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Diskutē par Kuldīgas Centra 
vidusskolas attīstību
> 5. lpp.

Finansējums sportistiem 
un biedrībām
> 6. lpp.

Inga BērzIņa, Kuldīgas novada 
Domes priekšsēdētāja
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Jaunatnes sporta 
laureāti
> 7. lpp.

No 1. septembra pašvaldība no-
drošinās brīvpusdienas skolēniem 
līdz 12. klasei jeb kopskaitā 2527 
skolēniem – tā paredzēts depu-
tātu apstiprinātajā 2016. gada 
budžetā. 

Šobrīd brīvpusdienas ir līdz 
10. klasei (2217 bērniem) –  valsts 
apmaksā brīvpusdienas audzēkņiem 
no 1. līdz 4. klasei, bet pašvaldība – 
no 5. līdz 10. klasei.

Brīvpusdienu programma uzsākta 
pirms vairākiem gadiem un izpel-
nījusies vecāku atzinību. „Jūtam, 
ka atbalsts brīvpusdienām būtībā ir 
svarīgs katram – ne tikai tiem, kam 
ir pavisam grūta finanšu situācija, 
bet arī vidēji turīgiem cilvēkiem. No 
skolu direktoriem esam saņēmuši 
informāciju, ka tieši vidusskolēni 
kopgalda pusdienas izmanto vairāk 
nekā jaunākie bērni, tāpēc nolēmām 
sniegt šo iespēju arī vecāko klašu 
audzēkņiem,” stāsta novada Domes 
priekšsēdētāja Inga Bērziņa.

Novada lielākās skolas – Kuldīgas 
Centra vidusskolas – direktore Brigita 
Freija brīvpusdienu programmu vērtē 
pozitīvi un priecājas, ka nākamajā 
mācību gadā varēs ēst arī 11. un 
12. klašu jaunieši. „Plānojam nedaudz 
paplašināt skolas ēdnīcas telpu. Vēl 
šobrīd neizdodas atrast optimālo 
pusdienu starpbrīžu ilgumu visiem 
vecumposmiem, jo esam skaitliski 
liela skola un apmēram pusei skolēnu 
jāpieskaņojas autobusu kursēšanas 
grafikam. Skolā gatavo garšīgi, ēdien-
karte ir sabalansēta un daudzveidīga. 
Paldies ēdnīcas kolektīvam, kas katru 
dienu spēj pabarot ap 600 pusdieno-
tāju,” pauž B.Freija. Aptaujājot to 
audzēkņu vecākus, kuru bērni šogad 
ieguvuši iespēju ēst brīvpusdienas, 
secināts, ka vecāki par šādu iespēju ir 
priecīgi. „Ļoti labs Domes lēmums. 
Mans pusaudzis ēd daudz, un viņam 

No septembra brīvpusdienas 
būs visiem skolēniem

viss garšo,” teic kāda 8. klases skolēna 
mamma. Pozitīvi noskaņots ir arī kāda 
9. klases audzēkņa tētis: „Ēdiens ir 
garšīgs. Dēls ēd daudz un labprāt.”

Arī Kabiles pamatskolā novērots, 
ka piedāvātās brīvpusdienas bērni 
ēd labprāt un viņu vecākiem šāds at-
balsts ir pietiekami nozīmīgs. Skolai 
ir savs pavārs, kas gādā par to, lai 
audzēkņi saņemtu svaigi pagatavotu, 
siltu un veselīgu ēdienu.

Dainas meita mācās Kuldīgas 
Mākslas un humanitāro zinību vidus-
skolas 9. klasē. Viņa pašvaldības no-
drošinātās brīvpusdienas ēd labprāt un 
ar tām ir apmierināta, savukārt vecāki 
novērtē atspaidu ģimenes budžetam. 
Ineses meita mācās Kuldīgas 2. vi-
dusskolas 3. klasē un labprāt ēd skolas 

pusdienas. „Tā kā arī mājās ēdam 
veselīgi un neaizraujamies ar sāļiem 
ēdieniem un pusfabrikātiem, tad arī ar 
skolas pusdienām nav problēmu. Mani 
kā mammu ļoti apmierina, ka bērni 
visi kopā noteiktā laikā paēd un man 
nav jāuztraucas, vai meita ir paēdusi 
un ko ēdusi. Domāju, ka bērni, kuri 
jau no mazotnes ēd skolas pusdienas, 
pie tā pierod un labprāt to darītu arī 
vēlākajās klasēs,” teic Inese.

Rihards, kurš mācās V.Plūdoņa 
Kuldīgas ģimnāzijas 10. klasē, kopā 
ar klasesbiedriem iespēju saņemt 
brīvpusdienas izmanto pirmo gadu. 
Jaunieši labprāt ēd skolas ēdnīcā 
„Viļa ķēķis” pagatavotās pusdienas. 
Pirms tam izlīdzējušies, nopērkot 
pusdienām kādu porciju frī kartupeļu 

vai bulciņu, kas nozīmē, ka agrāk 
ēduši krietni neveselīgāk. 

Skolu pārstāvji, rūpējoties par 
līdzekļu saimniecisku izmantošanu, 
lūdz vecākus būt atsaucīgiem un rītos 
neaizmirst informēt skolu un klašu 
audzinātājus, ja bērns saslimis un 
skolā nebūs, lai viņu konkrētajā dienā 
pie pusdienu saņēmējiem nepieskai-
tītu. Tāpat vecāki aicināti gadījumos, 
ja bērns nevēlas ēst kopgalda ēdienu, 
iesniegt oficiālu iesniegumu, lai 
lieki netērētu pašvaldības budžeta 
līdzekļus šo bērnu nodrošināšanai ar 
brīvpusdienām. 

KrISTĪnE DuĻBInSKa,
mārketinga un sabiedrisko attiecību 

nodaļas vadītāja
EDuarDa DamBErga foto

Kuldīgas Centra vidusskolas audzēkņi labprāt bauda pašvaldības apmaksātās un 
skolas ēdnīcas pavāru pagatavotās pusdienas.

Draudzīgā aicinājuma diena 
Kuldīgā kļuvusi par tradīci-
ju – tad deputāti dodas uz kādu 
izglītības iestādi dāvināt un 
papildināt bibliotēkas krājumus 
ar pašu izvēlētām grāmatām. 

Šoreiz ciemošanās notika PII 
„Cīrulītis”, kas šogad svin 45 gadu 
jubileju. „Šogad nolēmām, ka vajag 
apmeklēt pašus mazākos lasītājus, 
turklāt „Cīrulītis” svin jubileju,” 
teica novada Domes priekšsēdētāja 
Inga Bērziņa.

Bērni viesus sagaidīja ar dzies-
mām un malā nevienam sēdēt ne-
ļāva, deputātus iesaistot arī lustīgā 
dejā.

„Kā aug puķes?”, enciklopēdija 
„Kāpēc?”, „Zelta pasakas” – tādas 
un vēl daudzas citas bērnu grāmatas 
deputāti bija izvēlējušies. PII „Cīru-
lītis” vadītāja Inguna Krebse sacīja: 

„Noskaņojums ir pacilāts. Šogad 
gatavojamies dzimšanas dienai, tā-
pēc šī vizīte mums ir kā liela dāvana. 
Grāmatu nekad bērniem nevar būt 
par daudz, tās visiem būs pieejamas 
metodiskajā kabinetā.”

Bērnudārza metodiskajā kabinetā 
šogad izveidota grāmatu krātuve, kur 
bērni, kuri jau prot lasīt vai tikai vēl 
mācās, reizi nedēļā var nākt un iz-
vēlēties lasāmvielu, turklāt gluži kā 
īstā bibliotēkā ir arī lasītāju kartītes. 

Bērnudārzu „Cīrulītis” apmeklē 
237 pirmsskolas vecuma bērni. 
2010. gadā pašvaldība, piesaistot 
ES struktūrfondu līdzekļus, pabei-
dza bērnudārza pārbūvi, piebūves 
būvniecību un rotaļu laukumu la-
biekārtošanu.

Tradīciju dāvināt skolām grāma-
tas 1935. gadā iedibināja bijušais 
Valsts prezidents Kārlis Ulmanis.

Draudzīgā aicinājuma diena „Cīrulītī”

Bērnudārza „Cīrulītis” audzēkņi iesaistīja deputātus kopējā dejā.

SIgnETaS LaPIņaS, 
sabiedrisko attiecību speciālistes, teksts un foto

Ēnu diena ir pasaulē populāra un 
atzīta karjeras izglītības programma 
skolēniem, kuras laikā skolu au-
dzēkņi apmeklē kādu darbavietu un 
vairākas stundas vēro interesējošās 
profesijas pārstāvja darba ikdienu. 

Arī Kuldīgas novada pašvaldība 
aktīvi iesaistās Ēnu dienas norisē 
un piedāvā skolēniem apmeklēt tās 
iestādes un uzņēmumus. Šogad seši 
skolēni bija izvēlējušies ēnot mani, 
un otrdienas priekšpusdienā vēroja 
domes priekšsēdētājas ikdienu. 

„Ēnas” piedalījās rīta sanāksmē 
par pašreizējā pansionāta ēku turpmā-
ko izmantošanu pēc tā pārvietošanas 
uz sociālo pansiju pie slimnīcas, tās 
varēja izjust senatnes elpu un novērtēt 
restaurācijas darbu kvalitāti vecajā 
rātsnamā īsi pirms audēju, pinēju, 
tūristu un fotogrāfu atgriešanās at-
jaunotajās telpās, dzirdēt speciālistu 
diskusiju par teritorijas plānojuma 
grozījumiem, kas nepieciešami, lai 
„Latvijas finieris” varētu investēt un 
būvēt ražotni pie Kuldīgas apvedceļa. 

Ļoti gribas cerēt, ka skolēniem 
radās dziļāka izpratne un interese par 
pašvaldības darbu, kā arī viņi guva 
vērtīgu pieredzi, kas palīdzēs izvē-
lēties īsto profesiju nākotnē. Vismaz 
viena meitene uz jautājumu: vai kāds 
vēlas kļūt par domes priekšsēdētāju, 
atbildēja apstiprinoši. 

Jauniešu uzdotie jautājumi un 
dzīvā saruna noteikti sniegs jaunas 
ierosmes mūsu darbā. Un ne tikai 
skolēnu jautājumi, bet tikšanās ar 
ikvienu, kas uzdod jautājumus, uztic 
savas pārdomas, dalās ar sāpēm un 
prieku, ļauj mums labāk sajust kopē-
jās vēlmes un dod spēku tās īstenot. 
Pagājušajā nedēļā kopā ar pašvaldības 
uzņēmumu un struktūrvienību vadī-
tājiem atbildējām uz jautājumiem un 
runājām ar mūsu aktīvajiem senioriem 
pensionāru apvienībā „Rumbiņa”. Pēc 
šīs auglīgās diskusijas mēs izveidojām 
sarakstu ar vairāk nekā 30 darāmiem 
darbiem. Liels paldies, seniori, par 
jūsu ieinteresētību un aktivitāti!

Savukārt skolēniem paldies par 
interesi un jautājumiem, kas rosina 
domāt par nākotni. Viens no saturīgā-
kajiem, kas lika aizdomāties, bija – kas 
vēl būtu vajadzīgs Kuldīgas novadā? 
Man ļoti gribētos, lai mūsu novadā ie-
nāktu visas plānotās investīcijas – gan 
publiskās, gan privātās, kas moderni-
zētu un radītu ražotnes, dotu iespēju 
turpināt ceļu un ielu rekonstrukciju, 
kā arī īstenot pārējos ieplānotos 
projektus. Gribētos rast finansējumu 
slidotavai, mūsdienīgai viesnīcai ar 
ūdens relaksācijas centru un ģimeņu 
atpūtas parkam. 

Rakstiet un stāstiet mums par 
saviem sapņiem un iecerēm, lai par 
vietu, kurā mēs dzīvojam, domājam 
kopīgi.

Jautājumi rosina 
domāt par nākotni



2016. gada 11. februāris

2

Lemj par izmaiņām ūdenssaimniecības 
tarifos pagastos

Domes deputāti Kurmāles 
pagasta Vilgāles ciemā, Ēdoles, 
Gudenieku un Snēpeles pagastā 
lēmuši par izmaiņām ūdens un 
kanalizācijas tarifos.

Visos minētajos pagastos Eiropas 
Savienības 2007. – 2013. gada plāno-
šanas periodā realizēts ERAF līdzfi-
nansētais ūdenssaimniecības attīstības 
projekts. Uzsākot projektu īstenošanu, 
tika sagatavoti tehniski – ekonomiskie 
pamatojumi, kuri bija neatņemama pro-
jekta iesnieguma sastāvdaļa. Pamato-
jumi saturēja ūdenssaimniecības tarifu 
prognozes novērtējumu laika periodam 
pēc objektu nodošanas ekspluatācijā un 
sistēmas pilnas tehniskās funkcionali-
tātes sasniegšanas, un tos akceptēja arī 
tajā laikā vēl esošā LR Vides aizsardzī-
bas un reģionālās attīstības ministrijas 
Ūdenssaimniecības būvju būvniecības 
projektu vērtēšanas komisija.

Līdz 2015. gada vidum aprē-
ķinātie tarifi kalpoja kā prognoze 
turpmākām izmaiņām, jo normatī-
vie akti precīzi nenoteica, kā būtu 
nosakāmi tarifi un cik bieži tie būtu 
pārskatāmi, ja ūdenssaimniecības 
pakalpojumu sniedzējs ir pašval-
dība. Uzsākot tarifu pārskatīšanu 
pērnajā gadā, tika ņemts vērā fakts, 
ka no 2016. gada 1. janvāra spēkā ir 
stājies „Ūdenssaimniecības pakal-
pojumu likums”, kas nosaka, kādā 
veidā pašvaldība veic ūdenssaim-
niecības tarifa aprēķinu.

Kuldīgas novada pagastu ūdens-
saimniecības pakalpojumu tarifu 
novērtējuma ziņojumu ir sagatavo-
jusi Kuldīgas novada pašvaldība ar 
SIA „Laurus konsultācijas” konsulta-
tīvo atbalstu.

Atbilstoši SIA „Laurus konsul-
tācijas” ziņojumam, sākotnējā re-
komendācija Vilgālē bija saglabāt 

tarifus esošajā līmenī, taču, izskatot 
jautājumu par tarifu noteikšanu Vil-
gāles ciemā, deputāti nobalsoja par to 
samazināšanu. Šāds lēmums ir deputā-
tu labās gribas izpausme, un tas daļēji 
pamatots ar to, ka tuvākajos divos 
gados Vilgāles ciema ūdenssaimnie-
cību pārņems SIA „Kuldīgas ūdens” 
un uz to attieksies SIA „Kuldīgas 
ūdens” tarifu zona. No šā gada 1. mar-
ta Vilgāles ciemā ūdensapgāde par 
1 m3 būs EUR 0,91 bez PVN (pašreiz 
EUR 1,31 par m3 bez PVN), savukārt 
kanalizācija maksās EUR 1,51 m3 

bez PVN (pašreiz EUR 1,41 m3 bez 
PVN). Kopējais tarifs samazināsies 
par EUR 0,30 m3. Jāatzīmē, ka no 
visiem novada pagastiem tieši Vilgāles 
ciemā veikti vislielākie ieguldījumi 
ūdenssaimniecības attīstībā.

Ar 2015. gada 26. novembra 
lēmumu Kuldīgas novada Dome 
tarifu ir pielāgojusi SIA „Kuldīgas 

ūdens” tarifiem un samazinājusi līdz 
minimumam, izslēdzot no tarifa arī 
neparedzēto izdevumu sadaļu, tādā 
veidā pašvaldībai uzņemoties risku, 
kad tehnisko bojājumu gadījumā 
nāktos ieguldīt finanses sistēmas at-
jaunošanai no pašvaldības budžeta.

Tāpat kā Vilgāles ciemā, arī Gu-
deniekos samazinās tarifu par 20,4%, 
līdzšinējo EUR 1,96 m3 bez PVN 
(ūdensapgāde EUR 1,42 m3 bez PVN, 
kanalizācija EUR 0,54 m3 bez PVN) vie-
tā no 1. maija būs EUR 1,56 m3 bez PVN 
(ūdensapgāde EUR 0,81 m3 bez PVN, 
kanalizācija EUR 0,75 m3 bez PVN).

Ēdoles pagastā lemts atstāt paš-
reizējo tarifu. Šobrīd Kuldīgas 
novada Ēdoles pagastā ūdens-
saimniecības pakalpojumu tarifi ir: 
ūdens – EUR 0,56 m3 bez PVN, ka-
nalizācija – EUR 0,53 m3 bez PVN, 
kopā ir 1,09 m3 bez PVN.

Pretēji Vilgāles ciemam un Gude-

niekiem Snēpeles pagastā, pārskatot 
tarifus, novērota būtiska patēriņa 
samazināšanās, kas radusies pēc 
ūdens patēriņa mērītāju uzlikšanas 
visiem lietotājiem, kā arī pēc tarifa 
palielināšanās 2013. gadā, tāpēc 
pašvaldība ik gadu dotējusi pa-
gasta ūdenssaimniecību, piešķirot 
EUR 1000 – 1500. Un deputāti lēma 
palielināt pašreizējo ūdenssaimnie-
cības tarifu par 33,3%. Līdzšinējie 
pakalpojumu tarifi par ūdeni bijuši 
EUR 0,59 m3 bez PVN, bet par ka-
nalizāciju – EUR 0,60 m3 bez PVN 
(kopā EUR 1,19 m3 bez PVN). Pa-
lielinot tarifu, ūdensapgāde maksās 
EUR 0,84 bez PVN par vienu m3, 
bet kanalizācija – EUR 0,75 bez 
PVN par vienu m3 (kopā EUR 1,59 
bez PVN par vienu m3). Plānots, ka 
tarifi stāsies spēkā šī gada 1. maijā.

SIgnETa LaPIņa, 
sabiedrisko attiecību speciāliste

Ar domu par nākotni
Lai SIA „Kuldīgas komunālie 
pakalpojumi” (KKP) apsaimnie-
košanā esošajām mājām veidotu 
apsaimniekošanas līdzekļu uz-
krājumu plānotajiem remont-
darbiem, 28. janvāra Kuldīgas 
novada Domes sēdē tika apstip-
rināta īres maksas paaugstināša-
na Kuldīgas novada pašvaldībai 
piederošiem 36 māju dzīvokļu 
īpašumiem.

KKP iniciēja apsaimniekošanas 
maksas paaugstināšanu, lai novēr-
stu kritiskās situācijas. Vairākām 
ēkām nepieciešams jumta remonts, 
fasādes plaisu aizdarīšana, ārdurvju 
nomaiņa, balkonu stiprināšana, 
skursteņu remonts un citi obligāti 

veicamie apsaimniekošanas darbi.
Atbilstoši normatīvo aktu pra-

sībām KKP katru gadu līdz 15. 
oktobrim dzīvojamām mājām, kuru 
dzīvokļu īpašnieku sabiedrība vai ar 
dzīvokļu īpašnieku savstarpēju līgu-
mu pilnvarota persona ar nodošanas 
un pieņemšanas aktu nav pārņēmusi 
pārvaldīšanā un apsaimniekošanā 
dotos īpašumus, sagatavo mājas 
uzturēšanas un apsaimniekošanas 
izdevumu aprēķinu nākamajam 
kalendārajam gadam. Ar aprēķināto 
pārvaldīšanas un apsaimniekošanas 
maksu dzīvokļu īpašnieki tiek infor-
mēti rakstiski, un, lai kaut ko mainī-
tu, 30 dienu laikā no šī paziņojuma 
saņemšanas brīža kopīpašniekiem 
ir tiesības sasaukt sapulci un lemt 

savādāk.
Apsaimniekošanas maksas no-

teikšanai tiek ņemts vērā apsaim-
niekošanas līdzekļu uzkrājums un 
nepieciešamo remontdarbu apjoms 
mājas tehniskā stāvokļa saglabā-
šanai vai uzlabošanai nākamajā 
periodā.

KKP īpašumu apsaimniekošanas 
daļas vadītājs Dzintars Rušmanis 
informē: „No šā gada 1. janvāra 
apsaimniekošanas maksa ir paaug-
stināta 27 mājām Kuldīgas novada 
pagastos un 9 Kuldīgas pilsētā. 
Atsevišķās mājās plānotu defektu 
novēršanai termiņš pagarināts līdz 
pat 5 gadiem, bet jumta segumu 
renovācijai atkarībā no to stāvokļa 
no 5 līdz 10 gadiem. Sadārdzinājums 

viena dzīvokļa ikmēneša maksāju-
mos vidēji ir 9,87 eiro, kas, ņemot 
vērā iedzīvotāju finansiālo stāvokli, 
ir diezgan būtisks, vēl jo vairāk, ka 
daudzi dzīvokļi stāv tukši, bet īpaš-
nieki aizbraukuši un dzīvo citur.”

Dz.Rušmanis uzsver, ka argu-
ments pārņemt māju apsaimniekoša-
nā pašiem, lai būtu mazāk jāmaksā, 
nav tālredzīga namīpašnieka sprie-
dums. „Neveicot kaut minimālus 
remontdarbus, šīs daudzdzīvokļu 
mājas degradēsies līdz pakāpei, ko 
sauc par avārijas stāvokli. Avārijas 
stāvoklī esošo daudzdzīvokļu māju 
īpašnieki jebkurā laikā var saņemt 
vēstuli no būvvaldes ar aicinājumu 
nekavējoties no ēkas izvākties un 
uzsākt remontdarbus. Lai tas tā 

nenotiktu un notikumi mūs nepār-
steigtu nesagatavotus, KKP ne tikai 
apseko, plāno un dara, bet aicina arī 
iedzīvotājus būt vērīgiem un pat par 
vismazākajām aizdomām par ēkas 
tehnisko stāvokli informēt nekavē-
joties,” saka speciālists.

Jāpiebilst, ka šis Domes lē-
mums neattiecas uz pašvaldības 
dzīvokļiem, kas ir izīrēti kā sociālie 
dzīvokļi. 

Paaugstinātā īres maksa paš-
valdībai piederošajiem dzīvokļiem 
Kuldīgā un Kuldīgas novadā stāsies 
spēkā ar 2016. gada 1. maiju.

anITa zVInguLE,
SIa „Kuldīgas komunālie pakalpo-

jumi” sabiedrisko attiecību speciāliste

Sociālais dienests aicina 
uz informatīvo semināru

Kuldīgas novada pašvaldības aģentūra „Sociālais dienests” organizē in-
formatīvo semināru 19. februārī 10.00 Dzirnavu ielā 9, Kuldīgā, 2. stāva zālē.

Uz semināru aicināti Kuldīgas novada iedzīvotāji, nevalstisko organi-
zāciju pārstāvji un citi interesenti. Apmeklētāji tiks iepazīstināti ar sociālās 
palīdzības pieprasīšanas un saņemšanas kārtību un izmaiņām sociālās 
palīdzības jomā 2016. gadā.

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

Lauksaimniekiem jāprecizē lauku 
bloku un ainavu elementi

Lauku atbalsta dienests (LAD) 
informē, ka līdz šī gada 1. aprīlim 
elektroniskajā pieteikšanās sistēmā 
(EPS) var iesniegt lauku bloku 
un ainavu elementu precizēšanas 
pieprasījumus 2016. gada platību 
maksājumu sezonai.

Lauku bloku precizēšana ir jāveic, 
ja LAD lauku bloku kartē zemei, kuru 
lauksaimnieks apstrādā: nav uzrādīts 
lauku bloks; situācija LAD lauku bloku 
kartē un dabā atšķiras, piemēram, dabā 
ir izrakts dīķis, uzcelta ēka, izcirsti krū-
mi un sakopta platība; ja apsaimniekotā 
platība šobrīd ir labā lauksaimniecības 
un vides stāvoklī, bet tā līdz šim nav 
iekļauta LAD lauku blokos.

Ainavu elementi ir viens no vei-
diem, kā nodrošināt zaļināšanas pra-
sību izpildi. Ainavu elementu (dīķu 
un koku, krūmu grupas) precizēšanas 
pieprasījums jāiesniedz LAD, ja ka-
dastrā Lauku reģistra ģeogrāfiskajā 
informācijas sistēmā, kurā LAD ir iz-

veidojis ainavu 
elementu slāni 
ar iekļautiem 
d ī ķ i e m  u n 
koku, krūmu 
grupām: nav norādīts dabā esošs ai-
navu elements (dīķis vai koku, krūmu 
grupa); ir norādīts neatbilstoša lieluma 
vai izvietojuma ainavu elements.

Ja situācija LAD lauku bloku karšu 
slānī atbilst situācijai dabā un nav 
nepieciešams veikt izmaiņas ainavu 
elementiem, tad lauku bloku preci-
zēšanas pieprasījums nav jāiesniedz. 
Ar aktuālo LAD lauku bloku karšu 
slāni un šobrīd tajā iekļautajiem ainavu 
elementiem var iepazīties: karte.lad.
gov.lv/.

Jautājumu un neskaidrību gadīju-
mos jāsazinās ar LAD, nosūtot e-pastu: 
eps@lad.gov.lv vai zvanot pa tālruni 
67027843 vai 27876161.

SImOna SauLE, 
LaD sabiedrisko attiecību speciāliste

Kuldīgas novada pašvaldība 
saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likumu

PāRDoD
atkārtotā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli

nekustamo īpašumu „Lācītis”, Ēdolē, Ēdoles pagastā, Kuldīgas novadā.
Nekustamais īpašums „Lācītis” (kadastra nr. 62460060292) atrodas Ēdolē, Ēdoles pagastā, Kuldīgas 

novadā, tā sastāvā ir zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 62460060292, platība 0,77 ha, skolas ēka ar 
kadastra apzīmējumu 62460060292001 un palīgceltnes ar kadastra apzīmējumiem 62460060292002 un 
624600602920003. Pašvaldības īpašumtiesības nostiprinātas Ēdoles pagasta zemesgrāmatas nodalījumā 

nr. 100000261325. Nekustamā īpašuma nosacītā cena –  EUR 5000, drošības nauda –  EUR 500, 
reģistrācijas maksa –  EUR 15, izsoles solis – EUR 100. Izsole notiks Kuldīgas novada pašvaldības 

mazajā zālē Baznīcas ielā 1, Kuldīgā, 2016. gada 22. februārī plkst. 13.00.
Dalībnieku reģistrācija no sludinājuma publicēšanas dienas līdz 2016. gada 19. februāra plkst. 11.00.
Izsoles noteikumus un informāciju par īpašumu var saņemt Kuldīgas novada pašvaldības informācijas 

centrā Baznīcas ielā 1, Kuldīgā. Informācija pa tālruni 63350007, 63323738, 26459091; 
e-pasts: viktors.gotfridsons@kuldiga.lv.

„rallijs Liepāja” – 
pārcelts

Ziemai neraksturīgie laika apstākļi – lietus 
un siltās gaisa masas, kas janvāra beigās un 
februārī strauji pārņēma Latvijas teritoriju – pa-
darījuši „FIA Eiropas rallija čempionāta” pirmā 
posma „Rally Liepāja” ātrumposmu segumu par 
neatbilstošu, lai sarīkotu drošu un augstas kvali-
tātes ralliju. Šī iemesla dēļ ir pieņemts lēmums 
par sacensību pārcelšanu uz vēlāku laiku.

Lai gan kopš gada sākuma visā Latvijā valdīja 
īstena ziema, janvāra beigu spējais atkusnis un 
lietus ir pilnībā nokausējis ātrumposmos sniegu 
un atsaldējis sacensību norisei izvēlēto ceļu pos-
mu segumu, padarot to par neatbilstošu sacensību 
sarīkošanai.

Vairāk –  2016.LVRALLY.CoM/LAT/
JAUNUMI/87

Pelču pagasta pārvalde 
konkursa kārtībā 

AICINA DARBā
tautas nama vadītāju 

uz pilnu darba laiku.

Konkursa nolikumu iespējams saņemt 
Pelču pagasta pārvaldē vai elektroniski.

Tālrunis 63326145, e pasts: pelci@kuldiga.lv
Pieteikšanās termiņš – 15. februāris.

Masku balle senioriem
13. februārī 13.00 

pensionāru apvienība „Rumbiņa” rīko 
karnevālu „UGUNīGAIS PĒrtIķIS” 

apvienības telpās.
Senioriem maskās – ieeja bez maksas. Līdzi jā-

ņem groziņš un labs garastāvoklis. Spēlēs Lastovski.
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Apstiprina „graustu sarakstu”
Domes sēdē apstiprināts novadā 
esošu, vidi degradējošu, sagruvu-
šu vai cilvēku drošību apdraudo-
šu būvju saraksts, kuru īpašnie-
kiem piemērojams paaugstināts 
nekustamā īpašuma nodoklis.

Kuldīgas novada pašvaldības 
Būvinspekcijas nodaļa, 2015. gadā 
apsekojot vidi degradējošās, sagru-
vušās vai cilvēku drošību apdraudo-
šās būves, ir sastādījusi to objektu 
sarakstu, kam 2016. gadā piemēros 
paaugstinātu nekustamā īpašuma 
nodokļa likmi. Sarakstā iekļauti 25 
īpašumi. Salīdzinot ar 2014. gadu, 
bīstamo būvju skaits ir samazinājies, 
tātad īpašnieki pēc būvinspektoru 

atzinumiem ir ņēmuši vērā norā-
dījumus un sākuši sava īpašuma 
sakārtošanu.

Tā saucamais „graustu saraksts” 
apstiprināts saskaņā ar likuma „Par 
nekustamā īpašuma nodokli” 3. 
panta pirmās daļas 1.4 punktu. Šo-
brīd tajā ir ap 300 objektu. Kuldīgā 
graustu statuss piešķirts 68 būvēm, 
no tām 70% atrodas Kuldīgas pil-
sētbūvniecības piemineklī un tā aiz-
sargjoslā. 2015. gadā demontēti un 
sakārtoti 8 objekti, piecos –  uzsākta 
sakārtošana, divām būvēm veikta 
minimālā konservācija. Ja īpaš-
nieks nereaģē uz vairākkārtējiem 
uzaicinājumiem sakārtot īpašumu, 
pašvaldība veic minimālus ēkas 

konservācijas vai glābšanas darbus 
par saviem līdzekļiem, izdevumus 
piedzenot no īpašnieka.

Vairāki grausti ir ar kultūrvēstu-
risku nozīmi, un, lai ēkas tiktu sagla-
bātas, Kuldīgas novada pašvaldība 
aicina graustu īpašniekus piedalīties 
projektu konkursā „Valsts nozīmes 
kultūras pieminekļa „Kuldīgas pil-
sētas vēsturiskais centrs” teritorijā 
esošo ēku, kā arī Kuldīgas novadā 
esošu Latvijas valsts aizsargājamo 
kultūras pieminekļu sarakstā ietverto 
ēku restaurācija un konservācija”. 
Pieteikuma iesniedzējiem ir iespēja 
saņemt pašvaldības līdzfinansējumu 
līdz 50% no kopējās izmaksu tāmes, 
bet ne vairāk EUR 10 000 nesošo 

konstrukciju renovācijai un ne vai-
rāk kā EUR 5000 citos gadījumos. 
Līdzfinansējums tiek piešķirts kon-
kursa kārtībā. Pieteikuma iesniedzē-
jiem, sagatavojot kopējo tāmi, jāpa-
redz pašu finansējums no saviem vai 
sadarbības partneru finanšu līdzek-
ļiem ne mazāk kā 50% no kopējās 
kultūras pieminekļa saglabāšanas 
darbiem nepieciešamās summas. 
Izmantojot šo iespēju, vairākas ēkas 
ir renovētas un atjaunotas, tādējādi 
uzlabojot pilsētvidi un apkārtējo 
infrastruktūru. Sīkāka informācija 
par konkursa noteikumiem rodama 
Kuldīgas novada mājaslapā www.
kuldiga.lv.

Kuldīgas novada pašvaldība ik 

gadu iegulda līdzekļus, lai iedzī-
votājiem un viesiem būtu ērti un 
patīkami šeit uzturēties. Graustu 
īpašniekiem jāatgādina, ka sakār-
totas un atjaunotas ēkas bieži vien 
kļūst par konkrētās vietas attīstības 
punktu – tiek ierīkoti veikaliņi, 
kafejnīcas, atvērtas viesnīcas un 
apartamenti, tātad radītas arī jaunas 
darbavietas. Savukārt sakārtota 
vide piesaista tūristus, kas veicina 
ekonomisko situāciju. Kopā sadar-
bojoties un rūpējoties par Kuldīgas 
tēlu, ieguvēji būs visi.

EVITa PēTErSOnE, 
Kuldīgas novada Domes 

priekšsēdētājas vietnieka palīdze

Domes 2016. gada 28. janvāra sēde
zemes noma
Līdz brīdim, kad Ministru kabinets izdos rīkojumu 

par iznomātā zemesgabala ierakstīšanu zemesgrāmatā 
uz valsts vārda, iznomāja  privātpersonām zemesga-
balus Akāciju alejā 18 un 42,  Ceriņu alejā 5, Pūpolu 
alejā 2, Ievu alejā 4 un 15, Cīrulīšu alejā 26, Jasmīnu 
alejā 3, Kuldīgā.

Izbeidza nomas līgumu par zemes vienību „Pauk-
lejas 1”, Rumbas pagastā.

Iznomāja SIA „Talce” zemesgabalu „Pūlmaņu kar-
jera”, Ēdoles pagastā, minerālo materiālu krautnes un 
izstrādes tehnikas novietošanai un piekļuves nodroši-
nāšanai blakus īpašumam „Zīriņi”.

nosaka zemes piekritību
Noteica, ka nekustamā īpašuma „Zemturi 1”, 

Kabiles pagastā, zemes vienības daļas ar aptuveno 
platību 0,10 ha un 0,35 ha (atbilstoši situācijas plānam) 
ir piekritīgas Kuldīgas novada pašvaldībai, un uzdeva 
Kabiles pagasta pārvaldei tās reģistrēt uz pašvaldības 
vārda zemesgrāmatā.

Noteica, ka nekustamā īpašuma „Ozolaines garā-
žas”, Kurmāles pagastā, pašvaldības autonomo funkciju 
veikšanai nepieciešamā zemes vienības daļa ar aptuve-
no platību 0,12 ha atbilstoši sadales plānam ir piekritīga 
Kuldīgas novada pašvaldībai, un uzdeva Kurmāles 
pagasta pārvaldei reģistrēt zemes vienību „Iebrauktuve 
uz Vējavām” uz pašvaldības vārda zemesgrāmatā.

No nekustamā īpašuma „Kublas-1”, Laidu pagastā, 
atdalīja zemes vienību ar kad. apz. 62640070061, 
piešķīra nosaukumu „Kublēni” un ieskaitīja neapbūvēto 
zemes vienību rezerves zemes fondā.

Noteica, ka apbūvēta zemes vienība „Kublas” 
(0,5 ha) un neapbūvēta zemes vienība „Kublas-1” 
(1,3 ha), Laidu pagastā, piekrīt Kuldīgas novada paš-
valdībai, un uzdeva Laidu pagasta pārvaldei reģistrēt 
zemes vienības uz pašvaldības vārda zemesgrāmatā.

Noteica, ka Kuldīgas novada pašvaldībai piekrīt, 
pieder un ierakstāma zemesgrāmatā uz Kuldīgas 
novada pašvaldības vārda zemes vienība „Ziediņi”, 
Rendas pagastā un pašvaldības autonomo funkciju 
veikšanai nepieciešamā zemes vienība „Dzērves”, 
Ozolos, Rendas pagastā. Uzdeva Rendas pagasta 
pārvaldei reģistrēt zemes vienības uz pašvaldības 
vārda zemesgrāmatā.

Noteica, ka Kuldīgas novada pašvaldībai piekrīt, 
pieder un ierakstāma zemesgrāmatā uz Kuldīgas novada 
pašvaldības vārda pašvaldības autonomo funkciju veikša-
nai nepieciešamā zemes vienība „Pie karjerām”, Turlavas 
pagastā. Uzdeva Turlavas pagasta pārvaldei reģistrēt 
zemes vienību uz pašvaldības vārda zemesgrāmatā.

Noteica, ka neapbūvēta zemes vienība „Robež-
nieki”, Ēdoles pagastā, ir zemes starpgabals un piekrīt 
Kuldīgas novada pašvaldībai. Uzdeva Ēdoles pagasta 
pārvaldei pašvaldības īpašumtiesības uz zemes vienību 
nostiprināt zemesgrāmatā.

Sadalīja nekustamā īpašuma „Nomas”, Rumbas 
pagastā, zemes vienību ar kad. apz. 62840050150 
atbilstoši sadales plānam. Noteica, ka Kuldīgas novada 
pašvaldībai piekrīt, pieder un ierakstāma zemesgrāma-
tā uz Kuldīgas novada pašvaldības vārda pašvaldības 
autonomo funkciju veikšanai projektētā zemes vienība 
nr.1 (atbilstoši sadales plānam), projektētai zemes 
vienībai nr. 2 noteica statusu – starpgabals, un ka 
tā ir piekritīga Kuldīgas novada pašvaldībai. Uzdeva 
Rumbas pagasta pārvaldei reģistrēt projektētās zemes 
vienības uz pašvaldības vārda zemesgrāmatā.

Atdalīja no nekustamā īpašuma „Pie Melderiem”, 
Rendas pagastā, trīs zemes vienības: zemes vienību ar 
kad. apz. 62800060109 (1,04 ha) un piešķīra nosauku-
mu „Čemuri”, zemes vienību ar kad. apz. 62800070429 
(0,63 ha) un piešķīra nosaukumu „Gruzīši”, zemes 

vienību ar kad. apz. 62800070430 (1,27 ha) un piešķīra 
nosaukumu „Čiekurlejas”.

Izbeidza zemes lietošanas tiesības Rendas 
evaņģēliski luteriskai draudzei uz 15 nekustamajiem 
īpašumiem un noteica, ka Kuldīgas novada pašvaldībai 
piekrīt, pieder un ierakstāmi zemesgrāmatā uz Kuldī-
gas novada pašvaldības vārda pašvaldības autonomo 
funkciju veikšanai nepieciešamie nekustamie īpašumi: 
Tālleju kapi, Bļodu kapi, Rimzātu kapi, Kraķu kapi, Vecie 
Cērpu kapi, Jaunie Cērpu kapi, Čūbu kapi, Meķu kapi, 
Avotnieku kapi, Koļu kapi, Kapenieku kapi, Ozolu kapi, 
Dziedātāju kapi, Lejaskrogu kapi, Mežzīļu kapi. Uzdeva 
Rendas pagasta pārvaldei sadarbībā ar Nekustamo 
īpašumu nodaļu reģistrēt nekustamos īpašumus uz 
pašvaldības vārda zemesgrāmatā.

Finanšu jautājumi
Piešķīra 2016. gadā nekustamā īpašuma nodokļa 

atvieglojumu (70%) par zemi un mājokli visiem daudz-
dzīvokļu mājas Piltenes ielā 28, Kuldīgā, dzīvokļu 
īpašniekiem vai lietotājiem, jo viņi veikuši ieguldījumus 
pilsētas infrastruktūrā –  lietusūdens kanalizācijas tra-
ses renovācijā posmā Piltenes iela 28 – Dzintaru iela. 

Atļāva fiziskai personai sadalīt termiņos nokavēto 
nekustamā īpašuma nodokļa parādu par viņam piedero-
šajiem 32 nekustamajiem īpašumiem Ēdoles, Īvandes, 
Padures un Gudenieku pagastā.

Piešķīra SIA „Kuldīgas komunālie pakalpojumi” fi-
nansējumu EUR 200 000 deleģētā pārvaldes uzdevumu 
izpildei – ielu ikdienas uzturēšanai.

Piešķīra SIA „Kuldīgas ūdens” no pašvaldības 
autonomajām funkcijām izrietoša pārvaldes uzdevu-
ma - lietusūdens kanalizācijas sistēmas uzturēšanas 
un apsaimniekošanas pienākumu izpildei 2016. gadā 
finansējumu EUR 40 000.

Piešķīra SIA „Campus” 2016. gadā nekustamā 
īpašuma nodokļa atvieglojumu (70%) par īpašumu 
Tehnikas ielā 4, Kuldīgā, jo SIA veicis investīcijas liela 
apjoma ražošanas iekārtu iegādē.

Piešķīra fiziskai personai 2016. gadā nekustamā īpa-
šuma nodokļa atvieglojumu (70%) par dzīvokļa īpašumu 
Baznīcas ielā 32-3, Kuldīgā, jo īpašniece par saviem 
līdzekļiem atjaunojusi vēsturiskas ēkas fasādi vecpilsētā. 

Piešķīra SIA „Vāverīte” 2016. gadā nekustamā 
īpašuma nodokļa atvieglojumu (90%) par ēku un zemi 
Baznīcas ielā 32A, Kuldīgā, jo SIA ar saviem finanšu 
resursiem piedalījusies vecpilsētas teritorijas infrastruk-
tūras izbūvē vai sakārtošanā.  

Piešķīra fiziskai personai 2016. gadā nekustamā 
īpašuma nodokļa atvieglojumu (70%) par dzīvokļa 
īpašumu Baznīcas ielā 32-1A, Kuldīgā,  jo īpašnieks ar 
saviem finanšu resursiem atjaunojis vēsturiskas ēkas 
fasādi vecpilsētas teritorijā. 

Piešķīra finansējumu sporta pasākumiem, sporta 
klubiem, komandām un individuālajiem sportistiem 
2016. gadā saskaņā ar finansējuma sadales tabulu 
(pielikumā). 

Apstiprināja finansiālu atbalstu (EUR 13 250) 
2016. gadā Kuldīgas novada biedrībām un nodibināju-
miem, kuru darbība saistīta ar sociālo jomu. 

Apstiprināja Kuldīgas novada pašvaldības finan-
sējumu (EUR 4000) 2016. gadā telpu Liepājas ielā 14, 
Kuldīgā, apkures izdevumu apmaksai. 

Atļāva Kuldīgas novada pašvaldībai pieņemt 
ziedojumus: no SIA „Amazone” EUR 1000 biedrības 
„motorsport.lv” rīkoto tehnisko sporta veidu pasākumu 
atbalstam un no AS „SEB Banka” EUR 250 riteņbrauk-
šanas sporta kluba „Kuldīga” atbalstam.

Piešķīra papildu finansējumu (EUR 7000) Kuldīgas 
novada sporta skolai sportistu, komandu un sporta 
pasākumu finansēšanai.

2016. gada budžetā piešķīra Kuldīgas novada 
Domes priekšsēdētājai telefona sarunu nodrošināšanai 

līdz EUR 420 un Domes reprezentācijas izdevumiem 
līdz EUR 960.

Slēdza izlīgumu ar bērna vecākiem, atlīdzinot iz-
devumus (EUR 1711,49), kas radušies dēla ārstēšanā 
pirmsskolas izglītības iestādē gūtās traumas dēļ.

nekustamais īpašums
Nodeva dzīvojamās mājas „Saldnieki-1”,Vilgālē, 

Kurmāles pagastā, pārvaldīšanas tiesības dzīvokļu 
īpašnieku pilnvarotai personai.

Pagarināja 2011. gada 3. janvārī noslēgto telpu no-
mas līgumu ar IK „Bērzragi E.E” par nedzīvojamām tel-
pām Maņģenes ielā 10-1, Mežvaldē, Rumbas pagastā.

Anulēja SIA „Zauers” izsniegto Bieži sastopamo 
derīgo izrakteņu ieguves atļauju smilts-grants un smilts 
ieguvei „Kauši-Ēdole” (Ēdoles iecirknis) karjerā “Kauši”. 

Atteicās no pirmpirkuma tiesībām uz būvju īpašumiem 
„Ēvarti”, Turlavas pagastā un „Jumīši”, Kurmāles pagastā. 

Grozīja dzīvokļa īpašuma Maņģenes ielā 10-31, 
Mežvaldē, Rumbas pagastā, nomaksas pirkuma 
līguma termiņu.

Pagarināja zemesgabala Dzintaru ielā 7, Kuldīgā, 
nomaksas pirkuma līguma termiņu.

Pārjaunoja 08.04.2013. nomas līgumu par nekus-
tamā īpašuma „Kalnakrānenieki”, Kurmāles pagastā, 
iznomāšanu uz 10 gadiem.

Slēdza pirkuma līgumus par zemesgabaliem Lie-
pājas ielā 70 un Robežu ielā 13, Kuldīgā, pārdošanu 
par nosacīto cenu. 

Pārņēma inženierbūvi „Ūdenstornis ar ūdensvadu 
Basi”, kas atrodas pašvaldībai piekrītošajā nekustamajā 
īpašumā „Basu ūdenssūknis”, no Gudenieku pagasta 
pārvaldes bilances Kuldīgas novada pašvaldības bilancē.

Uzdeva līdz 30. aprīlim nojaukt patvaļīgi uzbūvēto 
tualetes ēku un koka žoga daļu, kas atrodas Ventas 
upes aizsargjoslā īpašumā „Rudeņi”, Rumbas pagastā.

Atļāva sadalīt nekustamo īpašumu Kalna ielā 19, 
Kuldīgā, ievērojot Kuldīgas novada apbūves noteikumu 
prasības. Apstiprināja zemes ierīcības projekta darba 
uzdevumu (pielikums nr. 1).

atsavinās un gatavos atsavināšanai
Atsavinās mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekus-

tamo īpašumu „Kalndūras”, Ēdoles pagastā. Noteica 
izsoles sākumcenu un apstiprināja noteikumus.

Gatavos atsavināšanai pašvaldībai piederošos 
dzīvokļus „Liepas”-17, Ēdoles pagastā, Rudupes 
ielā 2-7, Ventā, Rumbas pagastā un „Lielmūrnieki”-4, 
Kurmāles pagastā.

Atzina, ka nekustamais īpašums „Zaļumi 1”, Vecā 
muiža, Kabiles pagastā, nav nepieciešams pašvaldības 
funkciju nodrošināšanai, un gatavos to atsavināšanai. 

Gatavos atsavināšanai pašvaldības nekustamo 
īpašumu – „Staburadzes”, Kabiles pagastā.

Noteica, ka zemes vienība „Pauklejas 1”, Rumbas 
pagastā, nav nepieciešama pašvaldības autonomo 
funkciju veikšanai, un gatavos to atsavināšanai.

Piedalīsies projektos
Atbalstīja Kuldīgas novada pašvaldības dalību 

projektā „Kuldīgas novada pašvaldības pedagogu 
metodisko apvienību vadītāju profesionālās kapacitātes 
paaugstināšana”, nodrošinot priekšfinansējumu 20% 
EUR 2160,20 projekta aktivitāšu  īstenošanai.

Akceptēja Kuldīgas novada pašvaldības dalību, 
līdzfinansējot Latvijas vides aizsardzības fonda prog-
rammas pasākumu vadlīnijā „Atbildīgs dzīvesveids” ak-
tivitāte „Videi draudzīga dzīvesveida popularizēšana” ar 
projektu – pilsētas spēle skolu jauniešiem un jebkuram 
pilsētas iedzīvotājam vai viesim „ Kuldīgas vecpilsētas 
Ventas senlejā kultūrvēsturiskās ainavas iepazīšana un 

saglabāšana” ar līdzfinansējumu EUR 1500.

apstiprina noteikumus un 
ūdenssaimniecības tarifus
Apstiprināja Vilgāles pamatskolas attīstības plānu 

2016.-2018. gadam. 
Apstiprināja Kuldīgas novada pašvaldības Izglītī-

bas nodaļas projektu konkursa nolikumu un izveidoja 
projektu vērtēšanas komisiju.

Apstiprināja Kuldīgas novada autoceļu fonda 
izlietojuma plānu 2016. gadam saskaņā ar pielikumu.

Apstiprināja grozījumus noteikumos „Kārtība, kādā 
Kuldīgas novada Dome sadala valsts budžeta mērķdo-
tāciju pašvaldības izglītības iestādēm bērnu no piecu 
gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pirmsskolas 
izglītības pedagogu darba samaksai un pašvaldības 
vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglī-
tības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts so-
ciālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām (VSAOI) 
2015./2016. mācību gada 2. pusgadā ”.

Apstiprināja Vārmes un Laidu pagasta pārvaldes, 
Kuldīgas novada sporta skolas un Vilgāles pamatskolas 
maksas pakalpojumu cenrādi 2016. gadam.

Apstiprināja mēneša maksu (EUR 415) par klienta 
uzturēšanos Kuldīgas novada sociālās aprūpes centrā 
„Venta”.

Apstiprināja sarakstu „Kuldīgas pilsētā un Kuldīgas 
novada pagastos esošas, fiziskām un juridiskām per-
sonām piederošas vai piekrītošas ēkas, kas atrodas 
avārijas stāvoklī vai netiek uzturētas pienācīgā kārtībā”.

Apstiprināja ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu 
Kuldīgas novada Ēdoles ciemā: ūdens – EUR 0,56 bez 
PVN, kanalizācija – EUR 0,53 bez PVN. Esošais tarifs 
kopā ir 1,09 bez PVN.

Noteica maksu par sniegtajiem ūdenssaimniecī-
bas pakalpojumiem Snēpeles ciemā: ūdensapgāde 
EUR 0,84 bez PVN par vienu m3; kanalizācija EUR 0,74 
bez PVN par vienu m3; kombinētais tarifs EUR 1,58 
bez PVN par vienu m3. Tarifi stājas spēkā ar 2016. 
gada 1. maiju.

Noteica maksu par sniegtajiem ūdenssaimniecības 
pakalpojumiem Gudenieku ciemā: ūdensapgāde EUR 0,81 
bez PVN par vienu m3; kanalizācija EUR 0,75 bez PVN par 
vienu m3; kombinētais tarifs EUR 1,56 bez PVN par vienu 
m3. Tarifi stājas spēkā ar 2016. gada 1. maiju.

Ar 2016. gada 1. maiju noteica īres maksu pašval-
dībai piederošajiem dzīvokļiem Kuldīgā un Kuldīgas 
novadā atbilstoši pievienotā pielikuma informācijai.

Aktualizēja Kuldīgas novada teritorijas attīstības 
programmas sadaļu „Investīciju plāns 2014. – 2020. ga-
dam” un pielikumu „Pašvaldības plānotie investīciju 
projekti SAM 5.6.2. un 3.3.1.ietvaros”.

Dažādi
Iecēla Inesi Astaševsku Kuldīgas novada Bērnu un 

jauniešu centra direktores amatā ar brīdi, kad saņemts 
LR Izglītības un zinātnes ministrijas saskaņojums.

Atbrīvoja Daci Blūmu no Kuldīgas novada Domes 
Reliģisko lietu konsultatīvās padomes priekšsēdētājas 
amata un viņas vietā iecēla Valdi Zīvertu. 

Atbrīvoja Renāti Slūku no Kuldīgas novada bāriņtie-
sas locekļa amata un ievēlēja Agni Birznieku uz atlikušo 
Kuldīgas novada bāriņtiesas pilnvaru laiku. 

Atļāva 2016./2017. mācību gadā Kuldīgas Mākslas 
un humanitāro zinību vidusskolas 1. klasē uzņemt 
28 izglītojamos. 

Pārņēma Kuldīgas novada pašvaldības īpašumā 
bez atlīdzības valsts autoceļus V1287 Īvande – Īvandes 
stacija (garums 2,2 km) un V1292 Īvande – Vecais suitu 
ceļš (3,9 km). 

Nodeva autobusu „Iveco Daily 50” Turlavas pagasta 
pārvaldes bilancē.



4

2016. gada 11. februāris

19. janvārī Kuldīgas novada 
Domē notika kārtējā svinīgā 
sudraba karotīšu pasniegšana, 
uz kuru bija aicināti 34 bērniņi – 
17 zēni un 17 meitenes.

Aicināto bērniņu dzimšana Kul-
dīgas novada dzimtsarakstu nodaļā 
reģistrēta no 2015. gada 1. novembra 

līdz 31. decembrim. 
14 ģimenēs mazulis ir pirmais 

bērns, 12 ģimenēs – otrais, 7 ģi-
menēs – trešais un vienā ģimenē 
– septītais. 

Populārākais vārds jaundzimu-
šajām meitenēm ir – Katrīna (2) un 
Annija (2), savukārt zēniem – Mār-
cis (2) un Valters (2). Trim bērniem 

vecāki izvēlējušies divus vārdus: 
vienam zēnam – Miks Mairis, bet 
divām meitenītēm – Elīna Kate un 
Paula Elizabete.

Mazuļus un vecākus ar koncertu 
sveica E.Vīgnera Kuldīgas mūzikas 
skolas koncertmeistare Stella Pavlo-
viča un saksofona spēles skolotāja 
Līga Aleksandra Jāvalde. Pasākums 

noslēdzās ar kopīgu fotografēšanos 
rātsnama zālē.

Visi Kuldīgas novada jaundzimu-
šie uz svinīgo pasākumu tiek aicināti 
reizi divos mēnešos, nākamā tikša-
nās paredzēta 2016. gada 8. martā.

Dzimtsarakstu nodaļā deklarēto 
bērniņu vecāki, kuri ir aicināti, 
bet nav apmeklējuši pasākumu un 

saņēmuši piemiņas dāvaniņu, gada 
laikā var to izņemt Kuldīgas novada 
Dzimtsarakstu nodaļā. Ja mazuļa 
dzīvesvieta ir deklarēta Kuldīgas 
novada pagastā, tad mazo dāvaniņu 
var saņemt pagasta pārvaldē.

ILOna ĶESTErE, 
Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja

EDuarDa DamBErga foto

Paši mazākie saņem karotītes

uz svinīgo sudraba karotīšu pasniegšanas pasākumu janvārī pulcējās 17 jaundzimušie ar saviem vecākiem.

Lauksaimniecības pakalpojumu 
kooperatīvā sabiedrība „Kul-
dīgas labumi” un SIA „Milzu!” 
janvārī piedalījās Berlīnes starp-
tautiskajā izstādē „Zaļā nedēļa” 
Vācijā.

„Kuldīgas labumi” Latvijas na-
cionālajā kopstendā iepazīstināja 
izstādes apmeklētājus ar Kuldīgas 
novada mājražotāju produkciju – I.K 
Šulca un SIA „Raspodiņš” ražotajām 
sukādēm, Baibas Cines un SIA „Ine-
ses tortes” cepumiem, z/s „Baļļas” 
medu, ziedputekšņiem un bišu maizi, 
SIA „Alias products” garšvielu mai-
sījumiem, ābolu čipsiem un augļu 
tējām. Stendā bija pieejami Kuldīgas 
un Kurzemes tūrisma materiāli.

Papildus valstu nacionālajiem 
un ražotāju stendiem Zaļajā nedēļā 
bija ieviests arī jauns pasākums – 
atsevišķā biznesa paviljonā izstādes 
dalībvalstis izvietoja savus pašrei-
zējos un potenciālos eksporta pro-

duktus un organizēja to degustācijas 
speciāli uzaicinātiem tirdzniecības 
pārstāvjiem, lai veicinātu biznesa 
kontaktu veidošanos un sadarbību 
starp dažādu valstu tirdzniecības ķē-
dēm un ražotājiem. Šajā pasākumā 
savu produkciju prezentēja arī SIA 
„Milzu!” ar bio rudzu pārslām.

Latvijas nacionālo kopstendu 
Zaļajā nedēļā arī šogad organizēja 
Latvijas valsts Agrārās ekonomikas 
institūta starptautisko pārtikas iz-
stāžu projekta īstenotāji sadarbībā 
ar LR Zemkopības ministriju un 
Latvijas Lauku konsultāciju centru. 

Vācijas tirgus izpētes nolūkos 
„Kuldīgas labumi” ar Latvijas Inves-
tīciju un attīstības aģentūras atbalstu 
pērnā gada novembrī piedalījās indi-
viduāli organizētā sadarbības vizītē 
ar Vācijas mazumtirgotāju un vai-
rumtirgotāju pārstāvjiem, lai izvērtētu 
sadarbības iespējas ar Vācijas veika-
liem, kas tirgo ekoloģiski tīru pārtiku. 
Tiekoties tika pārrunātas sadarbības 

iespējas, produktu sortiments, apjomi 
un cenas. Par izteiktajiem piedā-
vājumiem un sadarbības iespējām 
lems „Kuldīgas labumu” biedru kop-
sapulcē februārī.

Vērtīga tikšanās bija ar Hamburgas 
ekonomiskās pārvaldes pārstāvi un pār-
tikas nozares klāstera pārstāvi, kas pa-
stāstīja, kādu atbalstu jaunajiem ārvalstu 
uzņēmējiem iespējams saņemt Vācijā. 
Tika apmeklēta arī saimniecība, kuras 
saimnieki no zemeņu audzēšanas savu 
biznesu ir attīstījuši līdz lielam atpūtas 
centram, ko ik gadu apmeklē 1,2 miljoni 
cilvēku. Veikalā ar ļoti pārdomātu inter-
jeru pircējiem piedāvā dažādus lauku 
gardumus, uz vietas gatavo zemeņu ka-
rameles. Veikalu īpašu padara te vārīta 
zemeņu ievārījuma smarža. 

Kuldīgas ražotāji piedalās izstādē Berlīnē 

KrISTĪnE DuĻBInSKa, mārketinga un sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja
KrISTĪnES PurIņaS foto

Kuldīgas attīstības aģentūras speciāliste Līga raituma aicina zemkopības 
ministru jāni Dūklavu degustēt Kuldīgas mājražotāju gatavotās sukādes.

Janvāra Kuldīgas novada Domes sēdē deputāti bāriņtiesas locekļa 
amatā uz atlikušo Kuldīgas novada bāriņtiesas pilnvaru laiku ievēlē-
ja Agni Birznieku.

No amata tika atbrīvota bāriņtiesas locekle Renāte Slūka saskaņā ar 
iesniegumu par došanos pensijā.

Amata pienākumus A.Birznieks sāks veikt ar brīdi, kad bāriņtiesā tiks 
iesniegta apliecība par „Bāriņtiesu likuma” 10. panta ceturtajā daļā minētās 
mācību programmas apguvi. Likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās 
daļas 26. punkts nosaka, ka Dome ievēl un atbrīvo (atceļ) bāriņtiesu priekš-
sēdētājus, vietniekus, un Bāriņtiesu likuma 9. panta pirmā daļa paredz, ka 
bāriņtiesas priekšsēdētāju, bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieku un ne mazāk kā 
trīs bāriņtiesas locekļus ievēlē attiecīgā pašvaldības dome uz pieciem gadiem.

KrISTĪnE DuĻBInSKa, 
mārketinga un sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja

Bāriņtiesā ievēl 
Agni Birznieku

„Amizantās sporta spēles” 
Vārmē

Vārmes pagasta pārvalde šogad 
jau sesto reizi rīkoja „Amizantās 
sporta spēles”. 

Ideja rīkot šādu pasākuma radās, 
lai pašā ziemas vidū jautrā, radošā 
un sportiskā noskaņojumā varētu pa-
vadīt laiku kopā. Tradicionāli „Ami-
zantajās sporta spēlēs” komandām, 
kuras veido ģimenes, draugi, kolēģi, 
domubiedri, stafetes veidā tiek doti 
dažādi uzdevumi – gan veiklībā un 

izturībā, gan modrībā un zināšanās.  
Šogad sacensībās piedalījās čet-

ras komandas, kurām, vienlaikus 
startējot, bija jāvadās pēc saņemta-
jām leģendām un jāatrod „pieturas 
punkti”. Tajos spēles dalībniekus 
gaidīja dažādi uzdevumi – jāmet 
zābaks mērķī, ar pildbumbu jāskrien 
apkārt dīķim, ar palagu palīdzību jā-
spēlē volejbols, jāatmin ārstniecības 
augi, jāatbild jautājumi par Vārmes 

vēsturi un citi. Par uzdevumu izpildi 
komanda saņēma apliecinājumu.

Pirmo vietu un galveno balvu – 
gardu maltīti restorānā „Goldingen 
Room” – izcīnīja komanda „Let’s 
Play” jeb Toms Kiršteins, Linards 
Vimbsons, Svens Lapčinskis un 
Emīls Šveicars. 

LInDa rēDLIHa, 
Vārmes pagasta kultūras nama 

vadītāja
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Domes sēdē deputāti nolēma iecelt Inesi 
Astaševsku Kuldīgas novada Bērnu 
un jauniešu centra direktores amatā 
ar brīdi, kad saņemts Lr Izglītības un 
zinātnes ministrijas saskaņojums.

No 1. februāra Inese Astaševska būs 
Kuldīgas novada Bērnu un jauniešu centra 
direktores pienākumu izpildītāja.

I.Astaševska ir kuldīdzniece. Pēc V.Plū-
doņa Kuldīgas ģimnāzijas absolvēšanas 
viņa Latvijas Sporta pedagoģijas akadē-
mijā ieguvusi izglītības zinātņu bakalaura 
grādu sportā. Pēc tam Rīgas Pedagoģijas 
un izglītības vadības akadēmijā iegūta 
deju un ritmikas skolotāja kvalifikācija, 
bet kopš 2014. gada I.Astaševska studē 
Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas 
maģistrantūrā.

I.Astaševskas līdzšinējā darba pieredze 

saistīta ar pedagoģisko darbu V.Plūdoņa 
Kuldīgas ģimnāzijā un Kuldīgas Mākslas 
un humanitāro zinību vidusskolā. Viņa 
vadījusi arī deju nodarbības SIA „Viva fit-
ness” aerobikas un deju studijā, organizē-
jusi dažāda mēroga un apjoma konkursus 
un sacensības. Kvalifikāciju I.Astaševska 
paaugstinājusi, apmeklējot dažādus kursus 
un seminārus. 

Kā jau iepriekš ziņots, pašvaldība no 
2015. gada 10. līdz 29. decembrim bija 
izsludinājusi pieteikšanos vakantajam 
Bērnu un jauniešu centra direktora ama-
tam. Kopumā uz vakanci tika saņemti 9 
pieteikumi. Izvērtēšanas komisiju vadīja 
Domes priekšsēdētāja Inga Bērziņa.

KrISTĪnE DuĻBInSKa, 
mārketinga un sabiedrisko attiecību 

nodaļas vadītāja
EDuarDa DamBErga foto

Bērnu un jauniešu centra 
direktores amatā ieceļ 

Inesi Astaševsku

Kuldīgas novada Domes priekšsēdētāja Inga Bērziņa sveic Inesi astaševsku 
Bērnu un jauniešu centra direktores amatā.

Janvāra beigās Kuldīgas Centra vidusskolā uz ikgadējo diskusiju 
par skolas attīstību kuplā skaitā bija pulcējušies skolas audzēkņi, 
absolventi, pedagogi, vecāki, kā arī pašvaldības vadības un skolas 
piesaistītie eksperti – rīgas Juglas vidusskolas direktore Aija Melle, 
uzņēmējs Edgars Zalāns un 1. klases skolnieces mamma Jolanta 
Lange. 

Darba kārtībā bija jautājums – ja 
mums būtu miljons, kā mēs to iz-
lietotu skolas attīstībai? Diskusijas 
gaitā, katrai no iesaistītajām grupām 
prezentējot savu redzējumu, izkris-
talizējās tas, kādus uzlabojumus 
skolā būtu nepieciešams vai vēlams 
veikt.

Ierosina absolventi 
Absolventi, kas šobrīd mācās da-

žādās augstskolās, rosināja līdzekļus 
ieguldīt interešu izglītības pulciņu 
klāsta paplašināšanai un specializētu 
klašu, piemēram, mediju, zinātnes, 
izveidei, tās aprīkojot ar nepiecie-
šamajām tehnoloģijām. Izskanēja 
ierosinājums paplašināt bibliotēkā 
pieejamo materiālu klāstu, tostarp 
ar materiāliem svešvalodās, veidot 
savu autoskolu, iegādāties skolai 
autobusu, ko varētu izmantot mācību 
ekskursijām, un izveidot kopmītnes 
tiem audzēkņiem, kuri nedzīvo 
pilsētā. Absolventi uzskatīja, ka 
noderētu arī stipendijas skolēnu 
motivēšanai.

Svarīga pedagogu 
tālākizglītība
Skolotāji uzsvēra nepieciešamību 

ieguldīt pedagogu tālākizglītībā, lai 
viņi būtu konkurētspējīgāki. Svarī-
ga pedagogiem šķiet arī materiāli 
tehniskās bāzes uzlabošana – skolai 
būtu nepieciešama plašāka ēdamzāle 

un aktu zāle, kā arī telpas, mūzikas 
instrumenti un sporta inventārs sko-
lēnu talantu attīstīšanai.

Vecāku pārstāvji rosināja „apgūt” 
skolas pagrabstāvu, iekārtojot tur 
plašu garderobi ar skapīšiem, ierīkot 
skolā liftu, izveidot stadionu, no-
drošināt visos mācību priekšmetos 
moderni aprīkotas klases, turpināt 
pedagogu tālākizglītošanos.

Vēlas strādāt ar modernām 
tehnoloģijām
Skolēniem savukārt svarīga šķita 

laboratoriju izveide un aprīkošana ar 
nepieciešamajiem resursiem mācību 
vielas praktiskai apguvei, kā arī 
klašu apgādāšana ar mūsdienīgām 
tehnoloģijām, tostarp datu kamerām, 
un dažādu jomu ekspertu iesaiste 
mācību procesā. Vēl skolēni vēlētos 
labāku interneta savienojumu, pla-
šākas telpas garderobei un ēdnīcai. 

Skolas prioritātes
Skolas direktore Brigita Freija 

klātesošajiem pastāstīja, ka jau šī 
mācību gada sākumā, apspriežoties 
skolotājiem, vecākiem un skolēniem, 
ir izkristalizējušās prioritātes skolas 
attīstībā, ja izdotos piesaistīt lielākus 
līdzekļus. Skolas iecerēs ir moderni-
zēt mācību vidi, ieviešot inovatīvu 
IKT risinājumu, mūsdienīgus klašu 
kabinetus ar transformējamu vidi. 
Skolas drosmīgākie sapņi ir izveidot 

Centra vidusskolā spriež, kā ieguldīt miljonu

mazajā sporta zālē radošo indus-
triju centru un konferenču zāli, bet 
pagrabstāvā – multisensoro istabu. 
Audzēkņiem no tālākām vietām 
būtu vajadzīga arī dienesta viesnīca. 
Jau ieplānota garderobes skapīšu 
iegāde, pirmos no tiem saņems kon-
kursa „Gada labākā klase” uzvarētāji. 
„Skolotājiem jābūt gataviem pārmai-
ņām, skolēniem – motivētiem, vecā-
kiem – līdzatbildīgiem, sabiedrībai 
– atbalstošai, un tad, kopā cenšoties, 
varēsim,” teica B.Freija.

Novada Domes priekšsēdētāja 
Inga Bērziņa pateicās diskusijas 
dalībniekiem par paustajiem priekš-

likumiem. Viņa sacīja, ka skolai, 
iespējams, jaunajā plānošanas pe-
riodā būs pieejami līdzekļi no ES 
fondiem, tāpēc ir svarīgi tos jēgpilni 
izmantot, lai lielākais ieguvējs būtu 
skolēns. Domes priekšsēdētāja 
sacīja, ka dienesta viesnīcā ir iein-
teresētas arī citas pilsētas skolas, 
tāpēc visiem kopā jādomā, kur un 
kāda tā varētu būt.

Centra vidusskola ir lielākā skola 
novadā. Tajā mācās vairāk nekā 600 
audzēkņu un strādā 60 pedagogu. 
Skolā pēdējos gados jau veikti da-
žādi uzlabojumi, tostarp nosiltināta 
un mūsdienīgu izskatu ieguvusi ēkas 

fasāde. Tāpat skola īstenojusi virkni 
projektu, piemēram, izveidojot strīt-
bola laukumu, āra klasi dabaszinību 
apguvei, dabas resursu pētniecības 
centru. Dažādos projektos, paaug-
stinot savu kvalifikāciju un gūstot 
jaunas zināšanas, iesaistījušies arī 
skolotāji. Skola piedalās pilotpro-
jektā par datorikas apguvi. Aktīvi 
darbojas mediji un Eiropas klubs, 
skolēni vairākas reizes balvās saņē-
muši braucienu uz Strasbūru.

KrISTĪnE DuĻBInSKa,
mārketinga un sabiedrisko attiecību 

nodaļas vadītāja
EDuarDa DamBErga foto

Par Kuldīgas Centra vidusskolas attīstību diskutēja skolas audzēkņi, absolventi, pedagogi, vecāki, kā arī pašvaldības 
vadība un skolas piesaistītie eksperti.
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Vēstures olimpiādē 9. klašu 
skolēniem 14. janvārī piedalījās 
24 skolēni no visām pilsētas skolām 
un no Ēdoles, Laidu, Vārmes un 
Z.A.Meierovica Kabiles pamat-
skolas.

1. vietā – Laura Celma, 2. – Liene 
Štorha, 3. – Sandra Larmane (visas no 
Ēdoles pamatsk., sk. Gunita Meiere). 
Atzinību saņēma Alise Alma ābula 
(Kuldīgas Centra vsk., sk. Sanita Er-
mane), Daniela Reimane (V.Plūdoņa 
Kuldīgas ģimn., sk. Gunta Upes-
degle) un Andrejs Štrāls (Kuldīgas 
pamatsk., sk. Maija Švanka).

Vēstures olimpiādē 12. klašu 
skolēniem 14. janvārī piedalījās 
10 skolēni no Kuldīgas Centra un 
Kuldīgas Mākslas un humanitāro 
zinību vidusskolas un no V.Plūdoņa 
Kuldīgas ģimnāzijas.

1. un 2. vietu žūrijas komisija 
nepiešķīra.

3. vietā – Mārcis Kārlis Balo-
dis (V.Plūdoņa Kuldīgas ģimn., 
sk. G. Upesdegle). Atzinību saņēma 
Ieva Kristiāna Bleive, Pēteris Cimoška 
(abi no V.Plūdoņa Kuldīgas ģimn., sk. 
G.Upesdegle) un Beatrise Šmidberga 
(Kuldīgas Centra vsk., sk. S.Ermane).

Latviešu valodas un literatūras 
olimpiādē 11., 12. klašu skolēniem 
18. janvārī piedalījās 17 skolēni no 
visām novada vidusskolām un no 
V.Plūdoņa Kuldīgas ģimnāzijas. 
Godalgotās vietas piešķīra divās 
klašu grupās.

11. klašu grupā 1. vietā – Agrita 
Cimermane (Kuldīgas Mākslas un hu-
manitāro zinību vsk., sk. Rita Kunga).

12. klašu grupā 1. vietā – Laura 
āboliņa (Kuldīgas Centra vsk., 
sk. Ilze Roberta), 2. – Ieva Kristiāna 
Bleive un 3. – Gints osis (abi no 
V.Plūdoņa Kuldīgas ģimn., sk. Z.Mi-

ķelsone). Atzinību saņēma Beatrise 
Šmidberga (Kuldīgas Centra vsk., 
sk. I.Roberta) un Kārlis Jēkabs Īvāns 
(Kuldīgas Mākslas un humanitāro 
zinību vsk., sk. R.Kunga).

2. klašu kombinētajā olimpiādē 
22. janvārī piedalījās 29 skolēni no 
visām novada skolām.

1. vietā – Valters Jūrmalis (Kuldī-
gas Alternatīvā sākumsk., sk. Santa 
Reimane), 2. – Elīna Urbāne (Kul-
dīgas Mākslas un humanitāro zinību 
vsk., sk. Aina Tovstuļaka), 3. – Elīna 
Lelde Tūbele (Kuldīgas Alternatīvā 
sākumsk., sk. S.Reimane). Atzinību 

saņēma Armands Zvagulis (Kuldīgas 
2. vsk., sk. Ligita Kande), Katrīna 
Stjopočkina (Kuldīgas Centra vsk., 
sk. Daiga Fokina), Edijs Vitomskis, 
Arno Fricis Zauers (abi no Kuldīgas 
Centra vsk., sk. Aiga Bērziņa, Indra 
Tīruma), Katrīna Kalniņa (Kuldīgas 
Mākslas un humanitāro zinību vsk., 
sk. A.Tovstuļaka), Elīna Alise Kārk-
liņa (Kuldīgas Alternatīvā sākumsk., 
sk. Santa Vickope), Mārtiņš Štein-
bergs (Ēdoles pamatsk., sk. Daina 
Jercuma).

LILITa maČTama, 
izglītības nodaļas speciāliste 

Piešķir līdzekļus ar sociālo 
jomu saistītām biedrībām

Kuldīgas novada Dome lēmusi 
piešķirt EUr 13 250 ar sociālo 
jomu saistītu biedrību darbības 
nodrošināšanai un īstenotajiem 
pasākumiem.

Kuldīgas novadā aktīvi darbojas 
biedrības un nodibinājumi, kuru 
mērķis ir sekmēt demokrātiskas 
un pilsoniskas sabiedrības nostip-
rināšanu, iesaistīt personas dažādu 
sabiedrībai nozīmīgu problēmu ri-
sināšanā. Biedrības un nodibinājumi 
aktīvi iesaistās sociālo jautājumu 
risināšanā, sniedz atbalstu sociāli 

mazaizsargātām personām, palīdz 
tām integrēties sabiedrībā, veic 
dažādas citas sabiedrībai noderīgas 
funkcijas. Biedrību līdzekļi galve-
nokārt veidojas no biedru naudām, 
bet biedrības un nodibinājumi pie-
saista līdzekļus arī no dažādiem 
fondiem, ziedojumiem un ESF 
līdzfinansētiem projektiem. Tomēr 
bez pašvaldības atbalsta biedrības 
un nodibinājumi nevar īstenot savus 
mērķus, līdzdarboties sabiedrības 
procesos, palīdzēt pašvaldības dar-
bā un funkciju veikšanā, lēmumu 
izstrādes un pieņemšanas procesos.

Lai atbalstītu biedrības un to 
darbību, veicinātu iedzīvotāju ie-
saistīšanos sabiedrības dzīvē un 
sabiedrības integrāciju, tika apstip-
rināts nolikums Kuldīgas novada 
pašvaldības finansiālā atbalsta sa-
ņemšanai 2016. gadā biedrībām un 
nodibinājumiem, kuru darbība sais-
tīta ar sociālo jomu, kā arī noteikts 
pieteikumu iesniegšanas termiņš un 
nosacījumi. 

Kuldīgas novada Dome piešķīra 
finansējumu 18 biedrībām un no-
dibinājumiem – Kuldīgas diabēta 
biedrībai (EUR 400), Kuldīgas 

daudzbērnu ģimeņu biedrībai „Šū-
pulītis” (EUR 850), Liepājas nere-
dzīgo biedrības Kuldīgas nodaļai 
(EUR 600), invalīdu biedrībai „Tu 
vari” (EUR 1450), Kuldīgas novada 
politiski represēto biedrībai (EUR 
1200), Latvijas Multiplās sklerozes 
asociācijas Kuldīgas nodaļai (EUR 
400), Latvijas Nedzirdīgo savienī-
bas Kuldīgas reģionālajai biedrībai 
(EUR 1200), Kuldīgas rajona inva-
līdu biedrībai (EUR 1200), Kuldī-
gas pilsētas pensionāru apvienībai 
„Rumbiņa” (EUR 1300), biedrībai 
„Savējie savējiem” (EUR 600), 

nodibinājumam „Mamma mammai 
fonds” (EUR 850), Latvijas Nacio-
nālo karavīru biedrībai (EUR 300), 
biedrībai „Saules sala” (EUR 1200), 
ģimeņu biedrībai „Dzirkstelīte” 
(EUR 450), Ēdoles invalīdu biedrī-
bai (EUR 500), pensionāru biedrībai 
„Kabile” (EUR 200), Snēpeles 
pagasta biedrībai „Svētelis” (EUR 
400) un Rendas pagasta attīstības 
biedrībai (EUR 150). 

KrISTĪnE DuĻBInSKa, 
mārketinga un sabiedrisko attiecību 

nodaļas vadītāja

Finansējums individuālajiem sportistiem
Vārds, uzvārds Sporta veids Pieprasītais finansējums Finansējums (eiro)
Jānis Šmēdiņš Pludmales volejbols 3000 3000
Andris Šmēdiņš Pludmales volejbols 2000 1000
Viesturs Lukševics Riteņbraukšana 700 700
Māris Rozentāls Spēkavīri 1 100 200
Jānis Šleckus Spēkavīri 1 000 200
Edgars Andersons Spēkavīri 1 000 200
Liene Fībiga Neredzīgo sports 1 516 „Leader” projekts
Inga Lange Airēšana 1 000 300
Mārtiņš Blumbergs Airēšana 1 000 300
Paula Ņečiporuka Pludmales volejbols 1 000 1000
Armands Hildebrants Nedzirdīgo šahs 890 300
Ingus Leja Svara bumbu celšana 1 000 300
Līva Jakobsone Vieglatlētika 1 037 Jaunatnes fonds
Valdis Kalējs Stenda šaušana 1 700 300
Uģis Jocis Vieglatlētika 1 500 800
 Kopā 14 443 8600

Pašvaldības mērķis ir finansiāli 
atbalstīt sporta pasākumus, klubus, 
biedrības, komandas un individuālos 
sportistus, tādējādi veicinot aktīvu un 
veselīgu dzīvesveidu, iesaistot iedzī-
votājus dažādās sporta aktivitātēs, kā 
arī popularizējot novadu Latvijā un 
pasaulē. Pērnā gada beigās pašvaldība 
izsludināja konkursu sporta klubiem un 
komandām, pasākumiem un individu-
ālajiem sportistiem par Kuldīgas nova-
da pašvaldības finansējuma saņemšanu 
2016. gadā.

Pašvaldība Kuldīgas novadā no-
tiekošajiem sporta pasākumiem, kop-

skaitā atbalstot 19 dažādus pasākumus, 
2016. gadā iedalījusi EUR 5400, Kul-
dīgas novada individuālajiem sportis-
tiem šogad piešķirs EUR 8600, sporta 
klubiem, biedrībām – EUR 6500, bet 
sporta spēļu komandām – EUR 9400.

Pirmo reizi paredzēts arī īpašs 
Jauniešu atbalsta fonds, lai atbalstītu 
talantīgos jauniešus – Latvijas izlašu 
dalībniekus, kuri piedalīsies Pasaules 
un Eiropas čempionātos. Atbalstu no 
šī fonda varēs saņemt Latvijā atzīto 
sporta federāciju apstiprinātie jaunatnes 
izlašu dalībnieki. Šim mērķim iedalīti 
EUR 3000.

Finansējums Kuldīgas novada sporta spēļu komandām
Sporta spēļu komanda Atbildīgais Piešķirtais 

(EUR)
Kuldīgas sieviešu volejbola komanda Elva Andersone 400
Kuldīgas florbola komanda Ivo Solomahins 2500
FK „Vārme” II līga Lelde Ose 800
Futbols II līga, I līga telpās Zigmunds Dvarons 4000
Kuldīgas volejbola komanda, II divīzija Zigmunds Milzarājs 700
Basketbola klubs „Kuldīgas Hercogs” Toms Zatlers 1000
 Kopā 9400

Finansējums sporta pasākumiem
Pasākuma nosaukums Organizators Laiks Vieta Finansējums (eiro)
Ēdoles pamatskolas ceļojošā kausa izcīņa 
basketbolā Sporta klubs „Ģertrūde” 8.10.2016. Ēdole 100

„Ģertrūdes” balvas izcīņa basketbolā Sporta klubs „Ģertrūde”  Kuldīga 150
Pavasara skrējiens „Pretī pavasarim” Biedrība „Klubs „Katrīna”” 8.03.2016. Kuldīga 200
Kuldīgas novada čempionāts un 
G.Šūpulnieka balva KTOK „Taka” 2.10.2016. Mežvalde 200

„Taciņas” (14-15 kārtās) KTOK „Taka” Aprīlis-oktobris Kuldīgas novads 300

Slēpošanas trases, tautas slēpojums KTOK „Taka” Februāris Aiz SIA „SilJa”, 
Mežvalde 300

Senioru veselības un fizisko aktivitāšu diena P/A „Rumbiņa” 05.2016. Kuldīga 200
Latvijas čempionāta posms supersprintā 
„Kuldīgas ziema”  Mārtiņš Lagzdiņš 20.02.2016. Kuldīga 500

Kuldīgas TSK rīkotā kausa izcīņa Mārtiņš Lagzdiņš Maijs-jūlijs Kurzeme 400
Pilsētas svētku turnīrs novusā Anita Leja 16. –17.07.2016. Kuldīga 200
„Zāģeru” kauss konkurā Igita Aija Kociņa  Īvande 200
Skriešanas seriāls „Kuldīgas apļi” Arvīds Šefanovskis  Krauļu priedes 400
„Lieldienu zaķis” Nadija Strazdiņa 28.03.2016. KVM 100
„Zāgkalnu kauss 2016” Ernests Bušers 21.05.2016. Rendas pag. 500
Nedzirdīgo tūrisma sacensības 
„Kuldīgas tūrists 2016” Guntars Jurševskis 23. –24.07.2016. „Polīši” 150

RK „Kuldīga” velokrosa sacensības Aigars Zvingulis  Kuldīga 100
Bērnu veloseriāls Aigars Zvingulis  Kuldīga KNSS
„Kurzemes Boccia kauss” 2015 Nadija Strazdiņa 14.02.2016. Kuldīga 100
Kuldīgas kausa izcīņa florbolā Ivo Solomahins 12. –13. augusts Kuldīga 300
„X race” piedzīvojumu sacensības Jānis Vanags Septembris Kuldīga 1000

 Kopā 11 978,00 5400Piešķirtais finansējums Kuldīgas novada sporta klubiem
Klubs Finansējums (EUR)
KTOK „Taka” 700
Jātnieku sporta klubs „Montepals” 400
Riteņbraukšanas klubs „Kuldīga” 700
Motorsport.lv 100
Cīņu klubs 200
„GO4Speed Team” 300
Galda tenisa klubs „Hercogs” 400
Sieviešu basketbola klubs „Ģertrūde” 300
Pensionāru apvienība „Rumbiņa” 150
Sporta klubs „Katrīna” 700
Kuldīgas novusa klubs 400
Šaha klubs „Kuldīga”** 400
Biedrība „Rozental Team” 500
Autokrosa komanda „Greenwald Team” 150
Jātnieku sporta klubs „Zāgkalni” 300
Speciālais sporta centrs 200
Ugunsdzēsēju sports 300
Mednieku, makšķernieku biedrība 300
Kopā  6500

KrISTĪnE DuĻBInSKa, 
mārketinga un sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja

Pašvaldības līdzfinansējums sabiedriskiem mērķiem 2016. gadā
Kuldīgas novada Dome lēmusi par finansējuma sadalījumu sporta pasākumiem novadā, individuālajiem sportistiem, klubiem, biedrībām un sporta 

spēļu komandām.

Olimpiāžu rezultāti 
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Piedalījušies Eiropas, Pasaules čempionā-
tos, Latvijas izlases dalībnieki

• Paula nikola ņečiporuka, pludmales vo-
lejbols – Eiropas čempione U-18 grupā; 2. vieta 
Latvijas Jaunatnes olimpiādē, volejbols – Latvijas  
U-18 izlases dalībniece, 4. vieta Eiropas čempionā-
ta 1. kvalifikācijas kārtā; 3. vieta Latvijas Jaunatnes 
olimpiādē; 1. vieta LVF 1. līgas čempionātā.

• Tīna graudiņa, pludmales volejbols – Eiropas 
čempione U-18 grupā.

• aigars Birzulis, pludmales volejbols – Eiropas 
čempionu U-18 grupā treneris.

• mārcis Kalniņš, riteņbraukšana – Eiropas 
čempionāta dalībnieks, Latvijas junioru izlases 
dalībnieks.

• Ģirts jansons, ugunsdzēsēju un glābēju 
sports – 2. vieta Pasaules čempionātā izvēršanās 
no sūkņa, 3. vieta Baltijas čempionātā 100 m 
šķēršļu joslā vidējā grupā, 2. vieta izvēršanās no 
motorsūkņa, 3. vieta Latvijas čempionātā 100 m 
šķēršļu joslā, 3. vieta 4x100 m stafetē, 2. vieta 
izvēršanās no motorsūkņa, 2. vieta kopvērtējumā.

• Edmunds Beks, šahs – Pasaules jauniešu 
čempionāta dalībnieks, Latvijas izlases dalībnieks; 
1. vieta Latvijas čempionātā U-18 grupā; 2. vieta 
Latvijas komandu čempionātā 1. līgā.

• Dāvids Benderskis, dambrete – 12. vieta 
Pasaules čempionātā junioriem 64 lauc./d., 7. vieta 
ātrspēlē; 2. vieta Latvijas čempionātā 64 lauc./d. un 
ātrspēlē; 2. vieta Latvijas čempionātā 100 lauc./d. 
ātrspēlē.

• niks Samauskis, vieglatlētika – 16. vieta 
augstlēkšanā Eiropas Jaunatnes olimpiādē; Latvi-
jas U-18 izlases dalībnieks, 9. vieta Baltijas valstu 
sacensībās ziemas daudzcīņā 7-cīņā, 10. vieta 
Baltijas valstu sacensībās daudzcīņā 10-cīņā; 
1. vieta Latvijas Jaunatnes olimpiādē augstlēkšanā, 
4. vieta diska mešanā; 1. vieta Latvijas ziemas čem-
pionātā kārtslēkšanā; 2. vieta Latvijas čempionātā 
augstlēkšanā.

• Kristaps Pelčers, riteņbraukšana – Eiropas 
Jaunatnes olimpiādes dalībnieks, Latvijas junioru 
izlases dalībnieks, 2. vieta LJO individuālā braucie-
nā, 3. vieta LJO grupas braucienā, 3. vieta Latvijas 
čempionātā kritērija braucienā, 2. vieta individuālajā 
braucienā.

• Kristaps šmits, pludmales volejbols – Eiro-
pas čempionātā dalībnieks U-18 grupā; 2. vieta 
Latvijas Jaunatnes olimpiādē; volejbols – Latvijas 
U-19 izlases dalībnieks; 2. vieta Latvijas Jaunatnes 
čempionāta B-1 grupā; 4. vieta Latvijas Jaunatnes 
olimpiādē.

• Ieva šneidere, Linda jakobsone, volejbols –  
Latvijas U-20 izlases dalībnieces; 3. vieta Pasaules 
čempionāta 1. kvalifikācijas kārtā; 2. vieta Latvijas 
čempionātā sievietēm.

• anija jurdža, pludmales volejbols – Eiropas 
čempionāta dalībniece U-18 grupā; 2. vieta Latvijas 
Jaunatnes olimpiādē; volejbols – Latvijas U-18  
izlases dalībniece; 3. vieta Latvijas Jaunatnes 
olimpiādē.

• raimonds Liniņš, volejbols – Latvijas U-21 
izlases dalībnieks; 4. vieta Pasaules čempionāta 
1. kvalifikācijas kārtā; 3. vieta Latvijas Jaunatnes 
čempionātā A grupā.

• mārtiņš gecs, volejbols – Latvijas U-19 izlases 
dalībnieks; 3. vieta Eiropas čempionāta 2. kvalifikā-
cijas kārtā; 3. vieta Latvijas Jaunatnes čempionātā 
A grupā; 4. vieta Latvijas Jaunatnes olimpiādē.

• Kārlis Kliemanis, volejbols – Latvijas U-19 
izlases dalībnieks; 3. vieta Eiropas čempionāta 
2. kvalifikācijas kārtā; 3. vieta Latvijas Jaunatnes 
čempionātā A grupā.

• Viktorija Poriņa, galda teniss – Latvijas 
izlases dalībniece; piedalījās Eiropas čempionātā 
minikadetiem; 2. vieta Latvijas komandu čempio-
nātā C grupā un 1. vieta B grupā; 1. vieta Latvijas 
čempionātā C grupā dubultspēlē, 2. vieta jauktās 
dubultspēlēs, 1. vieta individuāli; 1. vieta Latvijas 
čempionātā B grupā dubultspēlē, 3. vieta individuāli.

• Inga Birzniece, galda teniss – Latvijas izlases 
dalībniece; Eiropas Jaunatnes čempionāta dalībnie-
ce; 2. vieta Latvijas junioru čempionātā individuāli, 
1. vieta dubultspēlē, 3. vieta jauktās dubultspēlēs; 
1. vieta Latvijas čempionātā A grupā dubultspēlē, 
3. vieta jauktās dubultspēlēs, 1. vieta individuāli.

• rūta Linde, volejbols – Latvijas U-16 izlases 
dalībniece; 3. vieta Latvijas Jaunatnes olimpiādē; 
2. vieta Latvijas Jaunatnes čempionātā C1 grupā.

 • amanda nikola ērgle, agija ankevica, 
Petra ņečiporuka, volejbols – Latvijas U-16 

izlases dalībnieces; 3. vieta Latvijas Jaunatnes 
olimpiādē; 2. vieta Latvijas Jaunatnes čempionātā 
C1 un C-2 grupā.

• arvis rendors, riteņbraukšana – Latvijas 
jauniešu izlases dalībnieks, 2. vieta Latvijas čem-
pionātā kritērija braucienā.

• Kristers Vēzis, volejbols – Latvijas U-17 
izlases dalībnieks; 4. vieta Latvijas Jaunatnes 
olimpiādē, 2. vieta Latvijas Jaunatnes čempionāta 
B-1 grupā; pludmales volejbols – 2. vieta Latvijas 
Jaunatnes olimpiādē.

• jānis jansons, volejbols – Latvijas U-17 
izlases dalībnieks; 2. vieta Latvijas Jaunatnes 
čempionāta B-1 grupā.

• nils alencevičs, volejbols – Latvijas U-17 
izlases dalībnieks; 2. vieta Latvijas Jaunatnes 
čempionāta B-1 grupā; 4. vieta Latvijas Jaunatnes 
olimpiādē.

• Edgars ziņģis, vieglatlētika – Latvijas U-20 iz-
lases dalībnieks; 4. vieta Baltijas valstu sacensībās 
ziemas daudzcīņā 7-cīņā; 2. vieta Latvijas ziemas 
čempionātā 60 m/barjerskrējienā; 3. vieta Latvijas 
čempionātā 110 m/barjerskrējienā; volejbols – 
3. vieta Latvijas Jaunatnes čempionātā A grupā.

• agnija Putniņa, vieglatlētika – Latvijas U-20 
izlases dalībniece; 12. vieta Baltijas valstu sacen-
sībās ziemas daudzcīņā 5-cīņā; 3. vieta Latvijas 
ziemas čempionātā augstlēkšanā.

• auce mūrniece, vieglatlētika – Latvijas U-16 
izlases dalībniece; 6. vieta Baltijas jūras jaunatnes 
spēlēs diska mešanā, 8. vieta lodes grūšanā; 
5. vieta Baltijas valstu sacensībās diska mešanā; 
1. vieta Latvijas čempionātā diska mešanā, 2. vieta 
lodes grūšanā; 2. vieta Latvijas ziemas čempionātā 
lodes grūšanā.

• Krists Brasla, vieglatlētika – Latvijas U-14 
izlases dalībnieks; 2. vieta Starptautiskās bērnu 
spēlēs augstlēkšanā; 1. vieta Latvijas ziemas čem-
pionātā augstlēkšanā; 1. vieta Latvijas čempionātā 
augstlēkšanā.

• monta jankovska, vieglatlētika – Latvijas 
U-16 izlases dalībniece; 1. vieta Baltijas valstu 
sacensībās šķēpa mešanā; 2. vieta Latvijas Jau-
natnes olimpiādē šķēpa mešanā; 1. vieta Latvijas 
čempionātā šķēpa mešanā.

• Pēteris jefimovs, futbols – Latvijas U-15 
izlases kandidāts.

• Kārlis gebauers, galda teniss – Latvijas izla-
ses dalībnieks; 3. vieta Latvijas Jaunatnes olimpi-
ādē; 1. vieta Latvijas komandu čempionātā C grupā 
un 3. vieta B grupā; 2. vieta Latvijas čempionātā C 
grupā dubultspēlē, 3. vieta jauktās dubultspēlēs.

• markuss Sīlis, galda teniss – Latvijas izlases 
dalībnieks; 3. vieta Latvijas Jaunatnes olimpiādē; 
1. vieta Latvijas komandu čempionātā C grupā un 
3. vieta B grupā; 1. vieta Latvijas čempionātā C 
grupā dubultspēlē, 2. vieta jauktās dubultspēlēs, 
2. vieta individuāli.

Izcīnījuši 1. – 3. vietu Latvijas čempionātā, 
1. – 6. vietu Latvijas jaunatnes olimpiādē

• Estere Lakija jansone, vieglatlētika – 3. vieta 
Latvijas Jaunatnes olimpiādē 4x100 m stafetē, 
4. vieta 4x400 m stafetē; 3. vieta Latvijas ziemas 
čempionātā 60 m/barjerskrējienā.

• Kristīne grīnberga, vieglatlētika – 1. vieta Lat-
vijas ziemas čempionātā 300 m skrējienā; 3. vieta 
Latvijas čempionātā 300 m skrējienā.

• Lelde mieze, vieglatlētika – 2. vieta Latvijas 
Jaunatnes olimpiādē diska mešanā, 3. vieta lodes 
grūšanā; 3. vieta Latvijas ziemas čempionātā lodes 
grūšanā.

• ērika jēkabsone, vieglatlētika – 3. vieta 
Latvijas Jaunatnes olimpiādē kārtslēkšanā, 4. vieta 
4x400 m stafetē.

• Līva jakobsone, vieglatlētika – 3. vieta Lat-
vijas Jaunatnes olimpiādē 4x100 stafetē, 4. vieta 
4x400 m stafetē, 5. vieta šķēpa mešanā; 3. vieta 
Latvijas ziemas čempionātā 4x200 m stafetē.

• amanda Krista gruntiņa, vieglatlētika – 
3. vieta Latvijas Jaunatnes olimpiādē 4x100 m 
stafetē, 4. vieta 4x400 m stafetē.

• annija Paula ansone, vieglatlētika – 6. vieta 
Baltijas jūras jaunatnes spēlēs šķēpa mešanā.

• Kristians Skuruls, vieglatlētika – 7. vieta 
Baltijas jūras jaunatnes spēlēs šķēpa mešanā.

• mikus Pētersons, vieglatlētika – 8. vieta 
Baltijas jūras jaunatnes spēlēs 100 m skrējienā; 
1. vieta Latvijas ziemas čempionātā 60 m skrējienā.

• Santa mūrniece, vieglatlētika – 3. vieta Latvi-
jas ziemas čempionātā 4x200 m stafetē.

• anija alkšzare, vieglatlētika – 3. vieta Latvijas 

ziemas čempionātā 4x200 m stafetē.
• Liene Daškevica, vieglatlētika – 3. vieta Lat-

vijas ziemas čempionātā 4x200 m stafetē.
• mārtiņš Ernests Pilders, jāšanas sports – 

1. vieta Latvijas čempionātā bērnu un jauniešu 
konkurencē; 3. vieta LJF ziemas čempionātā; 
2. vieta Latvijas Jaunatnes olimpiādē; 2. un 3. vieta 
„Baltic Open” sacensībās konkursā.

• Elza garokalna, dambrete – 2. vieta Latvijas 
čempionātā 64 lauc./d. juniorēm, 3. vieta ātrspēlē; 
2. vieta Latvijas čempionātā 100 lauc./d. juniorēm, 
3. vieta ātrspēlē.

• Kristaps matvejs, dambrete – 3.vieta Latvijas 
čempionātā 64 lauc./d. junioriem, 1. vieta ātrspēlē.

• justīne ansone, dambrete – 2. vieta Latvijas 
čempionātā 64 lauc./d. kadetēm, 2. vieta ātrspēlē.

• artis rancāns, dambrete – 3. vieta Latvijas 
čempionātā 64 lauc./d. minikadetiem ātrspēlē.

• guntars Linde, ugunsdzēsēju un glābēju 
sports – 1. vieta Latvijas čempionātā āķkāpnēs 
vecākajā grupā, 3. vieta 4x100 m stafetē, 2. vieta 
izvēršanās no motorsūkņa, 2. vieta kopvērtējumā.

• rinalds Saliņš, ugunsdzēsēju un glābēju 
sports – 3. vieta Latvijas čempionātā 4x100 m sta-
fetē, 2. vieta izvēršanās no sūkņa un kopvērtējumā.

• Dāvis Biksons, ugunsdzēsēju un glābēju 
sports – 3. vieta Latvijas čempionātā 4x100 m sta-
fetē, 2. vieta izvēršanās no sūkņa un kopvērtējumā.

• Toms Kairišs, artūrs Kairišs, roberts špi-
guns, Sando Beitāns, ugunsdzēsēju un glābēju 
sports – 2. vieta Latvijas čempionātā izvēršanās 
no sūkņa un kopvērtējumā.

• ričards zariņš, šahs – 2. vieta Latvijas ko-
mandu čempionātā 1. līgā.

• Hardijs madelāns, pankrations – 1. vieta 
Latvijas čempionātā PIX – LAX (pilna kontakta): 
SANDA (Taizemes bokss).

• māris Didžus, pankrations – 1. vieta Latvijas 
čempionātā K-1.

• māris Kulbars, pankrations – 3. vieta Latvijas 
čempionātā „kick-light”, 2. vieta Baltija OPEN čem-
pionātā kikboksā „kick-ligt”, K-1.

• rūdolfs Ķesteris, pankrations – 1. vieta 
Latvijas čempionātā „kick-light”.

• Sendijs Leimanis, pankrations – 2. vieta 
Latvijas čempionātā „kick-light”.

• aivis Pavlovskis, arvis Feldmanis, Edmun-
ds alksniņš, Elans Vēvers, Ģirts zirnis, jānis 
Vārna, Linards Vimbsons, madars Kerijs, mikuss 
Prenclavs, Pauls Pujāts, rems Trubins, ričards 
zariņš, roberts Bambāns, rūdolfs Ķīvītis, 
Svens Lapčinskis, Toms grinkevičs, Viesturs 
Vīksna, florbols – 1. vieta Latvijas čempionātā 
florbolā U-16 grupā 2. divīzijā.

• alise Dorbe, volejbols – 3. vieta Latvijas 
Jaunatnes olimpiādē; 2. vieta Latvija Jaunatnes 
čempionātā C-1 grupā.

• ariana Freiberga, Samanta ruņģevica, 
gunta Lankovska, alise mestere, Laura reine, 
volejbols – 3. vieta Latvijas Jaunatnes olimpiādē.

• una Kazakova, Sindija Bože, volejbols – 
3. vieta Latvijas Jaunatnes olimpiādē; 1. vieta LVF 
1. līgas čempionātā.

• Beāte Paula rudzīte, volejbols – 2. vieta 
Latvijas Jaunatnes čempionātā C-1 grupā; viegl-
atlētika – 3. vieta Latvijas Jaunatnes olimpiādē 
4x100 m stafetē.

• jolanta aina Stepanoviča, Beāte Berga, 
volejbols – 2.vieta Latvijas Jaunatnes čempionātā 
C-1 un C-2 grupā.

• nikola Kerena, Keisija Dina Hausmane, 
volejbols – 2. vieta Latvijas Jaunatnes čempionātā 
C-1 grupā.

• Ieva zute, Laura Keita Danenberga, vo-
lejbols – 2. vieta Latvijas Jaunatnes čempionātā 
C-2 grupā, 3. vieta D-1 grupā.

• roberta romāne, volejbols – 2. vieta Latvijas 
Jaunatnes čempionātā C-2 grupā.

• ance jegore, uva Eglīte, arta Pole, arika 
Velde, Krista Balgalve, rebeka rīna, Karīna 
Berņa-Staša, Līna Dzene, Sindija Balandīna, 
volejbols – 3. vieta Latvijas Jaunatnes čempionātā 
D-1 grupā.

• Kārlis Kauliņš, Sandis arājums, Klāvs 
Kairo, reinis grīnbergs, jurģis Pēteris Eglītis, 
Deivids Stupiņš, volejbols – 3. vieta Latvijas Jau-
natnes čempionātā A grupā.

• Toms andersons, Deivids agriņš, volejbols – 
3. vieta Latvijas Jaunatnes čempionātā A grupā, 
4. vieta Latvijas Jaunatnes olimpiādē.

• Kristians milzarājs, volejbols – 2. vieta Lat-

vijas Jaunatnes čempionātā B-1 grupā; 4. vieta 
Latvijas Jaunatnes olimpiādē.

• aigars Purmalis, volejbols – 2. vieta Latvijas 
Jaunatnes čempionātā B-1 grupā.

• Bruno Berkins, ričards Smirnovs, volej-
bols – 2. vieta Latvijas Jaunatnes čempionātā 
B-1 grupā; 4. vieta Latvijas Jaunatnes olimpiādē.

• gustavs Kirhners, artūrs šternbergs, vo-
lejbols – 2. vieta Latvijas Jaunatnes čempionātā 
B-1 grupā.

• Dmitrijs Podjablonskis, markuss Cibuks, 
ralfs Kudrovskis, Dāvis Kārkliņš, martins 
gūtmanis, Emīls Podnieks, ralfs jankovskis, 
volejbols – 3. vieta Latvijas Jaunatnes čempionātā 
D1 grupā.

• Eduards Stieģelis, jānis Lancmanis, miks 
Olafs matevičs, nils zīle, Francis Ernests Laš-
kovs, Kristians Fokerots, volejbols – 3. vieta 
Latvijas Jaunatnes čempionātā D1 grupā, 1. vieta 
Latvijas Jaunatnes čempionātā D-2 grupā.

• Dāvis Storķis, volejbols – 1. vieta Latvijas 
Jaunatnes čempionātā D-2 grupā; pludmales 
volejbols – 3. vieta Latvijas Jaunatnes čempionātā 
U-15 grupā.

• Ivo Puriņš, roberts ralfs zommers, rūdis 
Kadakovskis, Kristers zonbergs, volejbols – 
1. vieta Latvijas Jaunatnes čempionātā D-2 grupā.

• martins Samms, pludmales volejbols – 3. vie-
ta Latvijas Jaunatnes čempionātā U-17 grupā.

• Kristers niks ērglis, pludmales volejbols – 
1. vieta Latvijas Jaunatnes čempionātā U-15 grupā; 
3. vieta Latvija Jaunatnes čempionātā U-17 grupā.

• Igors Bolsunovskis, pludmales volejbols – 
1. vieta Latvijas Jaunatnes čempionātā U-15 grupā.

• aleksis Bosjanoks, Kristers ābele, uģis 
moncevičs, niklāvs Dvarons, ričards Vēvers, 
andis grundmanis, telpu futbols, futbols – 3. vie-
ta – LTFA Latvijas 1. līgas čempionātā; 2. vieta LFF 
2. līgas čempionātā.

• nika Plivča, anrijs Svilpis, Ints Brēdiķis, 
galda teniss – 2. vieta Latvijas komandu čempio-
nātā D grupā.

• Dāvis avdjukēvičs, Klāvs zariņš, galda te-
niss – 3. vieta Latvijas Jaunatnes olimpiādē.

• mārtiņš Kuršinskis, galda teniss – 2. vieta 
Latvijas čempionātā dubultspēlēs A grupā.

• Kristaps gebauers, galda teniss – 3. vieta 
Latvijas junioru čempionātā jauktās dubultspēlēs; 
2. vieta Latvijas čempionātā A grupā dubultspēlēs, 
3. vieta jauktās dubultspēlēs, 3. vieta individuāli.

• āris Incenbergs, galda teniss – 3. vieta Lat-
vijas čempionātā dubultspēlēs A grupā.

• Eva Sintija Pētersone, veloorientēšanās – 
1. vieta Latvijas čempionātā garajā distancē 
S16 grupā.

• ulvis Horens Korbegs, riteņbraukšana – 
2. vieta Latvijas čempionātā daudzdienu velobrau-
cienā komandu vērtējumā.

• rolands Folkheims, pludmales volejbols – 
3. vieta Latvijas Jaunatnes čempionātā U-15 grupā.

jaunatnes sporta laureātu treneri
• Ieva ņečiporuka, rudīte Kronlaka, jānis 

jerumanis, ainars zankovskis, zigmunds milz-
arājs, Vijars švānbergs – volejbols;

• mareks maļinovskis – riteņbraukšana;
• juris špiguns – ugunsdzēsēju un glābēju 

sports;
• gunārs gertners – šahs;
• Ivo Solomahins – florbols;
• Pēteris gailāns – dambrete;
• maira Leja – jāšanas sports;
• Ilze Stukule, Ieva Skurule, aija Lancmane, 

roberts Blumbergs – vieglatlētika;
• Leonīds Temjaševs – galda teniss;
• gvido Treimanis – futbols.
jaunatnes sporta treneri
• Viktors šteinbergs – šahs;
• mareks raihs, māris Tilgalis – futbols;
• Vaclavs Svažs – vieglatlētika;
• guntis jankovskis, mārtiņš štofregens – 

basketbols;
• agnese megne, Elva andersone – volejbols.
jaunatnes sporta atbalstītāji
Artis Freibergs, SIA „Baloži&CO”; Anris Bože, 

SIA „Bērzi Plus”; Uģis Ziņģis, „Abavas laivas”; 
Pēteris Šneiders, SIA „Genus”; Artūrs Zazerskis, 
„Siltuma laboratorija”; Jānis Uzulēns, ZS „Jokas”.

SIgnETa LaPIņa,
sabiedrisko attiecību speciāliste

Jaunatnes sporta laureāti 2015
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mūSu LaIKS

KKC PIEDāVā

SPOrTa PaSāKumI FEBruārĪ

PaSāKumI PagaSTOS

2016. gada 11. februāris

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

Mūsu pilsētas bibliotēka – gudra 
ēka ar dvēseli, sirds pulsu, neiz-
sīkstošu zinātkāri, draudzīga un 
atvērta teju katru dienu. Bērnu 
čalas – dzīvības mutulis, izstādes, 
kuras nomaina viena otru – koša 
iedvesma, grāmatas un laikraksti, 
arvien jauni un jauni – gards kārums 
ikvienam, kurš atklājis lasītprieku. 
Un es tajā – Kuldīgas gaismas 
pilī, bērnu literatūras centrā. Mans 
uzdevums? Misija? Atklāt grāmatu 
valdzinājumu bērniem, lai, augot 
lielāki, viņi nepiemirst, ka lasīt – tas 
ir aizraujoši!

Ik dienu, izņemot svētdienas, 
bibliotēka ir atvērta mazajiem la-
sītājiem. Bērnu literatūras centrā 
viņi lasa dažādas grāmatas, ņem tās 
līdzi uz mājām, un ne tikai tās – arī 
puzles, galda spēles un multfilmas. 
Viņi pavada brīvo laiku bibliotēkā, 
satiekas ar draugiem, izmanto dato-
rus un planšetdatorus, ar lielu prieku 
pilda dažādu tēmu uzdevumus. Ik 
trešdienu bērnu literatūras centrā 
plkst. 15.00 notiek pēcpusdienas 
pasākums „PAČA(i)LoSIM!”. Tajā 
lasām kopā un iepazīstam dažādu 
valstu autorus un viņu darbus. Gai-
dīti visi – lieli un mazi!

Ik nedēļu pie mums ciemojas 
mazie lasītāji – pirmsskolas vecuma 
bērni. Viņi ar aizrautību nododas li-
terāri izglītojošām nodarbībām. Tām 
ik mēnesi ir jauna tēma – šomēnes 
Alise Brīnumzemē, un brīnumu tie-
šām netrūkst. Ik sestdienu var atklāt 
rīta burvību bērnu literatūras centrā 
kopā ar ģimeni, liekot liela izmēra 
puzles, spēlējot galda spēles, ļaujot, 
lai grāmatas māca skaitīt, lasīt, iepa-
zīt krāsas un dzīvniekus. 

20. februārī 11.00 atsākas ilgi 
gaidītais „Grāmatu starts” – lasīša-
nas veicināšanas programma pašiem 
mazākajiem – trīsgadniekiem, ie-
saistot lasīšanā, radošās un attīstošās 
nodarbībās visu ģimeni. Zvani Ingai 
Brūverei pa tālr. 29 805 698 un pie-
saki mazo lasītāju!

Ļoti gaidām 27. aprīli – akcijas 
„Bērnu žūrija” noslēguma pasāku-
mu kopā ar spēles „Gudrs un vēl 
gudrāks” vadītāju Kasparu ozo-
liņu. Gatavojam to kā aizraujošu 
piedzīvojumu literatūrā un mūzikā. 
Čaklajiem lasītājiem noteikti patiks!

Par bērnu literatūras centra dar-
bību sociālajos tīklos stāsta mūsu 
mīlulis lasītājs Mo – kaķēns, kas 
popularizē lasītprieku. Mo sagata-
votos uzdevumus bērni var pildīt, arī 
gaidot maltīti restorānā „Goldingen 
Room” un kafejnīcā „Makkabi”. 
Bibliotēka iziet ārpus savām telpām 
arī svētkos – festivālos „Lido zivis”, 
„Dzīres Kuldīgā” un Dzejas dienās, 
lai „aplipinātu” ar zinātkāri un izzi-
nāt gribu, lai atklātu lasītprieku. Uz 
drīzu satikšanos!

P.S. Grāmatas ir neaizstājamas, 
lai izaugtu gudra, zinātkāra, izglī-
tota un veiksmīga Latvijas nākamā 
paaudze!

 Mēs atklājam 
lasītprieku

KrISTĪnE šImPErmanE, 
Kuldīgas galvenās bibliotēkas bibliote-
kāre darbā ar bērniem

P. 12.II 17.30 aLVILS un BurunDuKI: 
S. 13.II 16.00 DIŽEnaIS BurunDuĻOjumS
O.  16.II 17.30  2016, ASV, ilgums 1’32, U
T.  3.II 17.30  Komēdija, animācijas filma
C. 4.II 17.30 Filma dublēta latviešu valodā

P. 12.II 19.30 mELnā PIECDESmIT nOKrāSaS 
S. 13.II 18.00 2016, ASV
O.  16.II 19.30 Ilgums 1’32
T.  17.II 19.30  Komēdija
C. 18.II 19.30 16+

S. 20.II 16.00 IzVēLE
Sv. 21.II 17.00 2016, ASV
O.  23.II 17.30  Ilgums 1’51
T.  24.II 19.30 Drāma, romantika 
C. 25.II 17.30 12+

S. 20.II 18.00 Dāņu mEITEnE
Sv. 21.II 15.00 2015, ASV
O.  23.II 19.30  Ilgums 1’59
T.  24.II 17.30 Drāma, biogrāfija 
C. 25.II 19.30 16+

Svētdien, 14. februārī, 17.00 – izrāde, piedzīvojumu komēdija. aivas Birbeles 
„Bruņota un bīstama”. Galvenajā lomā Zane Daudziņa. Biļetes KKC kasē un www.
bilesuparadize.lv. Ieeja – EUR 8, 10, 12.

Piektdien, 19. februārī, 19.00 – starptautisks flamenko koncertuzvedums „Karme-
na”. Akustiska Andalūzijas ģitārspēle un flamenko čigānu dejojumi. Biļetes KKC kasē un 
www.bilesuparadize.lv. Ieeja – EUR 8, 10, 12.

Piektdien, 26. februārī, 19.00 – vokālo ansambļu koncerts. Ieeja – bez maksas.
Sestdien, 27. februārī, 19.00 – deju kolektīvu sadancis „Cīruļputenī”. Deju kolektīvi 

no Skrundas, Alsungas un Kuldīgas novada. Ieeja – bez maksas.
Otrdien, 1. martā, 19.00 – Dailes teātra viesizrāde „Lēnprātīgā”. Lomās: Ieva Segliņa, 

Ģirts Ķesteris, Lilita Ozoliņa vai Lidija Pupure. Biļetes KKC kasē un www.bilesuparadize.
lv. Ieeja – EUR 8, 10, 12.

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.

ēDOLē
Februārī kultūras namā – Alberta Kalna 

gleznu izstāde.
Līdz 29. februārim bibliotēkā – Intas 

Mednieces keramikas darbu izstāde.
13. februārī 12.00 Ēdoles dzirnavu 

dārzā – karnevāls Meteņos (sveču lieša-
na, rotaļāšanās, tējošana un citas Meteņu 
izdarības).

13. februārī 22.00 kultūras namā – 
Valentīndienas disko balle. Ieeja – EUR 2, 
pāra biļete – EUR 2,50.

20. februārī 17.00 kultūras namā – pa-
gasta sieviešu apvienībai „Vaidelote” gada 
jubilejas pasākums.

guDEnIEKOS
Līdz 28. februārim kultūras namā – 

EKC „Suiti” izstāde „Suiti. Deja. Vēstures 
mirkļi”. Autore D.Martinova.

20. februārī 21.00 Basu tautas namā – 
atpūtas vakars. Spēlēs grupa „Divi novadi”. 
Ieeja – EUR 3.

KaBILē
Februārī bibliotēkā – fotoizstāde „Kļavu 

ģimenes ceļojums uz Kipru”.
12. februārī 19.00 saieta namā „Sen-

cis” – Mīlestības dienas noskaņā Kuldīgas 
amatierteātra viesizrāde par un ap vīrie-
šiem, Daces Priedes „Kā mēs viņus...”. 
Ieeja – EUR 1,50; skolēniem – EUR 1.

20. februārī 22.00 – 3.00 saieta namā – 
balle mīlētājiem un ne tikai. Spēlēs grupa 
„Ēna”. Ieeja – EUR 4.

KurmāLē
Līdz 26. februārim Kurmāles pagasta 

izstāžu zālē – Kuldīgas fotokluba „Divas 
upes” izstāde „Skrundas laiks”; no 1. feb-
ruāra –„Satiekas vēstures mirkļi”. Izstādē 
apkopota un izveidota Kurmāles pagasta 
vēsture dažādos laikos.

13. februārī – Kuldīgas novada atklātās 
ziemas sporta spēles. Pagasta sportisti 
aicināti pieteikties pa tālr. 29622048.

19. februārī 13.30 Vilgāles estrādes 
kalnā sagaidīsim Meteņus.

20. februārī 13.00 Priedainē sagaidīsim 
Meteņus.

20. februārī 20.00 Kurmāles pagasta pa-
sākumu zālē – pašdarbnieku koncerts „Es 
tev dāvinu rozi”. Dziedāsim dziesmas par 
mīlestību. Ieeja – brīva. Pēc koncerta – de-
jas. Biļetes var iegādāties līdz 15. februārim 
pie kultūras darba organizatores. Ieeja tikai 
ar iepriekš iegādātām biļetēm.

LaIDOS
Sermītes bibliotēkā līdz 29. februārim – 

Agneses Salmas rotaļlietu izstāde; izstāde 
„Sveiks, pērtiķīt!”.

12. februārī 15.00 – 20.00 Laidu skolas 
sporta zālē – Valentīndienas pasākums – 
ballīte jauniešiem. Līdzi jāņem „groziņš”.

20. februāris 11.00 „Bitītē” – krustvārdu 
mīklu konkurss pieaugušajiem.

27. februārī 17.00 Laidu skolas sporta 
zālē – Skrundas jauniešu teātris, Ievas 
Melgalves luga „Sargeņģelis”, režisore 
Anda Stiba.

PaDurē
27. februārī 19.00 Deksnē – koncerts 

„Mīlas dziesmu virpulī”, muzikālus priekš-
nesumus sniegs Aizputes vīru ansamblis, 
Matkules ansamblis, Snēpeles sievu, vīru 
un senioru ansamblis, Padures sieviešu un 
senioru ansamblis, Ēdoles sievu ansamblis. 
Ieeja – EUR 1. 

27. februārī 21.00 Deksnē – atpūtas 
vakars kopā ar muzikantu Māri no Ventspils. 
Ieeja – EUR 3.

PELČOS
Bibliotēkā – virtuālā izstāde, Dagnijas 

Voikas fotogrāfijas „Spānijas motīvi”; grā-
matu izstāde „Viss jaunais ir labi aizmirsts 
vecais”; zīmējumu konkurss bērniem 
„Pelēns Perezs” (starptautiskā projekta 
„Lasītprieks vieno Ziemeļus un Dienvidus” 
ietvaros).

Sestdienās 11.00, otrdienās 13.00 
bibliotēkā – konsultācijas datorlietotājiem. 

Trešdienās 16.30 (iesācējiem), piektdie-
nās 18.00 (ar priekšzināšanām) bibliotēkā – 
spāņu valodas nodarbības.

14. februārī 13.00 tautas namā – Pelču 
pagasta pašdarbības kolektīvu koncerts 
„Tad apstājas laiks”. Ieeja – brīva.

28. februārī 12.00 bibliotēkā – Pērtiķa 
gada karnevāls.

rEnDā
Līdz 31. martam bibliotēkā – Kabiles 

pamatskolas mākslas pulciņa bērnu zīmē-
jumu izstāde.

27. februārī 20.00 kultūras namā –  at-
pūtas vakars pie klātiem galdiem dažādām 
paaudzēm „Mīlestība ir katrā no mums”.  
Koncertēs Dzintars Čīca. Ballē mūziku 
spēlēs grupa „Nakts ziņas” no Ventspils. 
Dalības maksa –  EUR 10. Pieteikties un 
samaksāt līdz 20. februārim. Sīkāka infor-
mācija pa tālr. 26181470.

rumBā
Rumbas pagasta pārvaldes nama 

zālē – Rasas Rasmanes gleznu izstāde; 
februārī – Aivara Brenča gleznu izstāde.

12. februārī 19.00 „Bukaišos” – instru-
mentālās mūzikas un dzejas vakars „Vaka-
rēšana – ticība, cerība, mīlestība”. Muzicēs 
ģitārists Laimonis Laizāns.

17. februārī 14.15 „Bukaišos” – kulinā-
rijas pasākums „Gardēži”.

23. februārī 16.00 „Bukaišos” – radošā 
darbnīca.

SnēPELē
Februārī bibliotēkā – virtuālā izstāde 

„Grāmatu jaunumi”; februārī un martā – 
„Kuldīgas paletes” jauno mākslinieku darbu 
izstāde; februāra otrajā nedēļā Vilgāles 
pamatskolas Snēpeles filiāles pirmsskolas 
sagatavošanas grupas bērniem radošā 
darbnīca „Pelnu diena” un „Sniega skulp-
tūru darbnīca” (nodarbība atkarīga no laika 

apstākļiem).
13. februārī 18.00 kultūras namā –      

Skrundas kultūras nama sieviešu ansamblis 
„Romance” ielūdz Snēpeles vīru ansambli 
uz sadziedāšanās koncertu „Viens mirklis”.

20. februārī 11.00 kultūras namā – 
„Meteņi”. 

21. februārī 12.00 brīvdabas estrādē – 
„Ģimeņu ziemas sports Meteņos”. Dažādas 
sacensības, cienastā – Meteņu putra.

24. februārī 15.00 kultūras namā – 
praktisko nodarbību cikla otrā nodarbība 
„Mezglotas aukliņas”.

26. februārī 15.00 kultūras namā – 
praktisko nodarbību cikla kārtējā nodarbība 
„Darām paši”.

TurLaVā
Turlavas bibliotēkā – „Iepiko vēlējumu!”, 

lietotāji savus vēlējumus raksta uz sniega 
pikas formas, ko piestiprina sienai; rok-
darbnieces Annas Dinteres cimdi izstādē 
„Koši cimdi Pērtiķa gadam”; radošo darbu 
izstāde „Smukumlietas” – 6. klases mei-
teņu darinātās rotas; lasīšanas maratons 
„Čaklais lasītājs” 1. – 4. klašu skolēniem, lai 
veicinātu bērniem lasītprieku un lasītprasmi; 
PII „Lāčuks” radošo darbu izstāde „Baltais 
gadalaiks”; 

13. februārī 19.00 kultūras namā – 
„Pop–šovs”, popiela. 

25. februārī 12.00 bibliotēkā – „Ziepju 
darbnīca”. Sanita Lūciņa par ziepju vārīšanu 
no dabīgiem izejmateriāliem. Liene Elerte 
ar lina dvieļiem, krekliem, pirtssvārkiem un 
mazgājamiem cimdiem. Varēs iegādāties 
ziepes un lina izstrādājumus.

Vārmē
Līdz 26. februārim bibliotēkā – izstāde 

no Eiropas projektiem „Eiropas ezeri ”.
20. februārī 17.00 sporta hallē – Lat-

vijas čempionāta 2. līgas florbola spēle: 
Vārme – Roja.

13.II 10.00 Kuldīgas novada ziemas sporta spēles; KNSS sporta bāzes, Kuldīga
13.II 11.00  Kurzemes ziemas čempionāts telpu futbolā jauniešiem U-10 grupā; 
  KNSS halle, Piltenes iela 25, Kuldīga
14.II 14.00 Baltijas vīriešu volejbola līgas čempionāts: ASK „Kuldīga – 
  RTU/„Robežsardze”; KNSS halle, Piltenes iela 25, Kuldīga
14.II 16.30 Kuldīgas novada atklātais čempionāts telpu futbolā; 
  KNSS halle, Piltenes iela 25, Kuldīga
16.II 10.00 Kuldīgas novada atklātās skolēnu sacensības galda tenisā; 
  KNSS halle, Piltenes iela 25, Kuldīga
20.II 9.30 VEF LJBL-LR čempionāts basketbolā U-14,U-16,U-19 grupā; 
  KNSS sporta nams, Virkas iela 13, Kuldīga
20.II 10.00 Latvijas jaunatnes kausa „Stiga” izcīņas sacensības galda tenisā; 
  KNSS halle, Piltenes iela 25, Kuldīga
20.II 14.00 LČ vieglatlētikā U-18,U-20 grupā; KNSS manēža, Dzirnavu iela 13, Kuldīga
20.II 15.00 Latvijas čempionāts Nacionālajā līgā 2. divīzijā volejbolā vīriešiem: 
  Kuldīgas NSS – Vecumnieki; KNSS sporta nams, Virkas iela 13, Kuldīga
20.II 19.00  Latvijas telpu futbola 1. līgas čempionāts: FC „Nikers” – TFK „Rēzekne”; 
  KNSS halle, Piltenes iela 25, Kuldīga
21.II 11.00 LČ vieglatlētikā U-18,U-20 grupā; KNSS manēža, Dzirnavu iela 13, Kuldīga
21.II 12.00 Latvijas kauss telpu futbolā FC „Nikers” – Kabile; 
  KNSS halle, Piltenes iela 25, Kuldīga
21.II 14.30 Kuldīgas novada atklātais čempionāts telpu futbolā; 
  KNSS halle, Piltenes iela 25, Kuldīga
27.II 12.00 Latvijas telpu futbola 1. līgas čempionāts: FC „Nikers” – FK „Nīca”; 
  KNSS halle, Piltenes iela 25, Kuldīga
27.II 16.00 Baltijas vīriešu volejbola līgas čempionāts: ASK „Kuldīga” – „Jarvamaa VK”;  
  KNSS halle, Piltenes iela 25, Kuldīga
27.II 16.00 LČ vieglatlētikā; KNSS manēža, Dzirnavu iela 13, Kuldīga
28.II 11.00 LČ vieglatlētikā; KNSS manēža, Dzirnavu iela 13, Kuldīga
28.II 14.00 Baltijas vīriešu volejbola līgas čempionāts: ASK „Kuldīga” – „Selver Tallinn”;  
  KNSS halle, Piltenes iela 25, Kuldīga
28.II 16.30 Kuldīgas novada atklātais čempionāts telpu futbolā; 
  KNSS halle, Piltenes iela 25, Kuldīga


