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Rekonstruē 
glābšanas staciju
> 2. lpp.

Maija svētku 
pasākumi 
> 7. lpp.

Ventmalā ierīko 
tālskati 
> 5. lpp.
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InGa BĒrZIŅa,
Kuldīgas novada Domes priekšsēdētāja

25. aprīlī kuldīdznieki un pilsē-
tas viesi atpūtās un priecājās par 
vienpadsmito ikgadējo pavasara 
palu šovu „Lido zivis Kuldīgā”, 
kas reizē ir arī tūrisma sezonas 
atklāšanas pasākums.

Šogad palu šovā bija ļoti daudz 
apmeklētāju, noteikti vairāk nekā 
citus gadus – baudot svētku noska-
ņojumu, mazās Kuldīgas ieliņas 
un krāšņo Pilsētas dārzu piepildīja 
kuldīdznieki un viesi.

Visagrāk, jau no pussešiem rītā, 
uz cīņu par dižo lomu – „Planējošo 
vimbu” – pulcējās makšķernieki. 
Tie, kam makšķerēšana negāja pie 
sirds vai makšķere aizmirsusies 
mājās, devās uz pasākumiem Pilsē-
tas dārzā, skvērā pie „Kūravas” un 
citviet pilsētā.

Tūristu vilinātāji stāstīja, rādīja 
un piedāvāja visu skaisto; varēja 
izcept savu sklandrausi, izšaut ar 
loku un nobildēties uz jumta, ēst 
koču vai baudīt vīnu viduslaiku pag-
rabā, sajust senatnes elpu vikingu 
teltī. Spēles un atrakcijas notika arī 
pašiem mazākajiem Ainiņas briežu 
dārzā.

Pilsētas dārzu piedejoja, piespē-
lēja un piedziedāja lieli un mazi, 
tuvu un tālu braukuši mākslinieki. 
Zinātkārie visas dienas garumā Ven-
tas rumbā klausījās unikālos stāstus 

Tūrisma sezona atklāta

Pavasari iespēlēja un ļaudis priecēja kapela „Paurupīte”.

Gardumu un labumu tirgū tradicionāli varēja baudīt klētnieka 
Kriša koču veselībai un mīlestībai.

par Eiropas platāko ūdenskritumu un 
vimbu augstlēkšanu virs tā.

Sezonu atsācis arī brīvdabas kino 
„Goldingen Knight Cinema”, kas 
apmeklētājus ar seansiem priecēs 
visu aktīvās tūrisma sezonas laiku.

Vārdos aprakstītais nav tuvu tam, 
ko ikviens varēja izbaudīt klātienē, 
apmeklējot šo pavasarīgi jauko 
pasākumu.

SIGnETa 
rEImanE, 

sabiedrisko 
attiecību speciāliste

IEVaS 
BEnEFELDES foto

9. Kurzemes stāstnieku festivālā „Ziv’ zup’” Gunārs Freimanis ar komandu 
vārīja tradicionālo festivāla zivju zupu no makšķernieku sacensībās notvertajām 

„lidojošajām vimbām”. Zupu pret stāstu varēja iemainīt un nobaudīt ikviens.

Grobiņas vikingu teltī valdīja īstena senatnes elpa ar īstenām 
vikingu atrakcijām un spēlēm.

Drosmes, atjautības un veiklības pārbaudījumus lieliem un maziem piedāvāja 
Kuldīgas skautu sagatavotās atrakcijas.

„Kūravas” skvērā 
klātesošos prie-
cēja stāsti, danči 
un visāda citāda 
aizraujoša „vārīša-
nās”.

Reizē ar pavasara atnākšanu rīko-
jām iedzīvotāju sapulces visos mūsu 
pagastos. Vēlos pateikt lielu paldies 
iedzīvotājiem par aktivitāti, par iz-
teiktajiem viedokļiem, jautājumiem 
un priekšlikumiem. Mums kā novada 
pašvaldībai, kuras mērķis ir kalpot 
iedzīvotājiem, katrs Jūsu izteiktais 
vēstījums ir ļoti būtisks. Tas ne tikai 
vērš mūsu uzmanību uz sasāpējušiem 
jautājumiem un problēmām, bet palīdz 
arī tās atrisināt. Es šogad piedalījos 
sapulcēs Turlavā, Kabilē un Laidos. 

Turlavas pagastā, noklausoties 
pārvaldnieka Mārča Brantevica un 
pārējo speciālistu atskaites, skaidrs, ka 
gada laikā paveikts daudz. Turlavnieki 
ir gan aktīvi sportisti ar azartiskiem 
sporta dzīves organizatoriem, gan 
grāmatu lasītāji bibliotēkā, gan kultūras 
tradīciju nesēji. Pavisam nesen Turlavā 
ir izveidots jauniešu deju kolektīvs un 
atdzimst Ķoniņu ciema tradīcijas.

Kabiles pagasta pārvaldes vadītājs 
Tālvaldis Bergmanis pilnībā pārzina 
sava pagasta saimniecību un labi 
pazīst iedzīvotājus. Kopā ar kabil-
niekiem tika diskutēts par paveikto, 
plānoto un vēl darāmo.

Pateicoties Laidu pagasta pārvaldes 
vadītājam Andrim Neilandam, remont- 
darbus dzīvojamās mājās veic vietējā 
brigāde. Pēc iedzīvotāju ierosinājuma 
šonedēļ kopā ar SIA „Kuldīgas ūdens” 
risināsim asenizācijas pakalpojumu 
izmaksas. Laidi ir arī pagasts ar aktī-
vām zemnieku saimniecībām, kuras 
ne tikai veic saimniecisko darbību, bet 
spēj arī sarīkot kultūras pasākumus.

Prieks, ka cilvēkiem ir vēlme 
iesaistīties sava pagasta dzīves jau-
tājumu risināšanā, tāpēc aicinājām 
pārvaldes veidot iedzīvotāju konsul-
tatīvās padomes, kurās tiktu apspriesti 
budžeta un citi vietējai kopienai sva-
rīgi jautājumi.

Pirms pāris gadiem rīkojām sapul-
ces arī Kuldīgas pilsētas iedzīvotā-
jiem, bet, jāatzīst, ka pilsētā aktivitāte 
bija ļoti zema. Varbūt tādēļ, ka pilsētas 
iedzīvotājiem pašvaldība ir tuvāk un 
jautājumus var atrisināt ikdienā. Vē-
los uzsvērt, ka vēlamies būt atklāta, 
lietišķa un iedzīvotājiem draudzīga 
pašvaldība, tāpēc esat laipni gaidīti 
un aicināti! Ja jutīsim kaut mazāko ne-
pieciešamību pēc atsevišķas sapulces 
arī pilsētniekiem, noteikti sarīkosim. 

Pie visiem deputātiem un arī pie 
manis var pieteikties uz pieņemšanu, 
jautājumus un priekšlikumus aicinām 
iesniegt Domes informācijas centrā, 
sūtīt pa pastu vai ierakstīt mūsu mā-
jaslapā. Mēs tos rūpīgi izskatīsim un 
centīsimies atbildes sniegt pēc būtības. 
Mūsdienās daudzi saziņai izmanto so-
ciālos tīklus. Varat mani atrast twitter, 
facebook un draugiem.lv, kur nereti 
saņemu jautājumus, komentārus un arī 
apsveikumus. Paldies Jums par tiem!

Ceru, ka drīz tiksimies klātienē vai 
sociālajos tīklos!

Prieks par aktīviem 
ļaudīm pagastos
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No 15. aprīļa līdz 5. maijam tiek 
atjaunots Stendes ielas stāvlau-
kums pie kafejnīcas „Pīlādzītis”, 
tāpēc tas transportlīdzekļu un 
gājēju kustībai ir slēgts.

Projektā paredzēts nomainīt paš-
reizējo asfaltbetona segumu pret 
laukakmens un betona bruģi, kā arī 
uzstādīt jaunus apgaismes stabus un 
videonovērošanas kameras. Stāvlau-
kumā tiks novietota stilizēta ar lido-
jošām nerūsējošā tērauda vimbām 
veidota velosipēdu novietne „Velo 
vimbas”, kas kalpos arī kā vides 
mākslas objekts. Novietni veidoja 
2013. gada starptautiskā dizaina un 
arhitektūras studentu plenēra laureāti 
sadarbībā ar Latvijas Mākslas akadē-
miju. Tā autore ir Laura Bistrakova.

Kopējās būvdarbu izmaksas ir 
EUR 58 309,97, neskaitot PVN. 
Būvobjektu izstrādāja un autoruz-
raudzību veic SIA „PBT”. Būvuz-
raudzība objektā uzticēta SIA „ICU 
Projekti”, norīkots būvuzraugs 
Edgars Barons.

Atvainojamies pilsētas iedzīvo-

Jau septīto gadu Kuldīgas 
novada pašvaldība organizē 
UNESCO spēli, kas šogad notiks 
14. maijā no 12.00 līdz 16.00 
Kuldīgas vecpilsētā. 

UNESCO pilsētas spēle ir aktīvas 
un neformālas izglītošanās iespēja 
skolēniem. Šī gada tēma „Kuldīgas 
vēsturiskais mantojums un Eiropa” 
veltīta notikumiem, stāstiem, ob-
jektiem un faktiem, kas saistīti ar 
Kuldīgas mantojuma vietu Eiropas 
kultūras vēstures veidošanā, un 
Eiropas ietekme Kuldīgas kultūras 
vērtību veidošanās procesā kā da-
bas, kultūras un vēstures liecība, lai 
uzsvērtu daudzveidīgā mantojuma 
savstarpēju saistību un ietekmi uz 
vietas vēsturi. Spēles izziņas svarīga 
sastāvdaļa būs iespēja darīt, vērot un 
sajust, gūstot praktisku pieredzi, ko 
tēmas ietvaros spēles organizētāji 
nodrošinās 15 kontrolpunktos Kul-
dīgas vecpilsētā.

Spēlē var piedalīties novada 
skolu 7. un 8. klašu, 10. un 11. klašu 
skolēni. Katra skola vismaz vienā 
grupā aicināta pieteikt komandu ar 
5 skolēniem, kuriem ir vēlme izzināt 
un radoši risināt uzdevumus.

Dalība UNESCO pilsētas spēlei 
jāpiesaka līdz 10. maijam e-pastā: 

Dabas aizsardzības pārvalde 
informē, ka Vides aizsardzības 
un reģionālās attīstības ministri-
ja (VARAM) maina vai precizē 
Baltavota, Melnavota Kurmāles 
pagastā un Ventas rumbas Kul-
dīgā ģeoloģisko un ģeomorfolo-
ģisko dabas pieminekļu robežas.

Ģeoloģisko un ģeomorfoloģisko 
dabas pieminekļu robežas tiek pre-
cizētas, lai nodrošinātu būtiskāko 
ģeoloģisko veidojumu, kuru aizsar-
dzībai šīs teritorijas ir izveidotas, 
iekļaušanu aizsargājamajās terito-
rijās un robežu atbilstību šā brīža 
situācijai. 

Ar ierosinājumiem ir iespējams 
iepazīties VARAM, Dabas aizsar-
dzības pārvaldes Siguldas birojā, 

kā arī Dabas aizsardzības pārval-
des mājaslapā sadaļā „Normatīvie 
akti” – „Normatīvo aktu projekti”.

Rakstiskus priekšlikumus ar no-
rādi „Priekšlikumi par ģeoloģisko un 
ģeomorfoloģisko dabas pieminekļu 
robežu izmaiņām” sūtīt pa pastu Vi-
des aizsardzības un reģionālās attīs-
tības ministrijai vai arī elektroniski 
uz e-pasta adresi: evita.visnevska@
varam.gov.lv divu nedēļu laikā pēc 
paziņojuma publicēšanas.

Saskaņā ar likuma „Par īpaši 
aizsargājamajām dabas teritorijām” 
13. panta ceturto daļu VARAM ir sa-
ņemti ierosinājumi 47 ģeoloģisko un 
ģeomorfoloģisko dabas pieminekļu 
robežu izmaiņām un divu jaunu ģeo- 
morfoloģisko pieminekļu izveidei.

No 11. līdz 17. maijam iedzīvotā-
ji aicināti izvērtēt un balsot par 
kādu no trim Latvijas Mākslas 
akadēmijas (LMA) studentu 
izstrādātajiem bērnu rotaļu lau-
kuma maketiem, kuru plānots 
īstenot 1905. gada parkā.

Pagājušā gada oktobra beigās 
LMA funkcionālā dizaina studenti 
Kuldīgā prezentēja maketus projek-
tam „Bērnu rotaļu laukuma dizains 
60. gadu stilistikā 1905. gada parkā 
Kuldīgā”. Studenti kopā ar pedago-
giem izstaigāja Kuldīgu un izvērtēja 
līdzšinējos rotaļu laukumus, kā arī 
veica pārrunas ar dažāda vecuma 
bērniem par to, kas viņiem liekas 
interesanti un ko viņi vēlētos redzēt 
rotaļu laukumā.

Pavisam tika izveidoti trīs ma-
keti. Vienā studenti likuši uzsvaru 
uz aktivitātēm, kuras attīsta visas 

bērnu maņas. Tajā paredzētas divas 
zonas – bērniem līdz četriem gadiem 
un lielajiem. Savukārt otra rotaļu 
laukuma koncepcija veidota, izpētot 
līdzīgus piemērus pasaulē. 60. gados 
populāra bija varavīksne, tādēļ rota-
ļu laukums veidots krāsains. Krāsu 
iedvesmu studenti smēlās no Kuldī-
gas mājām, dabas, rudenīgām lapām 
u.c. Trešās grupas iedvesmas avots 
bija kaleidoskops, kas 60. gados bija 
populāra rotaļlieta katrās mājās.

Kāda no trim LMA studentu kon-
cepcijām tiks realizēta 1905. gada 
parkā. Vērtēšana notiks Kuldīgas 
Mākslas nama 3. stāvā, kur varēs 
apskatīt visus bērnu rotaļu laukumu 
maketus un izteikt savu viedokli 
balsojot.

juTa KaSaKOVSKa, 
attīstības aģentūras projektu 

speciāliste
EDuarDa DamBErGa foto

Par ielu apgaismojumu Kuldīgā 
No šī gada līdz 2017. gadam ielu apgaismojumu elektrotīklu eks-
pluatāciju Kuldīgā nodrošina SIA „KCE”. 

Turpmāk iedzīvotāji paziņojumus par bojājumiem var nodot 
SIA „KCE” darba laikā no plkst. 8.00 līdz 17.00 pa tālruni 25444009. 
Brīvdienās un ārpus darba laika jāsūta īsziņa vai jāraksta elektroniski 
e-pastā: ieluapgaismojums@kce.lv, norādot bojājuma aprakstu un adresi.

Glābšanas stacijā Mārtiņsalā no-
tiek rekonstrukcija, radot glābēju 
darbam atbilstošus apstākļus.

Plānota pirmā stāva pārveidoša-
na, ierīkojot jaunu ieeju ēkā no upes 
puses. Lai to nodrošinātu, paredzēta 
kāpņu izbūve. Pašreizējā ieeja vedīs 
uz tualetes telpām.

Stāvā projektētas divas telpu 
zonas – tualetes telpas ar divām 
kabīnēm, priekštelpa, kāpņu telpa uz 
2. stāvu. Otrajā stāvā tiks saglabāta 
pašreizējā glābēju telpa, no kuras 
būs izeja uz evakuācijas stieni.

Glābšanas stacijas ēka būvēta 
1984. gadā un bija gan fiziski, gan 
morāli novecojusi, radot glābējiem 
neatbilstošus apstākļus, lai viņi va-
rētu pildīt savus pienākumus.

Projekta „Glābšanas stacijas 
rekonstrukcija, Mārtiņsalā, Sten-

Atjauno stāvlaukumu 
pie kafejnīcas „Pīlādzītis”

Tiek atjaunots Stendes ielas stāvlaukums.

tājiem un viesiem par sagādātajām 
neērtībām. Kuldīgas novada pašval-
dība automašīnu novietošanai aicina 
izmantot stāvvietas Krasta ielā.

Uzņēmuma līgums par būvdarbu 
izpildi objektā „Stendes ielas stāvlau-
kuma (kad. nr.6201 021 0103; 6201 

021 0096) atjaunošana Kuldīgā, Kul-
dīgas novadā” tika noslēgts šī gada 
13. aprīlī starp Kuldīgas novada paš-
valdību un būvfirmu SIA „A-Land”.

SIGnETaS rEImanES, 
sabiedrisko attiecību speciālistes 

teksts un foto

Paziņojums par ģeoloģisko un 
ģeomorfoloģisko dabas 

pieminekļu robežu izmaiņām

Balso par bērnu 
rotaļu laukumu!

Iedzīvotāji varēs balsot par sev tīkamāko Lma studentu izstrādāto bērnu rotaļu 
laukuma piedāvājumu. Izstāde tiks atklāta 11.  maijā 14.00 mākslas namā.

Piesakies UNESCO 
pilsētas spēlei!

Pieteikuma anketa unESCO spēlei 
„Kuldīgas vēsturiskais mantojums un Eiropa” 

Skolas nosaukums

Skolotājs

Klašu grupa

Komandas nosaukums

Dalībnieku vārdi 1.

2.

3.

4.

5.

sintija.vitolina@kuldiga.lv vai ie-
sniegt Kuldīgas novada Domē, Baz-
nīcas ielā 1, 1. stāvā, klāt pievienojot 
aizpildītu pieteikuma anketu.

Spēle tiek organizēta sadarbībā 
ar UNESCO Latvijas nacionālo 
komisiju, Valsts kultūras pieminekļu 
aizsardzības inspekciju, Kuldīgas 
novada muzeju, Kuldīgas Restaurā-
cijas centru, Kuldīgas Mākslinieku 

rezidenci, Kuldīgas novada Galveno 
bibliotēku, Kuldīgas kultūras centru, 
Kuldīgas novada Bērnu un jauniešu 
centru, Kuldīgas Tehnoloģiju un 
tūrisma tehnikumu, Kuldīgas sporta 
skolu, Kuldīgas aktīvās atpūtas cen-
tru, Kurzemes kultūras mantojuma 
centru „Kūrava”.

SInTIja VĪTOLIŅa, 
projekta speciāliste

Rekonstruē glābšanas staciju Mārtiņsalā

des ielā, Kuldīgā” būvnieks ir 
SIA „AB Būvniecība”, līguma sum-
ma –  EUR 46 464,34. Būvdarbus 

plānots pabeigt līdz maija beigām.
ZanE mIEZE, projektu speciāliste

EDuarDa DamBErGa foto

mārtiņsalas glābšanas stacijā notiek rekonstrukcija, 
ko plānots pabeigt maija beigās.
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martā izsniegtās būvatļaujas
Objekta nosaukums Objekta adrese Pasūtītājs
Kūtsmēslu un vircas krātuves pārbūve „Pārupes”, Pelču pagastā ZS „Pārupes”

Saimniecības ēka Rudupes ielā 4, Ventas ciemā, Rumbas 
pagastā Uldis Rozentāls

Ieejas mezgla pārbūve dzīvojamai ēkai Mālu iela 12, Kuldīga Pēteris Īvāns
Dzīvojamās mājas pārbūve Egļu ielā 4, Kuldīgā Līga Lagzdiņa
Dzīvojamās mājas rekonstrukcija (pārbū-
ve) un palīgēku nojaukšana Aploku 6, Kuldīgā Ruta Lūciņa

Pārtikas nams L.Paegles ielā 10 un L.Paegles ielā 12, 
Kuldīgā SIA „Saules ieleja 3”

Dzīvojamās ēkas rekonstrukcija Torņa ielā 6, Kuldīgā SIA „Zipline”
NBS 45. ZS nodrošinājuma bataljona 
bāzes rekonstrukcija (pārbūve)  Ventspils ielā 102, Kuldīgā Valsts aizsardzības militāro objektu un 

iepirkumu centrs
Atpūtas māja un lapene Apšu ielā 5, Kuldīgā Dace Veldre
Dzīvojamās mājas pārbūve „Selgas”, Kabiles pagastā Jana Jansone
Dzīvojamā māja „Laurkalni”, Kurmāles pagastā Lauris Reķis
Mūzikas skolas pārbūve (rekonstrukcija) Smilšu ielā 6, Kuldīgā Kuldīgas novada pašvaldība
Dzīvojamās ēkas nesošo un norobežojošo 
konstrukciju renovācija un restaurācija Baznīcas ielā 30, Kuldīgā Kuldīgas novada pašvaldība

Būvniecības komisijā 2015. gada martā lemtais
akceptētās būvniecības ieceres dokumentācijas un būvprojekti

Objekta nosaukums Adrese

Laukuma atjaunošana „Stendes ielas stāvlaukums”, 
Kuldīgā

Dzīvojamās mājas pārbūve Egļu ielā 4, Kuldīgā
Dzīvojamās mājas rekonstrukcija un palīgēku 
nojaukšana Aploku ielā 6, Kuldīgā

Ūdensvada un kanalizācijas pievadu būvniecība Policijas ielā 4, Kuldīgā

TP7526 0,4 kV elektrolīnijas F-1 un F-2 pārbūve „Gudenieku putnu ferma”, Gude-
nieku pagastā

Dzīvokļa vienkāršotā atjaunošana Piltenes ielā 28-20, Kuldīgā
Siltumtrases pieslēgums Pētera ielā 3, Kuldīgā
Zemessardzes nodrošinājuma bataljona bāzes 
rekonstrukcija Ventspils ielā 102, Kuldīgā

TP7360 0,4 kV elektrolīnijas 
F-3 un F-4 rekonstrukcija „Mežvidi”, Kabiles pagastā

Atpūtas māja un lapene Apšu ielā 5, Kuldīgā
Dzīvojamā māja „Laurkalni”, Kurmāles pagastā
Dzīvojamās mājas pārbūve „Selgas”, Kabiles pagastā
Elektroapgādes pieslēgums Dzelzceļa ielā 30, Kuldīgā
Klosteres Sv. Pētera evaņģēliski luteriskās 
baznīcas fasādes apdares atjaunošana 

Turlavas pagastā, 
Kuldīgas novadā

Sašķidrinātās gāzes tvertnes novietošana Degvielas uzpildes stacijā 
„Statoil”, Ganību ielā 22, Kuldīgā

Viesu nama rekonstrukcijas 2. kārta  „Pirts”, Kurmāles pagastā
Mūzikas skolas pārbūve Smilšu ielā 6, Kuldīgā

Meža ceļa „Galdnieku ceļš” pārbūve Alsungas meža iecirknī, 
Ēdoles pagastā

Palīgceltņu nojaukšana Grants ielā 21, Kuldīgā
Pelču speciālās internātpamatskolas- 
attīstības centra ēkas pārbūve vides 
pieejamības nodrošināšanai 

„Saules Stari” Pelčos, 
Pelču pagastā

Dzīvojamās ēkas nesošo un norobežojošo kons-
trukciju renovācija un restaurācija Baznīcas ielā 30, Kuldīgā

Dzīvojamā māja Ošu ielā 4, Kuldīgā
20 kV elektrolīnijas A729 pārbūve Vārmes pagastā
Lipaiķu evaņģēliski luteriskās baznīcas žoga 
atjaunošana un būvniecība Turlavā, Turlavas pagastā 

Meža zvēru dīrātava „Mucenieki”, Īvandes pagastā
Slaucamo govju kūts „Bandžēni”, Laidu pagastā

2015. gada martā ekspluatācijā pieņemtās būves
Nosaukums Adrese Pasūtītājs
Elektroapgādes tīkla rekonstrukcija  Gudenieku pagastā, Kuldīgas novadā AS „Sadales tīkls”

Meliorācijas sistēmas rekonstrukcija – 
kopprojekts zemes īpašumos 

„Lanciņas”, „Todaiži”, „Brieži” Īvandes 
pagastā, „Jaunarāji” Ēdoles pagastā, 
„Pilskalni” Gudenieku pagastā

ZS „Pilskalni”, Meinards Mētelis,
Aivars Siliņš

Kūtsmēslu krātuve „Jaunarāji”, Turlavas pagastā ZS „Jaunarāji”
„Saldenieki” 0,4kV GVL rekonstrukcija Snēpeles pagastā, Kuldīgas novadā AS „Sadales tīkls”
Kuldīgas Sv. Annas baznīcas zvanu 
torņa nesošo konstrukciju protezēšana Dzirnavu ielā 12, Kuldīgā Kuldīgas Sv. Annas evaņģēliski 

luteriskā draudze
Galdniecības darbnīca, 1. kārta „Kristas”, Snēpeles pagastā SIA „EG WOOD”

Publisko iepirkumu komisijā 2015. gada martā pieņemtie lēmumi
Iepirkuma priekšmets Lēmuma pieņ. 

datums Uzvarētājs

Maizes piegāde Kuldīgas Centra vidusskolai, 
Mucenieku ielā 6, Kuldīgā 05.03.2015. SIA „Kuldīgas maizes ceptuve”, EUR 21269,50 bez PVN

Videosižetu par Kuldīgas novada aktualitātēm 
veidošana un pārraidīšana 06.03.2015. SIA „TV KURSA”, EUR 90 bez PVN (par viena videosižeta 

izveidošanu un pārraidīšanu)
Atklāts konkurss „Būvdarbu veikšana objektā 
„Gājēju celiņa izbūve Dzelzceļa ielā, Kuldīgā, 
posmā no Jelgavas ielas līdz Vienības ielai””

06.03.2015. SIA „VIA”, EUR 178 648,76 bez PVN

Būvdarbu izpilde objektā „Glābšanas staci-
jas rekonstrukcija Mārtiņsalā, Stendes ielā, 
Kuldīgā”

12.03.2015.
1. daļa – SIA „Taku meistars”, EUR 8818 bez PVN;  
2. daļa – SIA „Sea Services”, EUR 950 bez PVN; 
3. daļa – SIA „Genus”, EUR 29804,15 bez PVN

Atklātas konkurss „Pārtikas produktu piegāde 
Kuldīgas 2. vidusskolai Jelgavas ielā 62, Kul-
dīgā, Kuldīgas novadā”

12.03.2015.

1. daļa – SIA „Forevers”, 6883,50 EUR bez PVN; 
2. daļa – AS „Rīgas piena kombināts”, 4270,10 EUR bez PVN;  
3. daļa – SIA „Futurus Food”, 3108,93 EUR bez PVN; 
4. daļa – AS „Latvijas maiznieks”, 1980 EUR bez PVN; 
5. daļa – SIA „Kabuleti Fruit”, 585,25 EUR bez PVN;  
6. daļa – SIA „Lietas MD”, 631,74 EUR bez PVN; 
7. daļa – AS „Premia FFL”, 3377,10 EUR bez PVN; 
8. daļa – SIA „Kabuleti Fruit”, 1205,10 EUR bez PVN; 
9. daļa – SIA „Kabuleti Fruit”, 450,30 EUR bez PVN

Pasākuma „Live Fest Kuldīga” koncertu 
organizēšana 12.03.2015. SIA „Live Fest”, EUR 30 000 bez PVN

Atklāts konkurss „Ielu apgaismojuma elek-
trotīklu ekspluatācija Kuldīgas pilsētā 2015., 
2016. un 2017. gadā”

12.03.2015. SIA „KCE”, EUR 99 832,52 bez PVN

Tehniskā projekta „Ventspils ielas posma no 
Grants ielas līdz Gravas ielai un Ventspils un 
Gravas ielas krustojuma pārbūve Kuldīgā, 
Kuldīgas novadā” izstrāde un autoruzraudzība

19.03.2015. SIA „Inženiertehniskie projekti”, EUR 10800,00 bez PVN

Kuldīgas novada pašvaldības Turlavas pagas-
ta autoceļu uzturēšanas darbi 19.03.2015. SIA „ICU projekti”, EUR 315,70 (dažādu veicamo darbu vienas 

vienības izmaksu kopsumma) bez PVN

25. maijā Kuldīgas novada 
uzņēmēji aicināti uz Uzņēmēju 
dienu, lai pārrunātu sadarbības, 
investoru, eksporta un citus 
jautājumus.

Pasākumā piedalīsies Latvijas 
Investīciju un attīstības aģentūras 
(LIAA) eksporta un investīciju 
nodaļas pārstāvji, kuri stāstīs par 
pakalpojumiem, kurus LIAA sniedz 
uzņēmējiem, par eksporta iespējām, 
par investīciju piesaisti (investori, 
sadarbības partneri u.c.). AFI AL-
TUM reģionālā centra vadītāja Ira 
Jākobsone informēs par ALTUM 
piedāvāto valsts atbalstu gan uz-
ņēmējdarbības uzsākšanai, gan tās 
attīstībai. Latvijas Tirdzniecības 
un rūpniecības kameras (LTRK) 
komercdirektors Raimonds Ozo-
liņš stāstīs par uzņēmēju iespējām 
un ieguvumiem, sadarbojoties ar 
LTRK, eksporta izaicinājumiem un 
praktiskiem risinājumiem veiksmī-
gam eksportam.

Uzņēmēju dienā piedalīsies arī 

LIAA pārstāvniecību vadītāji no 
Baltkrievijas, Ķīnas, Lielbritānijas, 
Nīderlandes, Norvēģijas, Vācijas, 
Zviedrijas. Individuālās sarunās ar 
pārstāvjiem varēs pārrunāt sadarbī-
bas, investoru piesaistes, eksporta 
un citus jautājumus. Katram intere-
sentam sarunai plānotas 20 minūtes. 
Uzņēmēji aicināti uz individuālajām 
sarunām pieteikties savlaicīgi, lai 
noorganizētu tikšanās grafiku.

Plašāka informācija un pieteikša-
nās līdz 18. maijam Kuldīgas attīs-
tības aģentūras projektu speciālistei 
Līgai Raitumai pa tālr. 27842532, 
e-pastā: liga@kuldiga.lv; projektu 
speciālistei Jutai Kasakovskai pa 
tālr. 29638612 vai e-pastā: juta.
kasakovska@kuldiga.lv.

Pasākumu organizē Kuldīgas 
novada pašvaldība, tā norises vieta – 
Kuldīgas Mākslas nams, 1905. gada 
ielā 6.

SIGnETa rEImanE, 
sabiedrisko attiecību speciāliste

V.Plūdoņa Kuldīgas 
ģimnāzijā salidojums

2015. gada 30. maijā notiks V.Plūdoņa Kuldīgas ģimnāzijas 95 gadu 
jubilejas salidojums.

Reģistrēšanās salidojumam no 13.00 līdz 15.30 V.Plūdoņa Kuldīgas 
ģimnāzijā.

PROGRAMMA:
• no 13.00 līdz 15.30 – atvērtās stundas ģimnāzijā; 
  ekskursijas pašreizējo ģimnāzijas skolēnu vadībā;
• 16.00 – salidojuma svinīgā daļa Kuldīgas kultūras centrā;
• 20.00 – salidojuma saviesīgā daļa – balle ģimnāzijā, 
  spēlēs grupa „Nakts ziņas”.

Dalības maksa – EUR 7 jāpārskaita uz kontu 
LV69UNLA0011000142652. 

Veicot maksājumu, jānorāda uzvārds, ar kuru absolvēta ģimnāzija. 
Samaksāt varēs arī ģimnāzijā saviesīgās daļas laikā.

Notiks Uzņēmēju diena
Lielajā talkā šogad Kuldīgā un 
novadā talkotāji ar atkritumiem 
piepildījuši 1900 maisus. 

Kuldīgas novada 13 pagastos bez 
lapām un zariem savākti 650 maisu 
ar atkritumiem, kas SIA „Kuldīgas 
komunālie pakalpojumi” jāaizved no 
vairāk nekā 20 vietām visā novadā. 

Talkotāji strādāja visas nedē-
ļas garumā, jo izglītības iestādēm 
Kuldīgā bija iedalīta katrai sava 
teritorija, bet pārējās skolas talkoja 
ap savu mācību iestādi. 

Pašvaldības darbinieki sakopa 
Ventas kreiso krastu – teritoriju gar 
taciņu, kas ved uz Putnudārzu. Tika 
savākti 43 zilie maisi. Biedrības un 
organizācijas strādāja pieteiktajās 
vietās – gar Ventu, Alekšupīti, Krāč- 
upīti un zaļajās teritorijās Skrundas, 
Jelgavas, Parka un Ventas ielā.  

Katrā pagastā bija izvēlētas vairā-
kas talkas vietas. Rumbas pagastā tika 
sakopta pastaigu taka Riežupes dabas 
parkā, atbrīvojot to no kokiem un 
dažāda veida atkritumiem, kā arī satī-

Talkotāji strādājuši čakli

rīts ceļš uz Smilšalām. Pelču pagasta 
Ābeles ciemā sakopta peldēšanās vieta 
pie Ventas un Baronu kapi. Turlavas 
pagastā aktīvi darbojās biedrība „Diž- 
avots”, sakopjot Ķoniņciemā „Vidus-
mauļas”. Padures pagastā Dzintars 
Leja ar domubiedriem sakārtoja 
teritoriju ap skautu nometnes vietu.  

Atkritumu maisu savākšana no 
talkošanas vietām vēl turpinās. Pal-
dies visiem, kas iesaistījās apkārtējās 
vides sakopšanā!

DaCE janSOnE, 
vides speciāliste

EDuarDa DamBErGa foto

šogad pašvaldības darbinieki sakopa Ventas kreiso krastu – teritoriju gar 
taciņu, kas ved uz Putnudārzu. 
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Kuldīgas novada Pieaugušo iz-
glītības centrs (PIC) šogad īsteno 
starptautisku projektu „Izglītības 
metožu attīstība un pilnveidošana 
Eiropas kultūras mantojuma sa-
glabāšanai”, kuru finansē ERAS-
MUS+ programma.

Kuldīgas novada PIC biroja ad-
ministrators Lauris Klestrovs nesen 
kā atgriezies no Gēteborgas reģiona 
Zviedrijā, kur piedalījies pieredzes 
apmaiņā sadarbībā ar pieaugušo 
izglītības centru. Lauris apmeklējis 
„Naas” izglītības centru, kam ir 
nozīmīga pieredze kursu rīkošanā, 
kuru tematika saistīta ar ēku uztu-
rēšanu un saglabāšanu, izmantojot 
tradicionālās metodes. „Naas” centrs 
atrodas vēsturiskā pils kompleksā, 
tā rīcībā ir vairākas ēkas, kas tiek 
izmantotas gan kursu rīkošanai, gan 
dalībnieku izmitināšanai, pati pils 
darbojas kā muzejs. Vispopulārākais 
esot kurss par ēku siltināšanu un 
siltuma zudumu novēršanu, izman-
tojot tradicionālās metodes. Centra 
izstāžu telpā ir apskatāma apjomīga 
ēku siltināšanas materiālu kolekcija, 
kurā nozīmīga vieta ierādīta vilnai, 
kaņepju plāksnēm un materiāliem, 

kuru sastāvā ir linu stiebri. „Naas” 
centrs līdzīgi kā Kuldīgā rīko kursus, 
kuros iedzīvotāji apgūst logu ķitēša-
nu un bojātās koksnes protezēšanu.

Centrs izveidojis valstī lielāko 
bibliotēku, tajā apkopoti izdevumi 
par ēku uzturēšanu un restaurāciju. 
Centra rīkotie kursi ir par maksu, 
taču tas nemazinot iedzīvotāju in-
teresi, jo kursu dalībnieki uzskata, 
ka šī esot laba iespēja ietaupīt lī-
dzekļus, lai sakārtotu savu īpašumu 
pašu spēkiem. Vizītes laikā Lauris 
piedalījās kursā „Vēsturisko logu 
restaurācija”.

L.Klestrovs apmeklēja arī divas 
senās Zviedrijas koka pilsētas Hjo 
un Eksjo, kurās tikās ar arhitek-
tiem un kultūras mantojuma mene-
džeriem, lai pārrunātu sadarbības 
iespējas, izmantojot dažādu fondu 
finansējumu.

Kuldīgas novada PIC šo projek-
tu īsteno sadarbībā ar restaurācijas 
centru, plānojot jaunu kopīgu 
kursu piedāvājumu jau no 2016. 
gada. Projekta mērķis ir dažādot 
Kuldīgas novada PIC piedāvāto 
kursu programmu, papildinot 
to ar izglītojošām programmām 
vēsturisko ēku īpašniekiem, ap-

19. un 20. martā 45 Kuldīgas 
novada vispārizglītojošo skolu 
skolotāji devās pieredzes brau-
cienā uz Varšavu, Polijā. 

Varšavas Izglītības departamenta 
speciāliste Dorota Popovska pre-
zentācijā pastāstīja par izglītības 
sistēmu Polijā. Šajā valstī skolēni 
mācības 1. klasē uzsāk jau 6 gadu 
vecumā, pirms tam pirmsskolā vienu 
gadu tiek sagatavoti skolai. Polijā 
jēdzienu „pamatskola” lieto, runājot 
par 1. – 6. klases skolēniem, bet 7. 
– 9. klases skolēni ir „ģimnāzisti”. 
Lai arī Latvijā šo jēdzienu izpratne 
atšķiras, vēlāk, piedaloties stundās, 
skolotāji pārliecinājās, kas saturs ir 
ļoti līdzīgs.

Varšavā skolotāji apmeklēja 125. 
skolu. Klasē mācās ap 30 skolēnu, 
pedagogi, vadot stundas, necenšas 
pārspīlēti izmantot dažādas tehno-
loģijas, piemēram, matemātikas 
stundā darbs notiek pie tāfeles un 
ar uzdevumu lapām. Mūsu skolotāji 
vēroja interesantu politikas stundu, 
kurā izmantotas dažādas mācību me-
todes: pētījums, diskusija, demons-
trēšana, situāciju analīze. Skolēniem 
bija izvirzīti skaidri un konkrēti 
uzdevumi, kurus viņi stundā pildīja. 

Savukārt fizikas stundā skolotājs 
tāfeli neizmanto nemaz, uzskatot, 
ka, stāvot ar muguru pret klasi, 
zaudē kontaktu ar bērniem. Darbs 
skolēniem bieži tiek saistīts ar reālo 
dzīvi. 20. martā visā skolā tika ak-
tualizēts daļējais saules aptumsums, 
kas tobrīd bija novērojams dabā.

Vērtīgu pieredzi Kuldīgas skolo-
tājiem sniedza sarunas ar Varšavas 
kolēģiem. Abpusēji gūta pieredze 
par mācību plānu, individuālo un 
mājapmācību, par skolas psihologa 
sniegto atbalstu skolēniem un arī 
skolotājiem. Polijā nav valsts ap-
maksātas interešu izglītības, kā tas ir 
Latvijā. Apmeklētajā skolā papildus 
mācību stundām tiek piedāvātas 
nodarbības vairākos mācību priekš-
metos, piemēram, ķīmijā, fizikā, 
matemātikā u.tml.

Jaunu pieredze un pozitīvu ie-
spaidu Kuldīgas novada pedagogi 
ieguva Kopernika zinātnes centrā, 
kurā bija iespēja gūt lieliskas idejas 
darbā ar skolēniem ne tikai mā-
cību stundās, bet arī ārpusstundu 
nodarbībās. Dienas noslēgumā pe-
dagogi apmeklēja planetārija izrādi 
„Kopernika debesis”, un, pateicoties 
jaunākajām tehnoloģijām, jutās kā 

Iepazīst ēku saglabāšanu Zviedrijā

Lauris Klestrovs (pa kreisi) iepazīstas ar siltināšanas materiālu kolekciju „naas” centrā, Zviedrijā.

saimniekotājiem un amatniekiem. 
Projekta ietvaros plānoti četri 
personāla mācību braucieni, lai 

vērotu darbu Zviedrijā un Nor-
vēģijā, kā arī apmeklētu kursus 
Turcijā un Itālijā.

Ināra OĻEna, 
Kuldīgas novada PIC vadītāja

janaS jāKOBSOnES foto

Skolotāji gūst pieredzi Varšavā

Varšavas 125. skolas skolēni praktiski darbojas ķīmijas laboratorijā.

kosmosā.
Braucienu organizēja Kuldīgas 

novada pašvaldība kā pateicību 

skolotājiem par ieguldīto darbu no-
vada izglītības kvalitātes un satura 
uzlabošanā.

LILITa maČTama, 
Izglītības nodaļas speciāliste

 EVIjaS HEnIŅaS foto

Šis mācību gads mūzikas skolā ir 
īpašs, jo aizrit Ernesta Vīgnera 
165. dzimšanas dienas un skolas 
70 gadu jubilejas zīmē, tāpēc 
jo lielāks prieks par audzēkņu 
panākumiem konkursos.

16. aprīlī Rojā notika I Vieglās 
un džeza mūzikas konkurss, kurā 
piedalījās ansambļi no Limba-
žiem, Ventspils, Kandavas, Rojas 
un citām Latvijas pilsētām. Mūsu 
skolu pārstāvēja skolotājas Līgas 
Aleksandras Jāvaldes vadītais sak-
sofonistu kvintets (Rebeka Jāvalde, 
Santa Burkevica, Kristīne Šķēle, 
Roberta Zariņa un Pauls Purviņš) 
un skolotājas Ingrīdas Jankovskas 

akordeonistu duets (Madara Man-
činska un Elīna Dieziņa). Sakso-
fonistu kvintets ieguva godpilno 
1. vietu, bet akordeonistu duets – 
pateicību par piedalīšanos.

10. aprīlī IX Mazpilsētu un lau-
ku mūzikas skolu 2. – 4. klavieru 
klašu audzēkņu konkursā Dobelē 
laureātu vidū bija arī mūsu skolas 
pianisti. 1. vieta – 3. klases audzēk-
nim Leonam Kļaviņam (skolotāja 
Larisa Gailīte), 3. vieta – Endijai 
Megnei (2. klase, sk. L.Gailīte) un 
Tomasam Alksniņam (3. klase, sk. 
L.Gailīte). Bet diploms par pieda-
līšanos – Sanijai Mēness (2. klase, 
skolotāja Māra Šlakorcina). Skolo-
tāja L.Gailīte atzina, ka konkurss ar 

katru gadu aug gan kvalitātē, gan 
kvantitātē un šogad tajā jau pieda-
lījās jaunie talanti no 21 pilsētas.

Nopietni izaicinājumi šajā mā-
cību gadā ir arī skolas kameror-
ķestrim (diriģente Velta Jūrmale). 
15. aprīlī kamerorķestris piedalījās 
V Kurzemes mūzikas skolu simfo-
nisko un kamerorķestru festivālā 
Tukumā. Tikai dažas dienas vēlāk – 
18. aprīlī jaunie mūziķi startēja 
tik nozīmīgajā XI Latvijas skolu 
jaunatnes Dziesmu un deju svētku 
simfonisko orķestru, stīgu orķestru 
un kamerorķestru konkursā Rīgā. 
Rezultātā  iegūta otrā pakāpe, un 
tas ir atzīstams sasniegums. Dzies-
mu svētkiem gatavojas arī koris 

„Cantus“ (diriģentes Maruta Rozīte 
un Maruta Grigale), kas piedalīsies 
garīgās mūzikas koncertā „Lūgšana 
Latvijai” Sv. Jāņa baznīcā.

Kā jau E.Vīgnera jubilejas gadā, 
īpaša uzmanība tiek pievērsta tautas 
dziesmām. 27. februārī izskanēja 
muzikālā pēcpusdiena „Mana tautas 
dziesma”, kurā savu prasmi, izdo-
mu un atraktivitāti tautas dziesmu 
dziedāšanā rādīja solfedžo gru-
pas (skolotājas M.Grigale, Stella 
Pavloviča, Vaira Leite). Skatītāju 
simpātiju balvu ieguva 7.a klase 
(skolotāja M.Grigale), suitu garā 
asprātīgi apdziedot skolu un sko-
lotājus. Otru pasākumu „Pavasara 
sadziedāšanās 2015” organizēja 

skolas pašpārvalde (Roberta Zariņa, 
Sindija Celma, Rebeka Jāvalde, 
Laine Āboliņa, Pauls Purviņš). 
Sadziedāšanās izdevās sirsnīga, 
aizraujoša, izzinoša, bet uzvarēja 
pianistu nodaļas komanda (Romija 
Vārpiņa, Elīza Karteļeva, Laura 
Freimane, Anna Kricka, Elizabete 
Rublāne). Noslēgumā gandarījums 
bija visiem. Paldies skolas pašpār-
valdei par ieguldīto lielo darbu un 
izdomu!

Nākamais būs skolotājas Mārītes 
Cinovskas izlolotais Mātes dienas 
koncerts 9. maijā 14.00 skolas zālē. 
Pavasara aktivitātes skolā turpinās!

VaIra LEITE, E.Vīgnera Kuldīgas 
mūzikas skolas skolotāja

Spraigs pavasaris mūzikas skolā
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Muzeja krājumā nonākušas 
netālu no Kuldīgas apbedījumā 
atrastās 9. – 10. gs. bruņurupuču 
saktas, kas liecina par vikingu 
klātbūtni šajā apkaimē.

Atradumi Veckuldīgas pilskalna 
apkaimē liecina, ka tālā senatnē 
Kuldīga bijusi viena no tām Latvijas 
vietām, ko iecienījuši skandināvu 
vikingi. „Skandināvu klātbūtne tur ir 
nepārprotami nolasāma,” informējot 
par atrastajām senlietām, pavēstīja 
arheologs Mārtiņš Lūsēns.

Norādes uz iespējamajiem uguns- 
kapiem šajā apkaimē bijušas jau 
30. gados, taču tagadējie atradumi 
ļāvuši tos precīzāk lokalizēt un vie-
tai piešķirt sargājošo arheoloģiskā 
pieminekļa statusu.

Pagaidām konstatēti divi uguns- 
kapi – kā vikingi, tā kurši mēdza 
savus mirušos sadedzināt, sārtam at-
dodot arī ieročus, rotas un, viņuprāt, 

Kuldīgas brīvdabas 
kinoteātris jau piekto 
vasaru Pilsētas dārzā 
piedāvā labu kino zem 
klajas debess un pilnīgi 
bez maksas.

Filmas varēs skatīties 
katru piektdienu un sestdienu stundu pēc saul-
rieta. Skatītāji ir ļoti dažādi, tāpēc programma 
iecerēta daudzkrāsaina – latviešu kino jaunumi 
un klasika, Eiropas un pasaules kinofestivālu 
zvaigznes, koncerti un laikmetīgā opera, video-  
māksla un animācija. Būs arī īpašas lekcijas un 
tikšanās ar autoriem. 

KrISTa janSOnE, 
„Goldingen Knight Cinema” projekta vadītāja

Kuldīgas vecajā rātsnamā notika 
svinīgs vēsturiskā manteļskur-
steņa atjaunošanas pasākums – 
Kuldīgas novada Domes vadība, 
būvnieki, vecā rātsnama iemīt-
nieki un pārējie restaurācijas 
projektā iesaistītie manteļskur-
stenī iemūrēja kapsulu ar vēstī-
jumu nākamajām paaudzēm un 
īpašus Kuldīgas ķieģeļus.

„Šodien sākam atjaunot nama 
dvēseli, jo šai ēkai ir gara un sena 
vēsture. Gadsimtu gaitā nama 
funkcijas ir mainījušās, tas piedzī-
vojis daudz pārmaiņu. Tagad, kad 
nolemts ēku restaurēt un uzlabot 
apstākļus tā iemītniekiem, mērķis 
bija atjaunot namu pēc iespējas 
precīzāk 18. gadsimta otrai pusei, 
jo šajā laikā tika izņemti man-
teļskursteņi,” klātesošos uzrunāja 
Kuldīgas novada pašvaldības 
Kultūras nodaļas vadītāja, pro-
jekta „Kuldīgas vecā rātsnama 
restaurācija un tā kultūras pakal-
pojumu kvalitātes un pieejamības 
uzlabošana” projekta vadītāja 
Dace Reinkopa. Nams bijis ba-
gāts – ar divām ieejām un diviem 

manteļskursteņiem, kuri pēc re-
konstrukcijas iegūs funkcionālu 
un simbolisku nozīmi. Šī telpa būs 
viena no galvenajām asīm, ap kuru 
griezīsies visi radošie procesi. „Tā 
ir veiksmīga un pareiza atgriešanās 
pie nama autentiskuma,” atzīmēja 
D.Reinkopa.

Savukārt Kuldīgas novada Do-
mes priekšsēdētāja Inga Bērziņa 
pauda lepnumu par iespēju saglabāt 
vēl vienu nozīmīgu vecpilsētas ēku: 
„Šī ēka ir vēsturiska, bet mēs uz to 
lūkojamies ne tikai kā uz vēsturi – 
tā ir vērtība, kas tiek izmantota un 
vajadzīga mums arī šodien. Būtībā 
tagadne ir tā, kurā atspoguļosies 
vēsture, kas ir bijusi Kuldīgā cauri 
gadu simtiem.”

Vecā rātsnama būvniecību no-
drošina SIA „Ostas celtnieks”. 
Uzņēmuma valdes priekšsēdētājs 
Konstantīns Bursakovskis izteica 
gandarījumu par iespēju atjaunot 
vēsturisko ēku: „Šobrīd atrodamies 
pašā ceļa sākumā, un tas mums 
būs ļoti atbildīgs projekts, jo ēkai 
jāatgūst sākotnējais izskats un jā-
ataino tā arhitekta ideja, kurš cēlis 
šo māju.”

Vienā no tūristu iecienītākajām 
vietām – Pils ielā, iepretim res-
torānam „Bangerts” – ierīkots 
stacionārs ainavu tālskatis, kurā 
ikviens bez maksas var vērot 
vimbu lidojumu Ventas rumbā.

Tālskatis ir grozāms 360 grādu 
leņķī, tādēļ vērot var upes tecējumu 
starp seno ķieģeļu tiltu un Ventas 
rumbu, kā arī citus dabasskatus. Šis 
apskates objekts tūristiem un inte-
resentiem bez maksas būs pieejams 
turpmākos pāris gadus.

Ar Kurzemes plānošanas reģiona 
vadību un 39 Latvijas un Igauni-
jas partneru atbalstu tiek ieviests 
projekts „Ūdenstūrisma kā dabas 
un aktīva tūrisma komponentes 
attīstība Latvijā un Igaunijā” jeb 
„Riverways”. Projekta, kas tiek 
īstenots Igaunijas – Latvijas pār-

robežu sadarbības programmas 
ietvaros, mērķis ir uzlabot apstākļus 
ilgtspējīga ūdenstūrisma attīstībai un 
paaugstināt ūdenstūrisma konkurēt-
spēju Latvijā un Igaunijā.

SIGnETa rEImanE, 
sabiedrisko attiecību speciāliste

EDuarDa DamBErGa foto

15. – 16. maijā „Struņķukrogs” 
Padures pagastā ģimenes ar 
bērniem, skolēnus un citus 
interesentus aicina uz ikgadējo 
pasākumu „Meža ABC”.

Šogad pirmo reizi Latvijā notiks 
medību suņu parāde. Bērni un pieau-
gušie varēs piedalīties aizraujošajās 
Aivara Bergmaņa meža spēlēs. 
Pastaigāties pa koku galotnēm 
piedāvās kokkopji – arboristi; būs 
iespēja vērot koku gāšanas paraug-
demonstrējumus, meža teātri, kā arī 
iepirkties zaļajā tirdziņā, aplūkot 
izstrādājumus no meža materiāliem 
un pie ugunskura nobaudīt zupu.

15. maijā 10.00 – 16.00 būs pasā-
kums skolēniem, kurā iepazīstinās, 
ieinteresēs un izglītos bērnus no 
Kuldīgas, Skrundas, Alsungas, Sal-
dus, Aizputes, Liepājas, Ventspils, 
Talsu, Tukuma, Brocēnu un citiem 
novadiem par meža audzēšanas ciklu 
un procesiem mežā. Jau šobrīd pie-
teikušies vairāk nekā 2000 skolēnu.

16. maijā 10.00 – 18.00 pasākums 

rosinās meža īpašniekus uz aktivitā-
tēm, sniegs pozitīvu piemēru meža 
apsaimniekošanā, ģimenēm piedāvās 
aktīvu atpūtu. Darbošanās veicinās 
savstarpējo sadarbību ar uzņēmu-
miem, meža īpašniekiem un citiem 
interesentiem, parādot apmeklētājiem 
meža nozares attīstību un daudzveidī-
bu, tās lielo nozīmi un vērtību Latvijā.

Pasākumu rīko meža īpašnieku 
biedrība „Meža konsultants” kopā 
ar vairāk nekā 50 uzņēmumiem un 
organizācijām.

„Meža konsultants” darbojas 
Kuldīgas novadā, un viens no bied-
rības darbības mērķiem ir informēt 
un izglītot sabiedrību par mežā 
notiekošajiem procesiem.    

„Meža ABC” – pasākums lieliem 
un maziem, iesācējiem un pieredzes 
bagātiem,  visiem, kas mīl dabu! Vi-
siem, kuri vēlas iepazīt, pasmaržot, 
pagaršot, sajust, ieraudzīt un saprast 
norises mežā!

SIGITa VaIVaDE, 
pasākuma „meža aBC” vadītāja

Kuldīgas vecajā rātsnamā 
iemūrē vēstījumu

Kuldīgas novada Do-
mes priekšsēdētāja Inga 

Bērziņa un SIa „Ostas 
celtnieks” valdes priekš-

sēdētājs Konstantīns 
Bursakovskis (pa kreisi) 

mūrnieka Vara Bredovska 
uzraudzībā vēsturiskajā 

manteļskurstenī iemūrēja 
kapsulu ar vēstījumu 

nākamajām paaudzēm.

Kuldīgas vecā rātsnama rekons-
trukcija aizsākās šī gada februārī. 
Tas ir valsts nozīmes arhitektūras 
piemineklis un nozīmīga Kuldīgas 
vecpilsētas kultūras mantojuma 
daļa. Demontētais kārniņu jumta 
segums ir notīrīts un šobrīd tiek 
montēts atpakaļ. Jumta koka kons-
trukcijas ir apstrādātas, tiek montēts 

jumta labojums un vienlaikus tiek 
likti jaunie māla kārniņi. Alekšupītes 
pusē ir atjaunots laukakmens mūris, 
bet upes gultnē izveidota aizsarg- 
barjera. Ēkas iekšpusē demontē 
grīdu un nokaļ sienu apmetumu, tiek 
gatavoti logi un durvis.

Ēka ir nozīmīga kā pilsētbūv-
niecības paraugs un tradicionālo 

kultūras vērtību radīšanas vieta, jo 
tajā darbojas Kuldīgas aktīvās atpū-
tas centrs, Tautas lietišķās mākslas 
studijas „Varavīksne” un „Ķocis”, kā 
arī pensionāru rokdarbu veikaliņš un 
radošā fotostudija.

SIGnETa rEImanE, 
sabiedrisko attiecību speciāliste

EDuarDa DamBErGa foto

Ventas krastā ierīkots 
ainavu tālskatis

Pils ielā uz-
stādīts stacio-
nārs ainavu 
tālskatis.

Brīvdabas kino sāk piekto sezonu
PrOGramma maIjā
1. maijā 22.00 – „Sapņu komanda 1935”; rež.  A.Grauba (2012)
2. maijā 22.00 – „4. maija republika”; rež. A.Cilinska (2014)
8. maijā 22.00 – „Sprīdītis”; rež. G.Piesis (1985)
9. maijā 22.30 – „Īsa pamācība mīlēšanā”; rež. I.Krenbergs (1982)
15. maijā 22.30 – „Kaimiņu trokšņi” („O Som ao Redor”); rež. Klebers 
Mendosa Fiļju (Kleber Mendonça Filho) (2012)
16. maijā 22.30 – animācijas filma „Zelta zirgs”; rež. R.Kalnaellis (2014)
22. maijā 23.00 – „Sliktie mati” („Pelo Malo”); rež. Mariana Rondona (
Mariana Rondón) (2013)
23. maijā 23.30 – VELONAKTS KINO IZLASE
29. maijā 23.00 – „Rīgas sargi”; rež: A.Grauba (2007)
30. maijā 23.00 – „Kā Tev klājas, Rūdolf Ming?”; rež. R.Rubīns (2010)
„Goldingen Knight Cinema” seansus ar Kuldīgas novada pašvaldības 
atbalstu rīko Kuldīgas novada muzejs.

uz tikšanos Kuldīgas Pilsētas dārzā!

„Meža ABC” – visiem, 
kas mīl dabu

Kuldīgas teritorijā 
dzīvojuši vikingi

aizkapa dzīvei vajadzīgās sadzīves 
lietas. Kuldīgā unikālākais atradums 
ir divas skandināviem raksturīgās tā 
sauktās bruņurupuču saktas. Bronzas 
saktas reiz rotājušas zelta vai sudraba 
inkrustācijas. Uz saktām redzami 
stilizēti altāri un lauvu attēli.

KrISTa janSOnE, mārketinga un 
izglītības nodaļas vadītāja 

Publicitātes foto

Veckuldīgas pilskalnā atrastas 
9. – 10. gs. bruņurupuču saktas.
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Iedzīvotāju sapulces pagastos

Iedzīvotāju sapulcē Ēdolē sa-
nākušie aktīvi pauda viedokli 
par pagastā notiekošo un uzde-
va jautājumus novada Domes 
priekšsēdētājas vietniekam 
Aleksandram Langem, pagasta 
pārvaldniecei Andai Uplejai 
un SIA „Kuldīgas komunālie 
pakalpojumi” (KKP) namu 
apsaimniekotājai Kristīnei 
Silvestrovai.

Pārvaldniece pastāstīja par si-
tuāciju pagastā, plānotajiem dar-
biem un iecerētajiem pasākumiem. 
A.Upleja pauda gandarījumu par to, 
ka darbību uzsākusi interešu kopa 
„Vaidelote”, kā arī uzteica pagasta 
jauniešu sarosīšanos.

Sapulcē izvērtās diskusija par 
rotaļlaukumu Dārza ielā – kāda 
iedzīvotāja sūdzējās, ka pirms pā-
ris gadiem uzstādītās iekārtas jau 
daļēji sabojātas, bet citi iebilda, ka 
iekārtas diemžēl bojā pašu pagasta 
bērni un pat pieaugušie. A.Upleja 
skaidroja, ka iepirkuma rezultātā 
uzstādītās rotaļu iekārtas diemžēl 
nav īpaši izturīgas, dažas sabojātas 
tiktāl, ka nav labojamas, tāpēc tās 
plānots noņemt. Vairākkārt mainīti 
arī sabojātie tīkli basketbola gro-
ziem un futbola vārtiem.

Iedzīvotāji bija sašutuši arī par 
to, ka bērni apzināti ar akmeņiem 
metot pa šobrīd neizmantotās bēr-
nudārza ēkas logiem. Pārvaldniece 
stāstīja, ka pagasta darbinieki aiz-
dara sabojātos logus, kā arī runā 
ar vainīgo bērnu vecākiem. „Bet 
arī vecāku attieksme ir dažāda,” 
piebilda A.Upleja.

Sūdzības bija arī par ceļu greide-
rēšanas kvalitāti. A.Lange atbildēja, 
ka sūdzību nodos KKP, kas veic 
greiderēšanu, kā arī piebilda, ka 
iegādāts jauns greiders un situācijai 
vajadzētu uzlaboties. Viedokļi at-
šķīrās arī par to, vai naktī būtu jādeg 
āra apgaismojumam – atbildot uz 
jautājumu, kāpēc apgaismojumu 
izslēdz, A.Upleja skaidroja, ka 
iepriekš iedzīvotāji sūdzējušies, ka 
āra apgaismojums nakts laikā lieki 
tērē līdzekļus, bet, ja iedzīvotāji 
uzskata, ka apgaismojumam jādeg 
visu nakti, to var mainīt.

Jautājumi iedzīvotājiem bija arī 
par namu un atkritumu apsaimnie-
košanu, atbildes uz tiem sniedza 
KKP pārstāve.

KrISTĪnE DuĻBInSKa, 
mārketinga un sabiedrisko 
attiecību nodaļas vadītāja

Kabiles pagasta iedzīvotāju 
sapulcē aktuālākais jautājums 
bija par neizbraucamajiem un 
bedrainajiem ceļiem, kas bažīgus 
dara ne vien pagasta ļaudis, bet 
arī citus autobraucējus.

Kuldīgas novada Domes priekš-
sēdētāja Inga Bērziņa klātesošos 
informēja par rīcību saistībā ar 
Kabiles autoceļu. Satiksmes minis-
trijai ir nosūtītas fotogrāfijas, kurās 
redzams pašreizējais Kabiles auto-
ceļa stāvoklis ar neizbraucamajām 
bedrēm. Tā kā šis ceļš, kurš ved cauri 
Kabiles centram, ir VAS „Latvijas 
Valsts ceļi” īpašums, pašvaldība nav 
tiesīga veikt kaut kādas darbības, lai 
ceļa stāvokli uzlabotu. „Ja ne šogad, 
tad cerēsim, ka nākamgad šo ceļu 
salabos,” teica I.Bērziņa. 

No iedzīvotājiem izskanēja ie-
rosinājums nākamā gada budžetu 
veidot kopīgi, piedāvājot idejas par 
prioritārajiem darbiem. Uz to priekš-
sēdētāja aicināja iedzīvotājus veidot 
konsultatīvo padomi, lai kopīgi ar 
pašvaldības pārstāvjiem varētu iz-
skatīt iedzīvotāju piedāvātos priekš-
likumus un lemt par svarīgāko.

Pagasta pārvaldes vadītājs Tāl-
valdis Bergmanis sanākušos infor-
mēja par nākotnes plāniem – lai 
gājējiem būtu satiksmes drošība 

Kurmāles pagasta iedzīvotāji 
ikgadējā sapulcē ar Kuldīgas 
novada pašvaldības vadību 
pārrunāja daudzus neskaidrus 
jautājumus gan par ceļu remon-
tiem un vides uzlabošanu, gan 
komunālo apsaimniekošanu.

Pagasta pārvaldes vadītāja Dace 
Gūtmane klātesošos informēja par 
paveikto 2014. gadā – ir sakārtots 
piebraucamais ceļš un salabots jumts 
bērnudārzam, atjaunota tualete, 
veikti vairāku ceļa posmu remonti, 
mainītas caurtekas. Kā viens no 
lielākajiem darbiem tika minēta 
lietusūdens un kanalizācijas sistēmas 
sakārtošana Priedainē. Uz jautājumu, 
kad tiks remontēts ceļš Upīškalnā, 
D.Gūtmane atbildēja, ka šim ceļa 
posmam ir izstrādātas vairākas tāmes 
ar iespējamiem remonta variantiem, 
kurš no tiem tiks realizēts, atkarīgs 
no finansiālajām iespējām. Risinās 
arī jautājumu par estrādes tālāko 
likteni, jo pašreizējā stāvoklī tā pa-
stāvēt nevar – jumta konstrukcijas ir 

bojātas un apdraud cilvēku dzīvību.
Kuldīgas novada Domes priekš-

sēdētājas pirmais vietnieks Viktors 
Gotfridsons pagasta ļaudis informē-
ja, ka izglītības jautājums ir aktuāls 
visos pagastos, un norādīja, ka skola 
Vilgālē netiks likvidēta. „Kamēr 
būs skolēni, kas tur mācās, skolai ir 
jābūt,” sacīja V.Gotfridsons. 

Iedzīvotāji bija nesaprašanā par 
daudzdzīvokļu māju kopējā ūdens-
skaitītāja rādījumu nesakritību ar 
rādījumiem, kas apkopoti no dzī-
vokļiem. SIA „Kuldīgas komunā-
lie pakalpojumi” (KKP) pārstāve 
Kristīne Silvestrova aicināja dzī-
vokļu īpašniekus ūdensskaitītāja 
rādītājus noziņot līdz katra mēneša 
5. datumam, tas varētu samazināt 
kopējā ūdensskaitītāja nesakritības 
kļūdu. „Protams, problēma ir arī 
ļaunprātīgie iedzīvotāji, kuri norā-
da nepareizus rādītājus,” atzīmēja 
K.Silvestrova. Uz jautājumu, kādēļ 
namu apsaimniekošanas izmaksas ir 
tik dārgas, K.Silvestrova atbildēja, 

Ikgadējā sapulcē Pelču pagas-
tā sanākušos uzrunāja un uz 
jautājumiem atbildēja novada 
Domes vadība, SIA „Kuldīgas 
komunālie pakalpojumi” (KKP) 
pārstāvis un pagasta pārvaldes 
darbinieki.

Pagasta pārvaldniece Dace Cie-
lava lepojas, ka Pelči ir ekonomiski 
aktīvs pagasts, kurā notiek daudz 
nekustamā īpašuma pārdošanas da-
rījumu, cilvēki ceļ mājas, apstrādā 
zemi.

Pārvaldniece pastāstīja, ka pērn 
asfaltēta Ozolkalnu ceļa daļa, iespēju 
robežās uzlabots ceļa segums Ābeles 

ciemā un Pelču centrā. Ābeles ciemā 
situācija ar ceļu kvalitāti ir proble-
mātiska – ceļi sākotnēji nav veidoti 
tādai noslodzei, tāpēc nepieciešami 
būtiski uzlabojumi. Pelču centrā uz-
labots apgaismojums un uzstādītas 
novērošanas kameras, kas ļāvušas 
noķert postītājus. Nepatīkamus brī-
žus sagādā iedzīvotāju negodprātīgā 
rīcība, veidojot nelegālas atkritumu 
izgāztuves vietējos mežos. Pagasts 
aktīvi strādās, lai mājsaimniecībām 
būtu līgumi par atkritumu izvešanu. 

D.Cielava uzsvēra, ka pārval-
des kolektīvs strādā vienoti un var 
uzteikt katru darbinieku: „Mēs 

strādājam, lai cilvēkiem būtu prieks 
braukt uz Pelčiem, patiktu te dzīvot. 
Un, ja kādreiz nesanāk, esam gatavi 
saņemt arī piparus.” Ar savas noza-
res aktualitātēm iedzīvotājus iepa-
zīstināja pagasta sociālā darbiniece, 
bibliotēkas vadītāja un kultūras 
nama vadītāja.

Sanākušie iedzīvotāji jautāja, 
kāpēc rēķini nāk vēlu un kur tiek 
izmantota iedzīvotāju maksātā ap-
saimniekošanas nauda. KKP namu 
apsaimniekotājs Matīss Upītis skaid-
roja, ka apsaimniekotājam vispirms 
jāsaņem kopējie rēķini par siltumu, 
ūdeni un koplietošanas elektrību, 

tāpēc reizēm rēķinu izrakstīšana 
iedzīvotājiem kavējas. Savukārt 
detalizētu atskaiti par to, kādiem 
mērķiem izlietota apsaimniekoša-
nas nauda, iespējams saņemt KKP 
birojā, kā arī jau pavisam drīz katrs 
savā rēķinā varēs atrast informā-
ciju par būtiskākajiem tēriņiem un 
veiktajiem darbiem. Vēl iedzīvotāji 
sūdzējās par to, ka netiek sasauktas 
apsaimniekošanas sapulces. M.Upī-
tis skaidroja, ka apsaimniekotājam 
nav pienākuma iniciēt sapulces, 
iniciatīvai jānāk no iedzīvotājiem.

Iedzīvotāji no Ābeles ciema 
sūdzējās par biežu elektrības raustī-

šanos un atslēgšanos, kā arī intere-
sējās par apgaismojuma ierīkošanu 
ciema centrālajā ielā. Pārvaldniece 
pastāstīja, ka VAS „Latvenergo” ie-
plānojusi elektrotīklu rekonstrukciju 
Ābeles ciemā, kas, cerams, situāciju 
atrisinās. D.Cielava skaidroja, ka 
pašvaldība uz „Latvenergo” sta-
biem apgaismojuma lampas izvietot 
nedrīkst, līdz ar to apgaismojums 
Ābeles ciemā būtu jāprojektē un 
jāizbūvē no jauna, bet tam šobrīd 
nepietiek līdzekļu.

KrISTĪnE DuĻBInSKa, 
mārketinga un sabiedrisko 
attiecību nodaļas vadītāja

risinās Kurmāles pagasta 
estrādes likteni

ka izmaksas ir ļoti samērīgas, bet, 
ja kādus neapmierina tas, ka namu 
apsaimnieko KKP, māju iedzīvotāji 

var lemt paši apsaimniekot savus 
namus un rūpēties par to stāvokli 
un remontiem.

EVITaS PĒTErSOnES, Kuldīgas 
novada Domes priekšsēdētājas 

vietnieka palīdzes teksts un foto

Kurmāles pagasta sociālā darbiniece agrita Svilpe (stāv) aicināja pensionārus ar mazām pensijām izmantot pabalstus.

Prioritāte Kabilē – sakārtoti ceļi

Kabiles centrā, jāizbūvē gājēju ce-
liņš un pāreja pie kultūras nama. 
Arī šis jautājums ir VAS „Latvijas 
Valsts ceļi” kompetencē, un pārrunas 
nenorit tik raiti, kā gribētos. Vadītājs 
aicināja arī iedzīvotājus būt aktīviem 
un līdzdarboties pagasta sakopšanā 
un labiekārtošanā, kā arī lūdza būt 
saudzīgiem pret ceļiem, nebojāt 
tos ar smago tehniku un neaizbērt 
grāvjus.

Iedzīvotāji izteica neapmierinā-
tību par pašvaldības saistošajiem 

noteikumiem, „Par palīdzību dzī-
vokļa jautājumu risināšanā Kuldīgas 
novadā”, norādot, ka ir negodīgi, ja 
labu, izremontētu dzīvokli piešķir 
maznodrošinātajiem un cilvēkiem, 
kas nemaksā maksājumus, bet jauna-
jām ģimenēm ar bērniem dzīvokļus 
nepiešķir. Priekšsēdētāja ieteica 
izskatīt iespēju dzīvokli iegādāties 
izsolē.

EVITaS PĒTErSOnES, Kuldīgas 
novada Domes priekšsēdētājas 

vietnieka palīdzes teksts un foto

Kabiles pagasta pārvaldes vadītājs Tālvaldis Bergmanis iedzīvotājiem pastās-
tīja par paveiktajiem un plānotajiem darbiem pagastā.

Ēdolē karstas diskusijas

Pelči – ekonomiski aktīvs pagasts



7

SPOrTa PaSāKumI maIjā

2015. gada 29. aprīlis

30. aprīlī 12.00 Kuldīgas kultūras centrā – labāko 
skolēnu pieņemšana pie Kuldīgas novada Domes priekš-
sēdētājas Ingas Bērziņas. Koncerts.

30. aprīlī 16.00 programmas „Kā tur īsti bija” pa-
sākums Kuldīgas novada muzejā. Piedalās „4. maija 
deklarācijas kluba” biedrs, Kuldīgas novada Domes 
priekšsēdētājas vietnieks Aleksandrs Lange.

1. maijā 22.00 „Goldingen Knight Cinema” – spēl-
filma „Sapņu komanda”.

2. maijā 22.00 „Goldingen Knight Cinema” – doku-
mentālā filma „4. maija republika”. Tās scenārija autors 
ir Jānis Domburs, režisore Antra Cilinska. Filma pievēr-
šas Latvijas kino tikpat kā neskartam posmam – visjau-
nāko laiku vēsturei, pētot demokrātijas un kapitālisma 
dubultspēles kopš neatkarības atjaunošanas.

4. maijā 16.00 Sv. Katrīnas baznīcā – svētku koncerts. 

Piedalās LNO kamerorķestris un kamerkoris „Rāte”. 
Diriģents Mārtiņš Ozoliņš.

4. maijā 17.30 Kuldīgas Mākslinieku rezidences 
galerijā (Pils ielā 2) – izstāde „30 no 30”. Izstādē at-
spoguļota Latvijas laikmetīgās mākslas ģenēze no 1990. 
gada līdz mūsdienām, kurā piedalīsies 30 mākslinieki, tai 
skaitā Kristaps Ģelzis, Andris Eglītis, Andris Vītoliņš, 
Katrīna Neiburga, Miķelis Fišers, Krišs Salmanis, Ojārs 
Pētersons un citi.

Kuldīgas Galvenā bibliotēka piedāvā  virtuālo izstādi 
„Toreiz bijām vienoti sajūtās”. 1990. gada 4. maijs – 
Latvijas Republikas Neatkarības deklarācijas pasludi-
nāšanas diena.

Mākslas namā izstādes: izstāžu zālē –  „Latvijas ma-
zās Gaismas pilis”; galerijā –  Laura Mīlbreta „Kanādā 
tapušās miniatūras”.

No 10. līdz 12. aprīlim Kuldīgā 
un pirmoreiz Latvijā notika 
1. atklātās Baltijas valstu starp-
tautiskās boccia sacensības. 

Sacensībās piedalījās komandas 
no Ukrainas, Lietuvas, Igaunijas un 
Latvijas. Pirmajā dienā notika dalīb-
nieku testēšana (divizionēšana), viņi 
tika sadalīti divīzijās atbilstoši savām 
fiziskajām spējām, pēc tam bija 
tikšanās ar Kuldīgas novada Domes 
priekšsēdētāju Ingu Bērziņu, Ventas 

rumbas apmeklējums, fotoorientēša-
nās un ekskursija pa Kuldīgu.

Otrajā dienā finālsacensībās tika 
izspēlētas 14 spēles, bet dienas 
noslēdzošā bija zvaigžņu spēle. 
Policijas koledžas kadeti guva pir-
mo spēles pieredzi sacensībā ar SO 
izlasi (UA, LT, EST, LV), kas ar 3:1 
uzvarēja kadetus. 

Pasākumā bija ne tikai sacensī-
bas, bet darbojās arī radošās darb-
nīcas. Kopā ar Valsts policijas Kur-

zemes reģiona pārvaldes iecirkņa 
darbiniekiem skatītāji un sportisti 
varēja piedalīties spēlēs, pārbaudīt 
savas zināšanas par drošības notei-
kumiem uz ielas.

Sacensības organizēja Latvijas 
Speciālā olimpiāde sadarbībā ar 
Speciālo sporta centru un Pelču 
internātpamatskolu-attīstības centru.

naDIja STraZDIŅa, 
boccia sacensību organizatore

Solatvia arhīva foto

autobraucēju zināšanai
10. maijā SEB kalnu divriteņu sacensību laikā no 

12.00 līdz 16.30 tiks slēgta satiksme Pētera ielā, Vents-
pils ielā līdz Policijas ielai, Policijas ielā, Baznīcas ielā 
līdz vecajam tiltam, kā arī vecais tilts.

Atvainojamies par sagādātajām neērtībām!

Izcīnīs Vārmes kausu 
florbolā

2. maijā 10.00 Vārmes sporta hallē notiks Vārmes 
kausa izcīņa florbolā.

Turnīrā bez mājinieku komandas piedalīties aicināti 
florbolisti no Šķēdes pagasta (Saldus novads), Kuldīgas, 
Aizputes (komanda „Livonija”), Grobiņas novada, 
Tērvetes novada un Jelgavas. Uzvarētājus apbalvos ar 
medaļām un kausiem, būs arī speciālās balvas „Labā-
kais spēlētājs” un „Labākais vārtsargs”.

Vārmes kausa izcīņa florbolā pagastā notiek jau 
ceturto gadu. Un ik reizi šīs sacensības sporta hallē 
pulcē florbolistus no dažādiem Latvijas novadiem, kā 
arī daudzus līdzjutējus.

LELDE OSE, Vārmes pagasta pārvaldes vadītāja

Vasara var sākties tikai tad, kad 
esi piedalījies auto piedzīvojumā 
„Dullā maijvabole”, ka šogad 
jau sesto reizi izlidos 30. maijā.

Aizraujoša auto orientēšanās 
ar interesantiem uzdevumiem pa 
skaistākajiem Kuldīgas un kaimiņu 
novadu ceļiem – bilžu un kontrol-
punkti, rallijzupa „Soļarka”, tusiņš 
ar draugiem, kaimiņiem, radiem 

un ģimenēm! Ātrumu atkarīgie lai 
atpūšas – tās nav ātrumsacīkstes, bet 
izklaide un piedzīvojums!

Starts 9.00 pie Padures klēts.
Pieteikšanās pasākumam no 

5. maija e-pastā: dullamaijvabole@
inbox.lv, tad sekosiet norādēm. Pla-
šāka informācija par tālr. 26550695.

Vietu skaits ir ierobežots, tāpēc 
piesakieties savlaicīgi.

Kuldīgā notika starptautiskas 
boccia sacensības

Boccia sacensību dubultspēlē 1. vietu izcīnīja komanda no Latvijas, 2. vietā atstājot igauņus, bet trešie palika lietuvieši.

Latvijas republikas neatkarības deklarācijas 
atjaunošanas dienai veltītie pasākumi

1.V 11.00 Kuldīgas novada atklātais čempionāts basketbolā 
 vīriešiem; KNSS sporta nams, Virkas iela 13, Kuldīga
1.V 14.00  LJČ fināls volejbolā D-1 grupā zēniem; 
 KNSS halle, Piltenes 25, Kuldīga
2.V 10.00  LJČ fināls volejbolā D-1 grupā zēniem; 
 KNSS halle, Piltenes iela 25, Kuldīga
2.V 11.00 J.Baukša piemiņas kauss riteņbraukšanā, individuālais 
 brauciens; Snēpele, Kuldīgas novads
2.V 17.00  J.Baukša piemiņas kauss riteņbraukšanā, kritērija 
 brauciens; starts un finišs Pilsētas laukumā, Kuldīga
3.V 11.00  LJČ fināls volejbolā B-2 grupā zēniem; 
 KNSS halle, Piltenes iela 25, Kuldīga

3.V 12.00  LJČ fināls volejbolā D-2 grupā meitenēm; 
 KNSS manēža, Dzirnavu iela 13, Kuldīga
3.V 11.00  „Baltais cerību kauss” riteņbraukšanā, grupas brauciens; 
 starts un finišs Aizputes ielā, Kuldīga
4.V 10.00 LJČ fināls volejbolā B-2 grupā zēniem; 
 KNSS halle, Piltenes iela 25, Kuldīga
4.V 11.00  Kuldīgas novada atklātais čempionāts basketbolā 
 vīriešiem; KNSS sporta nams, Virkas iela 13, Kuldīga
6.V 16.00  Orientēšanās seriāla „Taciņas 2015” 5. kārta; Mežvalde
9.V 11.00  Kuldīgas novada atklātais čempionāts basketbolā 
 vīriešiem; KNSS sporta nams, Virkas iela 13, Kuldīga

Nebremzē – „vabolē”!

uzmanību, autobraucēji!
J.Baukša piemiņas sacensību laikā 2. maijā no 11.00 

līdz 17.00 satiksmei tiks slēgts ceļa posms Snēpele – 
Ieras. No 16.30 līdz 19.00 tiks slēgta satiksme Piltenes 
ielā no Vītolu ielas līdz Liepājas ielai, Smilšu iela līdz 
Mālu ielai, Mālu iela līdz Vītolu ielai, Vītolu iela līdz 
Piltenes ielai.

Atvainojamies par sagādātajām neērtībām!



ĒDOLĒ
1. – 8. maijā bibliotēkā – Alsungas ke-

ramikas pulciņa dalībnieku darbu izstāde.
1. – 10. maijā kultūras namā – Padures 

audēju darbu izstāde.
9. maijā 19.00 kultūras namā – labda-

rības koncerts „Mazajai sirsniņai”, kurā tiks 
vākti līdzekļi divgadīgajai ēdolniecei Marijai 
Rudzītei retas ādas slimības ārstēšanai un 
ģimenes atbalstam. Koncertā piedalīsies 
dziedātāja Ance Krauze ar meitu Elzu, ģi-
tārists, raidījuma „Radīti mūzikai” uzvarētājs 
Miks Akots, mūzikas skolas audzēknes 
Ilva un Sintija no Rendas, jauniešu duets 
no Jelgavas un Ēdoles pagasta dejotāji 
un dziedātāji.

12. – 31. maijā bibliotēkā – Gudenieku 
valsts sociālās aprūpes centra klientu 
darbu izstāde.

GuDEnIEKOS
Maijā Gudenieku kultūras namā – Aiva-

ra Brenča gleznu izstāde.
14. maijā 14.00 Turlavas seniori ielūdz 

Gudenieku pagasta seniorus uz pavasara 
balli. Dalību pieteikt pa tālr. 29266724.

KaBILĒ
Līdz 29. maijam Kabiles bibliotēkā – 

Ingas Pūces gleznas.
2. maijā 13.00 saieta namā „Sencis” – 

ansambļu draudzības koncerts „Zied pava-
saris Latvijā”. Īpašie viesi – Rīgas kultūras 
pils „Ziemeļblāzma” sieviešu koris „Daiļra-
de”. Pēc koncerta dejas spēlēs Vilis. Ieeja 
uz balli –  EUR 2; līdzi ņemt groziņu. Vietas 
rezervēšana pie galdiņa pa tālr. 25618976. 

9. maijā 19.00 saieta namā – deju ko-
lektīvu sadraudzības koncerts „Sadejojam 
Kabilē”. Piedalās deju kolektīvi no Kabiles, 
Kandavas, Skrundas, Snēpeles, Dundagas 
un daži dziedošie draugi. 

KurmāLĒ
6. jūnijā kurmālnieki aicināti ekskursijā 

uz Līgatni – padomju slepenais bunkurs, 
ekskursija pa Līgatni, Vienkoču parks. 
Pieteikties pa tālr. 29257707.

10. maijā 14.00 sporta klubā „Poli-
gons” – E.Berklava piemiņas plāksnes 
atklāšanas koncerts. Ieeja – brīva. Pirms 
koncerta 11.00 no Pilsētas laukuma kursēs 
autobuss uz Airītēm.

LaIDOS
1. maijā 18.00 Laidu skolas zālē – Vikto-

ra Zemgala koncertprogramma „Tikai Tev”. 
Ieeja – bez maksas. Autobuss no Sermītes 
17.20, no Vangas – 17.25.

9. maijā 18.00 Laidu skolas zālē – 
Snēpeles amatierteātra izrāde – Neretieša 
„Kam tiks Pičs?”.  Ieeja – bez maksas. Auto-
buss no Sermītes 17.20, no Vangas – 17.25.

PaDurĒ
Maijā bibliotēkā – Kuldīgas Alternatīvās 

sākumskolas Padures filiāles pirmsskolas 
izglītības 5 – 6 gadus veco bērnu grupas 
radošo darbu izstāde „Mana bibliotēka”; lite-
ratūras izstāde, veltīta Aspazijai un Rainim 
„...kā pukstiens tavu sirdi mīl – es mīlu tevi”.

11. maijā 18.00 Padures pagasta 
pārvaldē – Ineses Prisjolkovas seminārs 
„6. čakras līdzsvarošana” – par intuīciju, 
viedumu, paļaušanos uz savu iekšējo gud-
rību; „7. čakras līdzsvarošana” – par spēka 
un dvēseles kanāla atvēršanu, tīrīšanu un 
audzēšanu. Pieteikšanās: visock@inbox.lv.

PELČOS
2. maijā 16.00 tautas namā – Zumba 

fitnesa nodarbības. Pirmā nodarbība – bez 
maksas, katra nākamā – EUR 3.

6. maijā 17.00 „Pagrabiņā” – novusa 
turnīrs jauniešiem.

13. maijā 17.00 „Pagrabiņā” – krustvār-
du mīklas. 

16. maijā 15.00 laukumā pie tautas 
nama – pasākums ģimenes dienai „Mam-

ma, tētis un es”. Jautras un sportiskas 
aktivitātes visai ģimenei. Komandā 3 cilvēki 
(mamma, tētis un bērns), ja nevar nokom-
plektēt komandu, var piedalīties individuāli. 

rEnDā
30. aprīlī 19.30 kultūras namā – Rendas 

pašdarbnieku pasākums par godu Latvijas 
Republikas Neatkarības atjaunošanas 
25. gadadienai.  Ieeja pasākumā –  EUR 1. 
Pēc pasākuma balle. Spēlēs Ēriks no Lie-
pājas. Ieeja – EUR 3.

8. maijā 13.00 kultūras namā – Mā-
tes dienai veltīts Rendas skolas skolēnu 
koncerts.

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

Līdz 15. maijam kultūras namā – Latvi-
jas – Lietuvas programmas projekta „Ezeri 
nākotnei” partneru ceļojošā fotoizstāde 
„Ezeri”.

Līdz 30. oktobrim kultūras namā, sagai-
dot Latvijas simtgadi, tiek organizēts foto-
konkurss „Mājas Rendas pagastā”. Sīkāka 
informācija pa tālr. 26181470.

rumBā
No 5. maija Mežvaldes pārvaldes nama 

zālē – Valērija Dičkovska gleznu izstāde.
6. maijā 16.00 „Bukaišos” – radošā 

darbnīca bērniem.
10. maijā 16.00 „Bukaišos” – Māmiņ-

dienas koncerts.
13. maijā 17.00 „Bukaišos” – izrādes 

„Neglītais pīlēns” un „Zaķīšu pirtiņa”.
14. maijā 14.15 „Bukaišos” – kulinārijas 

pasākums „Gardēži”.
TurLaVā
2. maijā 22.00 Dižgaiļu parka estrādē – 

„Nakts atrakcijas”. Komandā vienam obli-
gāti jābūt pilngadīgam, līdzi jāņem kabatas 
lukturītis un atstarotājs, būs jāveic dažādi 
uzdevumi un jāatrod objekti.

4. maijā 10.00 Ķikuros pie pieminekļa – 
pasākums, kas veltīts Brīvības cīnītājiem.

7. maijā 15.00 kultūras namā – infor-
matīvā pēcpusdiena par ģimenes vērtību 
un juridisko nozīmi. Informāciju sniegs 
zvērināta advokāte Gunta Laizāne.

7. maijā 10.00 bibliotēkā – tikšanās ar 
Ligitu Eglīti rokdarbu izstādes „Varavīksnes 
krāsās” noslēgumā.

8. maijā 13.30 kultūras namā – Turla-
vas pamatskola ielūdz uz Mātes dienas 
koncertu.

9. maijā 14.00 kultūras namā – Snēpe-
les amatierteātra izrāde „Kam tiks Pičs? ”.

14. maijā 13.00 kultūras namā – atpūtas 
pēcpusdiena senioriem, spēlēs Kapteinis no 
Rīgas. Ciemos gaidīti arī citu pagastu seniori.

Maijā bibliotēkā – Ramonas Bullenas 
„Gotiņizstāde”. Gotiņu kolekcijā vairāk nekā 
50 dažādas gotiņas; PII „Lāčuks” radošo 
darbu izstāde „Visi putni skaisti dzied”; no 
11. maija līdz 11. jūnijam – Dzidras Lāces 
gleznu izstāde; no 11. maija līdz 31. jūnijam 
bibliotēkā – Ainas Stebules rokdarbu izstā-
de „Dzīparotais košums”. 

VārmĒ
2. maijā 10.00 sporta hallē – Vārmes 

kauss florbolā.
No 5. līdz 15. maijam bibliotēkā –         

Eduarda Skabja izstāde „Mākoņu atlants 
un citas fotogrāfijas”.

9. maijā 11.00 – Vārmes velodiena „Pre-
tī vasarai”. Dalībai pieteikties līdz 7. maijam 
pagasta pārvaldē. 

16. maijā 17.00 Vārmes Sv. Miķeļa baz-
nīcā – labdarības koncerts „Torņu sasauk-
šanās”. Koncertā piedalīsies ansambļi no 
Tadaiķiem, Jelgavas, Skrundas un Vārmes. 
Muzicēs Paulu ģimene no Rīgas.

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

sabiedrisko attiecību speciāliste Signeta reimane, tālr. 63350100. Iespiests SIa „Poligrāfijas grupa mūkusala”, mūkusalas iela 15a, rīga, LV-1004. Tirāža – 10 077. reģistrācijas apliecība nr. 000702841.

mūSu LaIKS

KKC PIEDāVā

PaSāKumI PaGaSTOS

Darba dienās – Eur 2,60; brīvdienās un svētku dienās – Eur 3.  
Bērniem līdz 3 gadu vecumam, neaizņemot atsevišķu sēdvietu, ieeja bez maksas.
KKC Kuldīgā, raiņa ielā 21. Tālrunis 29542242.

KInO aFIša

2015. gada 29. 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

Pilsēta 
mostas

Latvijā, salīdzinot ar siltajām 
zemēm, saulaino dienu ir maz. Taču 
mēs ar savu noskaņojumu, domām 
un harmonisku vidi spējam kom-
pensēt šo saules gaismas trūkumu.

SIA „Kuldīgas komunālie pakal-
pojumi” arī šopavasar nenogurstoši 
rūpējas, lai Kuldīga uzziedētu. Un 
šobrīd jau droši varu teikt, ka pilsēta 
mostas – strūklakas Pilsētas dārzā 
un pie Rātsnama ir iedarbinātas un 
priecē gan pieaugušos, gan bērnus. 
Jaunā paaudze jau paguvusi ūdenī 
samērcēt kājas un atklāt sezonu. 

Arī apstādījumi tiek papildināti 
ar ziedošām pavasara puķēm, ielu 
stāvoklis tiek pārbaudīts un ziemā 
bojātās vietas labotas, Kuldīgas pārti-
kas tirgū piedāvājums ir ļoti plašs, un 
ikviens var iegādāties dažādus stādus 
piemājas saimniecībai un krāšņas 
puķes apkārtnes izdaiļošanai.

Aktīvākais darba laiks ir uzņēmu-
ma zaļumsaimniecības iecirknim, kas 
pilsētā veic pavasara sakopšanu. Tiek 
apgriezti, mēsloti un apbērti ar mulču 
krūmu stādījumi, ravētas un mēslotas 
ziemcietes. Aplī pie veikala „Rimi” 
un Piltenes ielā iestādīts apmēram 
2200 atraitnīšu, kastēs un podos Pil-
sētas laukumā, Liepājas un Baznīcas 
ielā – vairāk nekā 1100 šo skaisto 
pavasara vēstnešu. Pilsētu daiļo at-
raitnītes dzeltenā, baltā, brūnīgi sārtā 
un tumši zilā krāsā. Pilsētas estrādes 
puķu raksts „Kuldīga – pilsēta ar 
dvēseli” zied dzeltenos ziedos un 
priecē ne tikai iedzīvotājus, bet arī 
tūristus. Vēl Lapegļu ielā ir atjau-
nota zaļā zona, no braucamās daļas 
noņemts apaugums. Rūpīgi kopjam 
skaisto Pilsētas dārzu, kas ir iecienīta 
atpūtas vieta gan pilsētniekiem, gan 
Kuldīgas viesiem. Atdzimst ne vien 
dekoratīvās puķu dobes, bet arī krāš-
ņā ziedu upe. Veicamo darbu saraksts 
ir ļoti plašs.

Savukārt Kuldīgas novada pa-
gastos SIA „Kuldīgas komunālie 
pakalpojumi” rūpējas par daudz-
dzīvokļu māju apsaimniekošanu, 
atkritumu saimniecību un atsevišķu 
ceļu uzturēšanu kārtībā. 

Tā kā Kuldīgā ir maz brīvu dzī-
vokļu, kurus iedzīvotāji varētu īrēt 
vai iegādāties savā īpašumā, infor-
mēju, ka Rendas pagasta „Ozolos” ir 
brīva piecstāvu dzīvojamā ēka „Plē-
deri”, kurā ir 36 dzīvokļi – vienista-
bas, divistabu un trīsistabu. Attālums 
no Kuldīgas līdz Rendai – 18 kilo-
metri. Ja ir interese par simbolisku 
samaksu iegādāties dzīvokli šajā 
īpašumā, līdz maija beigām rakstiet 
mums e-pastā: kkp@kuldiga.lv vai 
zvaniet pa tālruni 63321965. Ja sa-
ņemsim pietiekami daudz ieinteresē-
tu zvanu, varēsim runāt ar Kuldīgas 
novada pašvaldību par šo dzīvokļu 
atsavināšanu. Pretējā gadījumā nāk-
sies ēkai atslēgt komunikācijas un to 
iekonservēt.

Aicinu ikvienu pamanīt skaisto 
un labo visapkārt. Lai mūsu darbs 
rada jums prieku!

PĒTErIS GOBZEmIS, 
SIa „Kuldīgas komunālie pakalpojumi” 

valdes priekšsēdētājs

Līdz 10. maijam Mākslas namā ap-
skatāma gleznotāja Laura Mīlbreta 
personālizstāde „AM/PM”.

„AM/PM” simbolizē laiku. Katrai minū-
tei ir sava noskaņa, tajā, kā kopsavilkumā, 
atspoguļojas dzīves un darba vides maiņa. 
Konkrētā laika nogrieznī, noliktā laikā  pie-
dzīvotie notikumi, satiktie cilvēki un redzētās 
ainavas fiksētas abstraktā realitātē. Krāsaina-
jos, nelielā formāta darbos apvienota jaukta 
tehnika un kolāžas elementi, daļa no tiem 
gleznoti Kanādas pilsētā Hamiltonā, daļa – ASV, Ņujorkā.

L.Mīlbrets 2004. gadā absolvējis Latvijas Mākslas akadēmiju. Viņa perso-
nālizstādes izstādītas galerijā „Bastejs”, Agijas Sūnas Mākslas galerijā, galerijā 
„ISTABA” un Kuldīgas Mākslas namā. Mākslinieks regulāri piedalās grupas 
izstādēs Latvijā un ārvalstīs. Viņa darbi ir Latvijas, ASV, Kanādas, Dānijas un 
Norvēģijas mākslas kolekcionāru kolekcijās.

KrISTa janSOnE, izstādes kuratore

Laura Mīlbreta 
personālizstāde „AM/PM”

T.  29.IV 18.00 Pamāj ar SPārnu
C.  30.IV 17.30 Francija, Beļģija, 2014, ilgums 1’30”
   Animācijas ģimenes filma 
   Filma dublēta latviešu valodā
 
T.  29.IV 20.00 ImITāCIjaS SPĒLE 
C.  30.IV 19.30 Lielbritānija, 2014, ilgums 1’54”
   Biogrāfiska drāma, 16+

P.  1.V 16.00 EX maCHIna
Sv.  3.V 16.00 Lielbritānija, 2015
O. 5.V 17.30 Ilgums 1’48”
T. 6.V 18.00 Zinātniska fantastika, drāma
C. 7.V 20.00 16+

P. 1.V 18.00 ILGāKaIS CEĻOjumS 
Sv. 3.V 18.00 ASV, 2015
O. 5.V 19.30 Ilgums 2’09”
T. 6.V 20.00 Romantiska drāma
C. 7.V 17.30 12+

S. 9.V 17.00 mISIja: LIELVEIKaLS VEGaSā
Sv. 10.V 16.00 ASV, 2015, ilgums 1’34”
O. 12.V 17.30 Komēdija
T. 13.V 19.30 12+

S. 9.V 19.00 m.O.Ž.
Sv. 10.V 18.00 Latvija, Igaunija, 2014, ilgums 1’11”
O. 12.V 19.30 Šausmu filma, 16+
T. 13.V 18.00 Filma latviešu valodā

Svētdien, 10. maijā, 12.00 – mātes dienas koncerts. Sveiks BDK „Stariņš”, 
TDA „Venta” studija, saksofonistu ansamblis, vokālais ansamblis „Solem” un bērnu 
un jauniešu teātris „Focus”. Ieeja – bez maksas.

Sestdien, 16. maijā, 22.00 – 00.00, 1905. gada parkā – mākslu kaleidoskops 
„uguns un nakts”. Sena dziesma jaunās skaņās. Mūsdienu cilvēka – Homo 
modernis – tikšanās ar klasiķiem Aspaziju un Raini laikmetīgā un stilizētā veidolā.

Svētdien, 17. maijā, 17.00 – noras Bumbieres fonds ielūdz uz koncertu 
„Esmu dzimusi jelgavā”. Ieeja – EUR 5, 7, 10. Biļetes – www.bilesuparadize.lv.


