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šajā numurā

Pieņem pieteikumus
konkursam „Darīsim paši”
> 3. lpp.

Pašvaldībai 
diploms par e-vidi 
> 5. lpp.

Inga BērzIņa, Kuldīgas novada 
Domes priekšsēdētāja

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

Sākas iedzīvotāju 
sapulces pagastos
> 6. lpp.

Kuldīgas 2. vidusskola šobrīd ir 
pārmaiņu gaidās – jau sagatavots 
projekts, lai, piesaistot Eiropas 
Savienības fondu līdzekļus, 
veiktu būtiskus remontdarbus, 
sakārtojot un labiekārtojot telpas 
atbilstoši mūsdienu prasībām. 

apjomīgs remonts
Nopietns remonts nepieciešams 

gan skolas vecajā korpusā, vēstu-
riskajā ēkā, kur tālajā 1877. gadā 
sāka darboties vecākā skola Kuldīgā, 
kuras nosaukums bija Kuldīgas – 
Griķu pamatskola, gan daudz vēlāk 
piebūvētajā jaunajā korpusā. Ēkas 
visos stāvos paredzēts nomainīt 
ugunsdzēsības aizsardzības sistē-
mu un elektrosadales, kā arī ierīkot 
ventilāciju. 1. stāvā mainīs arī grīdas 
konstrukciju un visus iekšējos inže-
niertīklus, tāpat veiks kosmētisko 
remontu gaitenī un kabinetos, reno-
vāciju piedzīvos ēdināšanas bloks. 

1. stāvu nepieciešams ne tikai 
remontēt, bet arī pārplānot. Tajā at-
radīsies atbalsta personāla un admi-
nistrācijas kabineti, skolotāju istaba, 
kas vienlaikus kalpos kā metodiskais 
kabinets, pilnveidots mājturības ka-
binets meitenēm ar atsevišķu mācību 
telpu, mūsdienīga pašapkalpošanās 
garderobe, labiekārtotas labierī-
cības darbiniekiem un klientiem, 
informācijas un karjeras centrs līdz 
ar atpūtas zonu pamatskolas un vi-
dusskolas vecuma skolēniem, stāsta 
skolas direktore Ruta Karloviča. 
Informācijas un karjeras centrā varēs 
pakavēties gan stundu starpbrīžos, 
gan pēcpusdienās, piemēram, ja 
jāpagaida līdz autobusa reisam. Te 
skolēniem būs pieejami datori infor-
mācijas meklēšanai, dažāda izziņas 
literatūra, kā arī galda spēles. Līdz 
ar to viss „klientu serviss” atradīsies 
1. stāvā, tas būs ērtāk gan skolēniem, 

3. martā Kuldīgas novada Domes priekšsēdētāja Inga Bērziņa un 
Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības Kuldīgas 
starpnovadu organizācijas priekšsēdētāja Aiga Šēnberga noslēdza 
sadarbības līgumu, kas paredz aizsargāt novada izglītības iestādes.

Līguma noslēgšanas mērķis ir 
novada izglītības iestādēs – pirms-
skolas, pamatizglītības, speciālās 
izglītības, profesionālās ievirzes, kā 
arī interešu izglītības iestādēs – aiz-
sargāt strādājošo darbinieku darbu 
un sociāli ekonomiskās intereses, 
piemēram, no 1. septembra novada 
bērnudārzu audzinātājām būs lielāks 
atalgojums.

Vienošanās veicinās arī sadarbī-
bu starp pašvaldību un arodorganizā-
ciju par izglītības nozarē strādājošo 
aizsardzību, tiesībām un interesēm, 
veiks darbinieku, kuru darba stāžs 
pašvaldības izglītības iestādē ir 
vairāk nekā viens gads, centralizētu 

veselības apdrošināšanu, sekmēs 
profesionālās kvalifikācijas izaugs-
mi, regulāri rīkojot apmācības, 
stimulēs pedagogus augstāku darba 
rezultātu sasniegšanai, prēmējot tos, 
kuru audzēkņi uzrādījuši sasniegu-
mus mācību priekšmetu olimpiādēs 
valsts un novada mērogā, kā arī 
apbalvos konkursa „Gada skolotājs” 
ietvaros.

Arodorganizācijas kompetencē 
būs pārstāvēt izglītības iestāžu arod-
biedrības intereses darba samaksas, 
darba apstākļu un citos jautājumos, 
nodrošināt dalību sanāksmēs, ie-
sniegt priekšlikumus izglītības kva-
litātes veicināšanai un citi jautājumi.

2. vidusskola pārmaiņu gaidās

Noslēdz līgumu ar pedagogu arodbiedrību

Kuldīgas novada Domes priekšsēdētāja Inga Bērziņa un pedagogu 
arodbiedrības priekšsēdētāja aiga šēnberga parakstīja sadarbības līgumu, 

lai aizsargātu izglītības iestādes un pedagogus.

SIgnETa LaPIņa, sabiedrisko attiecību speciāliste
EDuarDa DamBErga foto

gan viņu vecākiem.
Savukārt sākumskolas klašu va-

jadzībām kalpos 2. stāva telpas, kur 
atradīsies gan mācību kabineti, gan 
izbūvēs atsevišķu garderobes telpu 
un jaunāko audzēkņu vajadzībām 
iekārtos atpūtas zonu, kurā atradīsies 
attīstību veicinošas spēles un kustību 
elementi. Bet 3. stāvā plānots veikt 
inženiertīklu nomaiņu, kā arī ierīkot 
atpūtas zonas pamatskolas un vidus-
skolas skolēniem. Direktore stāsta, 
ka arvien pieaug pieprasījums pēc 
piecus un sešus gadus veco bērnu 
izglītības programmas, jo vecāku ēr-
tībām skola jau trešo gadu nodrošina 
gan pirmsskolas, gan sākumskolas 
audzēkņu rotaļgrupu, kurā skolēni 

var uzkavēties un interesanti pavadīt 
laiku no plkst. 14.00 līdz pat 17.30, 
lai vecāki varētu strādāt un nerai-
zēties par to, kā bērnu nodarbināt 
pēcpusdienās.

Lai skolā varētu iekļūt arī cil-
vēki ar kustību traucējumiem, pie 
galvenās ieejas izbūvēs pandusu. 
Kosmētisko remontu un visu inže-
niertīklu nomaiņu veiks arī zēnu 
mājturības darbnīcas ēkā. Remonts 
dos ne tikai skaisti pievilcīgas telpas, 
bet pilnveidos un uzlabos iekšējās 
komunikācijas. 

Tas, cik ātri skolai būs iespējams 
lielo pārbūvi īstenot, ir atkarīgs no 
Izglītības un zinātnes ministrijas un 
tai pakļautajām institūcijām, kam 

jānodrošina ES fondu līdzekļu apgū-
šanai nepieciešamā dokumentācija. 

jauni datori un 
programmatūra
Kamēr ES nauda vēl nav pie-

ejama, jau šovasar par pašvaldības 
līdzekļiem veiks atsevišķu telpu 
remontu vecajā korpusā, lai agrā-
kajās telpās varētu atkal labiekārtot 
datorklases. 2. vidusskola lepojas ar 
to, ka ir viena no 150 skolām Latvi-
jā, kur aprobē datorikas apmācības 
modeli sākumskolā. Šai projektā 
iesaistījušies 4. klases audzēkņi.

(Turpinājums 4. lpp.)
EDuarDa DamBErga foto

Kuldīgas 2. vidusskolas audzēkņi datorprasmes un programmēšanu apgūst, izmantojot pašvaldības iegādātos datorus 
un jaunāko programmatūru. 

Pēdējā mēneša laikā pašvaldība ir 
saņēmusi vairākus iesniegumus par 
jaunu lielveikalu būvniecību Kuldīgā.

Vispirms pie mums vērsās „Rimi” 
pārstāvji (SIA „Plesko Real Estate”), 
kuri izteica vēlmi būvēt jaunu un 
mūsdienīgāku veikalu Sūru ielā 4 (ze-
mesgabals atrodas starp autoostu un 
Centra vidusskolu) apmēram 3300 m2 
platībā. Plānotās būves apjoms būtu 
līdzvērtīgs pašreizējam tirdzniecības 
centram Sūru ielā 2, taču ar plašāku 
tirdzniecības zāli „Rimi” veikalam; 
tas būtu nedaudz lielāks par bijušo 
„Selver” ēku (ap 2900 m2), bet mazāks 
par manēžu (ap 5300 m2). Pašvaldī-
bas arhitekti un attīstības plānotāji 
izvērtēja ieceri un noteica ļoti stingrus 
nosacījumus iecerētajam lielveikalam 
attiecībā uz fasādēm, apjomu, aug-
stumu, izvietojumu, nepieciešamo 
infrastruktūru, piemēram, jaunas 
ielas izbūvi un citām lietām. Tālāku 
jautājuma virzību skatīja Attīstības 
komitejas sēdē, pēc kuras pašvaldība 
saņēma vēl divus iesniegumus. Vienu 
no SIA „ALTRADE”, kuras valdes 
priekšsēdētājs ir Argods Lūsiņš, un 
otru no „Maximas” pārstāvjiem, 
SIA „MS investīcijas”. Tā kā uz viena 
zemesgabala nomu ir pieteikušies vai-
rāki pretendenti, tad pašvaldība zemi 
drīkst iznomāt tikai izsolē. 

Jāatzīmē, ka investoru aktivitāte 
mūs ir rosinājusi pārdomāt lielveikalu, 
kā arī kopumā jaunu lielu būvapjomu 
nepieciešamību Kuldīgā. Pēdējos 
gados esam īstenojuši politiku, kas 
vispirms paredz esošo būvju re-
konstrukciju un kompaktu apbūvi, 
tādējādi padarot pilsētu pievilcīgāku. 
Pašvaldība strādā vēsturiskajā jaunajā 
rātsnamā, kurš ir rekonstruēts, lai 
atdzīvinātu vecpilsētu un sakārtotu 
vēsturiski nozīmīgu ēku, bibliotēka 
un mākslas nams atrodas bijušajā 
sinagogā, kas jau bija pārvērtusies 
par graustu, baseins tiks piebūvēts pie 
bijušā vācu biedrības nama (mēs to 
pazīstam kā sporta skolas ēku), kas arī 
tiek rekonstruēts. Pirms nedēļas tika 
noslēgts līgums par tehniskā projekta 
izstrādi vienai no bijušās slimnīcas 
ēkām (Kalpaka ielā 4), kurā uz Latvi-
jas simtgadi vēlamies atvērt Mākslas 
akadēmijas filiāli. Jo vairāk mēs 
investējam un sakārtojam, jo vairāk 
acīs duras palikušie grausti. Iedzīvotāji 
bieži jautā par veco slimnīcu, par Kal-
na ielas 2 ēku, par bijušo „Vulkāna” 
teritoriju. Tie visi ir privātīpašumi, 
bet varbūt, sakārtojot šos īpašumus 
vai pārbūvējot kādus citus, varētu tapt 
jaunie lielveikali.

Būt vai nebūt lielveikalam Kul-
dīgā – tāds ir jautājums. Lai uz to 
atbildētu, mēs ļoti vēlētos dzirdēt 
iedzīvotāju domas. Dariet mums tās 
zināmas, lai visi kopā veidojam mūsu 
novada nākotni!

Būt vai nebūt jaunam 
lielveikalam Kuldīgā



2016. gada 10. marts

2

Projekta nosaukums Iesniedzējs Organizācija Piešķirtais 
finansējums

Dizaina filmu festivāls Māris Prombergs SIA „Kinoteātris Bize” EUR 400
Ģimenes diena Liepājas ielā Ieva Kaltniece Kuldīgas BJC Jauniešu dome EUR 400
Lieldienas Valtaiķos Baiba Podniece Biedrība „Kopā cits citam” EUR 400
„Gaisma mostas Valtaiķos” Baiba Podniece Biedrība „Kopā cits citam” EUR 100
„Howling Owl” koncerts KC „Zabadaks” Evija Vēbere „Howling Owl” EUR 200
Deju kopas „Bandava” 35 gadu jubileja Ramona Irbe Kuldīgas dejotāju biedrība EUR 300
Nemateriālā kultūras mantojuma pasākumi Ina Celitāne „Kūrava”, Kurzemes KM centrs EUR 700
Kurzemes desmitais stāstnieku festivāls „Ziv’ zup’” Ina Celitāne „Kūrava”, Kurzemes KM centrs EUR 900
Ūsiņi Ķoniņciemā. Zirgu diena Eva Muižniece Biedrība „Dižavots” EUR 600
Kursu cikls – „Krāsu mācība un gleznošana” Ieva Vītola-Lindkvista Nav juridiska pers. EUR 700
Starptautiskais stikla mākslas simpozijs „ECO GLASS” Iveta Brence Biedrība „Mākslas centrs „Pēda”” EUR 1000
Labdarības koncerts „Torņu sasaukšanās” Lelde Ose Vārmes pag. Attīstības biedrība EUR 300
Starptautiskā publiskā adīšanas diena Jolanta Mediņa Biedrība „Čaupes” EUR 250
„Ģimene – Latvijas lepnums un spēks” Oskars Pērkons B. Integrācijas centrs „Atvērtās durvis” EUR 300
Darbnīcu nodrošinājums „Satiec savu meistaru” Jolanta Mediņa Biedrība „Čaupes” EUR 300
Pasākumu organizēšana izstāžu zālē „Līvija” Antonija Valeiņa Biedrība „Līvija” EUR 960
Pētnieciska dokumentālās fotogrāfijas izstāde „Kuldīdznieka 
portrets” Artis Gustovskis Biedrība „Viduskurzemes tūrisma apvienība” EUR 500

Ekumēnisko garīgo ansambļu sadziedāšanās svētki 
„Nekas man nepieder – viss gaismas staram” Velta Krūmiņa Lipaiķu ev. lut. draudze EUR 100

Vasaras saulgrieži Laidu pag. Rudē Artis Roberts Biedrība „Laidu laipa” EUR 300
Novadniekam M.Kalndruvam – 100 Laila Liepiņa Biedrība „Kursas raksti” EUR 400
Aušanas apmācība Basos un Gudeniekos Dace Martinova EKC „Suiti” EUR 300
Jautrā mašīntalka Padurē Vigra Leismane Biedrība „Padure” EUR 800
Kultūras programma nometnē 3x3 Pelčos Daiga Bitiniece Biedrība „Trīs reiz trīs Latvijā” EUR 600
Migrācija 2016 Jānis Šlakorciņš Biedrība „MC Gandri – 98” EUR 100
Emīlijas modes skate  Biedrība „MESS” EUR 300
Biedrību darbības atbalsts    
Kuldīgas dejotāju biedrība Terēza Strauta  EUR 50
Kurzemes kultūras mantojuma centrs Ina Celitāne „Kūrava”, Kurzemes KM centrs EUR 1000
Biedrība „Dižavots” Eva Muižniece  EUR 300
Snēpeles pagasta deju kolektīvs Ilonda Reita  EUR 200
Biedrība „MESS” Ilonda Reita  EUR 190
Kuldīgas kustību teātris „Purple Line” Valdis Zīverts Izrādes veidošanai EUR 500
Kuldīgas Mākslinieku rezidence Mārtiņš Dambergs Galerijas kosm. remonts EUR 500
Biedrība „Čaupes” Jolanta Mediņa Darbības nodr. EUR 200
Kuldīgas kultūras biedrība „Līvija” Antonija Valeiņa  EUR 850

Piešķir finansējumu kultūras
pasākumiem un biedrībām

25. februāra Domes sēdē lēma 
par finansējuma sadalījumu 
2016. gadā novada kultūras 
pasākumiem, kā arī biedrību un 
nodibinājumu darbības atbal- 
stam, kuru darbība saistīta ar 
kultūras jomu.

Kuldīgas novadā aktīvi darbojas 
biedrības, kuru mērķis ir sekmēt de-
mokrātiskas un pilsoniskas sabiedrī-
bas nostiprināšanu, iesaistīt personas 
dažādu sabiedrībai nozīmīgu prob-
lēmu risināšanā. Biedrības aktīvi 
iesaistās ar kultūru, mākslu, jaunra-
di, tautas mākslu saistītu jautājumu 

risināšanā, palīdz iedzīvotājiem 
integrēties sabiedrībā. Biedrību lī-
dzekļi galvenokārt veidojas no bied-
ru naudām, tās piesaista līdzekļus arī 
no dažādiem fondiem, ziedojumiem 
un ESF līdzfinansētiem projektiem. 
Tomēr bez pašvaldības atbalsta 
biedrības nevar eksistēt un realizēt 
savus mērķus, līdzdarboties sabied-
rības procesos, palīdzēt pašvaldības 
darbā un funkciju veikšanā, lēmumu 
izstrādes un pieņemšanas procesos. 
Gan biedrības, gan citas personas un 
to grupas aktīvi rīko dažādus kultū-
ras pasākumus, kas bagātina novada 
kultūras dzīvi un piedāvā brīvā laika 

pavadīšanas iespējas iedzīvotājiem.
Lai sekmētu Kuldīgas novada 

kultūrvides veidošanos, kultūras 
vērtību saglabāšanu, attīstītu jaun-
radi, veicinātu iedzīvotāju brīvā 
laika organizēšanu un sabiedrī-
bas integrāciju, pērnā gada beigās 
pašvaldība izsludināja konkursu 
par Kuldīgas novada pašvaldības 
finansējuma saņemšanu 2016. gadā 
kultūras pasākumiem un biedrībām 
un nodibinājumiem, kuru darbība 
saistīta ar kultūras jomu.

KrISTĪnE DuĻBInSKa, 
mārketinga un sabiedrisko attiecību 

nodaļas vadītāja

KULDĪGA

Krimināltiesības, darba tiesību 
jautājumi, ģimenes tiesības, 
mantojuma tiesības

Anita KOVAĻENKO 

16. marts no 9.00 līdz 15.00. Iepriekš 
pieteikties 29255229; 
anita.kovalenko@inbox.lv. Pilsētas 
laukums 4 - 210. kabinets, Kuldīga.

Civiltiesības, krimināltiesības Vineta ĶINE 

15. marts. Iepriekš pieteikties pa 
tālruni 29149444 vai e-pastā: 
vinetakine@inbox.lv Konsultācijas 
notiks Nomales ielā 2, Kuldīgā.

ELĪna KaLnIņa,
 Latvijas zvērinātu advokātu kolēģijas komunikācijas konsultante

Rīkos nomas tiesību izsoli 
par reklāmas izvietošanu

25. februāra Kuldīgas novada 
Domes sēdē, pamatojoties uz SIA 
„Moon AD” iesniegumu, tika 
nolemts pārtraukt nomas tiesību 
līgumu par reklāmas izvietošanu 
sabiedriskā transporta pieturvie-
tu nojumēs un izsludināt jaunu 
konkursu. 

Līgums „Par pieturvietu nojumju 
nomu, apsaimniekošanu un reklāmas 
izvietošanu” ar SIA „Moon AD” 
bija noslēgts 2014. gada 10. janvārī, 
pamatojoties uz izsoles rezultātiem.  
Saskaņā ar līgumu nomā tika nodo-
tas sešas sabiedriskā transporta pie-
turvietu nojumes Kuldīgas pilsētas 
robežās: pie veikaliem „Maxima” 
Mucenieku ielā 34, „Rimi” Muce-
nieku ielā 33A, „Vējiņš” Planīcas 
ielā 1, „Vējiņš” Mucenieku ielā 30, 
kā arī Piltenes ielā 24 un Piltenes 
iela 33.

Līgums paredzēja, ka pieturvietu 
nojumēs iespējams izvietot reklāmas 
materiālus, taču nojumes arī regulāri 
jākopj, jāmazgā stikli, jānovērš bojā-

jumi, mainot stiklojumu vai bojātās 
konstrukcijas. Līgums ar SIA „Moon 
AD” tiek pārtraukts ar 2016. gada 
1. februāri, ja nomnieks novērš 
defektus pieturvietās un samaksā 
nomas maksas parādu un rēķinu par 
nomas periodu.

Ņemot vērā interesi par reklāmas 
materiālu izvietošanas tiesību iegū-
šanu pašvaldības sabiedriskā trans-
porta pieturvietu nojumēs, kā arī 
nepieciešamību panākt, lai nojumes 
tiktu uzturētas pienācīgā kārtībā, 
pašvaldība rīkos nomas tiesību iz-
soli, kas nodrošinās vienlīdzīgas ie-
spējas potenciālajiem piegādātājiem 
iegūt reklāmas izvietošanas iespējas 
sabiedriskā transporta pieturvietu 
nojumēs. 

Nomas tiesību izsole notiks 2016. 
gada 4. aprīlī plkst. 13.00 Kuldīgas 
novada Domes mazajā zālē. Ar 
izsoles noteikumiem varēs iepazī-
ties pašvaldības mājaslapā www.
kuldiga.lv.

EDuarDS DamBErgS, 
sabiedrisko attiecību speciālists

Aicina pieteikties Advokatūras 
dienu bezmaksas konsultācijai 

Atzīmējot Latvijas advoka-
tūras 95 gadu jubileju, 
no 14. līdz 18. martam 
zvērināti advokāti Advo-
katūras dienās iedzīvo-
tājiem sniegs bezmaksas 
juridiskās konsultācijas, 
uz kurām aicina pieteikties jau 
tagad.

Visbiežāk cilvēki pie advokātiem 
vēršas ar sasāpējušām ģimenes prob-
lēmām, tāpēc šogad par Advokatūras 
dienu vadmotīvu izvēlētas „Ģime-
nes tiesības”. Laulību šķiršanas, 
laulāto mantiskās attiecības, bērnu 
aprūpes un saskarsmes jautājumi ir 
vien dažas jomas, kurās interesenti 
varēs saņemt padomu.

Bezmaksas konsultācijām īpaši 
aicināti pieteikties tie iedzīvotāji, 
kuriem līdz šim nav bijusi iespēja 
saņemt advokātu juridisko palīdzību 
samaksas vai citu ierobežojumu dēļ.

Advokatūras dienas kļuvušas par 
stabilu nozares tradīciju – gan kon-
sultāciju saņēmēju, gan sniedzēju 
skaits sešos gados teju divkāršojies, 
šogad sasniedzot lielāko advokātu 

iesaisti un plašāko Latvijas 
pārklājumu. Šogad bezmak-
sas konsultācijas sniegs 
130 zvērināti advokāti un 
viņu palīgi visā Latvijā. 

Ar zvērināto advokātu 
kontaktinformāciju var iepa-

zīties mājaslapā www.advokatura.
lv sadaļā „Bezmaksas juridiskā 
palīdzība – 14. līdz 18. marts”. Inte-
resenti aicināti ar izvēlēto zvērināto 
advokātu sazināties individuāli, lai 
vienotos par konsultācijas laiku un 
tiesību jomu, kurā nepieciešams 
padoms.

Advokatūras dienas Latvijas Zvē-
rinātu advokātu kolēģija 2010. gadā 
iedibināja, lai popularizētu zvērināta 
advokāta profesijas misiju – darbo-
ties sabiedrības interesēs, sniedzot 
tai praktisku palīdzību pēc labākās 
sirdsapziņas. 

Latvijas Zvērinātu advokātu 
kolēģija ir neatkarīga Latvijas zvē-
rinātu advokātu profesionāla kor-
porācija, kas apvieno visus Latvijā 
praktizējošos zvērinātus advokātus. 
Tā ir viena no senākajām profesionā-
lajām organizācijām Latvijā.

InFOrmāCIjaI
Kuldīgas pilsētā ielu apgaismojuma 

apkalpošanu 
2015., 2016., 2017. gadā veic SIA „KCE”.

Iedzīvotāji par ielas apgaismojuma 
bojājumiem var ziņot, zvanot vai sūtot SMS 

uz informatīvo tālruni 
25444009 

darba dienās no 8.00 līdz 17.00 
vai e-pastā: 

ieluapgaismojums@kce.lv.

Vēlas noskaidrot pārvesto karavīru 
piederīgos

2015. gadā pirmo reizi pēc 2. 
Pasaules kara Latvijas vēsturē 
radās unikāla iespēja dzimtenē 
pārvest 236 leģionārus, kuri tiks 
guldīti Lestenes brāļu kapos.

Apzinoties to, ka daudzi pie-
derīgie līdz šim nav zinājuši par 
tuvinieku likteni kara laikā un 
nezina konkrētās karavīru apbedī-
juma vietas, Brāļu kapu komiteja 
vēlas noskaidrot pārvesto karavīru 
piederīgos, lai aicinātu uz svinīgo 
ceremoniju Lestenē.

Pēc komitejas rīcībā esošajām 
ziņām Kuldīgas novadnieki bija:

• Draguns/Dragūns Jānis (dzi-
mis 25.08.1906. Kuldīgā, kritis 
03.04.1944.)

• Evalds Juris Eduards (dzi-
mis 16.08.1924. Kuldīgā, kritis 
10.04.1944.)

• Rencis Andrejs Voldemārs 
(dzimis 22.04.1918. Kuldīgā, kritis 
07.04.1944.)

• Rubens/Rubenis Edgars (dzi-
mis 03.07.1923. Kuldīgā, kritis 
07.04.1944.).

Ja Kuldīgas novada iedzīvotāji 
atpazīst kādu no saviem tuvinie-
kiem, aicinām sazināties ar biedrī-
bu „Brāļu kapu komiteja” pa tālr. 
67611640, e-pasts: bkkomiteja@
apollo.lv, adrese: Krustbaznīcas 
iela 9, Rīga.

Biedrība „Brāļu kapu komiteja” 
ir organizācija, kas Latvijas valsts 
uzdevumā apzina latviešu karavīru 
kapus un apbedījumus gan Latvijas, 
gan Krievijas Federācijas teritorijā.

SIgnETa LaPIņa, 
sabiedrisko attiecību speciāliste

Tikšanās ar Ritumu Ivanovu
12. martā 13.00 Kuldīgas 

Mākslas namā būs tikšanās ar 
mākslinieku Ritumu Ivanovu 
un kuratoru Uldi Pētersonu 
mākslas izstādes „Kadru 
tvērējs” ietvaros.

Tikšanās reizē būs iespēja 
ne tikai uzzināt par izstādi un 
mākslinieka darbību, bet arī 
piedalīties radošā darbnīcā, 
kurā ar zīmēšanu varēs izzi-
nāt R.Ivanova glezniecības 
nianses un noslēpumus. Tieši zīmulis ir viens no galvenajiem ieročiem 
mākslinieka arsenālā, ar tā palīdzību tiek radītas skices, kas vēlāk pārtop 
lieliskos mākslas darbos.

Radošā nodarbība sāksies 14.30.
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Domes 2016. gada 25. februāra sēde
zemes noma
Izbeidza nomas līgumu par 1,46 ha zemi zemesgabalā 

„Palīgsaimniecības”, Turlavas pagastā, un slēdza līgumu 
par pašvaldībai piederošo zemesgabala daļu  (0,04 ha) 
„Palīgsaimniecībās” (mazdārziņu teritorija nr. 3).

Izbeidza nomas līgumu par zemesgabalu „Bārbe-
les”, Īvandes pagastā, un platību iekļāva pašvaldības 
iznomājamo zemju sarakstā.

Iznomāja bez apbūves tiesībām zemesgabalus 
Jasmīnu alejā 28 un 30, Akāciju aleja 5, Ceriņu alejā 
31, Pūpolu aleja 16, Kuldīgā, līdz brīdim, kad Ministru 
kabinets izdos rīkojumu par iznomātā zemesgabala 
ierakstīšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda.

Pagarināja Kabiles pagastā nomas līgumus par 
zemes vienību „Kraujas” un par zemes vienību „Palīg-
saimniecībās”, slēdzot pārjaunojuma līgumus; iznomāja 
rezerves zemes fondā ieskaitīto zemesgabalu ar kad. 
apz. 62580080181 un lauksaimniecības zemi „Palīg-
saimniecībās” ar kad. apz. 6258 007 0459;

pagarināja noslēgto līgumu par zemes vienību 
„Žilinskis”, slēdzot pārjaunojuma līgumu, un izbeidza 
nomas līgumu par zemes vienību „Palīgsaimniecībās” 
(kad. nr. 6258 007 0215). 

Iznomāja Laidu pagastā lauksaimniecības 
zemi zemesgabalā „Palīgsaimniecības” (kad. apz. 
62640060097). 

Pagarināja noslēgto nomas līgumu par zemesgaba-
la „No Mūrniekiem”, Gudenieku pagastā, 2,2 ha platībā, 
nomu, slēdzot pārjaunojuma līgumu. 

Turpināja 26.10.2012. zemes nomas līguma nr. 
340/2012 un 11.12.2012. līguma nr. 349/2012 nomas 
attiecības ar SIA „Renda” par zemesgabalu „Kopsaim-
nieki”, Rendas pagastā. Atļāva SIA „Renda” samaksāt 
pa daļām nomas maksas parādu. 

Iznomāja pašvaldības zemesgabala daļu Graudu ielā 
15, Kuldīgā, mikroautobusu piekabju novietošanai un 
angāra būvniecībai uz 12 gadiem ar apbūves tiesībām.

Noteica, ka neapbūvētu zemes vienību Kabiles pagas-
tā ar kad. apz. 62580070429 un 62580070430 lietotājam 
zemes lietošanas tiesības ir izbeigušās. Atdalīja no ne-
kustamā īpašuma „Indrāni” zemes vienību ar kad. apz. 
62580070429 un piešķīra nosaukumu „Indrēni”. Iznomāja 
uz 10 gadiem zemes vienību ar kad. apz. 62580070429. 
Noteica, ka zemes vienība ar kad. apz. 62580070429 
ir piekritīga Kuldīgas novada pašvaldībai. Atdalīja no 
nekustamā īpašuma „Indrāni” zemes vienību ar kad. apz. 
62580070430 un piešķīra nosaukumu „Ganiņi”. Noteica, 
ka zemes vienība ar kad. apz. 62580070430 ieskaitāma 
rezerves zemes fondā. Uzdeva Kabiles pagasta pārvaldei 
zemes vienību ar kad. apz. 62580070429 reģistrēt uz 
pašvaldības vārda zemesgrāmatā.

nosaka zemes piekritību
Noteica, ka Kuldīgas novada pašvaldībai piekrīt, 

pieder un ierakstāma zemesgrāmatā pašvaldības 
autonomo funkciju veikšanai nepieciešamā zemes 
vienība Ēdoles pagastā ar kad. apz. 62460090061. 
Nekustamajam īpašumam piešķīra nosaukumu „Kalno-
zolu ceļš”. Uzdeva Ēdoles pagasta pārvaldei reģistrēt 
zemes vienību uz pašvaldības vārda zemesgrāmatā.

Nekustamajam īpašumam „Brīvais pie 0036”, 
Turlavas pagastā (kad. nr. 62920080131), mainīja 
nosaukumu uz „Kviesīši” un noteica, ka neapbūvētā 
zemes vienība ir starpgabals un piekrīt Kuldīgas novada 
pašvaldībai. Noteica arī, ka apbūvēta zemes vienība 
„Dzīpari” piekrīt Kuldīgas novada pašvaldībai. Uzdeva 
Turlavas pagasta pārvaldei reģistrēt zemes vienības 
uz pašvaldības vārda zemesgrāmatā.

Noteica, ka Kuldīgas novada pašvaldībai piekrīt, 
pieder un ierakstāmas zemesgrāmatā: zemes vie-
nība Vārmes pagastā ar aptuveno platību 0,8 ha, 
kas jāpievieno nekustamajam īpašumam 6296B010 
Mesteri – Laulas, un zemes vienība „Centrs”. Uzdeva 
Vārmes pagasta pārvaldei reģistrēt zemes vienības uz 
pašvaldības vārda zemesgrāmatā.

Noteica, ka Kuldīgas novada pašvaldībai piekrīt, 
pieder un ierakstāma zemesgrāmatā zemes vienība 
„Dzintari”, Rendas pagastā. Uzdeva Rendas pagasta 
pārvaldei reģistrēt zemes vienību uz pašvaldības vārda 
zemesgrāmatā

Noteica, ka Kuldīgas novada pašvaldībai piekrīt 
un ierakstāmas zemesgrāmatā zemes vienības ar 
kad. apz. 62640010099 (platība 0,8 ha), 62640010116 
(2,1 ha), 62640040200 (3,4 ha), 62640060165 (3,2 ha) 
un 62640070071 (1,4 ha) Laidu pagastā. Uzdeva Laidu 
pagasta pārvaldei reģistrēt zemes vienības uz pašval-
dības vārda zemesgrāmatā.

Noteica, ka Kuldīgas novada pašvaldībai piekrīt, 
pieder un ierakstāma zemesgrāmatā pašvaldības 
autonomo funkciju veikšanai nepieciešamā īpašuma 
Saules iela 30-014, Kuldīga, platība 168 m2. Mainīja 
adresi no Saules iela 30-014 uz „Iebrauktuve no Saules 
ielas” un mainīja lietošanas mērķi. 

Noteica, ka Kuldīgas novada pašvaldībai piekrīt, 
pieder un ierakstāma zemesgrāmatā pašvaldības 
autonomo funkciju veikšanai nepieciešamā zemes 
vienība ar kadastra nr. 6201 005 0015 (platība 967 m2) 
un mainīja nekustamā īpašuma lietošanas mērķi. Notei-
ca, ka pašvaldībai piekrītošais zemesgabals Tehnikas 
iela 2B, Kuldīga, zemes kadastrālās uzmērīšanas laikā 
var tikt precizēts.

Noteica zemesgabalam Kļavu aleja 2A, Kuldīgā, ka-
dastra nr. 6201 034 0421, zemes starpgabala statusu. 
Noteica, ka Kuldīgas novada pašvaldībai piekrīt, pieder 
un ierakstāma zemesgrāmatā zemes vienība Kļavu 
aleja 2A, Kuldīgā un saglabāja nekustamā īpašuma 
lietošanas mērķi.

Noteica zemesgabalam Pīlādžu iela 5A, Kuldīgā, 
kadastra nr. 6201 021 0082, zemes starpgabala sta-
tusu. Noteica, ka Kuldīgas novada pašvaldībai piekrīt, 
pieder un ierakstāms zemesgrāmatā uz Kuldīgas 
novada pašvaldības vārda zemesgabals Pīlādžu ielā 
5A un saglabāja nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – 
individuālo dzīvojamo māju apbūve. 

gatavos atsavināšanai
Gatavos atsavināšanai pašvaldības nekustamo 

īpašumu – zemesgabalu „Rudzīši 1”, Ēdoles pagastā 
(platība 5,38 ha).

Atzina, ka nekustamā īpašuma kantoris-dzīvojamā 
ēka „Stumbri”, Kurmāles pagastā, nav nepieciešams 
pašvaldības funkciju nodrošināšanai, un gatavos to 
atsavināšanai.

Gatavos atsavināšanai pašvaldības dzīvokļa 
īpašumu Dzintaru ielā 9-42, Kuldīgā un pašvaldības 
nekustamo īpašumu „Mežgaiķi”, Vārmes pagastā 
(platība 6,58 ha).

rīkos izsoles
Turpinās Rumbas pagasta pārvaldes bilancē esošā 

transportlīdzekļa „Citroen Berlingo” atsavināšanu, 
rīkojot izsoli ar augšupejošu soli.

Turpinās Laidu pagasta pārvaldes bilancē esošā 
transportlīdzekļa – pasažieru autobusa „Citroen Jumper” 
atsavināšanu, pārdodot to par brīvu cenu – EUR 350.

Atsavinās mutiskā izsolē ar augšupejošu soli Kuldī-
gas novada pašvaldības zemesgabalu Akāciju aleja 7, 
Kuldīgā (platība 648 m2). Noteica izsoles sākumcenu 
EUR 1000 un apstiprināja noteikumus.

Atsavinās mutiskā izsolē ar augšupejošu soli Kul-
dīgas novada pašvaldības dzīvokļa īpašumu Ventspils 
iela 21-3, Kuldīgā. Noteica izsoles sākumcenu EUR 860 
un apstiprināja noteikumus.

Atsavinās pašvaldības nekustamo īpašumu – 
apbūvētu zemes vienību „Cērpi”, Kurmāles pagastā, 
piedāvājot to pirkt uz zemes esošo būvju īpašniekam 
un zemes nomniekam.

Atsavinās mutiskā izsolē ar augšupejošu soli 
nekustamo īpašumu „Planīcas”, Kurmāles pagastā. 
Noteica izsoles sākumcenu EUR 800 un apstiprināja 

noteikumus.
Atsavinās Kuldīgas novada pašvaldības dzīvokļu 

īpašumus „Liepas”-1, „Liepas-9” un „Liepas-11”, 
Ēdolē, piedāvājot tos pirkt īrniekiem. Noteica dzīvokļu 
nosacīto cenu.

Atsavinās mutiskā izsolē ar augšupejošu soli Kul-
dīgas novada pašvaldības zemesgabalu Madaru aleja 
9, Kuldīgā. Noteica izsoles sākumcenu EUR 1000 un 
apstiprināja noteikumus.

Izsludināja zemesgabala „Pūķi” (0,9 ha) un 1,3 ha 
zemesgabala daļas, Laidu pagastā, nomas tiesību bez 
apbūves tiesībām publiskas izsoles ar augšupejošu soli. 
Noteica izsoļu sākumcenu un apstiprināja noteikumus.

apstiprina saistošos noteikumus 
un nolikumus
Apstiprināja Kuldīgas novada pašvaldības saistošos 

noteikumus nr. 2016/1 „Kārtība, kādā Kuldīgas novada 
pašvaldība sedz pirmsskolas izglītības programmas 
izmaksas privātajai izglītības iestādei” un „Kuldīgas 
novada pašvaldības 2016. gada budžeta grozījumi”.

Apstiprināja Kuldīgas novada pašvaldības saistošos 
noteikumus nr.2016/3 „Kuldīgas novada pašvaldības 
aģentūras „Kuldīgas novada muzejs” maksas pakal-
pojumi”.  

Organizēs konkursa „Darīsim paši” 11. kārtu 
2016. gadā. Apstiprināja konkursa nolikumu  un žūrijas 
komisiju.

Apstiprināja izglītības iestāžu izdevumu tāmes viena 
audzēkņa mācību izmaksām pašvaldību savstarpējiem 
norēķiniem Kuldīgas novada izglītības iestādēs no 
2016. gada 1. janvāra.

Atbalstīja Kuldīgas novada pašvaldības dalību 
projektā „Atbalsts jauniešu centru darbības nodrošinā-
šanai pašvaldībās ar mērķi veidot un stiprināt jauniešu 
piederības apziņu”.  

Apstiprināja V.Plūdoņa Kuldīgas ģimnāzijas, E.Vīg-
nera Kuldīgas mūzikas skolas un Z.A.Meierovica pa-
matskolas maksas pakalpojumu cenrādi 2016. gadam.

Apstiprināja Kuldīgas novada Pieaugušo izglītības 
centra maksas pakalpojumu cenrādi.

Apstiprināja Laidu pagasta, Kurmāles pagasta, 
Kabiles pagasta un Īvandes pagasta pārvaldes maksas 
pakalpojumu cenrādi 2016. gadam.

Apstiprināja „Nolikumu par finansējuma piešķiršanu 
Jaunatnes sporta atbalsta programmas ietvaros” un 
izveidoja komisiju finansējuma piešķiršanai.

Apstiprināja Kuldīgas novada pašvaldības projekta 
„Vasaras interešu un talantu skola 2016” nolikumu.

Izdarīja grozījumu 28.01.2016. Kuldīgas novada 
Domes lēmuma „Par īres maksas paaugstināšanu 
Kuldīgas novada pašvaldībai piederošiem īres dzī-
vokļiem daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās Kuldīgā un 
Kuldīgas novadā” (prot. nr.1, p. 58) pielikumā, izslēdzot 
no saraksta dzīvojamo māju „Saldnieki-1”, Kurmāles 
pagastā. Ar 2016. gada 1. maiju noteica īres maksu 
pašvaldībai piederošajam dzīvoklim “„Saldnieki-1”,Vil-
gālē, EUR 0,60 m2 mēnesī.

Finanšu jautājumi
Noteica nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 

2016. gadā (25%) par zemesgabalu Kaļķu ielā 26, 
Kuldīgā. 

2016. budžeta gadā pašvaldības automašīnai 
piešķīra naudas līdzekļus automašīnas uzturēšanai.

Apstiprināja finansējuma sadali 2016. gadā kultū-
ras pasākumiem, biedrībām un nodibinājumiem, kuru 
darbība saistīta ar kultūras jomu

Piešķīra līdzekļus no neparedzētiem gadījumiem 
ēku „Ābeles”, Pelču pagastā, un „Pagastmāja”, Snē-
peles pagastā,  doktorātu telpu pielāgošanai cilvēkiem 
ar kustību traucējumiem. 

Piešķīra SIA „Kuldīgas ūdens” no pašvaldības 
autonomajām funkcijām izrietoša pārvaldes uzdevu-

ma – lietusūdens kanalizācijas sistēmas uzturēšanas 
un apsaimniekošanas pienākumu izpildei 2016. gadā  
papildu finansējumu EUR 18 150 saskaņā ar tāmi vides 
aizsardzības pasākumu veikšanai.

Pagarināja nekustamā īpašuma „Vītoli”, Ēdoles 
pagastā, nomaksas pirkuma līguma termiņu līdz 
2016. gada 5. maijam.

Piešķīra Kuldīgas Sv.Annas ev. lut. draudzei 
2016. gadā nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 
(70%) par dzīvojamo ēku Kalna ielā 14, Kuldīgā, ņe-
mot vērā, ka īpašnieka pilnvarotā persona par saviem 
līdzekļiem ir veikusi vēsturiskās ēkas jumta un fasādes 
atjaunošanu vecpilsētas teritorijā. Piešķīra Kuldīgas 
Sv.Annas ev. lut. draudzei 2016. gadā nekustamā 
īpašuma nodokļa atvieglojumu (25%) par zemi Kalna 
ielā 14, Kuldīgā, jo zem zemes izvietoti maģistrālie 
komunikāciju tīkli.

nekustamais īpašums
Pagarināja nedzīvojamo telpu „Auto garāža” Laidu 

pagastā nomas līgumu ar biedrību „Laidu mednieks”.
Iznomās nedzīvojamās telpas „Purenes”-5, Laidu 

pagastā, rīkojot nomas tiesību izsoli. Apstiprināja 
izsoles noteikumus.

Ar 2016. gada 1. jūniju dzīvojamās mājas Vakara 
ielā 1, Kuldīgā, pašvaldībai piederošiem dzīvok-
ļiem paaugstinās īres maksu par 0,118 EUR/m2 uz 
0,58 EUR m2 un dzīvojamās mājas Ventspils ielā 39, 
Kuldīgā, pašvaldībai piederošiem dzīvokļiem paaugsti-
nās īres maksu par 0,215 EUR/m2 uz 0,801 EUR/m2.

Izbeidza noslēgto līgumu par nedzīvojamo telpu 
„Pīlādži”-4, Gudenieku pagastā, nomu.

Pārtrauca ar SIA „Moon AD” nomas līgumu „Par pie-
turvietu nojumju nomu, apsaimniekošanu un reklāmas 
izvietošanu” ar brīdi, kad nomnieks novērš defektus 
pieturvietās un samaksā nomas maksas parādu un 
rēķinu par nomas periodu līdz līguma izbeigšanai. Rīkos 
sabiedriskā transporta pieturvietu reklāmas laukumu 
nomas tiesību izsoli. Apstiprināja izsoles noteikumus.

Nodeva Kuldīgas 2. vidusskolai datorkomplektus, 
kas iegādāti pašvaldību funkciju nodrošināšanai.

Nodeva automašīnu „Volkswagen Caddy Kombi 
2.0” Ēdoles pagasta pārvaldei un automašīnu „Volkswa-
gen Caddy Kombi Maxi 2.0” Rumbas pagasta pārvaldei. 
Noteica, ka pārņemtā pamatlīdzekļa nolietojums jāat-
spoguļo 2016. gada iestādes finanšu gada pārskatā.

Iznomās nedzīvojamās telpas nr. 28 īpašumā „Pa-
gastmāja”, Vilgālē, Kurmāles pagastā, rīkojot nomas 
tiesību izsoli. Apstiprināja izsoles noteikumus.

Dažādi
Atlika jautājuma „Par pašvaldības īpašumā esošā 

nekustamā īpašuma „Cīņas karjeras”, Īvandes pagastā, 
Kuldīgas novadā nomas līguma laušanu”  pieņemšanu 
uz 2016. gada marta Attīstības komitejas sēdi.

Atlika jautājuma „Par zemesgabala Sūru iela 4, 
Kuldīgā daļas, zemesgabala Ozola iela 2, Kuldīgā, 
zemesgabala Ozola iela, Kuldīgā un zemesgabala 
Ormaņu iela, Kuldīgā daļas, iznomāšanu” izskatīšanu 
uz marta Attīstības komitejas sēdi. 

Nenoteica priekšrocības bērniem, kuru brāļi vai 
māsas jau mācās konkrētajā izglītības iestādē, kā arī 
iestāžu darbinieku bērniem, uzņemot 1. klasē Kuldīgas 
novadā 2016./2017. mācību gadā.

Atstāja negrozītu Kuldīgas novada pašvaldības 
Attīstības pārvaldes lēmumu par objekta „Dzīvojamās 
mājas jaunbūve „Vējavas”, Priedainē, Kurmāles pa-
gastā, Kuldīgas novadā” pieņemšanu ekspluatācijā. 
Atcēla Kuldīgas novada pašvaldības Attīstības pārval-
des lēmumu daļā par prasību uzstādīt kurtuves telpai 
ugunsdrošas durvis. 

Piešķīra Kuldīgas novada Domes priekšsēdētājai 
I.Bērziņai, priekšsēdētājas pirmajam vietniekam V.Got-
fridsonam un priekšsēdētājas vietniekam A.Langem 
papildu atvaļinājuma dienas par 2016. gadu. 

Sācies projektu konkurss „Darīsim paši”
25. februāra Kuldīgas nova-
da Domes sēdē deputāti lēma 
atbalstīt iedzīvotāju iniciatīvu 
konkursu „Darīsim paši”, kas 
Kuldīgas novadā tiek rīkots jau 
vienpadsmito gadu.

Ņemot vērā lielo iedzīvotāju at-
saucību un interesi, arī šajā gadā 
konkursam „Darīsim paši” paredzēts 
finansējums EUR 24 000. Līdzfinan-
sējumu plānots piešķirt 40 iedzīvotāju 
iniciatīvu projektiem, EUR 600 katram. 

Konkursa „Darīsim paši” mērķis ir 
radīt sakārtotu un uzlabotu apkārtējo 
publisko vidi novadā, kā arī sekmēt 
dzīves kvalitātes uzlabošanu, paredzot 
iedzīvotāju iesaistīšanos un līdzdalību 

projektu īstenošanā.
Konkursu „Darīsim paši” vadīs 

un koordinēs Domes priekšsēdētājas 
vietnieka palīdze Evita Pētersone, 
kurai neskaidrību gadījumā jautāt 
var pa tālruni 27091623, 63350143 
vai rakstīt e-pastā: evita.petersone@
kuldiga.lv. Iesniegtos projektus vērtēs 
un apmeklēs Kuldīgas novada Domes 
apstiprināta konkursa žūrija, tās darbu 
vadīs Domes priekšsēdētājas vietnieks 
Aleksandrs Lange.

Šajos 11 gados nevalstiskās organi-
zācijas un iedzīvotāju grupas novadā 
realizējušas 336 projektus, ieguldot 
darbu, laiku un līdzfinansējumu. Ir 
labiekārtoti pagalmi, atjaunoti kapsētu 

nožogojumi un vārti, izkrāsotas kāpņu 
telpas, atjaunoti logi un durvis Kuldīgas 
vecpilsētā, radītas brīvā laika pavadī-
šanas iespējas bērniem un jauniešiem, 
darināti jauni tērpi un rotas pašdarbības 
kolektīviem un veikta virkne citu pasā-
kumu, kas priecē gan pašus īstenotājus, 
gan novada iedzīvotājus un viesus.

Konkursa nolikums un pieteikuma 
informācija pieejama www.kuldiga.lv 
vai Kuldīgas novada pašvaldības Ap-
meklētāju pieņemšanas un informēša-
nas centrā, Baznīcas ielā 1, Kuldīgā. 
Projekta pieteikumus var iesniegt no 
7. marta līdz 7. aprīlim.

SIgnETa LaPIņa, 
sabiedrisko attiecību speciāliste

Arī šogad varēs organizēt
nometnes

Ar Kuldīgas novada pašvaldības atbalstu arī šogad apstiprināts projekts 
„Vasaras interešu un talantu skola 2016”.

Projekts jau sesto gadu tiek izsludināts, lai Kuldīgas novada bērni un jaunieši 
no 5 līdz 16 gadiem varētu daudzpusīgi pavadīt vasaru un attīstīt savus talantus.

Pašvaldības maksimālais finansiālais atbalsts vienai nometnei ir EUR 900. 
Projekta kopējais finansējums – EUR 18 000. 

Nometņu norises laiks ir šī gada jūnijs, jūlijs un augusts. Minimālais dalībnieku 
skaits vienā „Vasaras interešu un talantu skolas 2016” grupā ir 15, maksimālais – 
25 dalībnieki. Ēdināšana bērniem jānodrošina vismaz vienu reizi dienā.

Projekta pieteikumi jāiesniedz līdz 1. aprīļa plkst. 12.00 Kuldīgas novada pašvaldī-
bā, Baznīcas ielā 1, Kuldīgā. Plašāka informācija pa tālr. 27020934 vai e-pastā: santa.
dubure@kuldiga.lv. Viens pretendents var gūt finansiālu atbalstu vienam projektam.

Ar iesniedzamajiem dokumentiem un nolikumu var iepazīties mājaslapā www.
kuldiga.lv.

SIgnETa LaPIņa, sabiedrisko attiecību speciāliste
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(Turpinājums no 1. lpp.)
Gan viņi, gan vecāko klašu sko-

lēni, kuri apgūst programmēšanu, 
pavisam nesen sākuši strādāt ar 
iegādātajiem jaunajiem datoriem 
un visjaunāko programmatūru. 
Nodrošinājums ar tehnoloģijām 
ļāvis skolā sarīkot arī piecas novada 
e-tiešsaistes olimpiādes. Ir attīstījies 
metodiskais darbs gan skolā, gan 
novadā – četri pedagogi savu profe-
sionālo pieredzi īsteno kā metodisko 
apvienību vadītāji, tādēļ skolā var 
notikt novada mācību olimpiādes, 
pieredzes semināri un profesionā-
lās pilnveides kursi. Jau otro gadu 
mācību iestādē notiek augstskolu 
diena, uz kuru brauc vidusskolēni 
arī no Alsungas un Skrundas novada.

uzmanības lokā – 
individuālais darbs
Skolas galvenās vērtības ir kva-

litāte, daudzveidība un attīstība. 
Daudzveidību apliecina 11 akreditē-
tas izglītības programmas. Lai arī 2. 
vidusskolā mācās daudz audzēkņu 
– šobrīd 470, mācību process organi-
zēts tā, lai uzmanības lokā būtu katra 
audzēkņa mācību rezultāti. R.Karlo-
viča stāsta, ka šajā mācību gadā īpaša 
uzmanība pievērsta individuālajam 
darbam, ieviesta īpaša sistēma sek-
mības uzlabošanai. Pirmā semestra 
sekmju rezultāti liecina, ka ieguldītais 
darbs atmaksājas un sekmes pama-
zām uzlabojas. Ar skolēniem, it īpaši 
speciālās pamatizglītības programmā, 
daudz strādā arī logopēdi, psihologs 
un sociālais pedagogs. 

Tikpat mērķtiecīgi norisinās darbs 
ar talantīgajiem skolēniem – patei-
coties gan skolēnu, gan skolotāju 
ieguldītajam darbam, neizpaliek arī 
rezultāti novada un reģiona mācību 
olimpiādēs, dažādos konkursos un 
sacensībās. Skola lepojas ar Jauno 
ķīmiķu skolu, kuru apmeklē 38 
skolēni no dažādām novada mācību 
iestādēm. Daudzi pēc tam izvēlēju-
šies augstskolā apgūt ārsta, ķīmiķa 
vai fiziķa specialitāti.

Veselību veicinoša skola
Jaunums ir tas, ka Kuldīgas 2. vi-

dusskolai jau pavisam drīz tiks pie-
šķirts veselību veicinošas skolas 
statuss. Lai šo statusu iegūtu, mācību 
iestādē jābūt veselību veicinošai videi. 
Skolas virtuve audzēkņiem nodrošina 
trīsreizēju ēdināšanu. Ik rītu tie skolē-
ni, kuri vēlas, var baudīt arī veselīgu 
biezputru ar ogām. Mācību iestādes 
kolektīvs ir iesaistījies programmās 
„Skolas auglis” un „Skolas piens” – 
jau no plkst. 8.00 skolēni var dzert pie-
nu, cik vēlas, bet divreiz nedēļā katrs 
audzēknis papildus var saņemt augļus, 
ko piegādā vietējā zemnieku saimnie-
cība. Ēdienkarte veidota, balstoties 
uz veselību veicinošas skolas notei-
kumiem. Ņemot vērā visas veselības 
grupas, pusdienās tiek nodrošinātas 
četras dažādas ēdienkartes atbilstoši 
tam, ja audzēkņiem ir kāda alerģija, 
produktu nepanesība vai arī ja ģimenē 
lieto, piemēram, veģetāro uzturu. Tā 
kā skolai ir arī ekoskolas statuss, šeit 
norisinās dažādi vides izglītības pasā-
kumi, piemēram, atkritumu šķirošana, 

2. vidusskola pārmaiņu gaidās

kopīga koku stādīšana, skolēni kopā 
ar pedagogiem izaudzē puķu stādiņus 
apstādījumiem. Pateicoties veselību 
veicinošas skolas statusam, ir plašākas 
iespējas nodrošināt audzēkņiem un 
viņu vecākiem izglītojošas lekcijas par 
aktuālām tēmām, kas ļauj skolēniem 
labāk sagatavoties reālajai dzīvei. 
Skolas vadība iecerējusi tuvākajā nā-
kotnē vidusskolas mācību programmā 
iekļaut dažādas papildnodarbības, kas 
ļauj apgūt dzīvē noderīgas prasmes un 
zināšanas, piemēram, publisko runu, 
lietišķo etiķeti, cilvēkdrošību un citus 
jautājumus. Arī mācību plānā visos 
izglītības posmos top jauns piedāvā-
jums skolēniem. No nākamā mācību 

gada pēc ilgāka pārtraukuma atsāksies 
tautisko deju nodarbības dažādiem 
vecumiem. 

aktīvi skolēni un viņu 
vecāki
Skola piedalās projektos un sa-

darbojas ar citām mācību iestādēm 
gan Kurzemes reģionā, gan ārpus 
Latvijas. Aktīvu darbību jau trešo 
gadu veic jaunā Skolas padome. Tā 
rezultātā skolai piesaistīti papildus 
līdzekļi teritorijas labiekārtošanai. 
Nodibināta un reģistrēta vecāku 
atbalsta biedrība, kuras dalībnieki ap-
gūst jaunu pieredzi projektu izstrādē 

un to ieviešanā. Vēl aktīvāka sadar-
bība iecerēta ar skolas absolventiem, 
dibinot „Absolventu klubu”.

Pēc audzēkņu skicēm tapis jauna 
dizaina skolas žetons, ko pirmie 
savā izlaidumā svinīgi saņems šī 
gada absolventi. Skolas direktore 
uzteic audzēkņu vecākus, kuri ak-
tīvi apmeklē piedāvātās lekcijas un 
skolas psiholoģes rīkotās diskusijas 
pie tējas tases, kā arī sniedz lielu 
atbalstu skolas kolektīvam ikdienas 
darbā un dažādu pasākumu rīkošanā.

KrISTĪnE DuĻBInSKa,
mārketinga un sabiedrisko attiecību 

nodaļas vadītāja
SIa „Lūsis V” vizualizācija

šā-
das pēc 

apjomīgās 
pārbūves 

izskatīsies 
Kuldīgas 
2. vidus-

skolas 
iekštelpas.

Kuldīgas Centra vidusskolas komanda 
ieguvusi 3. vietu 59 komandu konkurencē 
pētniecisko un radošo darbu konkursā 
„Jaunais finanšu eksperts 2016”.

Centra vidusskolas un Kuldīgas godu 
aizstāvēja 11.m klases komanda – Roberts 
Oskars Komarovskis, Katrīna Stepanova, 
Kārlis Zatlers un Krists Zeidlers.

Konkursam bija trīs kārtas. Pirmajā – sko-
lēnu grupa pēc vienotas metodoloģijas veica 
situācijas izpēti par konkursa tēmu „Uzņē-
mējdarbības uzsākšanas veicināšana jauniešu 
vidū”, analizēja datus, izdarīja secinājumus, 
konstatēja problēmu un sniedza ieteikumus 
to risināšanai. Pēc iesniegto pētījumu izvēr-
tēšanas konkursa otrajai kārtai izvirzīja 15 
labākos.

Otrajā kārtā dalībnieku uzdevums bija 
izstrādāt radošo darbu – līdz 3 minūšu garu 
videomateriālu par izvirzīto problēmu un 
sniegtajiem risinājumiem. Konkursa trešajā 

kārtā startēja 5 labākās komandas.
Konkursa „Jaunais finanšu eksperts 2016” 

fināls notika 23. februārī, kad dalībnieku ko-
mandas tikās debašu turnīrā un tika noskaid-
rots titula „Jaunais finanšu eksperts 2016” 
ieguvējs. Debašu žūrijas komisijā darbojās 
Izglītības programmas „Iespējamā misija” 
vadītājs Mārtiņš Kālis, LU Debašu kluba 
pārstāvis Mārtiņš Vaivars, „Junior Achieve-
ment Latvia” izpilddirektors Jānis Krievāns 
un „Swedbank” Finanšu institūta vadītājs 
Reinis Jansons.

Konkursā iegūto balvu EUR 200 komanda 
varēs izmantot ekskursijai vai arī citam piere-
dzes gūšanas pasākumam.

Apsveicam Kuldīgas Centra vidusskolas 
komandu ar gūtajiem panākumiem!

InDra IVETa gaILE, 
Kuldīgas Centra vidusskolas 

ekonomikas skolotāja
Publicitātes foto

Kuldīgas Centra vidusskolai 3. vieta  konkursā

Kuldīgas Centra vidusskolas 
11.m klases audzēkņi radošo 

darbu konkurencē izcīnīja 3. vietu.

Jaunieši rada idejas nometnē „Telpas pavasaris”
4. martā Kuldīgas Mākslas namā 
notika fonda „Viegli” projekta 
„Telpas pavasaris” rīkotā radošā 
nometne, kurā sabiedrībā zināmas 
personības dalījās pieredzē par 
iedvesmu, telpu un radošumu.

Nometnē piedalījās 9. – 12. klašu 
jaunieši no Kuldīgas Centra vidussko-
las, Kuldīgas Mākslas un humanitāro 
zinību vidusskolas, Kuldīgas Tehnolo-
ģiju un tūrisma tehnikuma, V.Plūdoņa 
Kuldīgas ģimnāzijas, Pelču speciālās 
internātpamatskolas-attīstības centra, 
kā arī dalībnieki no Ventspils un Lie-
pājas, kopā gandrīz 70 skolēnu.

Pasākumā nometnes vadītājs Ar-
starulsmirus, kā arī grupas „Carnival 
Youth” dalībnieki, organizācijas 
„Homo Ecos” pārstāve, mūziķis Go-
ran Gora, profesors Jurģis Šķilters un 
fonda „Viegli” padomes dalībniece 
Žanete Jaunzeme-Grende skolēnus 
iesaistīja dažādās aktivitātēs, rosināja 

izteikties, domāt un jautāt par to, kas 
ir radošums, kā rodas idejas, kā tās 
atnāk un kur dzīvo. Nometnē jaunieši 
piedalījās lekcijā par kartēm, pildīja 
uztveres uzdevumus.

Profesors J.Šķilters pastāstīja, ka 
mūsu uztveri veido visas sajūtas – re-
dze, dzirde, tauste, garša un smarža. Ar 
„telpu” mēs saprotam ne tikai četras 
sienas, bet arī vietu, pilsētu, pasauli, 
turklāt katrs to uzver citādāk. Cilvēka 
prātā veidojas kartes ar punktiem, ar 
kuriem tas visvairāk ikdienā saskaras 
– darbs, mājas, veikals un citas vietas. 
„Mūsu telpiskās zināšanas sastāv no 
ģeometriskās zināšanas, precizitātes, 
mūsu pieredzes, kas katram ir atšķirī-
ga”, sacīja profesors.

„Homo ecos” brīvprātīgo koordi-
natore Lelde Zena jauniešiem pastāstī-
ja, ka organizācija nodarbojas ar videi 
draudzīga dzīvesveida popularizēša-
nu, prezentācijā veiksmīgi attēlojot, 

kā pasaule ir saistīta ar ikvienu tās 
iedzīvotāju un kādu ietekmi uz dzīvo 
radību izdara cilvēce. 

Savukārt grupas „Carnival Youth” 
puiši atklāja, kur smeļ idejas mūzikas 
radīšanai: „Uztvere telpā, kurā rodas 
dziesmas, ir nepārtraukta. Apkārtējās 
lietas izraisa emocijas, un, aizejot 
uz citu telpu, mēs paņemam līdzi 
iepriekšējās telpas emocijas. Jebkas, 
ko apzināti paturam sevī, arī ir tā rado-
šuma telpa, no kuras rodas rezultāts,” 
atzina puiši.

Pēc aktīvām diskusijām jaunieši 
veica radošus uzdevumus, savukārt 
pasākuma noslēgumā katra komanda 
prezentēja izdarīto. Kāds bija sacerējis 
dzeju, cits – dziesmas par tēmu „Kas 
ir telpa?”, vēl kāds domas izteicis zī-
mējumā. Nometnes noslēgumā grupa 
„Carnival Youth” sniedza koncertu.

Projekta „Telpas pavasaris” mērķis 
ir veikt pētījumu par to, kā Latvijas 

iedzīvotāji uztver vietu, kurā viņi 
dzīvo, kā arī veicināt jauniešu radošo 
potenciālu un rūpes par Latvijas vidi.

SIgnETaS LaPIņaS, 
sabiedrisko attiecību speciālistes, 

teksts un foto

nometnē „Telpas pavasaris” jaunieši radoši atainoja, kā ikdienā saudzēt vidi.
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26. februārī sirsnīgā gaisotnē no-
tika jau sestās Kuldīgas novada 
Lūgšanu brokastis. 

Tajās, kā ierasts, pulcējās lūgtie 
viesi – galvenokārt dažāda līmeņa 
vadītāji, kuri ikdienā gādā par sa-
viem darbiniekiem un to, lai dzīve 
un darbs Kuldīgas novadā noritētu 
labi un sekmīgi. Lūgšanu brokas-
tu tēma šogad bija „Lai nāk tava 
valstība”.

Visas līdzšinējās novada Lūgšanu 
brokastis bija notikušas Kuldīgā. 
Šoreiz organizatori bija izvēlējušies 
pasākumu rīkot ārpus pilsētas – Pel-
ču speciālajā internātpamatskolā-at-
tīstības centrā.  Lūgšanu brokastu 
vadītājs, mācītājs Valdis Zīverts 
pateicās skolai par sirsnīgo uzņem-
šanu, savukārt skolas direktore Ināra 
Oļena pauda gandarījumu par uzti-
cēto godu uzņemt šo nozīmīgo pasā-
kumu. I.Oļena uzskata, ka Pelču spe-
ciālās internātpamatskolas-attīstības 
centra kā pasākuma norises vietas 
izvēle ir likumsakarīga, jo šajā skolā 
ik pirmdiena aizsākas ar svētbrīdi un 

lūgšanu visai nedēļai. „Strādāt skolā, 
kurā ir bērni ar īpašām vajadzībām, 
var tikai tad, ja palīdz augstāki 
spēki,” atzina I.Oļena. Uzrunājot 
pasākuma dalībniekus, direktore 
sacīja, ka mūsdienu dinamiskajā 
laikmetā Lūgšanu brokastis sniedz 
cilvēkiem iespēju apstāties, satikties 
ar citiem un mācīties to, kā dažādiem 
cilvēkiem sadarboties, pieņemt vie-
nam otru. Viesus sveica Kuldīgas 
novada Domes priekšsēdētāja Inga 
Bērziņa, daloties pārdomās par 
situāciju Eiropā un Latvijā šobrīd, 
kā arī Latvijas Lūgšanu brokastu 
rīcības komitejas vadītāja Inese 
Šlesere, kura mudināja skatīties uz 
pasauli, meklējot prieku.

Skolas audzēkņi un pedagogi bija 
rūpīgi gatavojušies pasākumam. Ja 
citkārt Lūgšanu brokastu norisi ku-
plināja pazīstami mūziķi, tad šoreiz 
par māksliniecisko noformējumu 
gādāja Pelču skolas audzēkņi, kuri 
uzstājās gan ar dziesmām, gan dzejas 
lasījumiem. Domājams, Lūgšanu 
brokastu viesi iepriekš nebija zinā-
juši, ka skolas audzēknis Kristaps 

Kuldīgas novada pašvaldība 
ieguvusi 1. vietu „Latvijas e-in-
deksa” lielo novadu kategorijā, 
saņemot diplomu par īpašiem 
nopelniem Latvijas publiskās 
pārvaldes darba digitalizācijā.

Kuldīgas novada pašvaldība ir 
mūsdienīga un cenšas darīt visu, 
lai tā būtu e-vidē un lai e-vide būtu 
pieejama novada iedzīvotājiem, teic 
Kuldīgas novada Domes priekš-
sēdētāja Inga Bērziņa. Jebkurš 
iedzīvotājs iesniegumu pašvaldībai 
var iesniegt elektroniski. Arī pašval-
dības vadītāja ir iedzīvotājiem viegli 
sasniedzama e-vidē. Senioriem 
un tiem iedzīvotājiem, kuriem tik 
raiti nevedas ar jauno tehnoloģiju 
lietošanu, tās apgūt palīdz Kuldīgas 
Galvenās bibliotēkas speciālisti. 
„Prieks par saņemto novērtējumu! 
Tā ir papildu motivācija pašval-
dībai vēl vairāk strādāt un domāt 
par e-vidi,” pauž I.Bērziņa. Viņa 
pateicas pašvaldības speciālistiem 
par ieguldīto darbu, kas nu novērtēts 
arī Latvijas mērogā.

Arī SIA „Kuldīgas siltumtīkli” 
koģenerācijas stacija ir pilnībā au-
tomatizēta. Valdes priekšsēdētājs 
Artis Roberts skaidro: „Telemetrijas 
pakalpojumi, kuri tiek izmantoti ēku 
siltummezglos, ļauj iedzīvotājiem 
veikt izmaiņas siltummezglu regu-

lēšanā un samazināt rēķinus.”
Ērti un mūsdienīgi e-pakalpojumi 

pieejami arī pašvaldības mājaslapā, 
kurā ikviens iedzīvotājs var aizpildīt 
un iesniegt gandrīz visus iesnie-
gumus, kas vajadzīgi pašvaldībai. 
Novadā izvietots ievērojams skaits 
videonovērošanas kameru, kas 
saistītas vienotā tīklā. Tas ir būtiski 
iedzīvotāju drošībai. Savukārt skolu 
delegācija devusies uz Londonu, 
lai iepazītos ar jaunākajiem risinā-
jumiem e-vidē. „Mēs gribam, lai 
mūsu skolas ir mūsdienīgas!” saka 
I.Bērziņa.

Pētījums „Latvijas e-indekss” 
norisinājās otro reizi. Tajā veikts 
pašvaldību un valsts iestāžu e-vides 
un digitālās attīstības izvērtējums, 
piedaloties visām 119 pašvaldībām 
un 102 valsts iestādēm. Mērījums 
ļauj ne vien iepazīt vispārējo situā-
ciju valstī un salīdzināt sevi ar citām 
kaimiņu vai līdzvērtīgām pašvaldī-
bām, bet arī sekot līdzi pašvaldības 
attīstībai.

Uzvarētāji tika noteikti, veicot 
pašvaldību un valsts iestāžu aptau-
jas, kurās tika vērtēti tādi faktori 
kā e-vides infrastruktūra, interneta 
resursu popularitāte un cilvēku pras-
mes, e-pārvalde un drošība (pašval-
dību mērījumā) un efektīva iestādes 
iekšējo procesu organizācija, kā arī 
efektīva starpiestāžu sadarbība un 

Kuldīgas novada pašvaldība pa-
rakstījusi līgumu ar SIA „Zaigas 
Gailes birojs” par ēkas Kalpaka 
ielā 4, Kuldīgā atjaunošanas 
būvprojekta izstrādāšanu. 

Iecerēts, ka 2018. gadā, atzīmējot 
Latvijas valsts simtgadi, atjaunotajā 
ēkā durvis vērs Kuldīgas mākslas 
un radošais kvartāls, kurā plānots 
īstenot starptautiskas mākslinie-
ku rezidenču programmas, rīkot 
meistarklases, radošās darbnīcas, 
seminārus, izstādes un restaurācijas 
demonstrējumus. Tāpat plānots 
veidot sadarbību ar starptautiskām 
mākslas skolām un akadēmijām, 
ierīkot mākslinieku darbnīcas un 
studijas, kuras varēs izmantot ne 
tikai mākslas studenti, bet arī Kul-
dīgas Tehnoloģiju un tūrisma teh-
nikuma un citu izglītības iestāžu 

Pašvaldībai diploms par pārvaldes darba digitalizāciju

dokumentu aprite, efektīva pakal-
pojumu sniegšana un sabiedrības 
iesaistīšana (valsts iestāžu aptaujā).

„Latvijas e-indekss” partnerības 
iniciatīvu 2014. gadā uzsāka „Latte-
lecom” sadarbībā ar Vides aizsardzī-
bas un reģionālās attīstības ministri-

ju un nozaru speciālistiem – Latvijas 
Pašvaldību savienību, Latvijas Lielo 
pilsētu asociāciju, Latvijas Informā-
cijas un komunikācijas tehnoloģijas 
asociāciju un Latvijas Tirdzniecības 
un rūpniecības kameru. „Lattele-
com” kopā ar nozares ekspertiem 

īsteno pašvaldību, savukārt Vides 
aizsardzības un reģionālās attīstības 
ministrija – valsts iestāžu mērījumu. 

SIgnETa LaPIņa, 
sabiedrisko attiecību speciāliste

Publicitātes foto

Kuldīgas novada Domes priekšsēdētāja Inga Bērziņa ar saņemto novērtējumu par attīstību un mūsdienīgumu e-vidē 
kopā ar SIa „Lattelecom” valdes priekšsēdētāju juri gulbi (no kreisās) un 

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministru Kasparu gerhardu.

SIA „Zaigas Gailes birojs” projektēs ēku Kalpaka ielā

audzēkņi. Vēl iecerēts nodrošināt 
radošo uzņēmēju inkubāciju un 3D 

prototipēšanu.
Pašvaldībai piederošās ēkas Kal-

paka ielā 4 būvprojekta izstrādātājs 
tika noskaidrots pērn, izsludinot 
metu konkursu par ēkas būvpro-
jekta izstrādi un autoruzraudzības 
veikšanu. Konkursā tika saņemts 
viens piedāvājums, kuru iesnie-
dza SIA „Zaigas Gailes birojs”. 
Iesniegto metu projektējusi Zaiga 
Gaile. Atbilstoši līgumam plānots, 
ka būvprojektu SIA „Zaigas Gailes 
birojs” izstrādās 10 mēnešos. 

Vairākās ēkās Kalpaka ielā savu-
laik atradušās Kuldīgas slimnīcas 
nodaļas, bet vēl pirms tam dažādos 
laika posmos šeit bijušas iestādes – 
pasts, telegrāfs, policijas iecirknis 
u.c. – un pat adatu fabrika. Ēkas 
atrodas valsts nozīmes pilsētbūv-
niecības pieminekļa „Kuldīgas 
pilsētas vēsturiskais centrs” terito-
rijā. Divstāvu ēka Kalpaka ielā 4 ir 
pašvaldības īpašums. 

Metu konkursā iesniegto pie-
dāvājumu vērtēja žūrijas komisija, 
kurā darbojās Kuldīgas novada 
Domes priekšsēdētāja Inga Bērziņa, 
pašvaldības Būvniecības nodaļas 
vadītāja Jana Jākobsone, Kuldīgas 
Mākslinieku rezidences vadītāja Ilze 
Supe, Valsts kultūras pieminekļu 
aizsardzības inspekcijas vadītājs 
Juris Dambis, Latvijas Mākslas 
akadēmijas rektors Aleksejs Nau-
movs, mākslinieks Andris Vītoliņš, 
uzņēmējs Mārtiņš Dambergs, arhi-
tekti Andra Šmite un Aldis Circenis. 
Piedāvājums saskaņā ar konkursa 
nolikumu tika vērtēts, nezinot tā 
autoru.

KrISTĪnE DuĻBInSKa, 
mārketinga un sabiedrisko attiecību 

nodaļas vadītāja
EDuarDa DamBErga foto

SIa „zaigas gailes birojs” vadītāja, arhitekte zaiga gaile ar dzīvesbiedru, 
būvuzņēmēju māri gaili Kuldīgā viesojās, lai parakstītu līgumu 

par ēkas Kalpaka ielā 4 atjaunošanas būvprojektu.

Sirsnīgi aizvada sestās Lūgšanu brokastis Pelčos

Kaņuks ir dzejoļu grāmatas autors. 
Savā pieredzē un atziņās par to, kā-
das pārmaiņas ģimenē ienes bērns ar 
īpašām vajadzībām, dalījās Alekša 
mamma Sandra Bajāre, kura raksta 
grāmatu par savu ceļu, audzinot 
viņai dāvāto pastarīti, kurš sirgst 
ar autismu. Arī cienasts bija Pelču 

skolas audzēkņu gatavots, un paši 
audzēkņi, glīti saposušies, gādāja 
par tā pasniegšanu viesiem. 

Lūgšanu brokastu viesu saziedo-
tie līdzekļi nonāca Pelču speciālās 
internātpamatskolas-attīstības centra 
rīcībā. Par saziedoto naudu skola ie-
gādāsies Latvijā ražotus trīsriteņus, 

kas domāti bērniem, kuri ikdienu 
pavada ratiņkrēslos, lai uzlabotu 
viņu dzīves kvalitāti.

KrISTĪnE DuĻBInSKa, 
mārketinga un sabiedrisko attiecību 

nodaļas vadītāja
autores un ILzES DamBĪTES-

DamBErgaS foto

Par saziedoto naudu iegādāti velosipēdi bērniem ar īpašām 
vajadzībām.

Klātesošos uzrunāja Lūgšanu brokastu komitejas 
vadītāja Inese šlesere.
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Dabas aizsardzības pārvalde un 
uzņēmums SIA „Metrum” iz-
sludina sabiedrisko apspriešanu 
un aicina iepazīties ar dabas aiz-
sardzības plāna projektu dabas 
parkam „Abavas senleja”.

Dabas parks izveidots, lai sa-
glabātu Abavas senleju kā vienotu 
ainavu un ekoloģisko sistēmu, tās 
dabas un kultūrvēsturisko mantoju-
mu, ainavu estētiskos resursus, da-
bas bioloģisko daudzveidību, īpaši 
aizsargājamo dzīvnieku un augu 
sugas, to dzīvotnes, biotopu kopu-
mu, tajā skaitā īpaši aizsargājamos 
Eiropas Savienības noteiktos bioto-
pus, kā arī veicinātu šīs teritorijas 
ilgtspējību, salāgojot vietu attīstības 
mērķus ar dabas un kultūrvēsturisko 
pieminekļu aizsardzības mērķiem, 
vienlaikus veicinot sabiedrības at-
pūtai, izglītošanai un audzināšanai 
piemērotu vidi.

Dabas parkā „Abavas senleja” 
ir veikta ainavas un dabas vērtību 
izpēte, tajā skaitā apsekoti zālāji, 
nosakot to atbilstību botāniskajiem 
bioloģiski vērtīgajiem zālājiem. Pēc 
2015. gada zālāju inventarizācijas 
noteikti atbilstoši Eiropas Savie-

Aicina iepazīties ar „Abavas senlejas” jaunā
dabas aizsardzības plāna projektu

nības aizsargājamo zālāju biotopu 
veidi – pārsvarā sausi un kaļķaini 
zālāji, par kuru apsaimniekošanu 
ir iespējams saņemt paaugstinātu 
atbalsta maksājumu. Informācija par 
noteiktajiem zālājiem un pieteikša-
nās kārtību atbalsta maksājumam 
redzama Lauku atbalsta dienesta 
mājaslapā www.lad.gov.lv. Atbalsta 
maksājumus ir iespējams saņemt, ja 
tiek ievērota pareiza zālāju apsaim-
niekošana, sienu pļaujot un savācot 
vai noganot ar atbilstošu zālēdāju 
blīvumu. Jāuzsver, ka nav vairs spē-

kā vēlas pļaujas nosacījums, taču nav 
pieļaujama zāles smalcināšana, kas 
ievērojami pasliktina zālāju kvalitāti.

Par šobrīd dabas parkā noteik-
tajiem mežsaimnieciskās darbības 
ierobežojumiem, piemēram, kail-
cirtes aizliegumu dabas parka zonā, 
zemes īpašnieki var pretendēt uz 
kompensāciju, kuras saņemšanu arī 
administrē Lauku atbalsta dienests. 

Tā kā pārdomāts tūrisms nav 
pretrunā ar ainavas un dabas aizsar-
dzības mērķiem, dabas aizsardzības 
plānā paredzēti dažādi dabas parka 

esošo tūrisma objektu un infor-
mācijas pieejamības uzlabošanas 
pasākumi. Ja jums ir priekšlikumi 
dabas parka „Abavas senleja” tū-
risma infrastruktūras uzlabošanai, 
lūdzam tos iesniegt rakstiski dabas 
aizsardzības plāna izstrādātājiem.

Izstrādātais dabas aizsardzības plā-
na projekts pieejams interneta vietnēs 
www.daba.gov.lv un www.metrum.lv, 
kā arī Kandavas novada domē, Talsu 
novada Sabiles pilsētas un Abavas 
pagasta pārvaldē, Kuldīgas novada 
Rendas pagasta pārvaldē un Ventspils 
novada Zlēku pagasta pārvaldē. 

Sabiedriskās apspriešanas sa-
nāksmes notiks: 

2016. gada 17. martā 16.00 
Kandavas kultūras nama mazajā 
zālē (Lielā iela 28, Kandava), pirms 
sanāksmes, sākot no 14.00, būs 
iespēja saņemt konsultācijas no 
SIA „Metrum” un Dabas aizsardzī-
bas pārvaldes speciālistiem;

2016. gada 18. martā 12.00 Sa-
biles kultūras namā (Ventspils iela 

14, Sabile, Talsu novads), pirms 
sanāksmes, sākot no 11.00, būs 
iespēja saņemt konsultācijas no 
SIA „Metrum” un Dabas aizsardzī-
bas pārvaldes speciālistiem;

2016. gada 18. martā 17.00 
Rendas kultūras namā („Vīgneri”, 
Rendas pagasts, Kuldīgas novads), 
pirms sanāksmes, sākot no 16.00, 
būs iespēja saņemt konsultācijas no 
SIA „Metrum” un Dabas aizsardzī-
bas pārvaldes speciālistiem.

Aicinām jūs piedalīties un izteikt 
savu viedokli par plāna projekta 
risinājumiem un rakstiski iesniegt 
priekšlikumus tā uzlabošanai līdz 
2016. gada 23. martam, adresējot 
tos pa pastu plāna izstrādātājam 
SIA „Metrum”, Ģertrūdes ielā 47-3, 
Rīgā, LV-1011 vai rakstot e-pastā 
teritorijas plānotājai Ilzei Circenei: 
ilze.circene@metrum.lv.

ILzE CIrCEnE, 
SIa „metrum” plānošanas

projektu vadītāja
SIa „metrum” foto

Iedzīvotāju sapulces pagastos
Novada pagastu iedzīvotāji aicināti apmeklēt sapulces, kurās Kuldīgas 

novada Domes vadībai, Valsts policijas un SIA „Kuldīgas komunālie pa-
kalpojumi”, SIA „Kuldīgas siltumtīkli” darbiniekiem, kā arī citu nozaru 
pārstāvjiem varēs uzdot visus interesējošos un neskaidros jautājumus.

Sapulces notiks:
14. martā 17.00 – Pelčos, „Pagast-
lejās”, pagasta pārvaldes ēkā;
16. martā 16.30 – Rendas kultūras 
namā;
21. martā 17.00 – Snēpeles kultū-
ras namā;
30. martā 16.00 – Laidu skolas 
brīvā laika pavadīšanas centrā;
1. aprīlī 10.00 – Īvandes muižā;
4. aprīlī 18.00 – Rumbas pagastā, 
Mežvaldē, pagasta namā;
7. aprīlī 18.00 – Turlavas kultūras 
namā;

11. aprīlī 18.00 – Padures pagasta 
pārvaldes ēkā;
12. aprīlī 16.00 – Vārmes jauniešu 
centrā;
14. aprīlī 17.00 – Ēdoles kultūras 
namā;
18. aprīlī 17.00 – Kurmāles pagas-
ta pasākuma zālē;
20. aprīlī 14.00 – Gudenieku kultū-
ras namā;
25. aprīlī 17.00 – Kabiles kultūras 
namā.

12. aprīlī sievietes tiek aicinātas 
veikt krūšu izmeklējumus Tur-
lavas pagastā, pārvaldes stāv-
laukumā, Gundegas ielā 1, kur 
ieradīsies mobilais mamogrāfs.

Mamogrāfijas izmeklējumi tiks 
veikti tikai pēc iepriekšēja pieraksta:

sievietēm, kuras ir saņēmušas 
uzaicinājuma vēstuli no Nacionālā 
veselības dienesta, valsts skrīninga 
programmas ietvaros izmeklējums 
ir bez maksas (uzaicinājuma vēstule 
ir derīga 2 gadus kopš iesūtīšanas 
datuma);

ar ģimenes ārsta vai ārstējošā 
ārsta norīkojumu, kuram nav līgum-  
attiecību ar Nacionālo veselības 
dienestu – par maksu.

Pieraksts notiek pa tālruni 
67142840 vai 27866655 (iepriekš 

Turlavā būs mobilais mamogrāfs

sagatavot personas kodu).
Sīkāka informācija www.mamo-

grafija.lv.  

SIgnETa LaPIņa, 
sabiedrisko attiecību speciāliste 

Publicitātes foto

Konsultācijas meža īpašniekiem
Meža īpašnieku biedrība „Meža konsultants” martā 

otrdienās un ceturtdienās Smilšu ielā 10, Kuldīgā piedāvā 
meža īpašniekiem bezmaksas konsultācijas par iespēju 
izmantot ES finansējumu meža apsaimniekošanā – jaun- 
audžu retināšanai, mazvērtīgu mežaudžu nomaiņai un 
meža ieaudzēšanai. 

Tālr. 29103658 (Sigita).

 Kuldīgas novada
Pieaugušo izglītības centrs 

piedāvā apmeklēt apmācības:
• kaligrāfija. Angļu raksts iesācējiem, 10 nodarbības, 
   mācības būs sestdienās. EUR 13,50 par 1 nodarbību;
• interjera dizaina pamati, 60 stundas – 15 nodarbības, 
   mācības būs piektdienās. EUR 11 par  nodarbību;
• projektu vadības pamati, 160 stundas. Dalības maksa –  EUR 350.
Pieteikšanās un informācija pa tālruni 63322540.

abavas senlejai izstrādāts jauns dabas aizsardzības plāna projekts, 
ko iedzīvotāji aicināti izzināt un apspriest.

4. martā 16.00 Kuldīgas novada 
muzejā atklāja izstādi „Dzīves 
godi”.

Izstādē skatāmi nozīmīgākie pie-
turpunkti cilvēka mūžā – sākot ar 
kristībām un beidzot ar izvadīšanu 
kapu kalniņā. Fotostāsti par lielāka-
jiem cilvēka dzīves godiem atrodami 
gandrīz katrā ģimenes albumā. Ar 
izstādi „Dzīves godi” muzejs aicina 
kopā caurlapot foto un atmiņu albu-
mus. Atcerēties un stāstīt – tās bija 
jautrākās kāzas, kādās es jebkad esmu 
bijis! Man joprojām ir saglabājies lācis 
no maniem bērnības svētkiem! Mūsu 
dzimtā bērēs vienmēr aizgājēju izvada 
no klētiņas.

Katra no šīm īpašajām dienām 
tiek atzīmēta, ievērojot noteiktas 
paražas, kas dažādu apstākļu ietek-
mē laika gaitā mainījušās. Izstāde ir 
ieskats šajās izmaiņās.

„Dzīves godos” iekļautas dažādu 
laiku fotogrāfijas un tradīciju rak-

Izskanēs garīgās mūzikas labdarības 
koncerts

20. martā 16.00 Kuldīgas kultū-
ras centrā skanēs garīgās mūzi-
kas koncerts „Gaismas ceļā”, uz 
kuru aicina Kuldīgas Septītās 
dienas adventistu draudze sa-
darbībā ar sociālo dienestu.

Koncertā piedalīsies jauniešu 
koris „Gaismas ceļā”, a cappella 
ansamblis „Tuvu”, stīgu instrumen-
tālais ansamblis, pianisti Elīna Gaile 
un Daumants Liepiņš, vijolniece 
Madara Liepiņa un diriģents Mārtiņš 

Subatovičs.
„Gaismas ceļā” būs labdarības 

koncerts, kurā saziedotā nauda 
tiks izlietota Kuldīgas aprūpējamo 
cilvēku atbalstam. Gaida Malaņina, 
draudzes locekle, pastāstīja: „Mūsu 
mērķis ir iepriecināt cilvēkus ar labu 
mūziku, un, ja ar to vēl varam kādam 
palīdzēt, tad esam priecīgi.”

Aicināts ikviens interesents un 
mūzikas cienītājs!

SIgnETa LaPIņa, 
sabiedrisko attiecību speciāliste

Izstāde „Dzīves godi”
Kuldīgas novada muzejā

Kāzas Sv. annas baznīcā ap 1930. gadu.

sturojošie priekšmeti. Muzejs saka 
lielu paldies visiem kuldīdzniekiem, 
kas palīdzējuši izstādes tapšanā. Ja 
arī tev ir kāds ar ģimenes godiem 
saistīts stāsts, nāc un dalies ar to!

KrISTa janSOnE,
Kuldīgas novada muzeja 
mārketinga un izglītības 

nodaļas vadītāja
arhīva foto
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Kārļa Davidova 9. Starptautis-
kajam čellistu konkursam šogad 
pieteicies rekordliels dalībnieku 
skaits – saņemti 48 pieteikumi no 
10 valstīm.

Konkurss notiks Kuldīgā no 30. ap-
rīļa līdz 8. maijam, pulcējot jaunos 
čellistus no Latvijas, Krievijas, Dien-
vidkorejas, Baltkrievijas, Igaunijas, 
Bulgārijas, Ķīnas, Itālijas, Spānijas, 
Taizemes.

K.Davidova Starptautiskais čellistu 
konkurss notiek katru otro gadu, un 
šogad tas pulcēs jaunos čella talantus 

jau devīto reizi. Konkursa dalībnieki 
sacentīsies četrās grupās, trīs kārtās. 
Programmā iekļauta gan Kuldīgā 
dzimušā slavenā čellista, komponista 
un pedagoga K.Davidova mūzika, gan 
citu komponistu darbi.

Konkursu vērtēs starptautiska 
žūrija, ko veidos pazīstami pedagogi 
un izpildītājmākslinieki – čellists un 
pedagogs, slavenā čellista M.Rostro-
poviča audzēknis un mūzikas tradīciju 
turpinātājs Stefans Popovs no Anglijas, 
bijušais E.Dārziņa mūzikas vidussko-
las audzēknis, Sanktpēterburgas Kon-

Konkurss Kuldīgā pulcēs pasaules čella talantus
servatorijas profesors, Sankpēterbur-
gas Mūzikas mājas mākslinieciskais 
direktors Sergejs Roldugins, daudzu 
starptautisku konkursu laureāts, izcils 
kamermūziķis, Hanoveras Mūzikas, 
teātra un mediju augstskolas profesors 
Leonīds Gorohovs, Seulas kameror-
ķestra ilggadējā čelliste un pedagoģe ar 
trīsdesmit gadu pieredzi Hyoung Won 
Chang no Dienvidkorejas un konkursa 
patronese – populārā latviešu čelliste 
un pedagoģe, profesore Eleonora 
Testeļeca.

Konkursa dalībnieku sniegumu 

būs iespēja baudīt arī plašākai audi-
torijai – 5. maijā klausītāji aicināti uz 
K.Davidova piemiņas koncertu, bet 
7. maijā notiks noslēguma koncerts, 
kurā laureāti uzstāsies kopā ar orķes-
tri „Sinfonia Concertante” diriģenta 
Andra Vecumnieka vadībā.

Konkursa balvu fonds ir EUR 
5000, un par labāko J.S.Baha skaņ-
darba interpretāciju papildus tiks 
piešķirtas trīs Kuldīgas novadnieka, 
profesora Leo Maija ģimenes balvas.

Konkursu organizē E.Vīgnera 
Kuldīgas mūzikas skola sadarbībā ar 

Kuldīgas novada pašvaldības Kultūras 
nodaļu un J.Vītola Latvijas Mūzikas 
akadēmiju.

Konkurss nosaukts Kuldīgā dzimu-
šā K.Davidova vārdā, kurš pazīstams 
kā talantīgs komponists, krievu čello 
skolas izpildītājmākslas pamatlicējs un 
daudzu lielisku mūziķu skolotājs. Lai 
godinātu izcilā novadnieka piemiņu, 
2000. gada aprīlī notika K.Davidova 
vārdā nosauktais I Starptautiskais 
čellistu konkurss.

agnESE LaPSIņa, 
projekta administratore

Baha kamermūzikas festivāla vadī-
tāja, klavesīniste Aina Kalnciema 
22. martā 18.00 Kuldīgas novada 
Domes lielajā zālē aicina uz Baha 
mūzikas nedēļas īpašā viesa, izcilā 
itāļu flautista Massimo Mercelli 
koncertu. 

A.Kalnciemai un M.Mercelli tā būs 
jau otrā tikšanās, kas turpinās pirms trim 
gadiem Baha festivāla vasaras koncertā 
labi iesākto sadarbību.

M.Mercelli jau ļoti agrīnā vecumā 
ieguva diplomu Boloņas G.B.Martini 
konservatorijā, bet 19 gados ieguva 
pirmā flautista vietu slavenajā Venēcijas 

opernamā „Teatro La Fenice” un izcīnīja 
vairākas nozīmīgas uzvaras starptautis-
kos konkursos.

Mūziķis regulāri uzstājas pasaules 
lielākajās koncertzālēs un ietekmīgāka-
jos festivālos. Viņš ir muzicējis kopā ar 
pasaulslavenajiem māksliniekiem Kšiš-
tofu Penderecki, Filipu Glāsu, Maiklu 
Nīmani un citiem. M.Mercelli ir Itālijas 
Emīlijas-Romanjas reģiona festivāla 
mākslinieciskais vadītājs un dibinātājs, 
kā arī organizācijas „Eiropas Festivālu 
asociācijas” (EFA) viceprezidents. 

M.Mercelli jaunāko darbu lokā ir J.S.
Baha sonāšu ieraksts ar „Ramin Bahra-

mi”, Sofijas Gubaiduļinas māksliniekam 
veltītā koncerta pasaules pirmatskaņo-
jums un dalība Kšištofa Penderecka 80. 
jubilejas koncertā Varšavā. Mākslinieks 
divas reizes saņēmis Eiropas Kultūras 
komisariāta balvu, kā arī atzinības no 
Francijas Kultūras ministrijas.

A.Kalnciemas un M.Mercelli kopīgo 
programmu veidos J.S.Baha sonātes 
flautai, V.A.Mocarta sonātes flautai, kā 
arī J.Haidna skaņdarbi. 

Koncertu Kuldīgā atbalsta Kuldīgas 
novada Dome. Ieeja – bez maksas.

agnESE LaPSIņa, 
projekta administratore

Baha mūzikas nedēļā koncertēs itāļu flautists

5. martā Kuldīgas vieglatlētikas 
manēžā notika tradicionālās 
starptautiskās sacensības „Kul-
dīgas kauss” vieglatlētikā U-16 
un U-18 grupai.

Bez kupla pašmāju vieglatlētu 
pulka sacensībās piedalījās arī viesi 
no Itālijas, Igaunijas un Lietuvas. 
Pavisam startēja 330 sportistu 34 
disciplīnās. Lielākajā daļā discip-
līnu – 19 – uzvarēja sportisti no 
Latvijas.

Ļoti labus panākumus guva 
Kuldīgas novada sporta skolas viegl-
atlēti. Uzvaras izcīnīja Mikus Pēter-
sons (60 m skrējienā) – 7,56 sek., 
Kristiāns Skuruls (60 barjerskrē-

jienā) – 8,67 sek., Niks Samauskis 
(tāllēkšanā) – 6,03 m, Lelde Mieze 
(lodes grūšanā) – 14,10 m, Krista 
Brasla (augstlēkšanā) – 1,55 m. 
2. vietā ierindojās Aleksis Meļņiks 
(tāllēkšana) – 5,58 m un Dana Danie-
la Dāvida (augstlēkšana) – 1,45 m. 
3. vietu ieguva Unda Ulla Vītola 
(augstlēkšana) – 1,45 m un Auce 
Mūrniece (lodes grūšana) – 12,09 m.

Gan pašmāju, gan viesu sportisti 
un treneri bija ļoti apmierināti ar 
sacensību norisi un solīja atgriezties 
2017. gadā.

agrIS KImBOrS, 
Kuldīgas novada sporta skolas 

direktors
annIjaS DaDzES foto

Pašmāju sportistiem panākumi „Kuldīgas kausā”

Izveidota Jaunatnes sporta 
atbalsta programma

Kuldīgas novada Domes sēdē ap-
stiprināts nolikums par finansējuma 
piešķiršanu Jaunatnes sporta atbalsta 
programmas ietvaros.

Jaunatnes sporta atbalsta programma 
izveidota pēc Kuldīgas novada Domes 
Sporta un veselības veicināšanas komi-
sijas ierosinājuma. Tās mērķis ir sniegt 
atbalstu Kuldīgas novada talantīgajiem 
jauniešiem – sportistiem vecumā no 14 
līdz 18 gadiem dalībai pasaules un Eiropas 
mēroga sacensībās, sporta nometnēs, kā 
arī atbalstam treniņu procesā.

Pieteikumus finansējuma saņemšanai 
var iesniegt Latvijas Sporta federāciju 
padomes atzīto sporta veidu pārstāvji par 
Kuldīgas novadā dzīvesvietu deklarēju-
šiem jauniešiem, pievienojot dokumentus 
ar pamatojumu finansējuma nepiecieša-
mībai.  Līdzekļi tiks piešķirti tikai atzīto 
sporta veidu federāciju sportistiem – valsts 
jaunatnes, junioru izlašu dalībniekiem, 
katrā konkrētajā gadījumā izskatot pietei-

kumu visa finanšu gada laikā programmai 
paredzēto līdzekļu ietvaros.

Fonda finansējuma saņemšanai sportis-
tam ir jābūt iepriekšējās sezonas Latvijas 
čempionātu (jauniešu, junioru) 1. – 3. vie-
tas ieguvējam un jāiesniedz Latvijas Spor-
ta federāciju padomes atzīto sporta veidu 
federācijas izziņa par sportista iekļaušanu 
Latvijas valsts izlases sastāvā. Vienam 
sportistam piešķirs ne vairāk kā EUR 500 
gadā. Izvērtējot līdzekļu piešķiršanu, 
ņems vērā pretendenta iepriekšējos sporta 
sasniegumus, finansējuma izlietojuma 
mērķi, plānoto sasniedzamo rezultātu, kā 
arī paša ieguldījumu (līdzfinansējumu).

Programmas izpildi un finanšu līdzekļu 
piešķiršanu organizēs Jaunatnes sporta 
atbalsta programmas komisija trīs cilvēku 
sastāvā. 

KrISTĪnE DuĻBInSKa, 
mārketinga un sabiedrisko attiecību 

nodaļas vadītāja

12.III 10.00 2016. gada Kuldīgas novada atklātais dubultspēļu čempionāts novusā sieviešu pāriem; KNK, Liepājas ielā 14, Kuldīga 
12.III 11.00 R.Reimaņa piemiņas turnīrs galda tenisā; KNSS halle, Piltenes iela 25, Kuldīga
12.III 12.00 Baltijas valstu sacensības vieglatlētikā U-18 grupā; KNSS manēža, Dzirnavu iela 13, Kuldīga
12.III 12.00 LJČ volejbolā U-17 grupas zēniem, pārspēles; KNSS sporta nams, Virkas iela 13, Kuldīga
13.III 9.30 LJČ volejbolā U-17 grupas zēniem, pārspēles; KNSS sporta nams, Virkas iela 13, Kuldīga
13.III 10.00 Latvijas čempionāts florbolā U-12 grupā:  Kuldīgas NSS – „Ādaži”; KNSS halle, Piltenes iela  25, Kuldīga
13.III 13.00 Latvijas čempionāts Nacionālajā līgā 2. divīzijā volejbolā vīriešiem: Kuldīgas NSS – „Ozolnieki”; 
  KNSS halle, Piltenes iela 25, Kuldīga
13.III 15.30 Kuldīgas novada atklātais čempionāts telpu futbolā; KNSS halle, Piltenes iela 25, Kuldīga
14.III 9.30 LJČ volejbolā U-14 grupā meitenēm, pārspēles; KNSS halle, Piltenes iela 15, Kuldīga
14.III 12.00 VEF LJBL-LR čempionāts basketbolā U-14, U-16, U-19 grupā; KNSS sporta nams, Virkas iela 13, Kuldīga
14.III 14.00 LJČ volejbolā U-14 grupā meitenēm, pārspēles; KNSS halle, Piltenes iela 15, Kuldīga
15.III  9.30 LJČ volejbolā U-14 grupā meitenēm pārspēles; KNSS halle, Piltenes iela  25, Kuldīga
15.III 10.00 Skolotāju veselības diena; KNSS manēža, Dzirnavu iela 13, Kuldīga
15.III 14.30 VEF LJBL-LR čempionāts basketbolā U-16, U-19 grupā; KNSS sporta nams, Virkas iela 13, Kuldīga
15.III 20.00 Rietumu līga basketbolā vīriešiem: SK „Kuldīgas Hercogs” – SK „Kandava”; 
  KNSS sporta nams, Virkas iela 13, Kuldīga
17.III 13.00 LJČ volejbolā U-14 grupas zēniem, pārspēles; KNSS halle, Piltenes iela 25, Kuldīga
17.III 20.00 Latvijas čempionāta 1/4 fināls volejbolā vīriešiem: ASK/Kuldīga – „Poliurs/Ozolnieki”; 
  KNSS halle, Piltenes iela 25, Kuldīga
18.III 9.30 LJČ volejbolā U-14 grupas zēniem, pārspēles; KNSS halle, Piltenes iela 25, Kuldīga
19.III 11.30 Latvijas čempionāts galda tenisā; KNSS halle, Piltenes iela 25, Kuldīga
19.III 12.00 Kuldīgas novada atklātais čempionāts basketbolā; KNSS sporta nams, Virkas iela 13, Kuldīga
20.III 10.00 Latvijas čempionāts galda tenisā; KNSS halle, Piltenes iela 25, Kuldīga
22.III 10.00 Kuldīgas novada atklātās skolēnu sacensības „Jauno vieglatlētu daudzcīņa”; 
  KNSS manēža, Dzirnavu iela 13, Kuldīga
26.III 11.00 Kuldīgas novada atklātais čempionāts telpu futbolā; KNSS halle, Piltenes iela 25, Kuldīga

SPOrTa PaSāKumI marTā

Kuldīdznieks Kristiāns Skuruls 60 barjerskrējienā ieguva 
1. vietu, aiz sevis atstājot igauni Tali Timmi (nr. 74) un Ventspils 
novada sportistu Tomu Valdi melderi-melderiņu (nr. 125), kā arī 

citus konkurentus.



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 Lapiņa, 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

2016. gada 10. marts

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

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

SIA „Kuldīgas siltumtīkli” ir 
pašvaldībai piederošs uzņēmums, un 
mūsu galvenais uzdevums ir sniegt 
kvalitatīvu siltumapgādes pakalpo-
jumu iedzīvotājiem un uzņēmumiem 
par ekonomiski pamatotu tarifu. 

Mums nākas meklēt un atrast 
pareizo balansu starp iespējām, ko 
sniedz tehnoloģiju straujā attīstī-
ba, ikvienas izdevuma pozīcijas 
izmaksas un iedzīvotāju faktiskās 
iespējas samaksāt par pakalpojumu, 
tādēļ uzņēmums gan līdz šim, gan 
nākotnē sper ļoti pārdomātus soļus 
un attīstībā izvēlas risinājumus, kas 
nepalielina iedzīvotājiem izmaksu 
slogu un nākotnē varētu to pat sa-
mazināt.

Pasaule visu laiku mainās, un 
veiksmīgāk šīs pārmaiņas pārcieš 
tas, kas spēj pielāgoties. Šobrīd ļoti 
strauji mūsu ikdienā ienāk dažāda 
veida tehnoloģijas, un tās tiek ievies-
tas arī gandrīz ikkatrā SIA „Kuldīgas 
siltumtīkli” jomā – malkas, ogļu, 
mazuta, dīzeļdegvielas katlumājas 
tiek aizstātas ar šķeldas vai kok-
snes granulu katliem, kur degšanas 
procesu, kurināmā padevi un daudz 
ko citu regulē datori, katlumājas 
iespējams uzraudzīt, regulēt, pat 
iedarbināt vai izslēgt attālināti caur 
internetu. Tāpat rēķinu nosūtīšana 
var notikt e-pastā – to apmaksu 
uzņēmuma kasē vai bankā, vai 
pastā strauji aizstāj maksājumi in-
ternetbankā, siltumu mājās regulē 
automātiskie siltummezgli utt.

Pēdējos 10 – 15 gados daudzviet 
cilvēku resursus ir nomainījušas 
tehnoloģijas, un 150 cilvēku vietā 
šobrīd Kuldīgā siltumu spēj nodro-
šināt vien 25. Vienlaikus ir paliku-
šas nemainīgas vai pat pieaugušas 
cilvēku prasības pret pakalpojumu 
kvalitāti, komfortu un pakalpojuma 
sniedzēja reaģēšanas ātrumu it visā 
– gan savstarpējā saziņā, gan pakal-
pojumu nodrošināšanā.

Uzņēmums pagājušajā gadā 
iegādājās jaunu grāmatvedības 
programmu, lai nodrošinātu iespēju 
klientiem rēķinus saņemt e-pastā, 
kas savukārt ir ietaupījums kopējos 
resursos – rēķins ātrāk ir pie klienta, 
samazinās biroja, pasta izdevumi utt.

Aicinu ikvienu klientu izmantot 
e-vides iespējas un pieteikties gan 
rēķinu saņemšanai e-pastā, gan 
jautājumus, ja tādi ir, neatlikt līdz 
brīdim, kad satiekamies klātienē, 
bet sūtīt ar e-pasta starpniecību, un 
centīsimies arī sniegt ātras atbildes! 
Būsim priecīgi saņemt ieteikumus 
un priekšlikumus, ko uzlabot SIA 
„Kuldīgas siltumtīkli” mājaslapā 
www.kuldigasilt.lv (šobrīd tā ir 
izstrādes stadijā), lai tā būtu ērta 
un patīkama lietošanā gan mūsu 
klientiem un viesiem, gan lai tajā 
būtu iespējams saņemt atbildes uz 
tiem jautājumiem, kas jums interesē 
visvairāk.

arTIS rOBErTS,
SIa „Kuldīgas siltumtīkli” valdes 
priekšsēdētājs

Kuldīgas
siltumtīkli e-vidē

Piektdien, 18. martā, 19.00 – koncertuzvedums „Spraud man puķi”, Jāņa Petera 
teātra dziesmu gadatirgus. Dziedās: Andris Ērglis, Liene Šomase, Normunds Rutulis, 
Anmary, Dainis Skutelis un Antra Stafecka. Biļetes KKC kasē un www.bilesuparadize.lv. 
Ieeja – EUR 8, 10, 12, 15, 18.

Sestdien, 19. martā, 13.00 – Kuldīgas novada vokālo ansambļu koncerts – skate. 
Ieeja – bez maksas.

Piektdien, 25. martā, 11.00 –  komunistiskā genocīda upuru piemiņas brīdis Pētera ielā.
Svētdien, 27. martā, 12.00 – 14.00 – svinēsim Lieldienas Pilsētas dārzā!
Piektdien, 1. aprīlī, 14.00 – ēvalda Valtera pieminekļa atklāšana.
Sestdien, 2. aprīlī, 17.00 – Liepājas teātra viesizrāde, Jaroslava Pulinoviča melodrāma 

„Žanna”. Režisors Dž.Dž. Džilindžers. Vecuma ierobežojums: 14+.  Biļetes: KKC kasē un 
www.bilesuparadize.lv. Ieeja – EUR 6, 8, 10.

Ceturtdien, 7. aprīlī, 19.00 – Jāņa Lūsēna jaunā programma „Ingus Pētersons. 
romantika”. Koncerttūres 1. koncerts – komponista dzimšanas dienā. Pie klavierēm – 
J.Lūsēns, čells – Ivars Bezproznanovs, akordeons – Kaspars Gulbis, perkusionists – Harijs 
Gūtmanis, ģitāra – Jānis Lūsēns, juniors. Biļetes: KKC kasē un www.bilesuparadize.lv. 
Ieeja – EUR 8, 10, 12, 15.

P. 11.III 17.30 zOOTrOPOLE
Sv. 13.III 13.00 2016, ASV
Sv. 13.III 15.00 Ilgums 1’48
O. 15.III 17.30 Animācijas ģimenes filma
T. 16.III 16.00 Filma dublēta latviešu valodā
T.  16.III 18.00 U
C.  17.III 17.30 

P. 11.III 19.30 Kā BūT VIEnaI un LaImĪgaI
Sv. 13.III 17.00 2016, ASV
O. 15.III 19.30 Ilgums 1’50
T.  16.III 20.00  Romantiska komēdija
C.  17.III 19.30 16+ 

Sv. 20.III 14.00 ēĢIPTES DIEVI
P. 21.III 17.30 2016, ASV, Austrālija, ilgums 2’07
T.  23.III 19.30  Piedzīvojumu filma
C.  24.III 16.30 12+ 

Sv. 20.III 16.30 SPIEgS KĻūDaS PēC
P. 21.III 19.30 2016, ASV, ilgums 1’22
O.  22.III 17.30  Asa sižeta komēdija
C.  24.III 20.30 16+ 

Sv. 20.III 18.00 uzmanĪBaS CEnTrā
O. 22.III 19.00 2016, ASV, ilgums 2’08
T.  23.III 17.30  Vēsturiska drāma
C.  24.III 18.30 16+ 

Komunistiskā genocīda
upuru piemiņas pasākums

25. martā 11.00 piemiņas vietā 
Pētera ielā notiks komunistiskā 
genocīda upuru piemiņas brīdis.

Pasākumu vadīs mācītājs Didzis 
Skuška. Klātesošos uzrunās Kuldī-
gas novada Domes priekšsēdētāja 
Inga Bērziņa, Kuldīgas novada 
Politiski represēto biedrības priekš-
sēdētāja Cecīlija Kinda un Kuldīgas 
novada muzeja pārstāvji. Izskanēs 
Kuldīgas kultūras centra zēnu vo-
kālā ansambļa „Triumfs” koncerts.

1949. gada 25. martā notika 

visplašākā Latvijas iedzīvotāju izsū-
tīšana uz Sibīriju un citiem attāliem 
Padomju Savienības reģioniem. 
Izsūtītas tika galvenokārt turīgo 
zemnieku ģimenes, kurām bija labāk 
iekoptās saimniecības. 25. martā uz 
Sibīriju deportēja aptuveni 44 000 
cilvēku – ģimenes ar bērniem un 
sirmgalvjiem, starp tiem aptuveni 
2500 cilvēku no Kuldīgas apriņķa.

KrISTa janSOnE,
 Kuldīgas novada muzeja izglītības 

un mārketinga nodaļas vadītāja

ēDOLē
Martā kultūras namā – Alberta Kalna gleznu 
izstāde.
17. – 25. martā bibliotēkā – Ineses Mūrnieces 
Lieldienu dekori.
12. martā 19.00 kultūras namā – konkurss-kon-
certs „Es varu!”. Aicinām pieteikties gan bērnus, 
gan pieaugušos parādīt sevi citiem – muzicējot, 
dziedot, dejojot, deklamējot un rokdarbus pinot, 
adot, veidojot, zīmējot. Pieteikties līdz 7. martam 
kultūras namā vai pa tālr. 22013247.
12. martā 22.00 kultūras namā – atpūtas vakars 
kopā ar grupu „Pļumpapā”. Biļešu cena iepriekš-
pārdošanā līdz 11. martam – EUR 3, atpūtas 
vakarā – EUR 4.
27. martā 12.00 kultūras namā – Lieldienu 
pasākums. Teatralizēts uzvedums ar pagasta 
pašdarbnieku piedalīšanos, šūpošanos, olu 
ripināšanu un kaujām, kā arī citām Lieldienu 
izdarībām. Pie kultūras nama – Lieldienu tirdziņš. 
Interesentus aicinām pieteikties personīgi kultū-
ras namā vai pa tālr. 22013247.
guDEnIEKOS
Līdz 8. aprīlim kultūras namā – VSAC „Kurzeme” 
filiāles „Gudenieki” klientu darbu izstāde.
22. martā tiek organizēts brauciens uz Vents-
pili, uz muzikālu humoristisku koncertšovu 
„Apsveicam Sieviešu dienā”. Biļetes cena – 
EUR 10. Lūgums pieteikties līdz 14. martam pa 
tālr.29266724.
ĪVanDē
12. martā 19.00 Īvandes muižā – Īvandes sievie-
šu vokālā ansambļa 10 gadu jubilejas koncerts. 
Ieeja bez maksas; pēc koncerta ap 21.00 – 
cepuru balle. Spēlē Banchiks. Ieeja – EUR 3. 
Dreskods – galvā skaistākās cepures.
27. martā 13.00 pie Īvandes muižas – Lieldienu 
pasākums.  

KaBILē
Līdz 30. aprīlim bibliotēkā – „Kabiles aptie-
kai – 130”.
KurmāLē
Martā Priedaines bibliotēkā – Daigas Rozevskas 
gleznu izstāde.
12. martā 12.00 pie Priedaines bibliotēkas  
pagasta iedzīvotāji aicināti piedalīties kopīgu 
Lieldienu noformējumu izgatavošanā. 
No 14. marta pagasta izstāžu zālē – rokdarbu ko-
pas „Darbīgās rokas” izstāde „Pretī pavasarim”.
25. martā – pagasta represētie aicināti pieteikties 
braucienam uz atceres brīdi Kuldīgā. Pieteikties 
kultūras darba organizatorei pa tālr. 29257707.
28. martā 13.00 Kurmāles pagasta pasākumu 
zālē viesojas Zirņu pagasta amatierteātris ar 
A.Niedzviedža izrādi „Dūdene zin”.
LaIDOS
24. martā 19.00 skolas sporta zālē – teātra izrāde 
„Šujam griežam, pletējam...”. Spēlē Laidu ama-
tierteātris; pēc izrādes 22.00 – Saimnieku balle 
ar muzikantiem no Talsiem. Līdzi ņemt groziņu. 
Dalības maksa – EUR 3. Pieteikšanās līdz 22. 
martam, tālr. 29925202.
27. martā 11.00 Valtaiķu dievnamā – Lieldienu 
dievkalpojums – koncerts. Pēc tam Lieldienu 
svinēšana Valtaiķos pie bijušās pienotavas.
PaDurē
Martā bibliotēkā – Intas Mednieces keramikas 
darbu izstāde un Arvīda Līdaka fotoizstāde; līdz 
15. maijam – sadarbībā ar Padures sākumskolu 
un biedrību „Padure” lasīšanas konkurss skolē-
niem „Punktainā lasīšana 2”.
12. martā 21.00 Deksnē – „Pavasara balle” kopā 
ar muzikantu no Talsiem. Ieeja – EUR 3.
28. martā 14.00 pie Padures klēts – ikviens aici-
nāts sagaidīt Lieldienu zaķi, ripināt olas, šūpoties, 
iet rotaļās un jautri pavadīt laiku. Bērnus vēlams 

ietērpt Lieldienu zaķa tērpā, būs arī balvas!
PELČOS
Bibliotēkā – grāmatu izstāde „Pasaules ievēroja-
mākās rakstnieces”; virtuālā izstāde „8. marts – 
svētki sievietēm!”; 8. martā 16.00 – radošā 
darbnīca „Sapņu ķērājs”.
15. martā 11.00 – Bērnu žūrijas noslēguma 
pasākums bērndārzniekiem.
22. martā bibliotēkā – 16 pasākumu cikls „Iepa-
zīsti Eiropas kultūru!”. Tikšanās ar brīvprātīgajiem 
no Francijas un Portugāles.
Sestdienās 11.00 un otrdienās 13.00 bibliotēkā – 
konsultācijas datorlietotājiem.
Trešdienās 16.30 (iesācējiem), piektdienās 18.00 
(grupai ar priekšzināšanām) bibliotēkā – spāņu 
valodas kursi.
rEnDā
Līdz 31. martam bibliotēkā – Kabiles pamatskolas 
mākslas pulciņa bērnu zīmējumu izstāde.
11. martā 18.00 kultūras namā – Sieviešu dienai 
veltīta literāri muzikāla pēcpusdiena pie kafijas 
tases „Tā gaisma krīt”. Pasākumā piedalīsies 
dzejniece Jana Egle un dziesminieks Jānis Rūcis.  
Ieeja bez maksas.
18. martā tiek organizēts brauciens uz Kuldīgas 
kultūras centru, uz J.Petera teātra dziesmu 
koncertuzvedumu „Spraud man puķi”. Biļetes 
cena – EUR 10.
24. martā 18.00 kultūras namā – pavasarīgs 
koncerts Lieldienu noskaņās kopā ar Ēriku Loku 
un Lieldienu zaķi. Ieeja – EUR 1.
rumBā
Martā Rumbas pagasta bibliotēkā – Gunta Obod-
ņikova grafiku izstāde.
15. martā 16.00 „Bukaišos” – radošā darbnīca.
26. martā 13.00 „Bukaišos” – Klusā sestdiena – 
tikšanās ar mācītāju Mārtiņu Burki-Burkevicu.
27. martā – 11.00 Mežvaldē, 13.00 Ventas ciemā, 

15.00 Novadniekos – „Svinam Lieldienas!”
TurLaVā
Bibliotēkā februārī – Turlavas bibliotēkai – 70. 
Vēstuļu izstāde „Bibliotēkas vadītājs”; Patrīcijas 
Junkeres pildspalvu kolekcija; grāmatu izstāde 
„Pavasara saulgrieži” – materiāli par tēmu; PII 
„Lāčuks” radošo darbu izstāde „Saulīte rotaļājas”.
17. martā 12.00 bibliotēkā – radošā darbnīca ar 
Patrīciju Junkeri un Aneti Leimani „Smukumlietu 
darināšana”. Līdzi ņemt pērlītes u.c. lietas.
19. martā 22.00 kultūras namā – pašdarbnieku 
un sportistu vakars. Dreskods – „Rozā šiks”.
24. martā 13.00 bibliotēkā – tikšanās ar tur-
lavnieci Adriju Brantevicu, grāmatas „Draiskie 
artikulācijas vingrinājumi” autori.
25. martā kultūras namā – 12.00 – multfilma 
„Minions”; 13.30 – latviešu filma „Es esmu šeit”.
28. martā 13.00 estrādē (sliktu laikapstākļu gadī-
jumā kultūras namā) – svinēsim kopā Lieldienas.
Vārmē
Martā bibliotēkā – Intas Mednieces keramikas 
darbu izstāde; līdz 15. aprīlim – vārmenieku 
veidoto Lieldienu kartīšu izstāde.
17. martā 17.00 bibliotēkā – tikšanās ar astroloģi 
Džinetu Skrindu. Interesentiem iepriekš pieteik-
ties pa tālr. 27884937.
25. martā 16.00 Vārmes Sv.Miķeļa baznīcā – Lie-
lās piektdienas dievkalpojums; 16.30 – atceres 
brīdis un politiski represētajiem veltīts koncerts; 
17.00 – ziedu nolikšana Piemiņas birzī. 15.45 no 
Kārļa laukuma kursēs autobuss.
27. martā 13.00 atpūtas parkā „Aizupītes” – Liel-
dienu izdarības. Līdzi ņemt vārītas un krāsotas 
olas, kā arī nevārītas olas.
1. aprīlī 19.00 – Vārmes seniori aicina uz pava-
sara gaidīšanas balli kopā ar grupu „Ēna”. Pie-
teikties līdz 29. martam. Dalības maksa – EUR 3. 
Tālr. 63345306, 27884937.


