, sk. Agnese Čīče.

5. – 9. klašu grupā I pakāpi ieguva Kuldīgas 2. vidusskola, sk. Jana 
Paipa, V.Plūdoņa Kuldīgas ģimnāzija, sk. A.Čīče, Turlavas pamatskola, 
sk. A.Čīče. II pakāpi saņēma Laidu pamatskola, sk. Dagnija Šteinberga.

10. – 12. klašu grupā I pakāpi ieguva V.Plūdoņa Kuldīgas ģimnāzija, 
sk. A.Čīče.

Konkursā 8. klašu skolēniem „Ko tu zini par Eiropas Savienību?” 
30. janvārī piedalījās 8 komandas no Kuldīgas Centra vidusskolas un 
Kuldīgas Mākslas un humanitāro zinību vidusskolas, V.Plūdoņa Kuldīgas 
ģimnāzijas, Kuldīgas, Ēdoles, Laidu, Vilgāles, Turlavas pamatskolas. 
Komandu veidoja trīs 8. klases skolēni.

1. vieta – Kuldīgas pamatskolas komandai (Monta Jankovska, Elīna 
Ieva Kinda, Andrejs Štrāls, sk. Jolanta Jankovska), 2. vieta – Laidu pa-
matskolas komandai (Samanta Ivaņuka, Dāvids Zembergs, Jolanta Tilka, 
sk. M.Nikāze), 3. vieta – V.Plūdoņa Kuldīgas ģimnāzijas komandai (Vendija 
Bakanauskaite, Krista Nora Herbsta, Ieva Egle, sk. Guntra Krūkliņa). 

Skatuves runas un mazo formu uzvedumu konkursā „Sasmēlies 
es esmu saules” 2. februārī piedalījās 20 individuālie runātāji no Kuldīgas 
Mākslas un humanitāro zinību vidusskolas, Kuldīgas Alternatīvās sākum-
skolas un tās Padures filiāles, Kuldīgas pamatskolas Basu filiāles, Laidu, 
Turlavas un Z.A.Meierovica Kabiles pamatskolas un Bērnu un jauniešu 
centra (BJC). Mazo formu uzvedumus bija sagatavojusi BJC teātra studija 
(vadītāja Gunta Krauze) un Kuldīgas 2. vidusskolas teātra pulciņš (vadītājas 
Inta Rūdolfa un Ligita Mežkalne).

reģionālajā konkursā Bauskā mūsu novadu pārstāvēs:
1. klašu grupā – Dārta Pūce (BJC, sk. Gunta Krauze), Ivo Rozenbergs 

(Laidu pamatsk., sk. Santa Zemberga).
2. – 3. klašu grupā – Niks Ričards Odiņš (Laidu pamatsk., sk. Gunta 

Zemberga), Leons Kļaviņš (Kuldīgas Alternatīvā sākumsk., sk. Ineta 
Kronberga), Roberts Miezītis (Kuldīgas Mākslas un humanitāro zinību 
vsk., sk. Marika Šulce).

4. – 6. klašu grupā – Lilija Kļaviņa (Kuldīgas Alternatīvā sākumsk., sk. 
Marika Reiha), Mārtiņš Stebulis (BJC, sk. G.Krauze).

7. – 9. klašu grupā – Laura Zikmane (Kuldīgas pamatsk. Basu fil., sk. 
Maija Stebule), Igeta Māzere (Turlavas pamatsk., sk. A.Čīče), Roberta 
Balode (BJC, sk. G.Krauze).

10. – 12. klašu grupā – Krists Jonelis un Alise Valtere (abi no BJC, 
sk. G.Krauze).

Informāciju sagatavoja Izglītības
 nodaļas speciāliste LILITa maČTama 

Olimpiāžu rezultāti janvārī un februārī

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības pamatojums

Kuldīgas novadā ir spēkā saistošie noteikumi nr. 2011/1 „Par kārtību, kādā izvietojamas ielu un laukumu nosaukumu plāksnes un ēku numurzīmes Kuldīgas novadā” 
(apstiprināti ar Kuldīgas novada Domes 2011. gada 27. janvāra sēdes lēmumu (prot. nr. 1, p. 3).
Saistošo noteikumu precizētais tiesiskais regulējums ļaus sakārtot jautājumus, kas saistīti ar ielu un laukumu nosaukumu plākšņu un ēku numurzīmju izvietošanu un 
uzturēšanu, vienotu vizuālo prasību izpildi. Iepriekšējā saistošo noteikumu redakcija nedeva pilnīgu skaidrojumu atsevišķās situācijās, kā arī radīja neērtības 
novada iedzīvotājiem un atbildīgajiem dienestiem.

2. Īss projekta satura izklāsts Saistošo noteikumu izdošanas mērķis – noteikt vienotu ielu un laukumu nosaukumu plākšņu un ēku numurzīmju izvietošanas kārtību Kuldīgas novadā. 
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 Būvniecības nodaļa.
Iesniegtos dokumentus izskata, lēmumu pieņem un saskaņojumus sniedz Kuldīgas novada pašvaldības Būvniecības nodaļa un 
Kuldīgas novada Domes Būvniecības komisija. Jaunas struktūras nav jāveido. 

6. Informācija par konsultācijām ar 
privātpersonām Nav notikušas.

 

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 43. panta pirmās daļas 
5. punktu.

Izdarīt Kuldīgas novada Domes saistošajos noteikumos nr. 2011/1 „Par 
kārtību, kādā izvietojamas ielu un laukumu nosaukumu plāksnes un ēku 
numurzīmes Kuldīgas novadā” šādus grozījumus:

Papildināt saistošos noteikumus ar 7.1 punktu šādā redakcijā:
    „7.1 Ielu un laukumu nosaukumu zīmes aizliegts izvietot uz elektrības 

stabiem, auto ceļa zīmēm, sētu žogiem, pilastriem, kolonnām, apmalēm, 

fasādes dekoriem un citām dekoratīvām arhitektoniskām detaļām.”
     1.2. Izteikt saistošo noteikumu 11. punktu šādā redakcijā:
„11. Ēku numurzīmes novietojamas pie ēku ielas fasādes stūra, skatā no 

ielas. Numurzīmes apakšējai malai ir jābūt 2,5 – 3,0 m augstumā no zemes.”
     1.3. Papildināt saistošos noteikumus ar 11.1 punktu šādā redakcijā:
      „11.1 Daudzdzīvokļu ēku iekšpagalmos numura zīmi izvieto ēkas gala 

fasādes stūros, kas redzama no piebraucamā ceļa, 2,5 – 3,0 m augstumā 
no zemes, 0,3 – 0,5 m attālumā no ēkas stūra.”

     1.4. Papildināt saistošos noteikumus ar 11.2 punktu šādā redakcijā:
    „11.2 Ja ēka atrodas iežogotā teritorijā un tāpēc ēkas numurzīme 

no ielas nav skaidri saskatāma, tad ielas un ēkas numurzīmi izvieto pie 
žoga augšējās malas.”

Saistošie noteikumi publicējami laikrakstā „Kuldīgas Novada Vēstis” 
un stājas spēkā nākamajā dienā pēc publicēšanas.

Saistošie noteikumi nr. 2014/16 „Grozījumi Kuldīgas novada Domes saistošajos no-
teikumos nr. 2011/1 „Par kārtību, kādā izvietojamas ielu un laukumu nosaukumu 

plāksnes un ēku numurzīmes Kuldīgas novadā””

Paskaidrojuma raksts
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2015. gada 26. februāris

Kuldīgas novada Pieaugušo 
izglītības centrs sadarbībā ar  
a/s „Datorzinību centrs” aicina 
uzņēmējus uz mācībām projek-
ta „Informācijas tehnoloģiju 
apmācības mazajiem un mik-
rouzņēmumiem konkurētspējas 
un produktivitātes veicināšanai” 
ietvaros.

Kuldīgā plānots piedāvāt 2. līme-
ņa apmācības. Pirmās tiks piedāvā-
tas programmas „Microsoft Excel 
2010” pirmais un otrais līmenis, 

interneta iespējas uzņēmējdarbības 
atbalstam un attīstībai. 

Projekta dalībnieki divu dienu 
mācībās (16 akadēmiskās stundas) 
saņems mācību materiālus un prak-
tiskos uzdevumus, e-kursu (lieto-
šana mēnesi pēc klātienes mācību 
pabeigšanas), kā arī sertifikātu par 
programmas apguvi.

Mācībām var pieteikties ma-
zie vai mikrokomersanti, kuri ir 
reģistrēti LR Uzņēmumu reģistrā 
(individuālie komersanti (IK) vai 

sabiedrības ar ierobežotu atbildību 
(SIA)), kā arī tie, kuriem nav VID 
nodokļu vai citu valsts pašvaldību 
noteikto obligāto maksājumu parādu 
vai grūtību.

Mācībām nevar pieteikties uzņē-
mumi, kuri darbojas lauksaimnie-
cības produktu primārajā ražošanā, 
zivsaimniecībā un akvakultūrā, ogļu 
un tērauda rūpniecībā, sintētisko 
šķiedru ražošanā, kuģu būvē.

Reģistrējoties projektam līdz  
1. martam, ar Eiropas Savienības 

līdzfinansējumu un IKT nozares 
atbalstu, iespējams mācīties bez 
maksas.

Pieteikšanos un informāciju par 
apmācību programmām var iegūt 
www.mmu.lv. 

Projekts nr. APA/1.3.1.1.1/ 
12/03/001 „Informācijas tehno-
loģiju apmācības mazajiem un 
mikrouzņēmumiem konkurētspējas 
un produktivitātes veicināšanai” 
(līgums nr. L-APA-12-0031) tiek 
īstenots ar Eiropas Sociāla fonda 

darbības programmas „Cilvēkresursi 
un nodarbinātība” papildinājuma 
1.3.1.1.1. apakšaktivitātes „Atbalsts 
nodarbināto apmācībām komersantu 
konkurētspējas veicināšanai – at-
balsts partnerības organizētām 
apmācībām” atbalstu.

Tālrunis informācijai 63322540, 
26542280, e-pasts: una@kuldiga.lv. 

SIGnETa rEImanE, sabiedrisko 
attiecību speciāliste

uzņēmēji bez maksas var apgūt datorzinības

Spēkā stājušies Kuldīgas novada Domes saistošo noteikumu gro-
zījumi par maznodrošinātas ģimenes vai personas statusa noteikšanu. 

Saistošo noteikumu grozījumi paredz izmaiņas ieņēmumu līmenī, līdz 
kuram var iegūt maznodrošinātas ģimenes vai personas statusu.

Ģimenēs, kurās ir nepilngadīgi bērni, un ģimenēs (personām), kurās 
visi ģimenes locekļi ir pensionāri un/vai invalīdi, ienākumi uz personu 
nedrīkst pārsniegt EUR 252. Savukārt ģimenēs, kurās nav nepilngadīgu 
bērnu un kāds no ģimenes locekļiem ir darbspējas vecumā bez noteiktas 
invaliditātes, ienākumi uz personu nedrīkst pārsniegt EUR 234. Grozījumi 
paredz, ka maznodrošinātas ģimenes ienākumu līmenis tiek noteikts kā 
procentuāls lielums no valstī  noteiktās minimālās mēneša darba algas. 

Ienākumu līmeni trūcīgas ģimenes statusam nosaka Ministru kabinets, 
un šogad tas paliek nemainīgs – EUR 128,06 uz katru ģimenes locekli.

Statusa atbilstības izvērtēšana
Trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statuss tiek pie-

šķirts, ņemot vērā ne tikai ienākumus, bet arī faktus par uzkrājumiem, 
vērtspapīriem, slēgtajiem uzturlīgumiem un klienta īpašumiem. Vērtējot 

atbilstību trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes statusam, par īpašumu 
netiek uzskatīti:

nekustamais īpašums vai tā daļa, kur savu dzīvesvietu deklarējis un 
dzīvo iesniedzējs un pārējās personas, kurām ir kopīga saimniecība ar 
iesniedzēju;

viens īpašums, kura kadastrālā vērtība ir mazāka par EUR 3600, viena 
garāža, dārza māja vai vasarnīca, kuru ģimene neizmanto kā mājokli, kā arī 
ēka vai tās daļa (dzīvoklis), kas bojāta stihiskā nelaimē (ugunsgrēks, plūdi) 
un kurā nav iespējams dzīvot uz remonta laiku līdz 2 gadiem;

bērna nekustamais īpašums un naudas līdzekļu uzkrājumi kredītiestā-
dēs, ja nav bāriņtiesas atļaujas ar tiem rīkoties;

dzīvokļa vai mājas iekārta, apģērbs, sadzīves priekšmeti, bērnu piede-
rumi, kā arī cita manta un priekšmeti, kas pieder iesniedzējam un pārējām 
personām, kurām ir kopīga saimniecība ar iesniedzēju;

viens automobilis vai viens motocikls, kas ir ģimenes īpašumā, kā arī 
viens velosipēds, mopēds vai motorollers katram ģimenes loceklim;

kapitāla daļas un akcijas, ja maksātnespējas procesa dēļ vai atbilstoši 
citu kompetentu institūciju nolēmumam īpašniekam nav iespēju rīkoties 

ar šo īpašumu.

Personas bez ienākumiem no algota darba
Personām, kurām nav ienākumu no algota darba vai saimnieciskās 

darbības, ir jābūt reģistrētām Nodarbinātības valsts aģentūrā kā bezdarb-
niekiem,  izņemot gadījumu, ja persona ir:

invaliditātes pensijas, vecuma pensijas vai valsts sociālā nodrošinājuma 
pabalsta saņēmēja;

sieviete grūtniecības un dzemdību atvaļinājuma laikā, viens no bērna 
vecākiem vai cita persona bērna kopšanas periodā;

viens no bērna invalīda vecākiem, ja bērns nesaņem piemērotus 
aprūpes pakalpojumus;

persona vecumā no 15 gadiem, kura iegūst izglītību klātienē vispā-
rējās vidējās vai profesionālās vidējās izglītības iestādē, vai ir pilna laika 
studējošais augstskolā.

Informācija ir pieejama mājaslapā www.socialais.kuldiga.lv  pie sociālās 
palīdzības.

anDa šLaKOrCIŅa, p/a „Sociālais dienests” direktores vietniece

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības 
pamatojums

Likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” Pārejas noteikumu 14. punktā noteikts, ka ar 2015. gada 1. janvāri stājas spēkā šā likuma 25.2 pants, ar kuru tiks ieviests jauns pabalsta 
veids – dzīvokļa pabalsts bērnam bārenim un bērnam, kurš palicis bez vecāku gādības, no dienas, kad bērns sasniedzis pilngadību līdz 24 gadu vecumam. Minētajā likuma pantā ir noteikts, 
ka pašvaldība domes saistošajos noteikumos paredzētajā kārtībā maksā šo dzīvokļa (mājokļa) pabalstu. Līdz ar to pašvaldībām ir nepieciešams izdot pašvaldības saistošos noteikumus, 
ietverot tajos tiesību normas par dzīvokļa (mājokļa) pabalsta apmēra aprēķināšanas un izmaksas kārtību, kā arī ar dzīvojamās telpas lietošanu saistītu izdevumu segšanas normatīviem.
Kuldīgas novada pašvaldības saistošo noteikumu nr. 2014/17 „Par dzīvokļa (mājokļa) pabalstu pilngadību sasniegušam bērnam bārenim un bez vecāku gādības palikušam bērnam” (turpmāk 
tekstā – saistošie noteikumi) projekts izstrādāts, pamatojoties uz likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 25.2 panta pirmo un piekto daļu.
Jaunā tiesiskā regulējuma būtība ir tāda, ka tas dos iespēju pilngadību sasniegušajam bērnam bārenim un bērnam, kurš palicis bez vecāku gādības, izvēlēties sev mājokli (īrēt) jebkurā 
Latvijas administratīvajā teritorijā un saņemt pabalstu vai arī izvēlēties saņemt pašvaldības palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā prioritārā kārtībā.

2. Īss projekta satura izklāsts
Saistošie noteikumi nosaka dzīvokļa (mājokļa) pabalsta apmēru – 45 euro, tā pieprasīšanas un piešķiršanas kārtību bērnam bārenim un bērnam, kurš palicis bez vecāku gādības un atrodas 
bērnu aprūpes iestādē, audžuģimenē vai pie aizbildņa, no dienas, kad bērns sasniedzis pilngadību līdz 24 gadu vecumam, kā arī izdevumu segšanas normatīvus, lēmuma apstrīdēšanas 
un pārsūdzēšanas kārtību.

3. Informācija par plānoto projekta 
ietekmi uz pašvaldības budžetu

Budžeta izdevumu aprēķins veikts, pieņemot, ka dzīvokļa (mājokļa) pabalstu pieprasīs visi bērni bāreņi un bez vecāku gādības palikušie bērni pēc ārpusģimenes aprūpes izbeigšanās 
bērnu aprūpes iestādē, audžuģimenē vai pie aizbildņa, no pilngadības sasniegšanas līdz 24 gadu vecumam (tas ir, 14 bērni), par kuriem 2015. gadā lēmumu par ārpusģimenes aprūpi 
pieņēmusi Kuldīgas novada (pagasta vai pilsētas) bāriņtiesa un ka dzīvokļa (mājokļa) pabalsts tiks piešķirts 45 eiro mēnesī. 
Budžeta izdevumi 2015. gadā sastādīs apmēram 45360  euro (14 bērni gadā x 540 (45 euro pabalsts x 12 mēneši) = 7560 euro; 7560 euro x 6 gadi = 45360 euro).

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

Nav attiecināma.

5. Informācija par administratīvajām 
procedūrām

Jaunas institūcijas netiks radītas un esošo institūciju funkcijas netiks paplašinātas.

6. Informācija par konsultācijām ar 
privātpersonām Konsultācijas nav notikušas.

Izmaiņas maznodrošināto statusa noteikšanā

Izdoti saskaņā ar likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 
25.2 panta pirmo un piekto daļu.

I Vispārīgie jautājumi
1. Saistošie noteikumi nosaka dzīvokļa (mājokļa) pabalsta apmēru, 

pieprasīšanas un piešķiršanas kārtību bērnam bārenim un bērnam, kurš 
palicis bez vecāku gādības un atrodas bērnu aprūpes iestādē, audžuģimenē 
vai pie aizbildņa, no dienas, kad bērns sasniedzis pilngadību līdz 24 gadu 
vecumam, kā arī izdevumu segšanas normatīvus, lēmuma apstrīdēšanas 
un pārsūdzēšanas kārtību.

2. Lai saņemtu dzīvokļa (mājokļa) pabalstu, pilngadību sasniegušajam 
bērnam bārenim vai bērnam, kurš palicis bez vecāku gādības, jāiesniedz 
Kuldīgas novada pašvaldības aģentūrā „Sociālais dienests” vai novada 
pagasta pārvaldes sociālā darba speciālistam iesniegums par pabalsta 
piešķiršanu, īres vai apakšīres, un citi nepieciešamie dokumenti pabalsta 
saņemšanai. 

3. Lēmumu par dzīvokļa (mājokļa) pabalsta piešķiršanu un izmaksas 
kārtību 10 (desmit) darba dienu laikā no visu dokumentu saņemšanas 
pieņem sociālā darba speciālists, kurš strādā novada teritoriālajā vienībā 
(novada pagastā vai novada pilsētā).

II Dzīvokļa (mājokļa) pabalsts
4. Tiesības saņemt dzīvokļa (mājokļa) pabalstu ir pilngadību sasnie-

gušam bērnam, ja lēmumu par ārpusģimenes aprūpi pieņēmusi Kuldīgas 
novada (pagasta vai pilsētas) bāriņtiesa.

5. Ja pilngadību sasniegušais bērns bārenis vai bērns, kurš palicis bez 
vecāku gādības, saņem šajos saistošajos noteikumos noteikto dzīvokļa 
(mājokļa) pabalstu, viņš zaudē tiesības saņemt likuma „Par palīdzību dzī-
vokļa jautājumu risināšanā” 3. panta 1., 2. un 5. punktā paredzēto palīdzību:

 īrēt pašvaldībai piederošo vai tās nomāto dzīvojamo telpu (3. panta 
1. punkts);

īrēt sociālo dzīvokli (3. panta 2. punkts);
 saņemt dzīvokļa (mājokļa) pabalstu, kurš tiek piešķirts, pamatojoties 

uz likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 25. pantu;
ja persona saņem šo dzīvokļa (mājokļa) pabalstu, vienlaicīgi nevar 

saņemt Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā 35. panta pirmā 
daļā un 2012. gada 29. decembra Kuldīgas novada pašvaldības saistošo 
noteikumu nr. 2012/32 „Par sociālās palīdzības pabalstiem Kuldīgas no-
vadā” 10. punktā noteikto dzīvokļa  pabalstu.

6. Dzīvokļa (mājokļa) pabalstu pilngadību sasniegušam bērnam bārenim 
un bērnam, kurš palicis bez vecāku gādības, piešķir šādu ar dzīvojamās 
telpas lietošanu saistītu izdevumu segšanai:

izdevumiem par dzīvojamās telpas lietošanu (īres maksa, nepieciešamie 
izdevumi par obligāti veicamajām pārvaldīšanas darbībām);

izdevumiem par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās telpas 
lietošanu (siltumenerģija apkures un karstā ūdens nodrošināšanai, elek-
troenerģija, patērētais ūdens, dabasgāze, kanalizācijas vai asenizācijas 
nodrošināšana, sadzīves atkritumu apsaimniekošana), ja tie nav ietverti 
īres maksā vai nepieciešamajos izdevumos par obligāti veicamajām pār-
valdīšanas darbībām.

7. Dzīvokļa (mājokļa) pabalsta apmērs mēnesī ir 45 euro (īre/apsaim-
niekošana, apkure, elektroenerģija, gāze, ūdens, kanalizācija, sadzīves 
atkritumi). 

8. Dzīvokļa (mājokļa) pabalsta piešķiršanas un izmaksas kārtība ir no-
teikta 2012. gada 29. decembra Kuldīgas novada pašvaldības saistošajos 
noteikumos nr. 2012/32 „Par sociālās palīdzības pabalstiem Kuldīgas nova-
dā”. Dzīvokļa (mājokļa) pabalsta summa nedrīkst pārsniegt ar dzīvojamās 
telpas lietošanu saistītus faktiskos izdevumus.

III Lēmumu apstrīdēšanas un 
pārsūdzēšanas kārtība
9. Kuldīgas novada sociālā darba speciālists (novada pilsētā vai novada 

pagastā) pēc lēmuma pieņemšanas informē personu par pieņemto lēmumu. 
Ja lēmums ir negatīvs (pabalsta piešķiršana atteikta), informācijā pabalsta 
saņēmējam norādāms atteikuma pamatojums, kā arī lēmuma apstrīdēšanas 
un pārsūdzības kārtība.

10. Kuldīgas novada sociālā darba speciālista pieņemto lēmumu var 
apstrīdēt Kuldīgas novada Domē.

11. Kuldīgas novada Domes pieņemto lēmumu var pārsūdzēt Admi-
nistratīvajā rajona tiesā.

IV noslēguma jautājumi
12. Saistošie noteikumi publicējami laikrakstā „Kuldīgas Novada Vēstis” 

un stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas.

Saistošie noteikumi nr. 2014/17 „Par dzīvokļa (mājokļa) pabalstu pilngadību
sasniegušajiem bērniem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem”

Paskaidrojuma raksts



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 FEBruārĪ un marTā

2015. gada 26. februāris

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

Kuldīgas novada pašvaldības 
aģentūras „Sociālais dienests” dar-
bību var iedalīt vairākos virzienos 
– sociālā palīdzība, sociālie pa-
kalpojumi un sociālais darbs, kura 
nepieciešamība un nozīme valstī 
arvien vairāk tiek uzsvērta.

Sociālajā palīdzībā 2014. gads 
iezīmējās ar pozitīvām izmaiņām 
pabalstu apmēros un veidos. Pa-
balstu palielināšanos ietekmēja gan 
eiro ieviešana, gan minimālās algas 
palielināšana līdz EUR 320. Dzī-
vokļa pabalsts trūcīgajām un mazno-
drošinātajām ģimenēm palielinājās 
atkarībā no bērnu skaita. Ja ģimenē 
bija viens vai divi bērni, tad dzīvokļa 
pabalsts tika piešķirts EUR 192, bet 
trīs un vairāk bērnu ģimenēm tas bija 
EUR 224.  Palielinājās arī ienākumu 
līmenis, līdz kuram ģimene vai 
persona tika atzīta par maznodroši-
nātu. 2014. gadā tas bija EUR 221 
ģimenēm ar nepilngadīgiem bērniem 
un ģimenēm, kurās visas personas ir 
pensionāri vai invalīdi, bet EUR 185 
pārējām personām.

Pabalstu veidi tika dažādoti, 
ieviešot divus jaunus – dzīvokļa 
pabalsts komunālo maksājumu ap-
maksai un pabalsts zobu labošanai 
un protezēšanai.

Vispieprasītākais sociālais pa-
kalpojums ir aprūpe mājās, kā arī 
asistenta pakalpojums un sociālā 
rehabilitācija no prettiesiskām dar-
bībām cietušiem bērniem, kurus 
nodrošina valsts programmas. Arī 
2014. gadā tika organizētas atbalsta 
grupas ilgstošajiem sociālās palīdzī-
bas saņēmējiem, vairākas personas 
un ģimenes motivētas atbrīvoties no 
atkarībām. Lai sociālo darbinieku 
redzeslokā esošajām ģimenēm ar 
bērniem sniegtu psihosociālo at-
balstu, tika nodrošināta kompleksa 
sociālās rehabilitācijas programma, 
kas tiek turpināta arī šogad. Jāuz-
sver, ka sociālie pakalpojumi ir ļoti 
specifiski un tiek sniegti atbilstoši 
klienta vajadzībām, lai novērstu vai 
mazinātu sociālo problēmu cēloņus 
un uzlabotu dzīves kvalitāti. 

Sociālais darbs kā atsevišķs dar-
bības virziens līdz šim nav uzsvērts, 
tomēr sabiedrības vajadzības un da-
žādu jaunu atstumtības riska grupu 
veidošanās šim virzienam ar katru 
gadu liek pievērst arvien lielāku no-
zīmi. Ja līdz šim biežāk tika dzirdēts 
par darbu ar ģimenēm un bērniem 
kā specifisku sociālā darba jomu, 
tad 2014. gadā tika uzsākts darbs 
ar pieaugušajiem, vairāk pievēršot 
uzmanību dažādu sociālo gadījumu 
un problēmu risināšanai atsevišķām 
personām un ģimenēm, kurās nav 
nepilngadīgu bērnu. Savukārt darbā 
ar ģimenēm un bērniem uzmanība 
tika pievērsta nepilngadīgajiem, 
kuriem nepieciešama uzvedības 
sociālā korekcija.

Atskats uz 
paveikto 

sociālajā jomā

anDa šLaKOrCIŅa, Kuldīgas novada 
p/a „Sociālais dienests” direktores 
vietniece

P. 27.II 17.00 aunIŅš šOnS. FILma
S. 28.II 16.00 Francija, Lielbritānija, 2015, ilgums 1’25”
O. 3.III 17.30 Animācijas ģimenes filma
T. 4.III 18.00 Dublēta latviešu valodā
C. 5.III 17.30 U

P. 27.II 19.00 mOrTEKajS
S. 28.II 18.00 Ķīna, ASV, 2015
O. 3.III 19.30 Ilgums 1’46”
T. 4.III 20.00 Asa sižeta komēdija
C. 5.III 19.30 12+

P. 6.III 17.00 SūKLIS BOBS KVaDrāTBIKSIS
S. 7.III 16.00 ASV, 2015, ilgums 1’26”
O. 10.III 17.30 Piedzīvojumu animācijas filma
T. 11.III 18.00 Dublēta latviešu valodā
C. 12.III 17.30 U

S. 7.III 18.00 mEŽOnE
O. 10.III 19.30 ASV, 2015, ilgums 1’55”
T. 11.III 20.00 Biogrāfiska drāma
C. 12.III 19.30 16+

Kas pasaules skaistumu redzēt prot
Kā pirmā dienā, tai ieejot,
Tam pāri pasaku vēji pūš
Gan silti, gan skarbi – 
Kā brīnums, kā mūžs.       (E.Vēciņa.)

Kuldīgas novada Domes priekšsēdētāja 
Inga Bērziņa sirsnīgi sveic 

vecāko Kuldīgas novada iedzīvotāju 

ALFREDu CINI 
102. dzimšanas dienā!

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.

Sestdien, 28. februārī, 13.00 – jauniešu teātra „Focus” klaunāde „Iedomu spoguļi”. 
Ieeja bez maksas.

Sestdien, 28. februārī, 17.00 – koru koncerts Sv. Katrīnas baznīcā. Piedalās Kuldīgas 
kultūras centra jauktais koris „Ventava”, Ventspils pilsētas domes kultūras centra jauktais 
koris „Līvzeme”.

Sestdien, 8. martā, 12.00 – Kuldīgas deju apriņķa kolektīvu skate. Ieeja bez maksas.
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.

ĒDOLĒ
27. februārī 18.00 kultūras namā – jauniešu teātra 
„Focus” izrāde „Iedomu spoguļi”. Ieeja brīva.
6. martā 19.00 kultūras namā – konkurss-koncerts 
„Es protu”. Aicinām piedalīties dažāda vecuma 
dalībniekus, kuri vēlas parādīt savu talantu dziedot, 
dejojot, muzicējot, deklamējot. Pieteikties līdz 1. mar-
tam pie kultūras nama direktores Ineses Poriķes. 
Tālr. 29372970.
6. martā 21.00 kultūras namā – atpūtas va-
kars kopā ar ansambli „Nakts ziņas”. Biļetes 
cena iepriekšpārdošanā kultūras namā – 
EUR 3, balles vakarā – EUR 4. Tālr. 29372970. 
GuDEnIEKOS
Februārī Gudenieku kultūras namā – Inta Rozenba-
ha gleznu izstāde; I.Bungas keramikas darbi (iespēja 
iegādāties). Martā – sveču izstāde; Initas Vējkājas 
rokdarbu izstāde.
Februārī Basu tautas namā – Dz.Lāces gleznu 
izstāde.
28. februārī 18.00 Gudenieku kultūras namā – „Rum-
bas kvarteta” koncerts. Ieeja –  EUR 4.
20. martā 18.00   Gudenieku kultūras namā – 
Kuldīgas amatierteātra izrāde „Kā mēs viņus”.  
Ieeja –  EUR 2.
ĪVanDĒ
Līdz maijam Īvandes bibliotēkā un muižas ka-
mīnzālē – Kurmāles pagasta iedzīvotājas Līvijas 
Bružes gleznas.
KaBILĒ
Februārī bibliotēkā – Ilvas Valdmanes „Ādas plas-
tikas darbi”.
KurmāLĒ
Pagasta izstāžu zālē – Ainas Stebules rokdarbu 
izstāde.
Martā Priedaines bibliotēkā – BJC sagatavotā izstā-
de „Raiņa un Aspazijas dzejas ilustrācijas”.
6. martā 9.00 Priedaines bibliotēkā – grāmatas „Adīti 
mauči” atvēršana un radoša nodarbība kopā ar autori 
Daci Nasteviču. 
7. martā 21.00 Kurmāles pagasta pasākumu 
zālē – atpūtas vakars „Mazais pasta balodītis…” 
kopā ar grupu „Saulvējā”. Biļetes var iegādāties un 
galdiņus rezervēt līdz 4. martam pie kultūras darba 
organizatores (tālr. 29257707). Pasākumu kuplinās 
pagasta pašdarbnieki. Dalības maksa – EUR 3. Vietu 
skaits ierobežots.
21. martā 15.00 krustojumā pie „Diņsētām” – Jātel-
nieku salidojums. Salidosim tie, kuri dzīvojuši mājās 
no Basu ceļa krustojuma līdz Vilgāles centram. Plā-
nota neliela ekskursija pa vecajām bērnības takām, 
atceres brīdis Ēmu kapsētā, pastaiga pa Vilgāles 
centru, atpūtas vakars pagasta pasākumu zālē. 
Līdzi jāņem savi mīļie, groziņš un atmiņas. Dalības 
maksa –  EUR 2. Dalību pieteikt līdz 16. martam (tālr. 
29257707, e-pasts: aina04@inbox.lv).
LaIDOS
Līdz 14. martam Sermītes bibliotēkā – sagaidot 
Kazas, Aitas gadu, izstāde „Ragainītes, sprogainī-
tes...” – bērnudārza audzēkņu, darbinieku atnestās 
rotaļlietas, priekšmeti (kazas, aitas), fotogrāfijas, 
audzēkņu zīmējumi, pagasta rokdarbnieču adījumi.
PaDurĒ
6. martā 21.00 Padures pagasta pasākumu zālē – 
Sieviešu dienas balle. Spēlēs grupa „Liepavots”, 
ieeja –  EUR 5. Biļešu iepriekšpārdošana pārvaldes 
kasē.
9. martā 18.00 Padures pagasta pārvaldē – Ineses 
Prisjolkovas semināra cikls „Čakru enerģijas līdzsva-
rošana”. Pašapziņa, savas personības apzināšanās, 
īstā nodarbošanās un savas vietas pasaulē apzinā-
šanās (3. čakras enerģijas līdzsvarošana). Ieeja – 
EUR 15. Pieteikšanās e-pastā: visock@inbox.lv.
PELČOS
Martā bibliotēkā – Ilzes Riekstiņas gleznu izstāde 
„Pārmaiņas”; grāmatu izstāde par godu Starptau-
tiskajai sieviešu dienai „Tik dēļ jums, daiļās dāmas, 
dēļ jums!”.
5. martā 17.00 bibliotēkā – „Grāmata manā dzīvē”, 
tikšanās ar mācītāju, skolotāju un interesantu per-

sonību Didzi Skušku.
8. martā 13.00 Pelču tautas namā – D. Priedes izrāde 
„Kā mēs viņus” Kuldīgas amatierteātra sniegumā. 
Ieeja brīva.
10. martā 15.30 bibliotēkā – diskusija par filmu 
„Mammu, es tevi mīlu!”.
17. martā 16.30 bibliotēkā – pasaku pēcpusdiena 
bērniem „Lote un Mēnessakmens noslēpums”.
rEnDā
Līdz 31. martam Rendas bibliotēkā – Andra Vasi-
ļevska gleznu un grafiku izstāde; līdz 28. februārim 
Madaras Matutes adīto cimdu izstāde; Kuldīgas 2. 
vsk. Rendas filiāles pirmsskolas grupas audzēkņu 
zīmējumu izstāde „Baltā ziema”.
7. martā 14.00 kultūras namā – Sieviešu dienas pa-
sākums. Ineses Prisjolkovas seminārs un sievišķīga 
pēcpusdiena. Informācija pa tālr. 26181470.
13. martā 19.00 – brauciens uz mūziklu „Čigānu 
barons” („Gipsy baron”) Kuldīgas kultūras centrā. 
Biļetes cena – EUR 9. 
rumBā
Februārī Novadniekos – Skaidrītes Vjaksas foto-
izstāde.
No 3. līdz 18. martam „Bukaišos”, no 19. līdz 31. 
martam Novadniekos – Ilgas Rozevskas kartīšu 
kolekcija.
8. martā 15.00 „Bukaišos” – muzikāls koncerts 
Rumbas pagasta sievietēm.
11. martā 16.00 „Bukaišos” – radošā darbnīca. Ga-
tavosim Lieldienu dekoru – cāli. Līdzi jāņem dzelteni 
dzijas kamoliņi.
SnĒPELĒ
Bibliotēkā – Jolantas Alkšares izšuvumi krustdūrienu 
tehnikā.  27. februārī 14.00 bibliotēkā – tikšanās ar 
izstādes autori.
No 5. marta bibliotēkā – izstāde „Kolhozs „Snēpele” 
fotogrāfijās”.
27. februārī 15.00 kultūras namā – praktisko nodar-
bību cikla „Radoši, praktiski, interesanti un arī sātīgi” 
otrā nodarbība – ziepes.
7. martā 19.00 kultūras namā – atcerēsimies kol-
hoza „Snēpele” laikus kopīgā ballē. Spēlēs grupa 
„Divi Jāņi”.
11. martā 10.00 bibliotēkā – radošā darbnīca bēr-
niem – vērosim, kā top ziepes.
TurLaVā
Februārī, martā Turlavas bibliotēkā – b/d grupas „Lā-
čuks” radošo darbu izstāde „Ziema”; Annas Dinteres 
rokdarbu izstāde „2014. gada segas”; izstāde „Sve-
čošanās” sarūpēta no iedzīvotāju privātkolekcijām.
Līdz 20. martam Turlavas bibliotēkā aicina seniorus 
pieteikties datorapmācībām „E-prasmju nedēļā”.
28. februārī 12.00 Turlavas kultūras namā – at-
pūtas pasākums „Vislielākā dāvana”, iesaistoties 
dažādās aktivitātēs. Aicināti arī vecāki. Līdzi jāņem 
groziņš. Bērniem 2 – 14 g. v. pārsteigums.
6. martā 11.00 Turlavas bibliotēkā – Pasākums 
pieaugušajiem „Saruna par Aspaziju un Raini, un 
pavasari...”.
13. martā 23.00 Turlavas bibliotēkā – „13. marta 
nakts bibliotēkā”. Pasākums aktīvām grāmatu 
lasītājām meitenēm ar dažādiem pārbaudījumiem 
naksnīgajā bibliotēkā. Pasākuma saskaņošana ar 
vecākiem.
16. marta pēcpusdienā Turlavas bibliotēkā – „As-
pazijas daiļrade un dzejoļu konkurss”. Pasākums 
skolēniem sadarbībā ar Turlavas pamatskolu.
VārmĒ
No 2. līdz 27. martam bibliotēkā – Ingas Pūces 
gleznu izstāde.
1. martā 14.00 sporta hallē – 2. līgas čempionāta 
spēle florbolā: Vārme – „Rīgas sargi”.
6. martā 18.00 sporta hallē – senioru sadraudzības 
balle.
7. martā 22.00 sporta hallē – Sieviešu dienai veltīta 
balle; spēlē grupa „Ēnas”. Balle pie galdiņiem (iespē-
ja iepriekš rezervēt pa tālr. 27884937; 63346306). 
Ieeja –  EUR 3. 
13. martā 20.00 sporta hallē – 2. līgas čempionāta 
spēle florbolā: Vārme – Ropaži.

28. februārī 10.00 pie manēžas 
(Dzirnavu ielā 13, Kuldīgā) sākas 

Kuldīgas novada atklātās

6. ZIEMAS SPORTA SPĒLES.

28.II  10.00 Kuldīgas novada atklātās ziemas sporta spēles; KNSS sporta bāzes, Kuldīga
28.II  11.00 Latvijas čempionāts galda tenisā; KNSS halle, Piltenes iela 25, Kuldīga
1.III  10.00 Latvijas čempionāts galda tenisā; KNSS halle, Piltenes iela 25, Kuldīga
1.III  10.00 LVS kauss; KNSS manēža, Dzirnavu iela 13, Kuldīga
1.III  13.00 LČ volejbolā, 1. līgā vīriešiem: Kuldīgas NSS – „Gludi LM/Rīga”; 
  KNSS sporta nams, Virkas iela 13, Kuldīga
1.III  18.00 Latvijas čempionāts volejbolā vīriešiem: ASK/Kuldīga – Daugavpils 
  universitāte; KNSS halle, Piltenes iela 25, Kuldīga
6.III  17.30 LJBL-LR čempionāts basketbolā jauniešiem 1. divīzijā; 
  KNSS sporta nams, Virkas iela 13, Kuldīga
7.III  10.00 Latvijas čempionāts florbolā U-10; KNSS halle, Piltenes iela 25, Kuldīga
7.III  12.00 Kuldīgas kauss vieglatlētikā; KNSS manēža, Dzirnavu iela 13, Kuldīga
7.III  16.00 Rietumu līgas čempionāts basketbolā vīriešiem: Kuldīgas „Hercogs” – 
  „Barsy Atyrau”; KNSS sporta nams, Virkas iela 13, Kuldīga
8.III  10.00 „Hercoga kauss” basketbolā 3:3; KNSS sporta nams, Virkas iela 13, Kuldīga
10.III  20.20  Kurzemes telpu futbola līga: Kuldīgas NSS/FC „Nikers” – 
  FK „Bandava/Priekule”; KNSS halle, Piltenes iela 25, Kuldīga
14.III  11.00 R.Reimaņa piemiņas turnīrs galda tenisā; 
  KNSS halle, Piltenes iela 25, Kuldīga
14.III  16.00  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
17.III  10.00  Seminārs sporta skolotājiem un treneriem; 
  KNSS manēža, Dzirnavu iela 13, Kuldīga
21.III   Latvijas telpu futbola čempionāts 1. līgā; KNSS halle, Piltenes iela 25, Kuldīga
21.III  10.00 Veselības diena; KNSS manēža, Dzirnavu iela 13, Kuldīga


