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Domes 

priekšsēdētāja

26. janvāra Domes sēdē deputāti 
apstiprināja šī gada novada bu-
džetu, par prioritātēm nosakot 
iedzīvotāju labklājību, izglītības, 
sporta un kultūras infrastruktū-
ru, uzņēmējdarbības attīstību, 
Kuldīgas vecpilsētu un izcilos 
pasākumus.

Kuldīgas novada Domes priekš-
sēdētāja Inga Bērziņa sēdē sacīja: 
“Šogad Kuldīgas novadam ir saba-
lansēts bezdeficīta budžets, ar kuru 
mēs varam pildīt pašvaldībai uzliktās 
funkcijas un segt visas nepieciešamās 
uzturēšanas izmaksas. Novada attīstī-
ba tiks balstīta uz ES struktūrfondiem 
un pašvaldības aizņēmumiem.”

Kā katru gadu, arī šogad vajadzī-
bas pārsniegušas iespējas. Pašval-
dības iestādes, iesniedzot budžeta 
projektus, bija pieprasījušas par 
5,4 miljoniem EUR vairāk, nekā ie-
spējams piešķirt. Kopumā budžets ir 
par 1,27 miljoniem EUR lielāks nekā 
pērn, no tiem gandrīz 635 000 EUR 
novirzīs minimālo un algu pieaugu-
mam (t. sk. skolotājiem), savukārt 
vēl liela daļa tiks tērēta kredītu pa-
matsummas atmaksai. 

Svarīgākā prioritāte – 
iedzīvotāju labklājība
Šajā gadā brīvpusdienas saņems 

ne tikai skolēni no 1. līdz 12. klasei 
jeb 2527 bērni, bet no 1. septembra 
arī piecgadīgie un sešgadīgie bērniņi. 
Kopā tie būs 3082 novada bērni. 
Līdz šim pašvaldība brīvpusdienas 
nodrošināja no 5. līdz 12. klasei, bet 
valsts – no 1. līdz 4. klasei. Tas ik gadu 
ir liels atspaids skolēnu vecākiem, 
taču nākamajā mācību gadā no šīs 
maksas atvieglos arī mazāko bērnu 
vecākus. Arī sabiedrisko transportu 
skolēni un tehnikuma audzēkņi varēs 
izmantot bez maksas, savukārt seniori 
no 73  gadu vecuma (no pavasara, kad 
tiks apstiprināti saistošie noteikumi) – 
60 EUR visa gada garumā bez mēneša 
limita, kurus pašvaldība pārskaita uz 
e-taloniem. Turpinot ierasto tradīciju, 
pašvaldība dāvinās naudas pabalstu 
cienījama vecuma personām – 75, 80, 
85, 90 un katrā nākamajā jubilejā no 
91 līdz 99 gadu vecumam – 30 EUR, 
savukārt 150 EUR izmaksās personām 
100 gadu un katrā nākamajā jubilejā.

Kuldīgas novada pašvaldība 
novērtē skolēnu centību un interesi 
aktīvi iesaistīties jauniešu darba 
praksēs vasaras brīvlaikā pie novada 
uzņēmējiem, kā arī vēlmi pilnvērtīgi 
pavadīt brīvo laiku vasaras nomet-
nēs, tāpēc daļa budžeta izdevumu 
paredzēti arī tam.

Iedzīvotājiem tradicionāli būs ie-
spēja iesaistīties iniciatīvu projektu 
konkursā “Darīsim paši”, daudz-
dzīvokļu dzīvojamo māju pagalmu 
labiekārtošanas konkursā, veselības 

Pieņemts sabalansēts
bezdeficīta budžets

dienās ģimenēm, senioriem un 
pedagogiem. Līdzfinansējums pa-
redzēts arī “LEADER” projektiem, 
tautastērpiem Vārmes pamatskolā, 
trenažieru/rotaļu laukumam Īvandes 
pagastā, mākslīgā seguma futbola 
laukumam, jauniešu mājas aprīko-
jumam Kuldīgā u. c. Paaugstinās 
energoefektivitāti Sociālajam die-
nestam Dzirnavu ielā 9, tas nozīmē, 
ka tiks siltināta fasāde, nomainīts 
jumts, logi un durvis, veikti citi 
darbi. Turlavā, Vārmē un Mežvaldē 
ģimenes ārstu prakšu vietas pielāgos 
cilvēkiem ar kustību traucējumiem. 
Savukārt Pārventā un Putnudārzā 
sāks asfaltēt grants seguma ielas.

Lai piesaistītu jaunos speciālistus 
no citām Latvijas pilsētām, budžetā 
paredzēti līdzekļi jauno speciālistu 
dzīvokļu programmai. Tas nozīmē, 
ka pašvaldība turpinās remontēt tās 
īpašumā esošos dzīvokļus, kuri ir 
tehniski sliktā stāvoklī vai kuros 
pašlaik nav iespējams dzīvot. Šos 
dzīvokļus pakāpeniski piešķirs jau-
najiem speciālistiem.

Lielākās budžeta 
investīcijas izglītībai
Arī šogad lielāko daļu budžeta 

izdevumu plānots novirzīt izglītī-
bai – vairāk nekā 14 miljonu EUR 
jeb 55% no kopējā izdevumu apjo-
ma. Lielākos kapitālos izdevumus 
veido sporta skolas rekonstrukcija 
un baseina būvniecība, kurus šo-
gad plānots pabeigt. Tāpat lielu 
izdevumu daļu sastāda E. Vīgnera 
Kuldīgas mūzikas skolas pārbū-
ve; plānots, ka maijā ar skolas 
izlaidumu komplekss tiks atklāts 
un septembrī audzēkņi sāks mācī-

bas. Kuldīgas 2. vidusskolā šogad 
turpināsies telpu renovācija, lai 
skolēni varētu mācīties mūsdie-
nīgās telpās; savukārt Kuldīgas 
Centra vidusskolā un Kuldīgas 
kultūras centrā turpināsies rekons-
trukcijas projektēšana. Kuldīgas 
Mākslas un humanitāro zinību 
vidusskolai atjaunos veco fasādi, 
V. Plūdoņa Kuldīgas ģimnāzijas 
basketbola laukumam būs jauns 
asfalta segums un apgaismojums; 
remontdarbi plānoti arī Vārmes 
pamatskolas katlumājā. Turpinot 
kultūrvēsturisko objektu sakārto-
šanu pagastos, šogad plānots Pelču 
pils jumta un Laidu pils kāpņu 
remonts. Būvēs arī Vilgāles ezera 
laipu, kuras tehniskais stāvoklis 
līdz šim nav ļāvis rīkot peldēšanas 
sacensības. Papildus “LEADER” 
projektam pašvaldība atbalstīs 
projektu “Nacionālā pretošanās 
kustības muzeja paplašināšana” 

Rendas pagastā. Gudenieku, Snē-
peles un Rendas pagastā labiekār-
tos kapsētas.

Veicinās uzņēmējdarbību, 
attīstot infrastruktūru
Attīstot uzņēmējdarbību, sāksies 

industriālā Ziemeļu parka teritorijas 
būvniecība. Ziemeļu parkā jeb Ventspils, 
Dārzniecības, Meistaru ielas teritorijā at-
rodas vairāki veiksmīgi uzņēmumi. Lie-
lākie no tiem ir kokapstrādes uzņēmums 
SIA “Stiga RM”, kas plāno radīt jaunas 
darbavietas, SIA “Silja”, SIA “Kuldīgas 
komunālie pakalpojumi”, VAS “Latvijas 
autoceļu uzturētājs” un VAS “Latvijas 
Valsts ceļi”. Teritorijā ir brīva platība arī 
jaunu uzņēmumu veidošanai.

Tāpat šogad uzsāks Jelgavas, 
Graudu, L. Paegles ielu rekons-
trukciju. 

 (Turpinājums 2. lpp.)

arhitektes Zaigas Gailes Kalpaka ielas 4 projekts. Vecās slimnīcas teritorijā taps radošais klasteris.

Plānotie pamatbudžeta izdevumi

Kuldīgas novada pašvaldības 2017. gada pamatbudžeta 
kopējie izdevumi ir plānoti    25 313 227 Eur, 
no tiem:
izglītībai –      14 047 430 EUR (55%); 
pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai –  4 592 289 EUR (18%);
sociālajai aizsardzībai –    1 931 641 EUR (8%);
kultūrai un sportam –     2 835 868 EUR (11%);
administrācijai –     1 176 741 EUR (4,6%), 
 procentu nomaksai –    80 200 EUR (0,3%) 
 un neparedzētiem līdzekļiem –   200 000 EUR (0,8%); 
veselībai –     17 640 EUR (0,1%);
ekonomiskajai darbībai –    138 703 EUR (0,5%);
sabiedriskajai kārtībai un drošībai –   242 680 EUR (0,9%).

Man februāris saistās ar Mete-
ņiem, aukstumu, sniegu un ledu, 
ar pacietīgu darbu sveču gaismā un 
ilgām pēc pavasara. Senie latvieši 
februāri sauca par Sveču mēnesi.

Arī mūsdienās februāra sākumā 
svinam Sveču dienu, kad vajag gardi 
mieloties, daudz smieties, dzērvenes 
ēst, lai vaigi sarkani, un sveces liet, 
kurām šajā dienā piemīt īpašs spēks.

Varbūt Jūs cepāt pankūkas Sveču 
dienā? Mūsmājās, šķiet, ka nav tādas 
tradīcijas, bet ir zemes, kur cep. 
Manās mājās tika cepti kraukšķīgie 
riekstiņi. Jā, tie paši no smilšu mīk-
las ar iebiezinātā piena pildījumu. 
Pēc senām receptēm, daudziem 
pirkstiņiem sapildot skapī atrastās 
formiņas un baudot ģimenisku kopā 
būšanas prieku.

Sveču diena esot laba, lai kaut ko 
vēlētos. Kā rakstīja Ojārs Vācietis: 
“Pie sveces mēs iekrītam savā dvē-
selē un spīdam no turienes.” Katrs 
savādāk, jo esam tik dažādi un mūsu 
vēlmes ir tik dažādas. Bet katrs no 
mums grib būt mīlēts un gaidīts, grib 
būt uzklausīts un saprasts, atbalstīts 
un stiprināts.

Pēc nedēļas Ēdoles kultūras 
centrā notiks Kuldīgas novada Lūg-
šanu brokastis, kuru devīze šogad 
būs citāts no Mateja evaņģēlija “Es 
esmu pie jums ik dienas līdz pasaules 
galam”, un uz kurām laipni aicināts 
ikviens. Par godu šim pasākumam 
Ēdoles pamatskolas skolēni saga-
tavojuši īpašus zīmējumus, kuri 
izmantoti ielūgumu izgatavošanai. 
Bērnu centība un labās domas dod 
tam īpašu burvību un pievienoto 
vērtību.

Ceļš pie sevis, īsto vēlmju mek-
lēšanas ceļš var būt tik pārsteidzoši 
interesants un jauniem atklājumiem 
pilns. Svarīgākais ir nebaidīties un 
doties aizraujošajā ceļā, lai saprastu 
sevi un atklātu pasauli aizvien no 
jauna šajā brīnišķīgajā piedzīvo-
jumā, ko mēs vienā vārdā varam 
nosaukt par dzīvi.

Viens no maniem šīs ziemas 
atklājumiem ir pavisam vienkāršas 
animācijas filmiņas. Pāris uz lielā 
ekrāna noskatītās krāsainās multfil-
mas ar savu labestību lika raudāt aiz 
prieka un smaidīt no aizkustinājuma. 
Un, protams, aizraujošais seriāls 
“Jaunais pāvests”, kurš izaicina, 
liek domāt un tā īsti līdz galam nav 
izprotams. Seriāls, kurā skan latviešu 
komponista Pētera Vaska mūzika un 
kuru skatās gan ticīgie un neticīgie, 
gan paši garīdznieki. Savā grāmatu 
plauktā pārlasīšanai esmu nolikusi 
Džordža Orvela “Dzīvnieku fermu”. 
Un ļoti ceru, ka nedēļas nogalē varēs 
slidot un, vējam svilpojot, griezt 
piruetes uz sasalušajiem ezeriem.

Lai vēlmes atbilst mūsu vajadzī-
bām un to piepildījums dara mūs 
patiesi laimīgus!

Mīļie kuldīdznieki 
un novada ļaudis!
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Pieņemts sabalansēts bezdeficīta budžets
Šo ielu sakārtošana ir nozīmīga 

ne tikai iedzīvotājiem, kuri ikdienā 
pa tām mēro ceļu uz darbu, skolu 
un mājām, bet arī vairākiem uzņē-
mumiem, kas atrodas šajā teritorijā. 
Ēdoles un Zaļai ielai veiks rekons-
trukcijas projektēšanu.

Rumbas pagastā demontēs un 
būvēs Riežupes tiltu, kas būs pare-
dzēts gājējiem un velobraucējiem. 
Vēl pagastos uzsāks pašvaldības 
grants seguma ceļu rekonstrukciju, 
šim mērķim piesaistīts Eiropas 
finansējums. Paredzēts rīkot kon-
kursu “Uzņēmēju un amatnieku 
gada balva”, atbalstīt mājražotāju 
kooperatīvu “Kuldīgas labumi”, 
kurā iesaistījušies un saražoto pro-
dukciju tirgo 30 mazie mājražotāji 
un lauksaimnieki.

atjaunos valsts nozīmes 
vēsturiskas vietas
Arī šī gada budžetā viena no 

prioritātēm ir Kuldīgas vecpilsēta. 
Šajā gadā plānoti nozīmīgi darbi – 
restaurācijas centra vajadzībām 
turpināsies rekonstrukcija un res-
taurācija ēkai Baznīcas ielā 30, Jel-
gavas ielā 1 izbūvēs stāvlaukumu. 
Ja pašvaldības pieteikums uzvarēs 
konkursā par ES finansējumu, Ven-
tas kreisajā krastā tiks izveidots ska-
tu tornis, trošu ceļš un pastaigu taka. 
Atjaunos valsts nozīmes vēsturisko 
vietu – Adatu fabriku, kas ir vesels 
kvartāls Kalpaka ielā. Pašvaldība 
piesaistījusi Eiropas naudu radošā 
klastera izbūvei Kalpaka ielā 4, 
ko projektē arhitekte Zaiga Gaile. 
Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma 

Izstrādāts makets, kāds varētu būt aptuvenais Kuldīgas kultūras centra veidols. šajā gadā 
turpināsies tā projektēšana.

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis 9 951 948 EUR (42%)
Nekustamā īpašuma nodoklis 1 812 360 EUR (7,71%)
Azartspēļu nodoklis 60 000 EUR (0,26%)
Valsts (pašvaldības) nodevas 35 651 EUR (0,16%)
Naudas sodi 25 000 EUR 0,11%
Pārējie nenodokļu ieņēmumi 119 580 EUR
Ieņēmumi no īpašuma pārdošanas 150 000 EUR
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem 902 035 EUR
Valsts un pašvaldības budžeta mērķdotācijas 
un dotācijas kopējie – t.sk.:

10 308 486 EUR

Valsts budžeta transferti noteiktam mērķim 4 909 824 EUR
Dotācija no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas 
fonda

5 188 380 EUR

Transferti no citām pašvaldībām 133 100 EUR
Valsts budžeta iestāžu transferti 5 697 EUR
Valsts budžeta transferti Eiropas Savienības 
politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu 
palīdzības līdzfinansējums projektiem

204 585 EUR

KOPĀ 23 504 160 EUR

Plānotie budžeta ieņēmumi
Pašvaldības pamatbudžetu ieņēmumus veido nodokļu un 

nenodokļu ieņēmumi, maksas pakalpojumi un citi pašu ieņē-
mumi, valsts mērķdotācijas un pašvaldību budžetu transferti.

Rod iespēju mazināt rindu 
uz bērnudārzu

Kuldīgas novadā grozīs pirms-
skolas izglītības iestādes ““Bi-
tīte”-attīstības centrs” noliku-
mu, paredzot šajā bērnudārzā 
īstenot gan speciālās pirmsskolas 
izglītības programmas, gan 
pirmsskolas izglītības program-
mu – tā 26. janvārī Domes sēdē 
lēma novada deputāti. Tādējādi 
radīsies iespēja mazināt rindu uz 
vietām bērnudārzos.

Šobrīd Kuldīgas pirmsskolas 
izglītības iestādē (PII) ““Bitīte”- 
attīstības centrs” īsteno  vairākas 
speciālās pirmsskolas izglītības 
programmas – bērniem ar so-
matiskām saslimšanām, valodas 
traucējumiem, jauktiem attīstības 
traucējumiem un garīgās attīstības 
traucējumiem. Bērnudārzā darbo-
jas 12 grupas, tās apmeklē 164 
bērni. Atbilstoši normatīvajiem 
aktiem speciālajos bērnudārzos 
grupās ir mazāk audzēkņu – 10 
līdz 15 (bērnudārzā bez speciālā 
statusa – līdz 24 bērniem grupā).

Līdz šī gada 1. janvārim speciālās 
pirmsskolas izglītības iestādes pilnī-
bā finansēja valsts, sedzot gan peda-

goģiskā personāla atalgojumu, gan 
bērnudārza uzturēšanas izdevumus. 
Taču pērn veiktie grozījumi norma-
tīvajos aktos paredz, ka no 2017. 
gada 1. janvāra līdz 31. decembrim 
uzturēšanas izdevumus pašvaldību 
speciālajām pirmsskolas izglītības 
iestādēm no valsts budžeta sedz tikai 
30% apmērā, bet no 2018. gada 1. 
janvāra gan uzturēšanas izdevumi, 
gan pedagoģiskais personāls, izņe-
mot piecgadīgo un sešgadīgo bērnu 
pedagogu atalgojumu, būs pilnībā 
jāapmaksā pašvaldībai. 

Kuldīgas novada pašvaldības 
Izglītības nodaļas vadītāja Santa 
Dubure skaidro, ka valsts iecerējusi 
speciālās izglītības sistēmu sakārtot 
tā, lai speciālo programmu audzēkņi 
būtu integrējami un mācītos kopā ar 
pārējiem bērniem. 

Ņemot vērā iepriekš minēto, 
Domes deputāti nolēma grozīt 
pirmsskolas izglītības iestādes ““Bi-
tīte”-attīstības centrs” nolikumu, 
paredzot, ka papildus speciālajām 
pirmsskolas izglītības program-
mām tiek īstenota arī pirmsskolas 
izglītības programma, kuru iestādes 
vadītājai uzdots licencēt. Līdz ar to 

bērnudārzā no šī gada 1. septembra 
grupās varēs uzņemt vairāk bērnu, 
un iespēju apmeklēt bērnudārzu ie-
gūs 40 bērni, kuri šobrīd gaida rindā. 

Dome arī lēma, ka nepiecieša-
mības gadījumā atsevišķu speciālo 
pirmsskolas izglītības program-
mu bērni varētu tikt integrēti arī 
pārējās Kuldīgas pirmsskolas 
izglītības iestādēs “Cīrulītis” un 
“Ābelīte”. Lai to varētu izdarīt, 
papildus valsts finansētajam lo-
gopēdam (uz 200 piecgadīgajiem 
un sešgadīgajiem bērniem viena 
logopēda slodze) katrā bērnudārzā 
būs vajadzīgs vēl viens pašval-
dības finansēts logopēds, kuram 
būs jāierīko mūsdienu prasībām 
atbilstošs kabinets. Tāpat speciālās 
pirmsskolas izglītības programmas 
bērni pirmsskolas programmu 
varētu izvēlēties apgūt arī Pelču 
speciālajā internātpamatskolā-at-
tīstības centrā, kurā speciālās 
pirmsskolas izglītības programmas 
jau ir licencētas. 

KrISTĪnE DuĻBInSKa, 
mārketinga un sabiedrisko attiecību 

nodaļas vadītāja

Senioriem jānāk 
uz Domi novērst problēmas 

ar e-taloniem
Pašvaldībā saņemtas ziņas no 
senioriem, kuri izmanto e-talo-
nus sabiedriskajā transportā, ka 
kases aparāts autobusā nespēj 
e-talona datus nolasīt. Par šo 
jautājumu atbildīgā speciāliste 
Evita Pētersone, pārbaudot si-
tuāciju, konstatējusi, ka radusies 
tehniska kļūme e-talonu prog-
rammēšanā. 

E. Pētersone atvainojas par sa-
gādātajām neērtībām un lūdz visus 
seniorus, kuri izmanto e-talonus, ar 
tiem atnākt uz pašvaldības klientu 
apkalpošanas centru Baznīcas ielā 1, 
kur darbinieces problēmu atrisinās. 
Savukārt pagastos dzīvojošajiem 
senioriem ar e-taloniem jādodas uz 
sava pagasta pārvaldi, kur darbinieki 
parūpēsies par e-talonu atgādāšanu 
uz Domi kļūmes novēršanai.

Gadījumā, ja senioriem janvārī ir 
nācies iegādāties sabiedriskā trans-
porta biļetes par savu naudu, aicinām 
pilsētā dzīvojošos pensionārus biļe-
tes nogādāt Sociālajā dienestā, bet 
pagastos dzīvojošos – sava pagasta 
pārvaldē.

Kā jau iepriekš ziņots, šī gada 
1. janvārī stājās spēkā izmaiņas 

e-talonu lietošanā novadā dekla-
rētajiem nestrādājošajiem pensio-
nāriem, kuri vecāki par 75 gadiem 
– saskaņā ar senioru ierosinājumu 
turpmāk šī iedzīvotāju grupa var 
izmantot sabiedrisko transportu 
60 EUR vērtībā visa gada garumā 
bez mēneša limita. Šos atviegloju-
mus var saņemt, braucot pilsētas 
nozīmes un reģionālās nozīmes 
maršrutos Kuldīgas novada te-
ritorijā. Maršrutos, kur darbojas 
e-talonu sistēma, seniori izmanto 
savus e-talonus, bet par braukša-
nu pārējo sabiedriskā transporta 
pakalpojumu sniedzēju autobusos 
pensionāriem kompensē iegādāto 
biļešu vērtību.

Apstiprinot 2017. gada budžetu, 
Domes deputāti nolēma, ka turpmāk 
šāda iespēja būs senioriem, kuri 
sasnieguši 73 gadu vecumu. Šīs 
izmaiņas stāsies spēkā pēc tam, kad 
būs grozīti un apstiprināti saistošie 
noteikumi, kas nosaka kārtību, 
kādā seniori var saņemt pašvaldī-
bas atbalstu sabiedriskā transporta 
izmantošanai.

KrISTĪnE DuĻBInSKa, 
mārketinga un sabiedrisko attiecību 

nodaļas vadītāja

tehnikuma (KTTT) Tehnoloģiju parks 
atradīsies Kalpaka ielā 1 (KTTT īstenotais 
ES projekts, kam drīzumā tiks izsludināts 
metu konkurss). Vēl pašvaldība iecerējusi, 
atjaunojot torni, izveidot ekspozīciju Lie-
pājas ielā 37, kā arī tiks izsludināts Brīvības 
cīnītāju pieminekļa metu konkurss teritori-
jai Liepājas ielā 39.

“Mums ir gandarījums, ka izdevies 
atrast finansējumu bijušās slimnīcas teri-
torijas sakārtošanai, kurā taps mūsdienīgs 
izglītības un mākslas centrs,” gandarīta ir 
I. Bērziņa.

Vecpilsētas ēku glābšanas programmā 
iesniegtajiem projektiem turpinās segt 
50% no izmaksām. Pilnveidos Mārtiņ-
salas peldvietu, lai tā arī šogad iegūtu 
Zilo karogu kā apliecinājumu par tīru un 
sakārtotu pludmali. Šogad pabeigs un izdos 
zinātnisko pētījumu par Kuldīgu “Kuldīga. 

Laiki, cilvēki un ainava”, kā arī izstrādās 
UNESCO teritorijas pārvaldības plānu.

Iemīļoti un jauni pasākumi
Pašvaldība turpinās atbalstīt novadā 

iemīļotos pasākumus, kā arī jaunus un vēl 
nebijušus. Tradicionāli notiks pilsētas fes-
tivāls “Dzīres Kuldīgā”, “Mašīntalka” Pa-
durē, SEB kalnu divriteņu maratons, teātra 
festivāls “Teātris ir visur”, Leģendu nakts 
Pelču pilī, Velodiena, burdonu festivāls 
Gudeniekos u.c. Pirmo reizi iedzīvotājiem 
un viesiem būs iespēja izbaudīt pilsētas 
krodziņu un restorānu īpašos piedāvājumus 
“Krodziņu nedēļā Kuldīgā”, norisināsies 
tautas deju festivāls “Latvju bērni danci 
veda”, ko Valsts izglītības un satura centrs 
sadarbībā ar pašvaldību ik reizi rīko citā 
pilsētā. Tāpat ik gadu gaidīti ir Mākslinieku 

rezidences plenēri, meistardarbnīcas, vasaras skolas, izstādes 
un citi pasākumi.

Plānotie Kuldīgas novada ieņēmumi 2017. gadā ir 23,5 mil-
joni EUR, savukārt izdevumi – nedaudz vairāk par 25,3 mil-
joniem EUR. Salīdzinot ar 2016. gadu, ieņēmumi ir par teju 
1,27 miljoniem EUR vairāk, taču izdevumi, salīdzinot ar pērno 
gadu, samazinājušies gandrīz par 547 tūkstošiem EUR. Deputāti 
2017. gada budžetu novērtējuši kā sabalansētu.

Pašvaldības budžets ir sagatavots, ievērojot LR likumu “Par 
valsts budžetu 2017. gadam”, “Par pašvaldībām”, “Par budžetu 
un finanšu vadību”, “Par pašvaldību budžetiem” un citos norma-
tīvajos aktos noteiktās prasības.

SIGnETa LaPIŅa, 
sabiedrisko attiecību speciāliste

Aicina valdību pārtraukt RPIVA reorganizāciju
Kuldīgas novada Domes priekšsēdētāja Inga Bērziņa un 

vairāki citi pašvaldību vadītāji parakstījuši vēstuli valdībai, 
aicinot pārtraukt Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības aka-
dēmijas (RPIVA) likvidācijas procesu.

Vēstulē teikts, ka pašvaldību vadītāji neatbalsta RPIVA 
likvidāciju un lūdz pārtraukt šo procesu, jo tas var negatīvi 
ietekmēt reģionu attīstību. Vēstulē izteikts aicinājums veikt 
visaptverošu Latvijas augstākās izglītības analīzi, ievērojot 

labas pārvaldības principus un Eiropas Komisijas rekomen-
dācijas, kā arī iesaistīt pašvaldību vadītājus visās turpmākajās 
diskusijās un lēmumu pieņemšanā saistībā ar RPIVA.
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Finansējums individuālajiem sportistiem
Vārds, uzvārds Sporta veids Finansējums
Andris Šmēdiņš Pludmales volejbols 1000 EUR
Viesturs Lukševics Riteņbraukšana 700 EUR
Māris Rozentāls Spēkavīri 300 EUR
Jānis Šleckus Spēkavīri 300 EUR
Edgars Andersons Spēkavīri 300 EUR
Tamāra Vilerte Šahs 150 EUR
Arvis Sprude Riteņbraukšana 100 EUR
Mārcis Kalniņš Riteņbraukšana 600 EUR
Ingus Leja Svara bumbu celšana 300 EUR
Aigars Zvingulis Riteņbraukšana 100 EUR
Valdis Kalējs Stenda šaušana 300 EUR
Liena Fībiga Šaudauns 400 EUR
Kristaps Šmits Pludmales volejbols 700 EUR
Uģis Jocis Vieglatlētika 700 EUR
Horens Ulvis Korbergs Riteņbraukšana 200 EUR
 Kopā 6150 Eur

Pašvaldības līdzfinansējums sportistiem
Kuldīgas novada Domes sēdē apstiprināts finansējuma 
sadalījums sporta pasākumiem novadā, individuāla-
jiem sportistiem, klubiem, biedrībām un sporta spēļu 
komandām.

Pašvaldības mērķis ir atbalstīt sportistus, tādējādi veicinot 
aktīvu un veselīgu dzīvesveidu, iesaistot iedzīvotājus dažādās 

sporta aktivitātēs, kā arī popularizējot novadu Latvijā un 
pasaulē. Pērnā gada beigās tika izsludināts konkurss sporta 
klubiem un komandām, pasākumiem un individuālajiem 
sportistiem par Kuldīgas novada pašvaldības finansējuma 
saņemšanu 2017. gadā.

Šajā gadā pašvaldība finansiāli atbalstīja 23 dažādus 
sporta pasākumus, iedalot 6450 EUR, Kuldīgas novada indi-

viduālajiem sportistiem piešķirs 6150 EUR, sporta klubiem, 
biedrībām – 5450 EUR, bet sporta spēļu komandām – 12 300 
EUR. Paredzētas arī naudas balvas par sasniegumiem sportā 
2016. gadā – 2150 EUR.

SIGnETa LaPIŅa, 
sabiedrisko attiecību speciāliste

Finansējums Kuldīgas novada sporta spēļu komandām
Sporta spēļu komanda atbildīgais Finansējums
Kuldīgas sieviešu volejbola komanda Agnese Megne 400 EUR
Kuldīgas florbola komanda Ivo Solomahins 2500 EUR
FK “Vārme”, II līga Lelde Ose 700 EUR
Futbols II līga, I līga telpās Zigmunds Dvarons 5000 EUR
Kuldīgas volejbola komanda, II divīzija Zigmunds Milzarājs 700 EUR
ASK/Kuldīga Nauris Sokolovskis 3000 EUR
                                                                                                                                                                                     Kopā 12 300 Eur

Finansējums sporta pasākumiem
Pasākuma nosaukums Organizators Laiks Vieta Finansējums
Ēdoles pamatskolas ceļojošā kausa izcīņa 
basketbolā Sporta klubs “Ģertrūde” 7.10.2017 Ēdole 100 EUR

“Ģertrūdes balvas izcīņa” basketbolā Sporta klubs “Ģertrūde” 2017. gads Kuldīga 200 EUR
Pavasara “Krāsu skrējiens” Biedrība “Klubs Katrīna” Marts Kuldīga 150 EUR
Kuldīgas novada čempionāts un 
G. Šūpulnieka balva KTOK “Taka” 01.10.2017 Mežvalde 200 EUR

“Taciņas” (16–18 kārtās) KTOK “Taka” Aprīlis–oktobris Kuldīgas novads 300 EUR

Slēpošanas trases, Tautas slēpojums KTOK “Taka” Februāris SIA “Silja”, 
Mežvalde 200 EUR

“WURTH” ziemas kauss Mārtiņš Lagzdiņš 26.12. –07.03.2017 Kurzeme 500 EUR
Kuldīgas TSK rīkotā kausa izcīņa Mārtiņš Lagzdiņš Maijs-jūlijs Kurzeme 500 EUR
“Dzīres Kuldīgā”, 10. turnīrs Anita Leja 8.–9.07.2017 Kuldīga 200 EUR
Baltijas kauss “Enduro sprints
Kuldīga 2017” Mārtiņš Lagzdiņš Septembris Īvande 1000 EUR

Skriešanas seriāls “Kuldīgas apļi” Arvīds Šefanovskis  Krauļu priedes 400 EUR
“Zāģeru kauss” jāšanas sportā Igita Aija Kociņa Augusts Īvande 200 EUR
“Zāgkalnu kauss 2017” Ernests Bušers 29.04.2017. Rendas pag. 500 EUR
Nedzirdīgo tūrisma sacensības 
“Kuldīgas tūrists 2016” Žanete Škapare 22.–23.07.2017 “Polīši” 150 EUR

Kurzemes novada ceļojošā kausa izcīņa 
basketbolā Guntars Jurševskis 20.05.2017. Kuldīga 100 EUR

RK “Kuldīga” velokrosa sacensības Aigars Zvingulis Oktobris Kuldīga 100 EUR
Kurzemes “Boccia” kauss 2017 Nadija Strazdiņa 21.01.2017. Kuldīga 100 EUR
“Latvijas Boče kauss 2017” Nadija Strazdiņa 02.02.2017. Kuldīga 100 EUR
Jautrās stafetes Nadija Strazdiņa 09.09.2017. Kuldīga 100 EUR
Kuldīgas kausa izcīņa florbolā Ivo Solomahins 12.08.2017. Kuldīga 250 EUR
Latvijas minifutbola čempionāta posms Kuldīgā Zigmunds Dvarons Augusts Kuldīga 700 EUR
“Spēks un Daile” Ieva Kaltniece Novembris Kuldīga 100 EUR
“Ēd ol, skrien ol” Artūrs Liepiņš Augusts Ēdole 150 EUR
Rudolfa Tomasa 3. piemiņas turnīrs Inita Šneidere Novembris Kuldīga 150 EUR
                                                                                                                                                                                                      Kopā 6450 Eur

Finansējums Kuldīgas novada sporta klubiem
Klubs Finansējums
KTOK “Taka” 700 EUR
Jātnieku sporta klubs “Montepals” 300 EUR
Riteņbraukšanas klubs “Kuldīga” 400 EUR
Motorsport.lv 100 EUR
Cīņu klubs “Kuldīga” 400 EUR
“Kurzemes Spēks” 200 EUR
Galda tenisa klubs “Hercogs” 400 EUR
Sieviešu basketbola klubs “Ģertrūde” 200 EUR
Sporta klubs “Katrīna” 400 EUR
Kuldīgas novusa klubs 400 EUR
Šaha klubs “Kuldīga” 400 EUR
Biedrība “Rozental Team” 400 EUR
Autokrosa komanda “Greenwald Team” 150 EUR
Jātnieku sporta klubs “Zāgkalni” 300 EUR
Speciālais sporta centrs 200 EUR
Mednieku, makšķernieku biedrība 300 EUR
Ugunsdzēsēju un glābēju sports 200 EUR
                                                                                                                  Kopā 5450 Eur

Domes ārkārtas sēde 2017. gada 31. janvārī
Akceptēja, ka darba tiesiskās attiecības ar Daci Bumbieri-Auguli kā Kuldīgas novada pašvaldības aģentūras “Kuldīgas novada muzejs” direktori izbeidzas ar 2017. gada 31. janvāri, un apstiprināja Kuldīgas novada muzeja 

direktora amatā uz pieciem gadiem (ar pārbaudes laiku uz trim mēnešiem) Eduardu Dambergu. Noteica E. Dambergam mēnešalgu saskaņā ar Kuldīgas novada Domes 2009. gada 29. decembra noteikumiem “Par Kuldīgas 
novada Domes un Kuldīgas novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzību”. 

Domes 2017. gada 26. janvāra sēde
aPSTIPrIna auTOcEĻu FOnDa IZLIETOjumu
Apstiprināja Kuldīgas novada Domes  saistošos noteikumus “Par 
Kuldīgas novada pašvaldības 2017. gada budžetu” un Kuldīgas 
novada autoceļu fonda izlietojuma plānu 2017. gadam.
Apstiprināja V.Plūdoņa Kuldīgas ģimnāzijas attīstības plānu 
2017.–2019. gadam un maksas pakalpojumu cenrādi.
Apstiprināja Turlavas pamatskolas nolikumu un attīstības plānu 
2017.–2019. gadam; Vilgāles pamatskolas nolikumu un maksas 
pakalpojumu cenrādi; Vārmes pamatskolas,  Pelču speciālās  
internātpamatskolas-attīstības  centra un Kuldīgas Alternatīvās 
sākumskolas Padures filiāles maksas pakalpojumu cenrādi.
Apstiprināja E. Vīgnera Kuldīgas mūzikas skolas mācību maksu 
2017. gadam un Rendas pagasta pārvaldes maksas pakalpo-
jumu cenrādi.
Izvirzīja kā izmēģinājumskolas 10 novada izglītības iestādes ES 
fonda 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieeju karjeras 
atbalstam izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības 
iestādēs” projektam “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās 
izglītības iestādēs”. 
Atbalstīja Kuldīgas novada pašvaldības dalību “Erasmus+” 
programmas projektā “Kuldīgas novada pašvaldības izglītības 
iestāžu  pedagoģiskā personāla  profesionālās kompetences  
pilnveide” un nodrošināja priekšfinansējumu.
Veica grozījumus Kuldīgas pirmsskolas izglītības iestādes “Bitī-
te”-attīstības centrs” nolikumā.
Izdarīja grozījumus Kuldīgas novada Domes 2015. gada 28. maija 
lēmumā “Par aizņēmumu no Valsts kases Kuldīgas novada sporta 
skolas rekonstrukcijai, Kalna ielā 6, Kuldīgā” (prot. Nr. 6, p. 29). 
Grozīja Kuldīgas novada Domes 2016. gada 22. decembra 
lēmumu “Par Kuldīgas novada Domes 24.11.2016. lēmuma (prot. 
Nr. 15., p. 42) grozījumiem un papildinājumiem”.
Atzina, ka apstrīdētais Kuldīgas novada pašvaldības aģentūras 
„Sociālais dienests” sociālās komisijas 22.11.2016. lēmums 
Nr. 3732 ir tiesisks, un atstāja to spēkā  negrozītu.
FInanšu jauTājumI
Piešķīra SIA “Kuldīgas komunālie pakalpojumi” finansējumu no 
autoceļu fonda deleģētā pārvaldes uzdevumu izpildei – ielu ikdie-
nas uzturēšanai un finansējumu no Kuldīgas novada pašvaldības 
budžeta deleģēto pārvaldes uzdevumu, kas izriet no  pašvaldības 
autonomajām funkcijām, izpildei 2017. gadā. 
Piešķīra SIA “Kuldīgas ūdens” no pašvaldības autonomajām 
funkcijām izrietoša  pārvaldes uzdevuma izpildei 2017. gadā 
finansējumu  no autoceļu fonda.
Atļāva Kuldīgas novada sporta skolai pieņemt ziedojumu no 
SIA “KCE” volejbola formu iegādei un Kuldīgas novada paš-
valdībai no SIA “MKM mežs”  un no SIA “Rinetta”  biedrības 

“motorsport.lv” rīkoto pasākumu atbalstam.
Piešķīra finansējumu sporta pasākumiem, klubiem, komandām 
un individuālajiem sportistiem 2017. gadā.
Atļāva izslēgt un norakstīt zaudējumos no Vārmes pagasta 
pārvaldes grāmatvedības uzskaites mirušas fiziskas personas 
zemes nomas parādu. 
Piešķīra SIA “Campus” 2017. gadā nekustamā īpašuma nodokļa 
atvieglojumu (70%) par zemi un ēku Tehnikas ielā 4, Kuldīgā, jo 
SIA investējis liela apjoma ražošanas iekārtu iegādē.
Piešķīra divām fiziskām personām 2017. gadā nekustamā 
īpašuma nodokļa atvieglojumu (70%) par dzīvokļa īpašumiem 
Baznīcas ielā 32-3 un Baznīcas ielā 32-1A, Kuldīgā,  jo personas 
ar  saviem finanšu resursiem veikušas vēsturiskas ēkas  fasādes 
atjaunošanu. 
Piešķīra SIA  “Vāverīte” 2017. gadā nekustamā īpašuma nodokļa 
atvieglojumu (90%) par ēku un zemi Baznīcas ielā 32A, Kuldīgā, 
jo SIA ar savām finansēm piedalījusies vecpilsētas infrastruktūras 
sakārtošanā.  
Piešķīra SIA “Vāverīte” 2017. gadā nekustamā īpašuma nodokļa 
atvieglojumu (70%) par  ēku Baznīcas ielā 32-1B, 32-1C un 32-
1D Kuldīgā,  jo SIA ar saviem finanšu resursiem piedalījusies 
vēsturiskas ēkas  fasādes atjaunošanā. 
Piešķīra biedrībai “Eguss” ELFLA konkursā atbalstītā projekta 
”Starptautiskiem standartiem atbilstoša konkūra laukuma ierī-
košana” realizācijai līdzfinansējumu 10%.
Piešķīra 2017. budžeta gadā pašvaldības automašīnai “Volkswa-
gen Passat” līdzekļus degvielas iegādei un automašīnas 
uzturēšanai. 
2017. gada budžetā piešķīra Kuldīgas novada Domes priekšsē-
dētājai finansējumu telefona sarunu nodrošināšanai un Domes 
reprezentācijas izdevumiem. 
nEKuSTamaIS ĪPašumS
Deva piekrišanu SIA “Breant” iegūt īpašumā nekustamo īpašumu 
“Apškalniņi”, Ēdoles pagastā.
Slēdza pirkuma līgumus ar fiziskām personām par  dzīvokļa 
īpašuma Rudupes ielā 2-7, Ventā, Rumbas pagastā un par 
nekustamā īpašuma Ozolu alejā 7, Kuldīgā, pārdošanu.
Nodeva fiziskai personai apsaimniekošanā (ar vairākiem 
nosacījumiem) zemesgabala “Zaļā zona” daļu (~ 316 m2) aiz 
“Vulkāna”, Kuldīgā.
Slēdza nedzīvojamo telpu nomas līgumu ar fizisku personu 
par 18,7 m2 telpu „Ambulancē”, Snēpeles pagastā, individuālā 
darba veikšanai. 
Slēdza nomaksas pirkuma līgumu ar fizisku personu par nekus-
tamā īpašuma “Dziedoņi”, Vārmes pagastā, pārdošanu.
Noteica nedzīvojamo telpu nomas maksu – 0,84 EUR/m2 – izno-

mātajām platībām ēkā „Illītes”, Rendas pagastā.
Izbeidza ceļa servitūtu zemesgabalā Kalpaka ielā 4, Kuldīgā, 
slēdzot vienošanos ar nekustamo īpašumu Smilšu ielā 22, 
Smilšu ielā 24, Kalpaka ielā 4A īpašniekiem. Izbeidza ceļa ser-
vitūtu, kas noteikts par labu nekustamajam īpašumam Smilšu 
ielā 26, Kuldīgā. 
Noteica piesaistāmo platību 72 m2 transformatoru apakšstacijas 
STP 7330 uzturēšanai zemesgabalā Kalpaka ielā 4, Kuldīgā, un 
noteica nekustamā īpašuma lietošanas mērķi. 
Slēdza līgumu ar a/s “Latvenergo” par ceļa servitūta dibināšanu 
zemesgabalā Kalpaka ielā 4, Kuldīgā, par labu būvju īpašumam 
Kalpaka iela 4A, Kuldīgā. 
Pagarināja 03.01.2011. noslēgto nedzīvojamo telpu nomas līgu-
mu ar IK “Bērzragi E.E.” pārtikas un nepārtikas preču tirdzniecībai 
Maņģenes ielā 10-1, Mežvaldē, Rumbas pagastā.
Atteicās no pirmpirkuma tiesībām uz būvju īpašumu „Mežgaiķi”, 
Vārmes pagastā. 
rĪKOS IZSOLES 
Atsavinās Kuldīgas novada sporta skolas bilancē esošos 
transportlīdzekļus “Ford Transit” un “Renault Megane” izsolēs 
ar augšupejošu soli. Noteica automašīnu atsavināšanas cenu 
(1100 EUR un 250 EUR). 
Nodeva atsavināšanai atkārtotā mutiskā izsolē ar augšupejošu 
soli Kuldīgas novada pašvaldības dzīvokļa īpašumus Dārza ielā 
10-3, 10-6, 10-7, Kuldīgā un “Dimanti”-2, “Dimanti”-6, Kabiles 
pagastā. 
Atsavinās pašvaldības nekustamo īpašumu “Putni”, Gudenieku 
pagastā, piedāvājot to pirkt īrnieces meitai.
Atsavinās pašvaldības nekustamo īpašumu “Nameji”, Valtaiķos, 
Laidu pagastā, piedāvājot to pirkt būvju īpašniecei. 
Noteica nekustamā īpašuma Upes ielā 11, Kuldīgā, nosacīto 
cenu 4000 EUR. Piedāvās pirmpirkuma tiesības uz pašvaldības 
īpašumu zemes vienības Upes ielā 9, Kuldīgā, īpašniecei. Ja 
viņa neizmantos pirmpirkuma tiesības, tad to atsavinās mutiskā 
izsolē ar augšupejošu soli. 
GaTaVOS aTSaVInāšanaI
Noteica, ka nekustamie īpašumi “Ķikuru pienotava” un “Ziediņi”, 
Turlavas pagastā, nav nepieciešami pašvaldības funkciju nodro-
šināšanai, un gatavos tos atsavināšanai.
Noteica, ka nekustamie īpašumi “Silarāji”, Turlavas pagastā un 
“Zeltiņi”, Vārmes pagastā, nav nepieciešami pašvaldības funkciju 
nodrošināšanai, un gatavos tos atsavināšanai.
Gatavos atsavināšanai pašvaldības dzīvokļa īpašumu Planīcas 
ielā 10-3, Kuldīgā. 
ZEmES nOma
Iznomāja fiziskām personām lauksaimniecības vajadzībām zemi 

īpašumā “110kV elektrolīnija”, Snēpeles pagastā; īpašumā “Ābe-
lītes”, Vārmes pagastā;  īpašumā „Palīgsaimniecības”, Turlavas 
pagastā; īpašumā „Ābeļdārzi”, Īvandes pagastā, zemes vienību 
fiziskai personai un zemes vienību (2,77 ha) z/s „Vankas”. 
Iznomāja SIA “LatFarm” lauksaimniecības vajadzībām zemes 
vienību “Jaunsaulstari” Rendas pagastā un lauksaimniecības 
zemi „Jaunāres”, Gudenieku pagastā.
Pagarināja un slēdza  zemes nomas pārjaunojuma līgumus  uz 
trīs gadiem ar fizisku personu par zemes vienībām „Aleksandri”, 
„Veclaucenieki” un „Gatiņi 1”, Kabiles pagastā. 
Izbeidza divus nomas līgumu par nekustamā īpašuma „Palīg-
saimniecības”, Turlavas pagastā, zemes vienību nomu. Slēdza 
mazdārziņa zemes nomas līgumu. 
Izbeidza līgumus par zemesgabala Mucenieku ielā 22, Kuldīgā un 
par zemes vienības „Palīgsaimniecības”, Kabiles pagastā, nomu. 
Slēdza zemes nomas līgumus ar divām fiziskām personām par 
zemesgabalu Vienības ielā 64, Kuldīgā.
Slēdza līgumu ar a/s „Latvenergo” par zemesgabala Kalpaka ielā 
4, Kuldīgā, iznomāšanu 72 m2 platībā. 
Iznomāja fiziskai personai  pašvaldības zemesgabala Akmeņu 
ielā 1, Kuldīgā, daļu (28837 m2) ģimeņu atpūtas parka ierīkošanai 
uz 12  gadiem ar apbūves tiesībām.
Iznomāja fiziskai personai 1/6 domājamo daļu no nekustamā 
īpašuma „Zvaguļi”, Snēpeles pagastā, uz 10 gadiem.
Iznomāja SIA “Sermīte” nekustamā īpašuma “Kūdrājs”, Laidu 
pagastā, zemes vienību (2,48 ha).
Slēdza pārjaunojuma līgumu ar fizisku personu par 1/6 domāja-
mās daļas no nekustamā īpašuma “Zvaguļi”, Snēpeles pagastā, 
iznomāšanu.
DažāDI
Slēdza līgumu ar z/s “Ezernieki” par medību tiesību nomu zemes 
vienībā “Kambarpļavas”, Ēdoles pagastā.
Slēdza līgumu  ar biedrību “Mednieku klubs “Basi”” par medību 
tiesību nomu piecās zemes vienībās Turlavas pagastā.
Atcēla Kuldīgas novada Domes Būvniecības komisijas 2016. 
gada 20. septembra lēmuma „ Par administratīvā pārkāpuma 
lietas par patvaļīgu būvniecību īpašumā Pīlādžu ielā 5, Kuldīgā, 
izskatīšanu” lemjošās daļas 1. punktu.
Precizēja Kuldīgas novada Domes 22.12.2016. lēmumu “Par 
projekta “Sociālā dienesta ēkas energoefektivitātes uzlabošana 
Dzirnavu ielā 9, Kuldīgā, Kuldīgas novadā”” (prot. 16., p. 65). 
Atcēla Kuldīgas novada Domes 2016. gada 25. augusta lēmumu 
“Par atbalstu Eiropas rallija čempionāta posma organizēšanai 
Latvijā 2017.–2019.gadā” (prot. Nr. 10, p. 35).
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Kuldīgas novada 
pašvaldībā noslē-
dzies konkurss, 
kura mērķis bija 
izraudzīties jaunu 
Kuldīgas novada 
muzeja direktoru. 
Kuldīgas novada 
Domes deputāti 
ārkārtas Domes sēdē 
par jauno muzeja 
direktoru apstip-
rināja vēsturnieku 
Eduardu Dambergu. 

31. janvārī Kuldīgas novada 
pašvaldībā notika pasākums, 
kurā novada Domes priekšsē-
dētāja Inga Bērziņa pasniedza 
diplomus un atzinības rakstus 
konkursam “Ziemassvētki 
Kuldīgas novadā 2016” pieteikto 
objektu – veikalu, kafejnīcu, 
uzņēmumu, sabiedrisko ēku un 
privātmāju – saimniekiem. 

Konkursam objektus varēja pie-
teikt ikviens iedzīvotājs, piezvanot 
pa tālruni, aizpildot aptaujas anketu 
pašvaldības telpās vai pašvaldības 
mājaslapā www.kuldiga.lv. Kopumā 
konkursam tika pieteikts 31 objekts. 
Tos piecās kategorijās – skatlogi; 
ēku fasādes un priekšpagalmi; 
viensētas; oriģinālākais dekors; ar 
rokām veidoti rotājumi – vērtēja 
īpaši izveidota konkursa komisija.

Par uzvarētāju kategorijā “Skat-
logi” atzina veikalu “Trend” Kuldī-
gā, Liepājas ielā 41, bet atzinības 
rakstus šajā kategorijā saņēma 
veikali “Modes nams “Kolāža”” 
Liepājas ielā 11, veikals “Tīne” Lie-
pājas ielā 30, kā arī spēļu zāle – bārs 
“Klondaika” Liepājas ielā 28. 

Kategorijā “Ēku fasādes un 
priekšpagalmi” par krāšņāk izdeko-
rēto atzina SIA “MKM Mežs” ēku 
Padures pagastā. Atzinību saņēma 
veikali “Cikāde” Aizputes ielā 5, 
“Dārziņš” Baznīcas ielā 15 un “Pie 
Undīnes” Liepājas ielā 4, dzīvoja-
mās mājas Pētera ielā 8 saimnieki 
Dzintra Cimermane un Žanis Hercs, 
dzīvoklis Virkas ielā 25-7, kuru 
svētkiem rotājusi Zaiga Saukāne, 
Kuldīgas baptistu draudze Mucenie-
ku ielā 21 un biedrība “Grants 29” 
par svētkiem saposto daudzdzīvokļu 
māju Grants ielā 29.

Kategorijā “Viensētas” visaug- 
stāk novērtētas Īvandes pagasta 
“Krimas”, saimniece Gunita Kud-
rovska. Atzinību saņēma Zaiga 
Upleja no Upes ielas 9 Ēdoles pa-

17. februārī Ēdoles kultūras 
namā notiks 7. Kuldīgas no-
vada Lūgšanu brokastis. 

Kā katru gadu uz pasākumu 
aicināti Kuldīgas novada iestāžu 
un uzņēmumu vadītāji, Domes 
deputāti, biedrību vadītāji, uzņē-
mēji, ārsti, mākslinieki un spor-
tisti, bez kuriem nav iedomājama 
Kuldīgas novada labklājība.

Lūgšanu brokastis kalpos par 
stiprinājumu, iepriecinājumu un 
jaunu cerību ikvienam vadītājam 
un cilvēkam, uz kura pleciem 

Uzteic par skaistu noformējumu 
aizvadītajos Ziemassvētkos

gastā un Vārmes pagasta “Cerību” 
saimnieks Juris Nespļaks.

Savukārt kategorijā “Oriģinālā-
kais dekors” par uzvarētāju atzina 
SIA “PC Konsultants” par logu 
rotāšanu ar oriģināliem zeltītiem 
dekoriem, kas tapuši no savu laiku 
nokalpojušām datoru pamatplatēm. 
Atzinības rakstus saņēma Kuldīgas 
novada muzejs Pils ielā 5, V. Plū-
doņa Kuldīgas ģimnāzija Piltenes 
ielā 25 un kafejnīca “Pagrabiņš” 
Baznīcas ielā 5.

Visbeidzot, kategorijā “Ar rokām 
veidoti dekori” žūrija par uzvarētā-
jiem atzina divas skolas, novērtējot 
gan Vilgāles pamatskolas, gan Kul-
dīgas Centra vidusskolas skolēnu, 

pedagogu un tehniskā personāla 
ieguldījumu Ziemassvētku noskaņas 
radīšanā mācību iestādēs. Atzinību 
par pašu darinātajiem dekoriem 
saņēma veikals “Vārpiņa 2” Vārmes 
pagastā, Padures pagasta pārvalde, 
Kurmāles pagasta pārvalde, Turla-
vas pagasta pārvalde, Laidu pagasta 
pārvalde, SIA “Kuldīgas komunālie 
pakalpojumi” Pilsētas laukumā 2, 
Kuldīgas Mākslas un humanitāro 
zinību vidusskola Pētera ielā 5, Kul-
dīgas Galvenā bibliotēka 1905. gada 
ielā 6, Priedaines bibliotēka Kur-
māles pagastā un Podnieku ģimene 
un biedrība “Kopā cits citam” par 
svētkiem saposto Valtaiķu centru.

Kuldīgas novada pašvaldība 

Vilgāles pa-
matskola un 

Kuldīgas cen-
tra vidusskola 
Ziemassvētku 

rotājumu 
konkursā 

visaugstāk 
novērtētas 

kategorijā “ar 
rokām veidoti 

dekori”.

pateicas ikvienam, kurš gādāja par 
sava īpašuma noformēšanu aizvadītā 
gada Ziemassvētkos, kā arī tiem 
iedzīvotājiem, kuri bija aktīvi un 
pieteica pretendentus konkursam!

KrISTĪnES DuĻBInSKaS, 
mārketinga un sabiedrisko attiecību 

nodaļas vadītājas, teksts un foto 
EDuarDa DamBErGa foto

Kuldīgas novada muzeju turpmāk 
vadīs Eduards Dambergs

Līdzšinējā muzeja vadītāja Dace Bumbie-
re-Augule amata pienākumus beidza pildīt 
31. janvārī sakarā ar dzīvesvietas maiņu.

E. Dambergs ir kuldīdznieks. Pēc Kuldīgas 
Mākslas un humanitāro zinību vidusskolas ab-
solvēšanas studējis Latvijas Universitātes Vēs-
tures un filozofijas fakultātē, apgūstot kultūras 
mantojuma studiju moduli un iegūstot bakalaura 
grādu vēstures zinātnē. Pēc studijām E. Dambergs 
atgriezies Kuldīgā, kur kopš 2012. gada līdz šim 
brīdim strādājis pašvaldībā sabiedrisko attiecību 

jomā. 
Kuldīgas novada pašvaldība no 2017. gada 5. 

līdz 16. janvārim bija izsludinājusi pieteikšanos 
vakantajam Kuldīgas novada muzeja direktora 
amatam. Kopumā uz vakanci tika saņemti 12 
pieteikumi. Izvērtēšanas komisiju vadīja Domes 
priekšsēdētāja Inga Bērziņa.

KrISTĪnES DuĻBInSKaS, 
mārketinga un sabiedrisko attiecību nodaļas 

vadītājas, teksts un foto

Par Kuldīgas novada muzeja direktoru izraudzīts vēsturnieks Eduards Dambergs.

Aicina uz 7. Lūgšanu 
brokastīm

gulstas atbildība. Par brokastu moto šoreiz izraudzīts citāts no Mateja evaņģēlija “Es 
esmu pie jums ik dienas līdz pasaules galam”.

Pasākums notiks Ēdoles kultūras namā, tādēļ to vadīs Ēdoles evaņģēliski luteriskās 
draudzes mācītājs Didzis Skuška, liecības sniegs Ēdoles draudzes locekļi. Galvenā uzruna 
šoreiz uzticēta Rīgas Lutera draudzes mācītājam Kasparam Simanovičam. Laikabiedri 
K. Simanoviča sprediķus raksturo kā mūsdienīgus, dziļus un iedvesmojošus. Arī Lūgšanu 
brokastu apmeklētāji var sagaidīt tiešu un draudzīgu sarunu. Iedvesmai pasākuma rīkotāji 
aicina izlasīt K. Simanoviča grāmatu “Torņakalna sprediķi”, kurā iekļautas pēdējos divos 
gados teiktās svētrunas Latvijas lielākās luterāņu draudzes dievkalpojumos.

Lūgšanu brokastīs muzicēs Ēdoles pamatskolas skolēni un kuldīdznieki Iveta un 
Gatis Rožkalni. Brokastu ziedojumi tiks novirzīti mazajai ēdolniecei Marijai Rudzītei 
retas ādas slimības ārstēšanai.

Lūgšanu brokastis rīko Kuldīgas novada Domes Reliģisko lietu konsultatīvā padome 
sadarbībā ar Ēdoles pagasta pārvaldi un Ēdoles evaņģēliski luterisko baznīcu. Ikviens, 
kas vēlas būt klāt 7. Kuldīgas novada Lūgšanu brokastīs un vēl nav saņēmis ielūgumu, 
aicināts zvanīt Domes priekšsēdētājas palīdzei Mārītei Turkai, tālr. 63350100.

ILZE DamBĪTE-DamBErGa,
 izpilddirektore

Sirsnīgas ielūgumu atklātnes ar Ēdoles pamatskolas sko-
lēnu zīmējumiem izveidojusi māksliniece aiga Vaitkus.

Konkursa “Ziemassvētki Kuldīgas novadā 2016” dalībnieki pulcējās svinīgā sveikšanas pasākumā Kuldīgas novada Domē.
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Silvija Zigrida un Juris Kaspa-
roviči 28. janvārī svinēja 50 
gadu kāzu jubileju.

Abi nāk no Vārmes pagasta, bet 
dzīves ceļi krustojušies tikai 1965. 
gadā kolhoza ballē, kurā Silvijas 
kundze uzstājusies ar ansambli. 
1967. gadā rīkotas kāzas Silvijas 
dzimtas lauku mājā. “Es neko 
nesteidzos. Pāris gadus pārbau-
dīju, vai varēs ņemt, vai ne; kāds 
raksturs, lai drīz katrs neaiziet 
uz savu pusi,” atminas Juris. Pēc 
kāzām Silvija pārcēlās pie vīra 
uz Kuldīgu. Kopīgiem spēkiem 
izremontējuši māju, iekārtojuši 
vidi, kopuši dārzu. “Mums kādreiz 
bija trīs dārzi – viens Veckuldīgā, 
kurā audzējām zemenes, vēl viens 
Ēdoles ielā – kartupeļiem,” pastās-
tīja Silvija.

Lielāko daļu darba gadu Silvija 
aizvadījusi tagadējā Valsts sociālās 
apdrošināšanas aģentūrā – gandrīz 
36 gadus. Savukārt Juris patērētāju 

biedrībā nostrādājis gandrīz 37 ga-
dus par preču piegādātāju Kuldīgas 
veikaliem, kamēr devies pensijā.

Ģimenē izaugusi meita un dēls. 
Silvija un Juris lepojas ar sešiem 
mazbērniem un vienu mazmazbēr-
nu. Taču ātri piebilst, ka pavasarī 
gaidāmi vēl divi mazmazbērni. 
Meitai ir divas meitas, katra jau 
izveidojusi savu ģimeni, bet dēlam 
ir trīs dēli un viena meita.

“Gadi aizskrējuši kā viens mir-
klis, ja tā padomā. Tagad jau vienā 
mierā,” abi bilst. Pensijas gadus 
Silvija un Juris aizvada, strādājot 
dārzā, vīrs gādā malku. Abus bieži 
apciemo bērni un mazbērni. “Dzī-
vojam kā uz laukiem – dārzs, sēta 
ir, varam iziet ārā. Tepat vasarā 
arī svinēsim zelta kāzas. Tad visi 
sapulcēsies dārzā pie galda,” saka 
Silvijas kundze.

SIGnETa LaPIŅa,
sabiedrisko attiecību speciāliste

EDuarDa DamBErGa foto

Atceroties bijušā Valsts prezi-
denta Kārļa Ulmaņa Draudzīgā 
aicinājuma dienu, 26. janvārī 
Kuldīgas novada Domes de-
putāti viesojās Vilgāles pamat-
skolā, lai tiktos ar skolēniem 
un dāvinātu skolas bibliotēkai 
grāmatas.

Direktore Astrīda Štorha priecā-
jās par deputātu apciemojumu un 
grāmatām, kuras būs noderīgas gan 
mazākajiem skolas audzēkņiem, gan 
skolotājiem. Deputātus sveica bērni 
ar muzikāliem priekšnesumiem, kā 
arī pastāstīja par mācībām, panāku-
miem un ikdienas dzīvi skolā. “Ar 
grāmatu palīdzību visiem lasītājiem 
ir iespēja ieiet gudrības karaļvalstī. 
Tās ved cauri dzīvei un māca kaut 
ko jaunu. Grāmatas vienmēr ir bi-
jušas noslēpums tādēļ vien, kas tās 
ar cilvēku sarunājas bez skaņas.” 
Šādas un vēl citas atziņas pauda 
skolas audzēkņi par grāmatu nozīmi 
viņu dzīvē.

Kuldīgas novada Domes priekš-
sēdētāja Inga Bērziņa, dāvinot 
grāmatu, sacīja: “Prieks pie jums 
būt. Šogad Draudzīgā aicinājuma 
dienā izvēlējos grāmatu, kura jums 
dos iedvesmu – grāmatu “Brālis” 
par Kristapu Porziņģi. Gribu nola-
sīt citātu: “Spēles laikā ir arī tā, ka 
bieži vien komandā katrs aizskrien 
pats par sevi. Taču ir kāds nezināms 

spēks, kāds nerakstīts likums, kas šīs 
ambīcijas noliek pie vietas, jo vie- 
natnē uzvarēt nav iespējams. Līdzīgi 
ir ģimenē – tikai kopā, viens otru 
atbalstot, var padarīt lielas un labas 
lietas.” Lai jums tas viss izdodas!”

Vilgāles (bijušā Planīcas) pamat-
skola 20. maijā uz salidojumu aici-
nās absolventus, bijušos pedagogus 
un darbiniekus. 2017. gadā aprit 25 
gadi kopš skola darbojas Kurmāles 
pagasta centrā Vilgāles ciematā. 
Vilgāles pamatskola var lepoties 
ar mūsdienīgu vidi. 2016. gadā par 
pašvaldības finansējumu modernizē-
ta skolas galvenā ieeja un atjaunota 
atbalsta siena. Sporta nodarbībām 
kalpo mūsdienīga sporta halle un 
stadions. 2014. gadā nomainīts 
jumta segums pirmsskolas izglītī-
bas ēkai “Saldenieki” – 3, sakārtots 
pievedceļš skolai un saimniecības 
zonas laukums. Skolā mācās 77 sko-
lēni, pirmsskolas izglītības grupas 
apmeklē 15 bērni Vilgālē un 19 Snē-
peles filiālē. Pēc stundām skolēniem 
ir iespēja darboties teātra, tautisko 
deju, vokālo ansambļu, tradīciju, 
sporta vai jauno ugunsdzēsēju pul-
ciņā. Skolēni un skolotāji lepojas ar 
savu skolu.

Iepriekšējos gados Draudzīgā 
aicinājuma dienā Kuldīgas novada 
Domes deputāti grāmatas dāvinā-
juši pirmsskolas izglītības iestādei 
“Cīrulītis”, V. Plūdoņa Kuldīgas 

Deputāti Vilgāles pamatskolai dāvina grāmatas

ģimnāzijai, Kuldīgas Mākslas un 
humanitāro zinību vidusskolai, Prie-
daines bibliotēkai, Kuldīgas Centra 
vidusskolai, Vārmes pamatskolai, 
Kuldīgas slimnīcas bērnu nodaļai, 
Kuldīgas 2. vidusskolai, Kuldīgas 

pamatskolai un Kuldīgas Galvenajai 
bibliotēkai.

Tradīciju dāvināt skolām grāma-
tas 1935. gadā iedibināja bijušais 
Valsts prezidents Kārlis Ulmanis, 
kurš savā vārdadienā, 28. janvārī, 

uzdāvinājis bērnības skolai grāmatas 
un lūdzis, lai arī citi atceras savas 
skolas. 

SIGnETaS LaPIŅaS, 
sabiedrisko attiecību speciālistes, 

teksts un foto

Vilgāles pamatskolas bērni priecājās par deputātu dāvinātajām grāmatām Draudzīgā aicinājuma dienā.

Ģimenē jābūt atklātībai un uzticībai

meita Ilze (pirmā no kreisās) zelta kāzu jubilāriem austrai un Valdim Līdakiem sagādāja pārsteigumu, par skaisto ģimenes 
gadadienu informējot pašvaldību. Sveikt jubilārus bija ieradusies Kuldīgas novada Domes priekšsēdētāja Inga Bērziņa.

Laulībā piecdesmit 
zelta gadi

Kuldīgas novada Domes priekšsēdētāja zelta kāzu jubilejā sveica Silviju Zigridu 
un juri Kasparovičus.

Aizvadītā gada izskaņā zelta 
kāzu jubileju svinēja kuldīdznie-
ki Austra un Valdis Līdaki. 

Pirms 50 gadiem viņi laulības 
saitēm vienoti tieši Vecgada vakarā. 
Datums gan neesot bijis īpaši izrau-
dzīts – tā esot iznācis, ka citā laikā 
dzimtsarakstu nodaļā nav varējuši 
pāri salaulāt.

“Gadi aizskrējuši, ko var darīt? 
Nemaz neticas, ka 50 gadi pagājuši,” 
tiekoties ar Kuldīgas novada Domes 
priekšsēdētāju Ingu Bērziņu, teic 
Austras kundze. Viņa atzīst, ka bez 
strīdiem ilgajā kopdzīvē neiztikt, 
taču pēc nesaskaņām atkal ātri 
salabuši un dzīvojuši tālāk. “Vajag 
ļoti lielu pacietību, un ģimenē jābūt 
atklātībai un uzticībai,” taujāta par 
laulības ilgmūžības noslēpumu, 
uzsver Austras kundze.

Valda kungs ir dzimis kuldīdz-
nieks. Sākumā ģimene dzīvojusi 
Rumbas pagastā, bet jau bērnībā 

pārcēlušies uz “Zeļģiem” Pārventā, 
skaistā vietā netālu no Ventas, kur 
Līdaku pāris dzīvo vēl šodien. Viņš 
agri sācis darba gaitas, un, lai gan 
strādāts dažādās vietās, visu dzīvi 
aicinājums ir bijusi tehnika. Strādājot 
par kinomehāniķi un rādot filmas 
gan Kuldīgā, gan tuvākajā apkārtnē, 
Valda kungs saticis savu nākamo 
dzīvesbiedri, kura bija pārcēlusies uz 
Kuldīgu no zvejniekciema Dundagas 
pusē un arī apguvusi kinomehāniķa 
arodu. Laulība slēgta dzimtsarakstu 
nodaļā Liepājas ielā, bet svinības 
notikušas kundzes dzimtajā pusē. 

Ģimenē izaudzinātas trīs meitas, 
kuras tētis uzteic par uzņēmību un 
prasmi visu sasniegt pašu spēkiem, 
bet mamma priecājas par to, ka 
meitas izvēlējušās nodarbes ar māk- 
sliniecisku noslieci. Vecākā meita 
Jolanta ir tērpu māksliniece – viņa 
bērnībā noskatījusies, kā šuj mamma, 
un jau 13 gadu vecumā tapis pirmais 

pašas darinātais tērps. Tagad mamma 
palīdz Jolantai, ar pērlītēm izšujot 
puķes. Vidējā meita Zanda, kura ar 
ģimeni dzīvo Krievijā, Kaļiņingradas 
apgabalā, ir konditore un veido iz-
smalcinātus tortes dekorus, savukārt 
jaunākā meita Ilze ir floriste – viņa 
nokārtojusi eksāmenu un ieguvusi 
florista amata Meistara diplomu. 
Līdaku pārim ir seši mazbērni – pieci 
mazdēli un viena mazmeita, kā arī 
divi mazmazbērni – vienīgās maz-
meitas dēliņš un meitiņa.

Brīvajā laikā Valda kungs labprāt 
remontē mašīnas un konsultē jaunos 
elektroniķus, kuri pie viņa nākot pēc 
padoma, bet Austras kundze, kā saka 
meita Ilze, nesēž mierā ne mirkli – 
viņa rosās dārzā, audzējot saknes, 
dārzeņus, zemenes un puķes, kā arī 
aprūpē kaķus, suni un bariņu vistu. 

KrISTĪnES DuĻBInSKaS, 
mārketinga un sabiedrisko attiecību 

nodaļas vadītājas, teksts un foto
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Janvāra beigās Kuldīgas Centra vidusskolā uz ikgadējo diskusiju 
par skolas attīstību bija pulcējušies skolas vecāko klašu audzēkņi, 
absolventi, pedagogi, vecāki, kā arī sabiedrības pārstāvji un skolas 
piesaistītie eksperti. Diskusijas tēma bija “KCV absolvents – izglītī-
bas sistēmas rezultāts”. Domājams, tieši tāpēc ekspertu rindās bija 
lielākoties skolas absolventi, kuri jau guvuši panākumus savā darbā 
vai studijās, kā arī skolas sadarbības partnera – Ventspils Augstsko-
las – mācībspēki.

Direktore Brigita Freija priecā-
jas, ka diskusija kļuvusi par skolas 
ikgadēju tradīciju – tā liek pedago-
giem un skolas vadībai izvērtēt un 
pārdomāt savu darbu, un diskusiju 
rezultātā radušās noderīgas idejas 
darba pilnveidošanai. B. Freija 
uzsvēra, ka skolai ir jādara viss, lai 
jauniešus sagatavotu reālajai dzīvei, 
kas ir ārkārtīgi mainīga, lai viņi būtu 
konkurētspējīgi. Ejot līdzi laikam, 
skola kļuvusi par vienu no mācību 
iestādēm, kurā aprobēs jauno kom-
petenču pieejā balstīto vispārējās iz-
glītības saturu, kas pedagogiem būs 
liels izaicinājums. Tāpat 2018. gadā 
skolā sāksies vērienīgas pārmaiņas, 
lai sakārtotu vidi atbilstoši mūsdienu 
prasībām. 

Eksperta lomā iejutās absolvents 
Ģirts Buivids, kurš studējis presti-
žajā Šefīldas Universitātē Lielbritā-
nijā, bet šobrīd ir SIA “Amazone” 
projektu vadītājs un Precīzo tehno-
loģiju skolas kvalitātes kontroles 
vadītājs. Viņš uzsvēra to, cik svarīgi 
ir iemācīties mācīties – prast plānot 

laiku, apzināt resursus, iekļauties 
termiņos, sadarboties komandā. Šā-
das prasmes sagaida gan augstskola 
no studenta, gan vēlāk darba devējs 
no darbinieka. Viņš mudināja mērķēt 
augstu un būt ambicioziem, mācīties 
valodas, it īpaši angļu, jo tieši šajā 
valodā ir pieejams lielākais infor-
mācijas apjoms, apgūt matemātiku, 
jo tā attīsta analītisko domāšanu un 
problēmu risināšanas prasmes, un 
informācijas tehnoloģijas.

Vēl viens eksperts, arī absolvents 
Ģirts Jankovskis lasa lekcijas Rīgas 
Stradiņa universitātē, pasniedzot 
ētiku un kritisko domāšanu un ir 
pētnieks Latvijas Universitātē. Viņš 
sacīja, ka nereti studentiem radies 
nepareizs priekšstats par to, ko no-
zīmē izglītība – students atnāk un 
sagaida, ka pasniedzējs iedos parei-
zās atbildes un pareizās zināšanas. 
Taču svarīgāka par faktu zināšanām 
ir saprašana. 

Skrundas Televīzijas žurnāliste 
Baiba Podniece uzsvēra, ka viņai 
darba dzīvē noder iemaņas, kas iegū-

No 16. līdz 20. janvārim V. Plūdo-
ņa Kuldīgas ģimnāzijā norisinā-
jās ceturtā mācību sesija “Eras-
mus+” projekta “EU – preneurs” 
ietvaros, kuras laikā 12 skolēni 
no Latvijas, Igaunijas, Beļģijas 
un Slovēnijas skolām nedēļu 
pavadīja kopā mācoties, strādājot 
un aizraujoši pavadot laiku.

Šīs mācību sesijas laikā projekta 
dalībnieki izstrādāja biznesa plā-
nus saviem produktiem, piedalījās 
skolēnu starptautiskajā mācību 
uzņēmumu (SMU) tirdziņā, kurā 
ģimnāzijas skolēnus iepazīstināja ar 
savām biznesa idejām, produktiem, 
aicinot tās novērtēt, aizpildot anketu. 
Projekta dalībnieki iesaistījās arī 
ģimnāzijas skolēnu SMU vērtēšanā.

Jaunieši izglītojās arī par darba 
intervijas un CV sagatavošanas tēmu. 
Viena no mācību sesijas dienām 
tika pavadīta Ventspilī, tur projekta 
dalībnieki apmeklēja starptautisko 
uzņēmumu “Bucher Municipal”, kā 
arī Ventspils Augsto tehnoloģiju parku.

Nozīmīgs pasākums bija vieso-

šanās Kuldīgas novada Domē, kad 
skolēniem bija iespēja prezentēt sa-
vas biznesa idejas Kuldīgas novada 
Domes vadībai un pieaicinātajiem 
ekspertiem no Kuldīgas Attīstības 
aģentūras. Jaunieši saņēma atgrieze-
nisko saiti – komentārus, ieteikumus 
savu ideju attīstīšanai.

Pēdējā mācību sesijas diena tika 
aizvadīta Rīgā. Projekta dalībnieki 
apmeklēja kompānijas “Draugiem.
lv” biroju, tur viņiem stāstīja par 
mobilo aplikāciju veidošanu, un bi-
roju “Junior Achievement”. Dienas 
noslēgumā svinīgajās vakariņās visi 
dalībnieki saņēma sertifikātus par 
dalību projektā.

Projekta “EU – preneurs” noslē-
dzošā mācību sesija notiks Narvā, 
Igaunijā, aprīlī. Projekts tiek reali-
zēts ar Eiropas Savienības program-
mas “Erasmus+” atbalstu.

LIEnES BEBrIšaS, 
V. Plūdoņa Kuldīgas ģimnāzijas 

projektu speciālistes, teksts un foto

Valentīndienas 
gadatirgus t/c “Rimi”

11. februārī 11.00–14.00 t/c 
“Rimi”, Sūru ielā 2, notiks 
reģionālais skolēnu mācību uz-
ņēmumu (SMU) Valentīndienas 
gadatirgus.

Gadatirgū būs iespēja iepazīties 
un iegādāties ne tikai Kuldīgas, bet 
arī Talsu, Liepājas un citu Kurzemes 
reģiona skolu audzēkņu gatavoto 
produkciju.

SMU dalībniekus vērtēs kom-
petenti žūrijas locekļi, tai skaitā 
uzņēmēji, novada domes un “Swed-
bank” pārstāvji un citas ekonomikas 
un uzņēmējdarbības jomā pazīsta-
mas un sevi pierādījušas personības.

SMU ir skolēnu veidots un vadīts 
mācību uzņēmums, kura darbība 
izglīto jauniešus. Tas darbojas reālā 
vidē – audzēkņi ražo un pārdod 

preces vai pakalpojumus.
Veidojot SMU, skolēns iegūst zi-

nāšanas uzņēmējdarbībā, pārdošanas 
un prezentēšanas prasmi, iemaņas 
plānot savas finanses un darboties 
komandā, nozīmīgus biznesa kon-
taktus un piedāvājumus, iespēju 
parādīt savas spējas un prasmes, kā 
arī citas noderīgas zināšanas.

InDra IVETa GaILE, 
KcV ekonomikas skolotāja

Desmito gadu meklēs 
“Gaismas nesējus”

Latvijas Nacionālās bibliotēkas Atbalsta biedrība 
aicina lasītājus pieteikt bibliotekārus balvai “Pagasta 
bibliotekārs – gaismas nesējs”.  

Līdz 10. martam biedrība gaidīs vēstules un stāstus par 
pagastu bibliotekāriem, kas ir pašaizliedzīgi, radoši, aktīvi, 
entuziasma pilni darbā un neaizstājami savā pagastā.

Konkurss notiks desmito reizi. Katru gadu tiek apbalvoti 
četri bibliotekāri – viens no katra Latvijas reģiona: Kurze-
mes, Latgales, Vidzemes, Zemgales.

Konkurss “Pagasta bibliotekārs – gaismas nesējs” ir 
Latvijas mazo gaismas piļu darbiniekiem veltīts pasākums, 
lai novērtētu viņu darbu un veikumu savā pagastā un pie-
vērstu visas Latvijas uzmanību pozitīviem, iedvesmojošiem 
notikumiem reģionos. Tā ir lasītāju balva un atzinība saviem 
bibliotekāriem. 

Pieteikuma vēstules un fotogrāfijas sūtāmas uz gaisma@
gaisma.lv vai LNB Atbalsta biedrībai, Mūkusalas ielā 3, 
Rīgā, LV1048.

SanITa KITajEVa, 
LnB atbalsta biedrība

Absolvents – izglītības sistēmas rezultāts

tas, skolas laikā piedaloties dažādās 
sabiedriskās aktivitātēs, organizējot 
pasākumus, savukārt Ventspils 
Augstskolas students Jurģis Pēteris 
Eglītis, kurš pērn atzīts par augstsko-
las gada studentu, sacīja, ka studijās 

noder prasmes plānot, strādāt pie 
projektiem, kas iegūtas, darbojoties 
skolas līdzpārvaldē. Viņš augstu 
vērtē debašu klubā iegūto māku un 
spēju uz katru faktu paskatīties no 
dažādiem skatupunktiem. Debašu 

kluba darbs šobrīd skolā gan neno-
tiek, taču skolas vadība solījās domāt 
par tā atjaunošanu.

KrISTĪnES DuĻBInSKaS, 
mārketinga un sabiedrisko attiecību 

speciālistes, teksts un foto

Par Kuldīgas centra vidusskolas attīstību diskutēja skolas audzēkņi, absolventi, pedagogi, vecāki, kā arī pašvaldības vadība 
un skolas piesaistītie eksperti.

Starptautiska gaisotne un uzņēmējdarbības gars ģimnāzijā

Konkurss Kuldīgas 
suvenīru dizainam

Kuldīgas novada pašvaldība izsludina konkursu 
“Kuldīgas suvenīri”, lai radītu reprezentējošu 
suvenīru oriģinālidejas, kas būtu kā dizaina 
paraugs ar iespēju attīstīt tos tālāk.

Dizainam jābūt oriģinālam un jāatšķiras no citu 
pilsētu un reģionu suvenīriem. Tematika var būt 
saistīta ar Kuldīgas simboliku, atpazīstamības un 
tūrisma objektiem, Kuldīgu Hanzas periodā, senat-
nīgiem amatnieku darinājumiem, vēsturi, Kuldīgas 
un Hanzas pilsētas oficiālo simboliku.

Konkursā var piedalīties juridiska vai fiziska 
persona, iesniedzot vismaz vienu izgatavotu suvenīra 
dizaina paraugu līdz 24. februārim Kuldīgas novada 
pašvaldībā, Baznīcas ielā 1, Kuldīgā.

Ar nolikumu var iepazīties www.kuldiga.lv, 
Kuldīgas novada pašvaldības klientu apkalpošanas 
centrā, Baznīcas ielā 1, Kuldīgā.

SIGnETa LaPIŅa,
 sabiedrisko attiecību speciāliste
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SPOrTa PaSāKumI FEBruārĪ

Piedalījušies Eiropas un Pasaules 
čempionātos
Kristaps Šmits, pludmales volejbols – 3. vieta 
Pasaules čempionātā U-19 grupā, 4. vieta Ei-
ropas čempionātā U-20 grupā, 5. vieta Eiropas 
čempionātā U-21 grupā, 1. vieta Latvijas jaunat-
nes čempionātā U-19 grupā, volejbols – Latvijas 
izlases dalībnieks, 2. vieta Latvijas jaunatnes 
čempionātā U-19 grupā.
Paula Nikola Ņečiporuka, pludmales volejbols – 
5. vieta Pasaules čempionātā U-19 grupā, 
5. vieta Latvijas IV Olimpiādē, volejbols – Latvijas 
izlases dalībniece, 2. vieta Eiropas čempionātā 
2. kārtā U-19 grupā, 4. vieta Eiropas čempionātā 
3. kārtā U-19 grupā, 2. vieta Latvijas čempionātā 
volejbolā sievietēm.
Anija Jurdža, pludmales volejbols – 17. vieta Ei-
ropas čempionātā U-18 grupā, Pasaules čempio-
nātā U-19 grupā, 5. vieta Latvijas IV Olimpiādē, 
volejbols – Latvijas izlases dalībniece, 2. vieta 
Eiropas čempionātā 2. kārtā U-19 grupā, 4. vieta 
Eiropas čempionātā 3. kārtā U-19 grupā, 2. vieta 
Latvijas čempionātā volejbolā sievietēm, 2. vieta 
Latvijas jaunatnes čempionātā U-17 grupā.
Jānis Jansons, pludmales volejbols – 17. vieta 
Eiropas čempionātā U-18 grupā, volejbols – 
Latvijas izlases dalībnieks, 1. vieta Latvijas 
jaunatnes čempionātā U-16 grupā.
Kristaps Pelčers, riteņbraukšana – dalība Eiropas 
čempionātā, Latvijas čempionātā 2. vieta grupas 
braucienā un kritērija braucienā, junioru izlases 
dalībnieks.
Mārcis Kalniņš, riteņbraukšana – dalība Eiropas 
čempionātā, Latvijas čempionātā 1. vieta grupas 
braucienā un 3. vieta individuālajā braucienā.
Mārtiņš Ernests Pilders, jāšanas sports, 
konkūrs – 12.; 4. vieta CSI2*-W, CSIYH1*, 
CSIU25-A - Saku Suurhall, Tallina, Igaunija, 
7. vieta Latvijas ziemas čempionātā.
Alekss Ļeonovs, kikbokss (low-kick) – 2. vieta Pa-
saules čempionātā kadetiem un junioriem WAKO 
(Dublina, Īrija), Latvijas izlases dalībnieks WAKO, 
kick-light – 1. vieta Latvijas čempionātā – 47 kg.
Māris Didžus, kikbokss (k-1) – 3. vieta “Hunga-
rian Kickboxing Budapest 2016” (starptautiskais 
čempionāts kikboksa WAKO), Latvijas izlases 
dalībnieks WAKO, low-kick – 1. vieta Latvijas 
čempionātā – 60 kg.
Dāvis Biksons, ugunsdzēsības sports – Pasau-
les čempionāts – 19. vieta āķkāpnēs, 17. vieta 
100 m šķēršļu joslā, 7. vieta 4 x 100 m stafetē, 
7. vieta izvēršanās kaujai, Latvijas izlases 

dalībnieks, Baltijas valstu čempionātā 3. vieta 
100 m šķēršļu joslā, 2. vieta āķkāpnēs, 2. vieta 
izvēršanās kaujai, 2. vieta Latvijas čempionātā 
āķkāpnēs, 2. vieta 4 x 100 m stafetē, 1. vieta 
izvēršanās kaujai.
Guntars Linde, ugunsdzēsības sports – Pasaules 
čempionāts – 23. vieta āķkāpnēs, 16. vieta 100 m 
šķēršļu joslā, 7. vieta izvēršanās kaujai, Latvijas 
izlases dalībnieks, Baltijas valstu čempionātā 
4. vieta 100 m šķēršļu joslā, 5. vieta āķkāpnēs, 
“Paide torn” starptautiskās sacensībās 3. vieta 
āķkāpnēs, 3. vieta Latvijas čempionātā 100 m 
šķēršļu joslā, 2. vieta āķkāpnēs, 2. vieta 4 x 
100 m stafetē, 1. vieta izvēršanās kaujai.
Dāvis Benderskis, dambrete – Pasaules čem-
pionātā junioriem 64 lauciņu dambretē 11. vieta 
pamatturnīrā, 8. vieta ātrajā dambretē, Latvijas 
čempionātā junioriem 64 lauciņu dambretē 
2. vieta pamatturnīrā, 1. vieta ātrajā dambretē, 
2. vieta ātrspēlē.

Latvijas izlases dalībnieki
Rūdolfs Ķīvītis, Roberts Bambāns – florbols.
Inga Birzniece, Viktorija Poriņa, Kristaps Ge-
bauers, Mārtiņš Kuršinskis, Markuss Sīlis, Kārlis 
Gebauers – galda teniss.
Arvis Rendors, Ulvis Horens Korbergs, Arno 
Ķikurs – riteņbraukšana.
Niks Samauskis, Mikus Pētersons, Kristians 
Skuruls, Lelde Mieze, Ērika Jēkabsone, Monta 
Jankovska – vieglatlētika.
Petra Ņečiporuka, Rūta Linde, Agija Ankevica, 
Kristers Vēzis, Igors Bolsunovskis, Mārtiņš Gecs, 
Kārlis Kliemanis – volejbols.
Roberts Špiguns – ugunsdzēsības sports.
Elza Garokalna, Justīne Ansone, Artis Rancāns – 
dambrete.

Izcīnījuši 1.–3. vietu 
Latvijas čempionātā
Madars Kerijs, Ģirts Zirnis, Edmunds Alksniņš, 
Alekss Plāts, Elans Vēvers, Arvis Feldmanis, 
Toms Grinkevičs, Aivis Turluts, Rems Trubins, 
Ričards Zariņš, Mikuss Prenslavs, Ģirts Zīle, 
Viesturs Vīksna, Valts Vaivads, Rainers Ķīķers, 
Pauls Pujāts, Mārcis Kronlaks – florbols.
Āris Incenbergs, Ints Brēdiķis, Anrijs Svilpis, Nika 
Plivča, Nika Bondare – galda teniss.
Eduards Kuzmins – K-1.
Ralfs Slipiņš, Valdis Fjodorovs, Lolita Fjodorova, 
Laura Baumane – novuss.
Elinda Kravinska – šahs.

Sasniegumi jaunatnes sportā novadā 2016. gadā

Kristīne Grīnberga, Aleksis Meļņiks, Krists Stepa-
novs, Liene Daškevica, Annija Alkšare, Madara 
Matrevica, Santa Mūrniece, Janeks Rumbergs, 
Līva Jakobsone, Krista Brasla, Ralfs Kristers 
Zirnis, Pauls Purviņš, Annija Paula Ansone – 
vieglatlētika.
Alise Dorbe, Beāte Paula Rudzīte, Dina Keisija 
Hausmane, Nikola Kerena, Dārta Meija, Beāte 
Bauermeistare, Ariana Freiberga, Samanta 
Ruņģevica, Alise Mestere, Laura Reine, Una 
Kazakova, Klāvs Līdaks, Kristians Milzarājs, Ai-
gars Purmalis, Bruno Berkins, Gustavs Kirhners, 
Deivids Stupiņš, Deivids Agriņš, Toms Ander-
sons, Edgars Ziņģis, Rinalds Karlsons, Ričards 
Smirnovs, Nils Alencēvičs, Toms Rožukalns, 
Elvis Staņevičs, Ēriks Kricaks, Romāns Ķuzis, 
Artūrs Behmanis-Bergmanis, Renārs Šeflers, 
Kristaps Grīnbergs, Markuss Vološčuks, Rinalds 
Strazdiņš, Andžejs Bāriņš, Artūrs Canders, Edu-
ards Stieģelis, Francis Ernests Laškovs, Kristians 

Fokerots, Nils Zīle, Niks Olafs Matevičs, Jānis 
Lancmanis, Ivo Puriņš, Roberts Ralfs Zommers, 
Rūdis Kadakovskis, Kristers Zonbergs, Martins 
Samms, Dāvis Storķis, Dāvis Stepanskis, Kārlis 
Dureika, Niks Rainers Ādamsons, Markuss 
Matīss Zommers – volejbols.
Rolands Folkheims, Martins Samms, Dāvis 
Storķis – pludmales volejbols.
Ģirts Jansons, Toms Kairišs, Artūrs Kairišs, 
Roberts Špiguns, Maija Redīza – ugunsdzēsī-
bas sports.
Roberts Poriņš – autosports.

jaunatnes sporta laureātu treneri 
2016. gadā
Ivo Solomahins – florbols.
Leonīds Temjaševs – galda teniss.
Mareks Maļinovskis – riteņbraukšana.
Gunārs Gertners – šahs.
Ilze Stukule, Ieva Skurule, Aija Lancmane, Ro-

berts Blumbergs – vieglatlētika.
Ieva Ņečiporuka, Rudīte Kronlaka, Agnese 
Megne, Jānis Jerumanis, Zigmunds Milzarājs, 
Ainārs Zankovskis, Vijārs Švānbergs – volejbols.
Juris Špiguns – ugunsdzēsības sports.
Pēteris Gailāns – dambrete.

jaunatnes sporta atbalstītāji 
2016. gadā
Artis Freibergs (SIA “Baloži & Co”), Toms Trubins 
(SIA “Būvfirma Inbuv”), Raimonds Serdants (SIA 
“Simra”), Aigars Melderis (SIA “Lāses AM”), Mār-
tiņš Grīnfelds (SIA “AM Forest”), Artūrs Zazerskis 
(SIA “Siltuma laboratorija”), Pēteris Šneiders 
(SIA “Genus”), Raivis Klaužs (SIA “RK Betons”).

SIGnETa LaPIŅa, 
sabiedrisko attiecību speciāliste

IEVaS BEnEFELDES foto

Trenere Ilze Stukule (centrā augšējā rindā) ar lielu daļu vieglatlētu, kuri jaunatnes sporta laureātā saņēma apbalvojumu par 
izcīnīto 1.–3. vietu Latvijas čempionātā vai kā dalībnieki Latvijas izlasē.

21. janvārī Kuldīgā notika “Kur-
zemes “Boccia” kauss 2017”, 
finālsacensībās augstāko vērtē-
jumu ieguva Kuldīgas novada 
pašvaldības aģentūras “Sociālais 
dienests” komanda “Kopā būt”.

Sacensībās piedalījās deviņu 
komandu dažāda vecuma spēlētāji 
ar īpašām vajadzībām – jaunākajam 
dalībniekam bija 21 gads, vecākajam  
–  70.  Sacīkstēs varēja piedalīties 
bērni un jaunieši ar dažādiem kus-
tību traucējumiem bez intelektuālās 

attīstības traucējumiem, kā arī 
cilvēki ar intelektuālās attīstības 
traucējumiem vai psihiskām saslim-
šanām. Katra komanda startēja savā 
grupā atbilstoši veselības stāvoklim 
un vecumam.

Kopumā komandām bija jāizspēlē 
14 spēles. Sacensības “Kurzemes 
“Boccia” kauss 2017” organizēja Spe-
ciālais sporta centrs un Latvijas Bērnu 
un jauniešu invalīdu sporta federācija.

SIGnETa LaPIŅa, 
sabiedrisko attiecību speciāliste

naDIjaS STraZDIŅaS foto

Sacensībās “Boccia” 
uzvar vietējā komanda

Sacensībās “Kurzemes “Boccia” kauss 2017” piedalījās deviņas komandas no dažādām Kurzemes pilsētām.

11.II 10.00 Kuldīgas novada atklātās ziemas sporta spēles; KNSS sporta bāzes, Kuldīga
11.II 11.00 LJČ volejbolā U-15 grupā zēniem; KNSS sporta nams, Virkas iela 13, Kuldīga
11.II 13.00 Latvijas telpu futbola 1. līgas čempionāts: FC “Nikers” – PB “Line/Dinair”; KNSS halle, Piltenes iela 25, Kuldīga
11.II 17.00 Baltijas līga volejbolā vīriešiem: ASK/Kuldīga – “Jarvamaa” VK; KNSS halle, Piltenes iela 25, Kuldīga
11.II 20.00 Latvijas jaunatnes čempionāts florbolā U-19: Kuldīgas NSS – “Bauska”; KNSS halle, Piltenes iela 25, Kuldīga
12.II 10.00 Kuldīgas novada atklātais čempionāts telpu futbolā; KNSS halle, Piltenes iela 25, Kuldīga
12.II 12.00 Kuldīgas novada atklātais čempionāts basketbolā; KNSS sporta nams, Virkas iela 13, Kuldīga
12.II 14.00 Baltijas līga volejbolā vīriešiem: ASK/Kuldīga – “Parnu” VK; KNSS halle, Piltenes iela 25, Kuldīga
12.II 17.00 Latvijas čempionāts Nacionālajā līgā 2. divīzijā volejbolā vīriešiem: Kuldīgas NSS – Jelgavas NSC; 
  KNSS halle, Piltenes iela 25, Kuldīga
14.II 10.00 “Lāses kauss” volejbolā, 1. posms; KNSS halle, Piltenes iela 25, Kuldīga
17.II 20.00 Latvijas jaunatnes čempionāts florbolā U-19: Kuldīgas NSS – “Kurši U-19”; KNSS halle, Piltenes iela 25, Kuldīga
18.II 10.00 Kurzemes ziemas čempionāts telpu futbolā U-14, U-10; KNSS halle, Piltenes iela 25, Kuldīga
18.II 12.00 Latvijas čempionāts Nacionālajā līgā volejbolā sievietēm; KNSS sporta nams, Virkas iela 13, Kuldīga
18.II 14.00 Latvijas čempionāts vieglatlētikā; KNSS manēža, Dzirnavu iela 13, Kuldīga
18.II 18.00 Kuldīgas novada atklātais čempionāts basketbolā; KNSS sporta nams, Virkas iela 13, Kuldīga
19.II 11.00 LJČ volejbolā U-14 grupā zēniem; KNSS sporta nams, Virkas iela 13, Kuldīga
19.II 12.00 Latvijas čempionāts vieglatlētikā; KNSS manēža, Dzirnavu iela 13, Kuldīga
19.II 14.00 Baltijas līga volejbolā vīriešiem: ASK/Kuldīga – VK “Biolars/Jelgava”; KNSS halle, Piltenes iela 25, Kuldīga
19.II 16.30 Kuldīgas novada atklātais čempionāts telpu futbolā; KNSS halle, Piltenes iela 25, Kuldīga
19.II 17.00 Kuldīgas novada atklātais čempionāts basketbolā; KNSS sporta nams, Virkas iela 13, Kuldīga
21.II 10.00 Kuldīgas novada atklātās skolēnu sacensības jauno vieglatlētu daudzcīņās; KNSS manēža, Dzirnavu iela 13, Kuldīga

20. februārī 13.00 Kuldīgas novada pašvaldības mazajā zālē, 
Baznīcas ielā 1, izsolīs

Kuldīgas novada pašvaldības Gudenieku pagasta pārvaldes 
kustamo mantu – traktoru jumZ 6KL.

Izlaiduma gads 1989., identitātes Nr. 649671, valsts numurs T1569LD.
Saskaņā ar sauszemes transportlīdzekļu tehniskā eksperta veikto 
novērtējumu traktors nav lietošanas kārtībā (nepilnīga komplektācija, 
nav derīgas tehniskās apskates, citi bojājumi).
Par izsoles objektu interesēties un novērtējumu var uzzināt Kuldīgas 
novada pašvaldībā, Baznīcas ielā 1, Kuldīgā. Ar traktora tehnisko stāvokli 
var iepazīties, iepriekš vienojoties ar Gudenieku pagasta pārvaldes vadītāju 
Dainu Bērendi, tālr. 29110760. Objekta izsoles sākumcena – 290 EUR. 
Izsoles solis –  30 EUR. Izsoles dalībnieka reģistrācijas maksa – 15 EUR.
Izsoles dalībnieku reģistrācija notiek katru darba dienu līdz 2017. gada 
17. februāra 12.00 Kuldīgas novada pašvaldībā, Baznīcas ielā 1, Kuldīgā.



KInO aFIša

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

KuLDĪGaS KuLTūraS cEnTrā

 PaSāKumI PaGaSTOS

2017. gada 9. februāris

Es esmu iebraucējs, mana dzim-
tā pilsēta nav Kuldīga. Savu bērnī-
bu es nepavadīju Kuldīgā, un man 
šeit nav neviena radinieka. Es Kul-
dīgā uz dzīvi ierados 2011. gadā, 
tā kā esmu iebraucējs jeb migrants. 
Mūsdienās iznāk diezgan bieži 
sastapties ar šo terminu.

Atceros to laiku, kad sāku šeit 
dzīvot. Uzreiz sapratu – pilsēta ir 
“kalns”, nevis “bedre”, šī pilsēta ir 
ļoti īpaša, nevis parasta.

Tiekoties ar Kuldīgas cilvē-
kiem, es viņus apbrīnoju un ļoti 
daudz mācījos, un mans ieguvums 
ir neizmērojams. Kuldīga ir vesels 
novads, un Kuldīgas novada vislie-
lākā vērtība ir tieši cilvēki. Mans 
atslēgas vārds ir integrācija. Es 
atnācu ar savu pieredzi, kuru gri-
bēju lietot, lai šai pilsētā padarītu 
pilnīgāku to, kas šeit jau ir.

Nu jau laiks ir pagājis, un es 
esmu sapratis, ka nav labākas vie-
tas, kur dzīvot kā Kuldīga. Esmu 
priecīgs, ka mani bērni ir dzimuši 
tieši šeit. Viss, kas ir svarīgs Kuldī-
gai, ir svarīgs arī man. Es cienu to, 
ko ciena Kuldīgas cilvēki, lepojos 
ar to, kas nāk no šīs pilsētas. Man 
ir paveicies, ka Kuldīga mani ir 
uzņēmusi. Šeit es gribu palikt, 
šeit es gribu augt un redzēt savu 
nākotni. Es ticu, ka Kuldīgai esmu 
ieguvums, un ar tādu atdevi un 
pārliecību es vēlos šeit dzīvot.

Teikšu atklāti, esmu izbrīnīts 
par to, ko lasu medijos par no-
tikumiem Eiropas rietumos, kur 
iebraucēji atsakās pieņemt vietējo 
cilvēku vērtības, tās noraida un 
pat nicina. Visu vēstures gaitā ko-
pīgi piedzīvoto, kā arī laika gaitā 
izveidojušās vērtības nevar un ne-
drīkst atmest iebraucēju spiediena 
dēļ. Tas nav pareizi. Attieksme, 
ar kādu migranti tika sagaidīti, ir 
apsveicama, diemžēl attieksme, ar 
kādu daļa migrantu atbrauca, nav 
pareiza. Integrācija, manuprāt, ir 
atslēgas vārds tam, lai par spīti 
karu izraisītam ļaunumam, pasaule 
iegūtu jaunu sabiedrību, kas ar 
darbiem parāda laipnību grūtībās 
nonākušajiem, pretī saņemot sirds 
dziļu pateicību. Lai saprastos, ir 
jāiemācās valoda, ne tikai tā, ko 
runājam, bet arī kultūras jeb lokā-
lās vietas dvēseliskā valoda.

Mums jābūt ar atvērtām sirdīm, 
jo katrs, kas mums pievienojas, 
mūs tikai un vienīgi papildina.  
Mums apkārt ir tik daudz vērtī-
ga, tikai ikdienā mēs to dažkārt 
neredzam. Ir vajadzīgi cilvēki no 
citurienes, kuri mums palīdz sare-
dzēt un novērtēt  to, kas mums ir 
dots. Mums ir vajadzīgi iebraucēji, 
cilvēki, kuri mūsu pilsētu grib un 
var papildināt.

Es mīlu Kuldīgu!

Es esmu migrants

maTĪSS uPĪTIS, 
Kuldīgas novada Domes projektu 
speciālists

Sestdien, 11. februārī, 18.00 – Ievas Kerēvicas un “mirage jazz Orchestra” kon-
certs “Sapnis”. Biļetes KKC kasē un www.bilesuparadize.lv. Ieeja – 6 EUR (kuldīdznieka 
biļete), 9 EUR.

Piektdien, 17. februārī, 17.00 – bērnu deju kolektīvu koncerts. Ieeja – 1 EUR.
Piektdien, 24. februārī, 19.00 – māras Zālītes teātra dziesmu gadatirgus “Sapnis 

un mīlestība”. Koncertuzvedums veidots no 20 izrāžu dziesmām ar M. Zālītes dzeju. Pie-
dalīsies: Andris Ērglis, Normunds Rutulis, Antra Stafecka, Dainis Skutelis, Anmary, oranžo 
meiteņu trio – Olga Stupiņa, Anita Levša, Inta Gudovska un instrumentālā grupa Jāņa 
Strazda vadībā. Biļetes KKC kasē un www.bilesuparadize.lv. Ieeja – 10, 12, 15, 18 EUR.

Sestdien, 25. februārī, 14.00 – “Baltica 2018” folkloras kopu un etnogrāfisko 
ansambļu Ziemeļkurzemes reģiona skate. Ieeja – bez maksas.

Sestdien, 4. martā, 18.00 – Kuldīgas deju apriņķa deju kolektīvu sadancis “cīruļ-
putenī”. Ieeja – bez maksas.

Trešdien, 8. martā, 19.00 – roberto meloni ar jaunu itāļu hitu koncertprogrammu 
“Dolce Vita.  Saldā dzīve”. Biļetes KKC kasē un www.bilesuparadize.lv. Ieeja – 7, 8, 9, 
10 EUR.

Sv. 12.II 14.00; 19.00 TumSa PIEcDESmIT nOKrāSāS
P. 13.II 19.30 2017, ASV 
O. 14.II 17.30; 20.00 Ilgums 1’55
T. 15.II 20.00 Drāma, romantika 
C. 16.II 17.30 16+
S. 18.II 17.00; 19.30 Ir iespēja rezervēt vietas uz seansu 
Sv. 19.II 14.00; 16.30  pa tālr. 29542242
O. 21.II 20.00  (darba dienās 9.00–18.00,
T. 22.II 17.30; 20.00   brīvdienās stundu pirms seansa)
C. 23.II 17.30

Sv. 12.II 16.30 SašĶELTaIS
P. 13.II 17.30 2016, ASV, ilgums 1’52
T. 15.II 17.30 Trilleris
C. 16.II 20.00 12+

S. 18.II 14.30 manČESTEra PIE jūraS
Sv. 19.II 19.00 2016, ASV, ilgums 2’07
O. 21.II 17.30 Drāma
C. 23.II 20.00 16+

Sv. 26.II 12.00 SVInGErI
Sv. 26.II 14.00 2016, Latvija, ilgums 1’25
C. 2.III 18.00 Komēdija, 16+
C. 2.III 20.00 Ir iespēja rezervēt vietas uz seansu

Biļešu cena uz kino seansiem: darba dienās – 2,60 EUR, brīvdienās – 3 EUR. 
Bērniem līdz 3 gadu vecumam, neaizņemot atsevišķu sēdvietu, ieeja bez maksas.
Programmā iespējamas izmaiņas!

ĒDOLĒ
17. februārī 11.00 kultūras namā – Lūg-

šanu brokastis. 
18. februārī 10.00 Ēdoles skolas sporta 

zālē – sporta diena. Interesēties pa tālr. 
22340597 vai kultūras namā.

24. februārī 17.00 kultūras namā – 
Draudzības koncerts skolēniem. Piedalās: 
Liepājas “Krustiņi”, Lutriņu “Smaidiņi”, 
Kuldīgas “Austriņa”, Līvbērzes “Spīganiņa”, 
Alsungas vidusskolas deju kolektīvi, Ēdoles 
“Stārķēni”.

27. februārī 11.00 kultūras namā – Rī-
gas leļļu teātris, izrāde “Visskaistākā balss”, 
ieeja – 1,20 EUR.

Kultūras namā – Natālijas Rutules darbu 
izstāde (dažāda tehnika).

KaBILĒ
Februārī Kabiles bibliotēkā – izstāde 

“Kabiles brīvprātīgie ugunsdzēsēji”.
KurmāLĒ
11. februārī 14.00 Upīškalna “Talan-

tos” – kustību teātra “Purple Line” izrāde 
bērniem “Es esmu devējs”. Ieeja par 
ziedojumiem.

17. februārī 13.30 Vilgāles estrādē, 
18. februārī 12.00 Priedainē pie bibliotē-
kas – Meteņdiena. Masku gājienā, skaļiem 
grabuļiem rokās, dzīsim projām ziemu un 
aicināsim atgriezties pavasari.

Līdz 16. februārim pagasta izstāžu 
zālē – Mudītes Sadauskas rokdarbi.

Vēstures istabā – izstāde par skolām 
Kurmālē, sākot no 19. gs. Aicinām sniegt 
atmiņu stāstus par skolām Kurmālē, īpaši 
kara un pēckara gados.

LAIDOS
11. februārī 11.00 “Bitītē” – krustvārdu 

mīklu konkurss.
11. februārī 20.00 Laidu skolas sporta 

zālē – mūzikls  “Īsa pamācība mīlēšanā”. 
Uzstājas Gaiķu tautas nama līnijdeju grupa 
un aktieri. Ieeja par ziedojumiem.

21. februārī – organizēts brauciens uz 
Liepājas teātri, izrādi “Atsaldētais”. Pieteik-
ties līdz 10. februārim pa tālr. 29925202.

24. februārī 9.30 Sermītes bibliotēkā – 
izteiksmīgās runas konkurss “Sermītes 
zvirbulis 2017” b/d audzēkņiem.

9. februārī 14.00–17.00, 15. februārī 
15.00–18.00, 23. februārī 14.00–17.00, 
2. martā 14.00–17.00 – papīra pinumu 
meistarklases, nodarbības vadīs Tatjana 
Tilka. Līdzi ņemt PVA līmi, šķēres, avīzes, 
žurnālus utt. Maksa par nodarbību –  2 EUR.

PELČOS
Februārī bibliotēkā – grāmatu izstāde 

“Mīlestības dēļ”; virtuālā izstāde “Valentīn-
dienas pastkartes”.

14. februārī 16.00 bibliotēkā – izglīto-
jošs, radošs pasākums “Mīlestība mākslā”, 
vada Elene un Ugo. Pasākumā saruna par 
mākslu un mīlestību, vēsturi, kā mīlestība 
atainota glezniecībā, tēlniecībā un citos 
mākslas veidos.

23. februārī 15.00 bibliotēkā – tikšanās 
ar rakstnieci, grāmatas “101. kilometrs” 
autori Gunu Rozi.

26. februārī 14.00 bibliotēkā – Vispa-
saules skaļās lasīšanas diena.

28. februārī 16.00 bibliotēkā – tikšanās 
jauniešiem ar dzejnieci, dakteri Klaunu un 
brīvprātīgā darba entuziasti no Liepājas 
Lindu Ulāni.

rEnDā
25. februārī 20.00 kultūras namā – at-

pūtas vakars–balle “Sniegputeņu virpulī”. Ar 
dziesmām koncertēs un pasākumu vadīs 
TV seriāla “Ugunsgrēks” aktieris un TV šova 
“Izklausies redzēts” dalībnieks Kristaps 
Rasims. Mūziku spēlēs grupa “R2” no 
Ventspils. Atpūtas vakars notiks pie klātiem 
galdiem (par dzērieniem jārūpējas pašiem). 
Dalības maksa – 15 EUR (galdi, koncerts, 
mūzika). Pieteikties un samaksāt kultūras 
namā vai pie sekretāres līdz 20. februārim. 
Plašāka informācija pa tālr. 26181470.

Februārī bibliotēkā – Kuldīgas novada 
muzeja rokdarbu kopas “Čaupe” zeķu 
izstāde.

rumBā
10. februārī 19.00 Ventas ciema “Bu-

kaišos” – vakarēšana. Dzejas un mūzikas 
vakars “Ar mīlestību sirdī”. Dziedās Laura 
Čakle, Alise Šternberga, Inese Afanasjeva.

21. februārī 11.00 Mežvaldes bibliotēkā, 
18.00 Ventas ciema “Bukaišos” – radošā 
darbnīca.

Bibliotēkā – līdz 28. februārim Gintas 
Jaunzemes fotoizstāde “Sapnis par ziemu”.

Līdz 13. februārim Ventas ciema “Bu-
kaišos”, 14.–22. februārī Mežvaldē, Rumbas 
pagasta pārvaldes nama zālē, no 23. februāra 
līdz 1. martam Novadnieku Pasta ēkā – foto-
grāfiju konkurss “Bez mīlestības nedzīvojam”.

SnĒPELĒ
15. februārī 10.00 bibliotēkā – praktiskā 

nodarbība Sveču dienā Vilgāles pamatsko-
las Snēpeles filiāles sagatavošanas grupas 
bērniem “Tinam, pinam, līmējam” – veido-
sim sveces no papīra.

18. februārī 17.00 kultūras namā – 
Snēpeles kapela “Kā ir, tā ir” aicina drau-
gus uz kapelu sadziedāšanās koncertu 
Valentīndienas noskaņās “Nav mīla jā-
meklē...”. Pasākumā piedalīsies kapelas 
“Ziemeļmala” (Limbaži), “Suitu muzikanti” 
(Alsunga), “Spēlmaņi” (Nīgrande), “Vents-

pils blumizeristi”, “Turi grožus!” jeb “Trukt 
už vadžiu!” (Lietuva). Visi laipni aicināti uz 
koncertu, ieeja – bez maksas.

24. februārī 15.00 kultūras namā – prak-
tisko nodarbību cikla “Radoši, praktiski, in-
teresanti un arī sātīgi” nodarbība “Skaisti!”.

Februārī bibliotēkā – snēpelnieka Kārļa 
Raševica fotogrāfiju izstādes “Rundāles 
pils” un “Pēterburga un Pēterhofa”; līdz 
17. februārim – sveču izstāde.

TurLaVā
11. februārī 19.00 kultūras namā – kon-

kurss-koncerts “Popšovs”.
17. februārī 20.00  kultūras namā – Raņ-

ķu pagasta amatierteātra izrāde – Māras 
Hornas “Bābu mednieki”.

18. februārī 11.00 kultūras nama ak-
tiertelpā – bērniem otrā nodarbība “Lielais 
ceļojums”.

23. februārī 12.00 bibliotēkā – “Cigun” 
pamati ar Ivetu Fogeli. Iepriekš pieteikties 
pa tālr. 25474017.

4. martā 19.00 kultūras namā – Vārmes 

pagasta amatierteātra izrāde. A. Birbeles 
komēdija “Kapusvētki PR”.

Bibliotēkā 13. februārī – PII “Lāčuks” 
radošo darbu izstāde “Sveču stāsti”; feb-
ruārī izstāde “Spoki, rēgi – baisi!”; līdz 28. 
februārim Kabiles pagasta mākslas pulciņa 
darbu izstāde “Dabas meistardarbnīca”; lite-
ratūras izstāde “Mārai Zālītei – 65”; līdz 31. 
martam – rokdarbnieces Agneses Salmas 
izstāde “Lika pasmaidīt”.

VārmĒ
10. februārī 20.45 sporta hallē – 2. līgas 

florbola spēle: FK “Vārme” – “Rockets-2”.
18. februārī 14.00 sporta hallē – Vārmes 

pagasta senioru un draugu sadraudzības 
balle “No tumsas uz gaismu”. Uzstāsies 
grupa “Bez N”. Dalības maksa –  3 EUR. 
Aicināti visi interesenti.

25. februārī 19.00 sporta hallē – 2. līgas 
florbola spēle: FK “Vārme” – Saulkrasti.

Februārī bibliotēkā izstādes – snēpel-
nieces Sandras Vanagas šūtās rotaļlietas; 
sveču un svečturu izstāde.

IESPĒja rEZErVĒT VIETaS uZ KInO SEanSIEm darba dienās 9.00–18.00, 
brīvdienās – stundu pirms pirmā kino seansa pa tālruni 29542242.


