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Šogad sagaidīsim 
Kuldīgas slimnīcas 
190. gadskārtu. 

Daudziem vēl at-
miņā, ar kādu pacilā-
tību un vērienīgumu 

pirms 20 gadiem svinē-
jām 170. Tolaik nedēļas 

garumā bija semināri, plaša 
konference, daudz viesu, tikšanās ar bijušajiem ko-
lēģiem, balle, populārais “TREJatlons” ar slimnīcas 
gultu stumšanas sacensībām karnevāla tērpos, ko 
turpinājām vēl piecus gadus un joprojām atceramies 
kā spilgtu notikumu, kas pulcēja komandas no visas 
Latvijas. Toreiz mūsu galvenais izaicinājums bija 
jauna slimnīca, jo veco ēku dienas bija skaitītas. 
Šodien mums jādomā, kā pielāgoties jaunajai kār-
tībai ar pastāvīgi augošajām prasībām, kurām valsts 
budžets netiek līdzi. Un jārēķinās ar dīvaino politi-
ku, kuras dēļ laukos vairs nav tik daudz ļaužu, cik 
pirms 20 gadiem. Tāpēc lauku skolās iet mazumā 
skolēnu skaits, bet slimnīcās –  to pacientu, kuri tiek 
uzņemti uz vairākām dienām un ilgāk.

20 gadi ir pietiekami garš laika nogrieznis, vesela 
paaudze, lai tajā pārpārēm pietiktu vietas būtiskām 
pārmaiņām, īpaši medicīnā, kurā tehnoloģijas attīs-
tās galvu reibinošā ātrumā. Ārstniecības iestādēm 

ir jāpārkārtojas, jāpieņem jaunie spēles noteikumi. 
Modernajā pasaulē tas notiek tā, ka vispirms politika 
atbalsta ārpusslimnīcu (ambulatorās) ārstēšanās 
iespējas, lai pacienti savlaicīgi atrisinātu savas 
veselības problēmas, negaidot pārāk garās rindās 
pie speciālistiem un uz visdažādākajiem izmeklē-
jumiem un tikai galējas nepieciešamības gadījumā 
iegultos slimnīcā. Tādā veidā lauku slimnīcās gultu 
skaits tiek samazināts ar labi padarīta darba sajūtu, 
ārstniecības iestādes pārtop par labi nodrošinātiem 
veselības centriem ar plašām diagnostikas un ārs-
tēšanas iespējām absolūtā vairuma iedzīvotāju inte-
resēs.  Lai cik jocīgi tas nebūtu, Latvijā šo reformu 
sāk ar lielo slimnīcu stutēšanu, pārpalikumu atvēlot 
mazajām – tieši tām, kurām būs jākalpo vairumam 
apkārtnes ļaužu, kamēr vien tādi būs.

Kuldīgas slimnīca nemīņājas uz vietas: to, kas 
kļūst lieks, slēdzam, taču tūdaļ vietā liekam ko 
jaunu – rehabilitāciju, hemodialīzi, ambulatoro 
ginekoloģiju, jaunas operācijas un diagnostikas 
iespējas, sociālo aprūpi. Ideju un pārkārtošanās 
scenāriju, ja tādi būs nepieciešami, mums netrūkst. 
Esam noskaņoti radošai sadarbībai gan ar Veselības 
ministriju, gan kaimiņu slimnīcām. Pasaules Bankas 
eksperti, veidojot ārstniecības iestāžu kartējumu 
valstij, mūsu slimnīcu neapmeklēja, novērtēja to 
pa gabalu.  Tāpēc savos reformu plānos to reizēm 

ierindoja starp “labjūtes” centriem ar ambulatorās 
medicīnas piedevu, reizēm paaugstināja par pirmā 
līmeņa slimnīcu, pie kuras “ātrā palīdzība” praktiski 
nepiestāj. Toties veselības ministre Anda Čakša te 
paviesojās. Parasti viņai nav pārāk daudz laba sa-
kāma par mazajām slimnīciņām, kuras ķepurojas, 

kā māk. Bet šoreiz bija citādi – viņa uzteica mūsu 
labos darba rādītājus, paslavēja dzemdību, bērnu, 
terapijas un rehabilitācijas nodaļu, atzinīgi novērtēja 
ķirurgu un traumatologu veikumu. Nācās atzīt, ka 
ar ceļa rulli tā vienkārši slimnīcai pāri nepārbrauksi.

Kādas atziņas? Viss pašu rokās – ja līmeni 
(obligātās prasības) spēsim noturēt, būs mums gan 
dzemdību, gan bērnu nodaļa. Ja spēsim piesaistīt 
speciālistus un pacientus, būs arī pārējās nodaļas. Ja 
spēsim būt radoši un sadarboties, tad bez medicīnas 
Kuldīgas novads nepaliks. Un bez darba arī neviens 
mediķis nepaliks.

Kuldīgas slimnīcai šogad 190! Vai svinēsim? 
SVINĒSIM!

10. februārī Kuldīgā viesojās 
veselības ministre Anda Čakša. 

Ministres vizīte bija ļoti gaidīta, 
jo līdz šim publiski izskanējušajā 
informācijā par plānoto veselības 
aprūpes sistēmas reformu valstī 
nebija skaidri pateikts, kāda būs 
Kuldīgas slimnīcas loma un statuss 
pēc reformas ieviešanas.

Viesošanās A. Čakšai sākās ar 
Kuldīgas veselības centra apmek-
lējumu, tikšanos ar tā vadītāju ārsti 
Līgu Vaļģi un šeit strādājošajiem 
ģimenes ārstiem, no kuriem vairāki 
rūpējas galvenokārt par bērnu vese-
lību. Ministri interesēja ārstu darbs, 
risināmās problēmas un sadarbība 
ar pacientiem un vietējo slimnīcu.   
Viešņa ar ārstiem apsprieda e-vese-
lības sistēmas ieviešanas gaitu. Mi-
nistre uzteica Kuldīgā izveidojušos 
modeli, veidojot ģimenes ārstu un 
ārstu speciālistu kopprakses.

Viesojoties Kuldīgas slimnīcā, 
ministre apmeklēja vairākas noda-
ļas, tiekoties ar tajās strādājošajiem 
mediķiem un iepazīstot nodaļu dar-
bu. Pēc slimnīcas apskates A. Čakša 
devās uz sarunu ar šeit strādājoša-
jiem ārstiem un pārējo personālu – 
tieši mediķi šo sarunu ierosināja, jo 
vēlējās no ministres uzzināt, kāda 
būs slimnīcas nākotne. Sākot sarunu, 
slimnīcas vadītājs Ivars Eglītis uz-
svēra, ka Kuldīgas slimnīca apkalpo 
ne tikai sava novada iedzīvotājus, 
bet arī cilvēkus no pietiekami lielas 
apkārtējās teritorijas – Saldus, Talsu, 
Aizputes, Skrundas novada. Līdz 
ar to jebkurš lēmums par slimnīcas 
turpmāko darbu skars ievērojamu 
skaitu cilvēku.

Ministrija uzteic slimnīcas darbu

“Esam noskaņoti radošai 
sadarbībai gan ar 

Veselības ministriju, gan 
kaimiņu slimnīcām.”

Kuldīgas slimnīca bija, ir un būs!

Slimnīca būs
Čakša sanākušajiem mediķiem 

sacīja, ka viņas vizītes mērķis ir ie-
pazīties ar Kuldīgas slimnīcu un tās 
darbu. Pirms brauciena viņa rūpīgi 
izpētījusi un izvērtējusi ārstniecības 
iestādes darbības rādītājus, izman-
tojot savu pieredzi slimnīcu vadībā. 
Ministre bija lietas kursā, ka Kuldī-
gas slimnīca gadā palīdz pietiekami 
lielam skaitam pacientu – gandrīz 
30 tūkstošiem cilvēku no dažādiem 
novadiem. “Slimnīca būs. Jautājums 
ir par to, kādu pakalpojumu saturu 
tā sniegs un cik daudz speciālistu 
būs neatliekamajā palīdzībā. Tas, 

ka slimnīca būs, ir nepārprotami,” 
sarunā ar mediķiem viņa sacīja.

Ministre arī uzsvēra, ka nav 
atbraukusi kādam pateikt, ka viņš 
slikti strādā. Viņa uzteica Kuldīgas 
slimnīcas rehabilitācijas nodaļas 
sniegtos pakalpojumus reģiona 
iedzīvotājiem, sekmīgo dzemdību 
nodaļas darbu un pārdomāto bērnu 
ārstēšanu, sadarbojoties slimnīcai 
un ģimenes ārstiem.

ārstu rūpes – darbs ar 
pacientiem
Čakša skaidroja, ka plānoto 

reformu mērķis ir ne tikai padarīt 
veselības aprūpes pakalpojumus 
efektīvākus, bet arī nodrošināt to, ka 
iedzīvotāji saņem kvalitatīvus me-
dicīnas pakalpojumus un tie viņiem 
ir pieejami. Daudz ar pacientiem 
jāstrādā tieši ģimenes ārstiem – viņu 
uzdevums ir pamudināt iedzīvotājus 
rūpēties par savu veselību, veikt 
nepieciešamo profilaksi. Tāpat ģi-
menes ārstu rūpe ir darbs ar pacien-
tiem, kuriem ir hroniskas slimības. 
Skaidrs, ka kādā brīdī pacientam 
vairs nepietiks tikai ar ģimenes ārsta 
palīdzību.

(Turpinājums 2. lpp.) 

Liela daļa Kuldīgas slimnīcas ārstu pulcējās, lai tiktos ar veselības ministri andu Čakšu un uzdotu jautājumus par slimnīcas 
nākotni.

VIKTOrS GOTFrIDSOnS,
Kuldīgas novada Domes 
priekšsēdētājas 1. vietnieks

Tīrs, kvalitatīvs ūdens ir svarīgs 
mums visiem. Tāpēc daudzu gadu 
garumā ūdensapgādes un kanalizā-
cijas sistēmas sakārtošana novadā ir 
bijusi pašvaldības uzmanības centrā 
un tieši šajā jomā veikti ievēroja-
mi ieguldījumi gan Kuldīgā, gan 
pagastos, lai uzlabotu ūdens kva-
litāti un sniegtu iespēju pieslēgties 
centralizētajai ūdensapgādei un 
kanalizācijai. 

Kuldīgā ūdenssaimniecības sa-
kārtošanā, piesaistot Eiropas naudu, 
ieguldīti vairāk nekā 13,6 miljoni 
eiro, un sen esam aizmirsuši, kā tas 
bija, kad no krāna tecēja rūsains 
ūdens. Nesen pilsētas centralizēta-
jam ūdensvadam tika pievienots arī 
Priedaines ciems, līdz ar to ievēro-
jami uzlabojot ūdensapgādi arī šajā 
rajonā. Jāsaka, ka to mājsaimniecību 
skaits, kas no jauna pieslēgušās 
centralizētajam ūdensvadam un 
kanalizācijai, pēc veiktajiem uzla-
bojumiem ir ievērojami pieaudzis. 
Pilsētā un Priedainē no jauna centra-
lizētajai ūdensapgādei pieslēgusies 
1751 mājsaimniecība, bet kanalizā-
cijas sistēmai – 1556. SIA “Kuldīgas 
ūdens” veikusi izpēti un secinājusi, 
ka šobrīd Kuldīgā un Priedainē 
98% mājsaimniecību ir nodrošināta 
iespēja pieslēgties centralizētās 
ūdensapgādes pakalpojumiem (to 
izmantojuši 87%), bet kanalizācijas 
pakalpojumi pieejami 96% māj-
saimniecību (izmanto 86%). Iemesli, 
kāpēc cilvēki nepieslēdzas šiem 
pakalpojumiem, var būt dažādi – 
kādam varbūt pietrūkst līdzekļu, bet 
citiem tā ir apzināta izvēle.

Arī novada pagastos daudz strā-
dāts ūdensapgādes jautājumu ri-
sināšanā. Ne visur bija iespējams 
ieguldīt Eiropas naudu. Ar Eiropas 
līdzfinansējumu, 1,87 miljoniem 
eiro, uzlabojumi veikti Gudeniekos, 
Snēpelē, Vilgālē, Ēdolē un Laidu 
pagasta Sermītes ciemā. Pārējos 
pagastos ūdenssaimniecības sakār-
tošanā lielus resursus ieguldījusi 
gan Dome, gan “Kuldīgas ūdens”. 
Un rezultātā arī pagastos iedzīvotāji 
saņem atdzelžotu ūdeni. Nu jau trīs 
gadus arī pagastos ūdenssaimnie-
cības sistēmu pārrauga “Kuldīgas 
ūdens” – tā savulaik lēma Domes 
deputāti. Šis lēmums bija pareizs, 
jo situācija pagastos ir ievērojami 
uzlabojusies, pateicoties “Kuldīgas 
ūdens” profesionālajai darba organi-
zācijai. Uzņēmuma vadītājam And-
rim Kļaviņam ir izdevies izveidot 
zinošu speciālistu komandu, kurā 
darbinieki labi pārzina savu jomu un 
strādā ļoti atbildīgi – par to liecina 
daudzās labās atsauksmes, kas sa-
ņemtas no uzņēmuma klientiem un 
pagastu pārvalžu vadītājiem.

Tīru ūdeni 
izvēlas daudzi
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Tad akūtās situācijās viņš sauks 
neatliekamo medicīnisko palīdzību 
vai ar ģimenes ārsta norīkojumu vai 
bez tā dosies uz tuvāko neatliekamās 
palīdzības punktu – slimnīcu. “Mēs 
ejam uz to, ka pacientiem vairāk 
palīdzība tiek sniegta ambulatori, pie 
ģimenes ārstiem, un mazāk cilvēku 
tiek bez vajadzības likti slimnīcā,” 
sacīja ministre.

Kuldīgas slimnīca taps 
par atbalsta slimnīcu
Plānotā reforma paredz, ka Kul-

dīgā tāpat kā Talsos būs atbalsta 
slimnīca, skaidri definējot, ka šajās 
slimnīcās piestās neatliekamās 
palīdzības brigāde un pacientiem 
sniegs palīdzību visu diennakti. 
Valstiskā līmenī būs noteikts, kādi 
ārsti speciālisti katrā slimnīcā būs 
pieejami, jo tās varēs specializēties 
kādā jomā. Piemēram, Kuldīgā 

varētu attīstīt rehabilitācijas pakal-
pojumu sniegšanu pacientiem visā 
Kurzemē. “Ļoti iepriecina Kuldīgas 
rehabilitācijas centrs, kur tiek snieg-
ta palīdzība pacientiem ar dažādām 
saslimšanām pēc akūtās fāzes un 
atjaunotas darbaspējas – gan insulta 
pacientiem, gan balsta – kustību 
slimību pacientiem,” pauda A. 
Čakša. Ministre rosināja slimnīcas 
un arī pašvaldības vadībai domāt 
par sadarbības iespējām ar kaimiņu 
slimnīcām.

Brauc dzemdēt arī no 
rīgas
Izprotot, ka Kuldīgas slimnīcai 

ļoti svarīgs ir jautājums par dzem-
dību nodaļas pastāvēšanu, ministre 
uzsvēra, ka negrasās slēgt šo nodaļu. 
Arī dzemdību nodaļām visā Latvijā 
noteiks skaidrus kvalitātes kritēri-
jus, ko slimnīcām būs jāievēro, lai 

valstī kopumā uzlabotu rūpes par 
topošo māmiņu un viņu mazuļu 
veselību. “Redzot, cik tas ir būtiski 
iedzīvotājiem, ar slimnīcas vadību 
ir pārrunāts, ka ir svarīgi ievērot 
kvalitātes kritērijus dzemdību palī-
dzībā, lai visi pacienti justos droši,” 

teica A. Čakša. Viņa arī norādīja, ka 
ir dzirdējusi labas atsauksmes par 
Kuldīgas dzemdību nodaļu un zina, 
ka ir ģimenes, kuras speciāli brauc 
pat no Rīgas uz Kuldīgu, jo vēlas, 
lai viņu mazulis nāk pasaulē tieši 
Kuldīgas slimnīcā.

Cenšas gādāt atalgojuma 
palielināšanu
Slimnīcas darbinieki vēlējās uz-

zināt, vai tuvākajā nākotnē var gaidīt 
izmaiņas mediķu atalgojumā. “Kad 
runā par reformu, parasti saka, ka 

atalgojums nevar būt reformas mērķis. 
Taču, ja pajautā nozarei, tad tur strādā-
jošie norāda – viņi sagaida, lai darbs 
beidzot tiktu novērtēts ar atbilstošu 
samaksu,” sacīja A. Čakša, uzsverot, 
ka cenšas gādāt, lai mediķu atalgojums 
palielinātos. Ministre sacīja, ka viņas 

mērķis ir nākamajā gadā nozarei plā-
noto finansējuma pieaugumu novirzīt 
tieši personāla atalgojumam.

Dzīvokļi jaunajiem 
speciālistiem
Kuldīgas novada Domes priekšsē-

dētāja Inga Bērziņa vizītes noslēgu-
mā pateicās ministrei par Kuldīgas 
apmeklējumu un tikšanos ar slimnī-
cas darbiniekiem, kuri šo viesošanos 
bija ļoti gaidījuši. I. Bērziņa uzsvēra, 
ka kopā ar slimnīcas vadību turpinās 
darbu slimnīcas pilnveidošanā un 
ņems vērā ministres rosināto jautāju-
mu par sadarbības iespējām reģionā. 
Pašvaldība arī cer palīdzēt slimnīcai 
piesaistīt jaunus speciālistus, remon-
tējot dzīvokļus un ierādot jaunajiem 
ārstiem dzīvojamo platību.

KrISTĪnES DuĻBInSKaS, 
mārketinga un sabiedrisko attiecību 

nodaļas vadītājas, teksts un foto

Ministrija uzteic slimnīcas darbu

ministre sacīja, ka viņas mērķis ir 
nākamajā gadā veselības aprūpes nozarei 
plānoto finansējuma pieaugumu novirzīt 
galvenokārt tieši personāla atalgojumam.

a. Čakša par Kuldīgas slimnīcas dzemdību nodaļu dzirdējusi vien labas atsauksmes un pauda, 
ka šo nodaļu negrasās slēgt.

Kuldīgas veselības centrā veselības ministre anda Čakša atzinīgi novērtēja ģimenes ārstu un ārstu speciālistu 
kopprakses.

“Slimnīca būs. jautājums ir par to, kādu 
pakalpojumu saturu tā sniegs un cik daudz 
speciālistu būs neatliekamajā palīdzībā.”

rendā skola būs
24. februārī 18.00 Rendas kultū-
ras namā uz tikšanos ar Kuldīgas 
novada Domes vadību aicināti 
Kuldīgas 2. vidusskolas Rendas 
filiāles audzēkņu – sākumskolēnu 
un pirmsskolas grupu – vecāki 
un pārējie interesenti, lai kliedētu 
satraukumu par skolas un pirms-
skolas grupu turpmāko darbu.

14. februārī pašvaldībā tika sa-
ņemta atklāta vēstule, kurā rendenieki 
rosina skaidrot izglītības iestādes 
turpmāko nākotni. Kuldīgas novada 
Domes priekšsēdētāja Inga Bērziņa 
pateicas Rendas iedzīvotājiem par ak-
tivitāti un interesi par pagastā notie-
košo. “Man ir prieks, ka rendenieki ir 
savas dzīvesvietas patrioti un viņiem 

rūp, kāda būs Rendas turpmākā nā-
kotne. Kā jau teicu vecāku pārstāvim, 
kurš bija pie manis atnācis uz sarunu, 
pašvaldības darba kārtībā nav jautāju-
ma par skolas un pirmsskolas grupu 
likvidēšanu. Aicinu visus uz sapulci, 
lai pārrunātu aktuālos jautājumus. 
Ikvienā situācijā ir iespējams atrast ri-
sinājumu,” pārliecināta ir I. Bērziņa.

Kuldīgā uzsākta ielu slaucīša-
na, savācot ziemā pretslīdes 
apstrādei izmantotās smiltis, kā 
arī salabotas pirmās avārijas 
bedrītes, kas parādījušās ielās, 
nokūstot sniegam un nākot silta-
jam laikam.

Ziemas sezonā atkarībā no gaisa 
temperatūras ielas Kuldīgā tiek ap-
strādātas ar smilts, smilts un tehniskās 
sāls vai tehniskās sāls pretslīdes maisī-
jumu. Kad sniegs nokūst, ielu apstrādē 
izmantotās smiltis tiek savāktas un 
nogādātas SIA “Kuldīgas komunālie 
pakalpojumi” materiālu atbērtnē.

Aicinām kuldīdzniekus būt sapro-
tošiem, jo ielu slaucīšanas laikā tās var 
putēt. Turklāt laikā, kad vēl aizvien 
piesalst un ir mīnuss grādi, ielu slaukā-
mo mašīnu nedrīkst uzpildīt ar ūdeni, 
kas mazinātu putekļainību. Uzpildot 
mašīnu ar ūdeni, pastāv risks, ka tā 
var aizsalt, līdz ar to sabojājot vērtīgo 
tehniku.

Pavisam drīz tiks sākta arī trotuāru 
attīrīšana no ziemā sabērtās smilts, kas 

Slauka ielas un labo bedrītes

kalpoja kā pretslīdes materiāls.
SIA “Kuldīgas komunālie pakal-

pojumi” salabojuši pirmās avārijas 
bedrītes Kuldīgā, kas izveidojušās, 
nokūstot sniegam un laikam kļūstot 
siltākam. Bedrītes aizdarītas Mucenie-
ku, Jelgavas, Planīcas un Aizputes ielā.

Plašāka informācija www.kkp.lv.

anITa ZVInGuLE, 
SIa “Kuldīgas komunālie 

pakalpojumi” sabiedrisko attiecību 
speciāliste  

KaSPara POrIĶa foto

SIa “Kuldīgas komunālie pakalpojumi” darbinieki novāc ziemā ielu pretslīdes 
apstrādei izmantotās smiltis.

KuLDĪGaS nOVaDa PašVaLDĪBa 
saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likumu 

pārdod mutiskā izsolē 
ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu – 

starpgabalu jura mātera ielā 2a, Kuldīgā, 
Kuldīgas novadā, kadastra Nr. 62010240150.

Īpašuma sastāvs: zemesgabals ar kadastra apzīmējumu 62010240150, 
kopējā platība 415 m2.

Nosacītā cena 660 EUR, drošības nauda 66 EUR, reģistrācijas maksa 15 EUR, 
izsoles solis 66 EUR. Izsole notiks Kuldīgas novada pašvaldības mazajā zālē 

Baznīcas ielā 1, Kuldīgā, 2017. gada 27. martā plkst. 13.30. 
Dalībnieku reģistrācija no sludinājuma publicēšanas dienas 

līdz 2017. gada 24. martam 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.
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Piedāvā apsaimniekojamas teritorijas 
zāles pļaušanai un zemes apstrādei

Kuldīgas novada pašvaldība piedā-
vā interesentiem apsaimniekojamas 
teritorijas zāles pļaušanai un zemes 
apstrādei Kuldīgā. 

Ar šīm teritorijām un nosacījumiem to 
apsaimniekošanai iespējams iepazīties Kul-
dīgas novada pašvaldības mājaslapā www.
kuldiga.lv sadaļā “Pašvaldība”, “Nekusta-
mais īpašums”.

Interesenti aicināti iesniegt pašvaldībai 
iesniegumu, nogādājot to Kuldīgas novada 
pašvaldības Nekustamo īpašumu nodaļā 

Kuldīgā, Pilsētas laukumā 2, 1. stāvā vai 
Kuldīgas novada pašvaldības klientu ap-
kalpošanas centrā Kuldīgā, Baznīcas ielā 
1. Iesniegumu var iesniegt arī elektroniski, 
izmantojot platformu www.latvija.lv.

Teritoriju nodošana apsaimniekošanā 
notiek atbilstoši Kuldīgas novada Domes 
2016. gada 27. oktobra lēmumam “Par te-
ritorijām Kuldīgas pilsētā, kas nododamas 
apsaimniekošanā”.

KrISTĪnE DuĻBInSKa, 
mārketinga un sabiedrisko attiecību 

nodaļas vadītāja

Būvniecības komisijā 2017. gada janvārī lemtais
akceptētās būvniecības ieceru dokumentācijas 
Objekta nosaukums Adrese Dokumentācijas veids
Elektroapgādes pieslēgums  “Jaunsāti”, Padures pagastā Tehniskā shēma 
Elektriskā apgaismojuma izbūve V.Plūdoņa Kuldīgas ģim-
nāzijas basketbola un vingrošanas laukumiem Piltenes ielā 25, Kuldīgā Tehniskā shēma 

Kuldīgas pārtikas tirgus paviljona vienkāršotā atjaunošana 
un telpu pārbūve Aizputes ielā 2A, Kuldīgā Apliecinājuma karte

Transformatoru ēkas STP-7420 nojaukšana Ēdoles pagastā, Kuldīgas novadā Paskaidrojuma raksts 
Saimniecības ēkas pārbūve  “Lejastiezumi”, Rendas pagastā Būvprojekts 
Pirts  “Būvnieki”, Laidu pagastā Būvprojekts
Dīķis  “Luņi”, Snēpeles pagastā Paskaidrojuma raksts 
Dzīvojamā māja  “Vāveres”, Kurmāles pagastā Būvprojekts 
Rūpnieciski izgatavota kioska novietošana Pilsētas laukumā 7A, Kuldīgā Paskaidrojuma raksts
Teritorijas labiekārtošana Pilsētas laukumā 7A, Kuldīgā Paskaidrojuma raksts
Dzīvokļa vienkāršotā atjaunošana Jelgavas ielā 1-3, Kuldīgā Apliecinājuma karte
Pirts un dīķis  “Sviriņi”, Rendas pagastā Būvprojekts 
Bēniņu pārbūve par noliktavu 1905. gada ielā 1, Kuldīgā Būvprojekts minimālā sastāvā
Stiegrošanas ceha pārbūve par skaidu pārstrādes cehu, 
gatavās produkcijas cietēšanas cehs Krauļu ielā 4, Kuldīgā Būvprojekts minimālā sastāvā

Garāžas pārbūve par katlumāju, žāvētava un sūkņu mājas 
nojaukšana Krauļu ielā 4, Kuldīgā Būvprojekts minimālā sastāvā

Katlumājas pārbūve par apaļkoku pārstrādes cehu Krauļu ielā 4, Kuldīgā Būvprojekts minimālā sastāvā
Lauksaimniecības produkcijas noliktava „Pekas”, Kurmāles pagastā Būvprojekts 

Izdotās būvatļaujas 
Objekta nosaukums Adrese
Saimniecības ēkas pārbūve “Lejastiezumi”, Rendas pagastā
Pirts “Būvnieki”, Laidu pagastā
Dzīvojamā māja “Vāveres”, Kurmāles pagastā
Pirts un dīķis “Sviriņi”, Rendas pagastā
Bēniņu pārbūve par noliktavu 1905. gada ielā 1, Kuldīgā
Stiegrošanas ceha pārbūve par skaidu pārstrādes cehu, gatavās produkcijas cietēšanas cehs Krauļu ielā 4, Kuldīgā
Garāžas pārbūve par katlumāju, žāvētava un sūkņu mājas nojaukšana Krauļu ielā 4, Kuldīgā
Katlumājas pārbūve par apaļkoku pārstrādes cehu Krauļu ielā 4, Kuldīgā
Lauksaimniecības produkcijas noliktava „Pekas”, Kurmāles pagastā

2016. gada janvārī ekspluatācijā pieņemtās būves
Nosaukums Adrese Pasūtītājs
Nojume Ganību ielā 20, Kuldīgā SIA “Diāna Kuldīga”
Dzīvojamā māja Rūpniecības ielā 19, Kuldīgā Ģirts Brencis
Saimniecības ēkas rekonstrukcija Dzelzceļa ielā 16, Kuldīgā Ineta Eglīte
Meliorācijas sistēma “Skrēģi”, Turlavas pagastā SIA “Skrēģi”

Bēniņu rekonstrukcija “Saules stari”, Pelču pagastā Pelču speciālā internātpamatsko-
la- attīstības centrs

Ēkas pārbūve ar funkcijas maiņu, 1. kārta Pils ielā 4, Kuldīgā SIA “Kuldīgas pils sarga nams”
Ražošanas ēka Meistaru ielā 1, Kuldīgā SIA “Stiga RM”

Publisko iepirkumu komisijā janvārī pieņemtie lēmumi
Iepirkuma priekšmets Lēmuma 

pieņ. dat. Uzvarētājs

Kuldīgas novada pašvaldības publicitātes nodro-
šināšana Kuldīgas novada reģionālajā drukātajā 
presē

05.01.2017. SIA “Jaunais kurzemnieks”; 22 690 EUR 
bez PVN

Autotransporta pakalpojumu nodrošināšana Kuldī-
gas novada Bērnu un jauniešu centra vajadzībām 
4. daļā

05.01.2017. SIA “Sabiedriskais autobuss”; 0,88 EUR 
bez PVN (par vienu km)

Nekustamo īpašumu vērtēšana Kuldīgas novada 
pašvaldības vajadzībām 05.01.2017.

SIA “Interbaltija” 1., 3. un 5. daļa; 50 EUR; 
70 EUR un 120 EUR bez PVN (par vienu 
vienību);
SIA “Eiroeksperts” 2.  un 6. daļa; 79 EUR 
un 59 EUR bez PVN (par vienu vienību)

Nekustamo īpašumu vērtēšana Kuldīgas novada 
pašvaldības vajadzībām 4. daļā 20.01.2017. SIA “Vindeks” 4. daļa; 150 EUR bez PVN 

(par vienu vienību)

PaZIņOjumS Par KaSES SLēGšanu
ar 2017. gada 1. jūliju tiks slēgta SIa “Kuldīgas siltumtīkli” norēķinu kase Lapegļu ielā 8, Kuldīgā.
Apmaksāt uzņēmuma sniegtos pakalpojumus bez papildus komisijas maksas var internetbankā.
Banku konti:
AS “SEB banka” LV51UNLA0011000206802;
AS “Swedbank” LV03HABA0551008541298;
AS “Citadele banka” LV29PARX0012479000001;
AS “DNB banka” LV44RIKO0002013002968.
Savukārt par papildus komisijas maksu rēķinus skaidrā naudā var apmaksāt VAS “Latvijas Pasts”, veikalā “Maxima” 
un AS “NORVIK BANKA”.
Apmaksājot rēķinus, jānorāda abonenta numurs, rēķina numurs un adrese.
Neskaidrību gadījumā zvanīt pa tālruni 63350289 vai 63323721.

No šī gada veiktas izmaiņas licencētās makšķe-
rēšanas organizēšanā Ventā Kuldīgas adminis-
tratīvajā teritorijā. Līdz šim licencēto mak-
šķerēšanu organizēja SIA “Kurzemes cope”, 
taču no šī gada to organizē Kuldīgas novada 
pašvaldība.

Šobrīd notiek nolikumā veikto izmaiņu saskaņo-
šana Zemkopības ministrijā, Valsts vides dienestā, 
Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides 
zinātniskajā institūtā “Bior” un Dabas aizsardzības 
pārvaldē. Pēc saskaņošanas saistošos noteikumus 
nodos apstiprināšanai deputātiem Domes sēdē un 
VARAM. Attīstības pārvaldes vadītājs Gints Preiss 
prognozē, ka jaunā licencētās makšķerēšanas kārtība 
tiks uzsākta marta beigās, aprīļa sākumā. Kamēr 
nav spēkā licencētās makšķerēšanas jaunā kārtība, 
Ventā drīkst makšķerēt saskaņā ar vispārējo mak-
šķerēšanas kārtību pēc MK noteikumiem Nr. 800, 
t. i. 200 metrus virs Ventas rumbas un 500 metrus 
lejpus Ventas rumbai makšķerēt nav atļauts. Pārējā 
teritorijā spēkā ir vispārējie noteikumi.

Kādas būs makšķerēšanas zonas?
Licencētās makšķerēšanas posms pēc izmaiņu 

saskaņošanas paliks nemainīgs abos Ventas upes 
krastos – no vecā Ventas tilta 100 metrus augšup 
pa straumi noteikta A zona, bet no vecā Ventas tilta 
lejup pa straumi līdz Abavas ietekai Ventā – B zona. 
Katrai zonai noteikti savu licenču veidi. “A zonā 
paredzēts ierobežotāks licenču skaits, jo starp tiltu 
un rumbu migrācijas laikā ir lielākā zivju koncen-
trācija,” informēja G. Preiss.

atvieglojumi licenču izsniegšanā
Licences iedalās: vienas dienas, nedēļas no-

gales vai sezonu (ziemas – pavasara un vasaras 
– rudens) licence. Līdz ar noteiktajām izmaiņām 
paredzēti vairāki atvieglojumi licenču izsniegšanā 
personām, kuras vecākas par 65 gadiem, jauniešiem 
līdz 16 gadu vecumam, personām ar invaliditāti, 
politiski represētām personām, trūcīgiem vai maz-
nodrošinātiem Kuldīgas novada iedzīvotājiem, kā 

arī Ventas upes B zonas posma pieguļošo krasta 
zemju īpašniekiem un viņu ģimenes locekļiem. 
Iepriekš minētajām personām, uzrādot attiecīgos 
dokumentus, būs pieejamas gada bezmaksas licen-
ces licencētās makšķerēšanas zonā B. Tās varēs 
saņemt Kuldīgas novada pašvaldībā, kā arī Rumbas 
un Padures pagasta pārvaldē.

Licenču iegāde
Lielākās izmaiņas paredzētas maksas licenču 

iegādē. LR pilsoņi tās varēs iegādāties interneta 
vietnē www.e-pakalpojumi.lv sadaļā “Makšķe-
rēšana”, izvēloties logu “e-loms makšķerēšanas 
licenču iegāde”. “Šim pakalpojumam, manuprāt, 
ir savi ieguvumi,” atzina G.  Preiss. “Pirmkārt šo 
licenci varēs iegādāties jebkurā sev ērtā laikā un 
vietā.” Internetā iegādātās licences tiks ģenerētas ar 
unikālu kodu. Pircējs informāciju par licenci saņems 
e-pastā vai telefonā, tādējādi to būs iespēja uzrādīt 
inspektoram, atrodoties upes krastā. Vēl viens 
ieguvums, ko min Preiss, ir atskaišu iesniegšana 
elektroniskā veidā. “Iepriekš daļa makšķernieku 
savlaicīgi nenodeva atskaites, taču vietnē e-pa-
kalpojumi.lv to varēs ērti izdarīt. Personām, kuras 
atskaiti nebūs nodevušas, liegs iespēju tekošajā un 
nākamajā kalendārajā gadā iegādāties licenci. Tas 
disciplinēs makšķerniekus,” viņš papildināja. Jo 
precīzākas ir iesniegtās makšķernieku atskaites, jo 
vieglāk un detalizētāk veikt pētniecību attiecīgajām 
vides iestādēm par zivju populāciju.

Ārvalstu makšķernieki licences varēs iegādāties 
SIA “Rietumu nafta” uzpildes stacijā visu diennakti.

Jautāts par licenču limitu, Preiss pastāstīja, ka 
gada licences, kuras izsniegs bez maksas kā atvieg-
lojumu, būs bez limita. Savukārt maksas licencēm 
noteiks dienas un sezonas limitu. Atsevišķiem 
licenču veidiem nedaudz mainīsies maksa.

Ar nolikumu pēc tā apstiprināšanas varēs ie-
pazīties vietnē www.kuldiga.lv, kā arī “Kuldīgas 
Novada Vēstīs”.

SIGnETa LaPIņa, 
sabiedrisko attiecību speciāliste

Veiktas izmaiņas licencētai makšķerēšanai Ventā
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Beigusies pirmā Kuldīgas 
Galvenās bibliotēkas organizētā 
lasīšanas veicināšanas aktivitā-
te/konkurss “Lasītkāre”, kurā 
iesaistījās novada jaunieši no 13 
gadiem un mentori.

Pirmajā pilotprojektā paši “La-
sītkārākie” bija – Gustavs Nolle (14 
gadi, Kuldīgas Centra vidusskola, 
literatūras skolotāja Alda Januša), 
Laura Balandiņa (17 gadi, Kuldīgas 
2. vidusskola, literatūras skolotāja 
Anda Svilpe) un Sandra Laizāne (18 
gadi, Kuldīgas Centra vidusskola, 
literatūras skolotāja Ilze Roberta). 
Šie laureāti kļūs par nākamā mācību 
gada projekta vēstnešiem.

Projekts aizsākās pērnā gada ok-
tobrī, jauniešiem piedāvājot izlasīt 
12 grāmatas, kuras sadalītas trīs ko-
pās. Katra kopa – viena mentora pār-
raudzībā. Kuldīgas novada Domes 
izpilddirektore Ilze Dambīte-Dam-
berga bija kopas “Prieks” mentore, 
uzņēmējs Roalds Cinis pārstāvēja 
kopu “Jūti?”, bet mācītājs Mārtiņš 
Burke-Burkevics – kopu “Domā”.

Lasot grāmatas, jaunieši tikās ar 

mentoriem, rakstīja eseju “Satikt 
sevi grāmatā” un iesaistījās diskusijā 
“Grāmata Tev”, kurā piedalījās arī 
projekta mentori, eseju autori, Kul-
dīgas novada Domes priekšsēdētāja 
Inga Bērziņa, Kuldīgas Galvenās 
bibliotēkas vadītāja Laima Ostele 
un Bērnu literatūras centra vadītāja 
Inga Brūvere. No 17 eseju autoriem 
mentori izvēlējās trīs “Lasītkāres” 
laureātus. Viņi kopā ar saviem 
mentoriem vakariņos restorānā 
“Goldingen Room”. Visu eseju au-
tori saņēma ceļazīmi uz Latvijas 
Nacionālo bibliotēku. Braucienu or-
ganizē Kuldīgas Galvenā bibliotēka 
sadarbībā ar Kuldīgas novada Domi.

Projekta dalībniece Elīza Jansone 
teikusi: “Lasīt nenozīmē tikai vērpt 
kopā burtus. Lasīšana dod iespēju 
atrasties citā vietā, laikā, redzēt 
un piedzīvot nezināmo. Šī burvīgā 
nodarbe dod vaļu fantāzijai, palīdz 
izprast dažādus cilvēkus un situā-
cijas, kā arī atklāj milzīgo valodas 
krājumu un, nenoliedzami, palīdz 
izprast valodas sarežģītos līkločus 
un gramatiku. Tas paplašina redzes-
loku un ļauj piedzīvot visdažādākās 

15. februārī visā Latvijā noti-
ka Ēnu diena, un arī Kuldīgas 
novada Domē dažādus speciālis-
tus “ēnot” bija ieradušies vairāk 
nekā 30 novada skolu audzēkņu.

Kuldīgas novada Domes priekš-
sēdētāju Ingu Bērziņu “ēnoja” trīs 3. 
klases un viena 5. klases skolniece. 
Priekšsēdētāja atzina, ka mazās 
“ēnas” ļoti labi spēja iejusties gan 
procesā, gan iestādē kopumā: “Kā 
katru gadu bija arī kāds, kurš par 
prieku mums visiem vēlējās kļūt 
par mēru un iesēdās viņa krēslā. Tas 
rada pārliecību, ka nākotnē viss būs 
labās rokās!”

Lielāko interesi “ēnas” šogad 
izrādīja par arhitekta profesiju. 
Pašvaldības arhitektu darba ikdienu 
izzināt bija ieradušies 15 jaunie-
ši no dažādām novada skolām. 
Būvniecības nodaļas vadītāja Jana 
Jākobsone pastāstīja, ka speciālisti 
iepazīstinājuši jaunos interesentus ar 
arhitektu pienākumiem, ar to, kā top 
projekti un kā vispār iegūt arhitekta 
profesiju. “Stāstot teorētiski par 
procesiem, rādījām arī peldbaseina 
objektu un runājām par tā tapšanu 
praktiski,” sacīja J. Jākobsone.  Viņa 
gan piebilda, ka jauniešu interese 
bijusi dažāda. “Bija tādi, kas uzma-
nīgi klausījās un uzdeva jautājumus, 
taču bija arī tādi, kuriem intereses 
nebija. Uz manu jautājumu, kāpēc 
izvēlējušies “ēnot” arhitektus, jau-
nieši atbildēt nevarēja, tāpēc vēlos 
ierosināt turpmākajās Ēnu dienās 
pašiem jauniešiem padomāt un 
saprast, kāpēc izvēlas “ēnot” kādas 
profesijas pārstāvi,” viņa rosināja.

Sešas “ēnas” viesojās arī pašval-
dības Informācijas un tehnoloģiju 
nodaļā. Šo speciālistu pārraudzībā 
ikdienā ir visa novada pašvaldības 
iestāžu informācijas sistēma – da-

“Ēnas” Kuldīgas novada Domē

tori, interneta savienojumi un citi 
būtiski tehniskie jautājumi. Nodaļas 
vadītājs Normunds Ķīvītis: “Šogad 
Domes IT nodaļā viesojās seši ie-
interesēti un zinoši skolēni. Līdz ar 
tehnoloģiju straujo attīstību pasaulē 
arī jaunieši kļūst arvien zinošāki. 
Varētu teikt, ka dzīve viņus piespiež 
sekot līdzi tendencēm. Jauniešu 
zināšanas ir daudzpusīgas.”

Kuldīgas novada Dome Ēnu 
dienas projektā piedalās jau vairākus 
gadus. Tas jauniešiem dod iespēju 
labāk izprast nākotnes karjeras izvē-

li, kā arī speciālistu pienākumus un 
pašvaldības darbu kopumā. Arī paši 
jaunieši priecājas par šādu iespēju un 
atzinīgi vērtē iegūtās zināšanas. Elza 
Elīna Kļava no Kuldīgas Mākslas un 
humanitāro zinību vidusskolas 9. 
klases uzskata, ka Ēnu diena kā ideja 
ir ļoti laba, jo sniedz iespēju izzināt 
sev interesējošas profesijas ikdie-
nu. “Es šogad pirmo reizi “ēnoju” 
kādu pašvaldības pārstāvi. Nemaz 
nezināju, ko īsti dara pašvaldība, 
par ko atbild, ko pārvalda. Neesmu 
arī pārliecināta par to, vai citi mana 

vecuma un jaunāki bērni pietieka-
mi daudz zina. “Ēnot” pašvaldības 
speciālistus es ieteiktu tiem, kuri 
saka, ka nekas Kuldīgā nenotiek un 
tamlīdzīgi, jo šeit tiešām var redzēt, 
kā “lietas tiek bīdītas”, lai Kuldīga 
kļūtu krāšņāka un labāka visiem – 
gan iedzīvotājiem, gan tūristiem, 
gan biznesmeņiem,” sacīja skolnie-
ce. Meitene secinājusi, ka jebkurā 
attīstošā jomā nepieciešami cilvēki 
ar jaunām un svaigām idejām, tāpēc 
Ēnu dienā ir iespēja ieinteresēt sko-
lēnus izvēlēties kādu konkrētu pro-

fesiju, kas nākotnē viņus iedvesmotu 
novadā veidot uzņēmumus, kļūt par 
vadītājiem un ienest jaunas dvesmas.

Ēnu diena ir pasaulē atpazīstama 
un atzīta “Junior Achievement” 
karjeras izglītības programma 1.–12. 
klašu skolēniem, kuras laikā skolēni 
apmeklē kādu darbavietu un 4–6 
stundas vēro interesējošās profesijas 
pārstāvja darba ikdienu.

SIGnETaS LaPIņaS, 
sabiedrisko attiecību speciālistes, 

teksts un foto

Kuldīgas novada Domē šogad priekšsēdētāju un speciālistus “ēnoja” vairāk nekā 30 skolēnu.

Beidzies pirmais pilotprojekts “Lasītkāre”

Pilotpro-
jekta “La-

sītkāre” 
jaunieši 
un viņu 

mentori. 

emocijas.”
Projekta mērķis bija atklāt jaunie-

šiem grāmatas, kurās ir aizrautība, 
realitāte, kas mijas ar krāšņu izdomu, 
notikumi, kuri jāizdzīvo, mirkļi, kuri 

jāizjūt, stāsts, kurš domās neatlaiž. 
Projekts jauniešiem dāvāja iespēju 
satikt arī spilgtas Kuldīgas personības.

Pilotprojektu organizēja Kuldī-
gas Galvenā bibliotēka, projekta 

idejas autore ir bibliotekāre Kristīne 
Šimpermane.

SIGnETa LaPIņa, 
sabiedrisko attiecību speciāliste

Publicitātes foto

Sociālajā dienestā notiks informatīvs seminārs 
24. februārī no 10.00 līdz 12.00 Kuldīgas novada pašval-

dības aģentūras “Sociālais dienests” telpās (Dzirnavu ielā 
9) notiks informatīvais seminārs, uz kuru aicināti Kuldīgas 
novada iedzīvotāji, nevalstisko organizāciju pārstāvji un citi 

interesenti.
Seminārā būs iespēja uzzināt par pašvaldības sociālā die-

nesta uzdevumiem un Latvijas Zemessardzes funkcijām un 
iespējām, jo seminārā piedalīsies arī Zemessardzes 45. no-

drošinājuma bataljona pārstāvis.
Laipni aicināti visi interesenti!

anDa šLaKOrCIņa,
P/a “Sociālais dienests” vadītājas vietniece 
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Kuldīgas novada pašvaldība in-
formē iedzīvotājus par projekta 
“Antropogēnās slodzes samazi-
nāšana dabas liegumā “Ventas 
ieleja”, veidojot kvalitatīvu tūris-
ma un dabas izziņas infrastruk-
tūras tīklu” būvniecības iecerēm.

Projekta ietvaros īstenos četras 
būvniecības ieceres – labiekārtos 
Mārtiņsalas peldvietu, izveidos 
divas takas un skatu torni ar trošu 
ceļu pāri Ventai. 

Paplašinās mārtiņsalas 
peldvietu
Mārtiņsalas peldvieta atrodas 

īpaši aizsargājamā dabas teritorijā; 
labiekārtošanas mērķis ir informēt 
apmeklētājus par dabas vērtībām, 
popularizēt aktīvu un veselīgu 
dzīvesveidu, izveidojot veselības 
maršrutu un izmantojot aktīvās atpū-
tas infrastruktūru. Projektā veiktais 
labiekārtojums paplašinās rekreāci-
jas zonu un optimizēs apmeklētāju 
plūsmu, kas palīdzēs saglabāt dabas 
vērtības. Mārtiņsalā šobrīd atrodas 
glābšanas stacija, pludmale, rotaļu 
pilsētiņa, kas ir stipri nolietotā 
stāvoklī, ģērbtuves, soliņi un ve-
lonovietnes, kā arī piknika vieta. 
Pludmali papildinās ar smiltīm, ie-
rīkos papildus informatīvos stendus 
par aktivitātēm sporta un atpūtas 
laukumos un materiālu par peldvietu 
un veselīga maršruta aktivitātēm. 
Arī piknika laukumu papildinās ar 
galdiem, soliem, atkritumu urnām 
un velonovietnēm; izveidos vēl 
vienu volejbola laukumu. Bērnu 
rotaļu laukumu plānots nomainīt pret 
jaunu multifunkcionālu – ar slīd-
kalniņu, šūpolēm un kāpelējamiem 
elementiem. Laukumā paredzēti arī 
brīvdabas vingrošanas elementi, kas 
attīsta līdzsvaru un dažādas muskuļu 
grupas.

Projekts ar četrām būvniecības iecerēm

Ierīkos ainaviskas pastaigu 
takas gar Ventu
Ventas kreisajā krastā izveidos 

divas pastaigu takas. Viena būs 
1127 metrus gara no Pils ielas 8 līdz 
Rūpniecības un Vienības ielas noejai 
pie Ventas, Kuldīgā. Takas sākumā 
paredzēts izbūvēt skatu laukumu 
ar margu, tur varēs baudīt klusumu 
un upes ielejas ainavu – Ventu un 
ūdenskritumu. Savukārt otra pastai-
gu taka plānota no Rūpniecības uz 
Vienības ielas noejas pie Ventas līdz 
Kuldīgas jaunajam tiltam. Šīs takas 
garums būs 1232 metri. Pastaigu 
takas noslēgumā būs izbūvēts skatu 
laukums uz dabas ainavu – Ventu 
un jauno tiltu. Abu taku malās lab- 
iekārtos atpūtas vietas ar soliņiem 
un atkritumu urnām.

Skatu tornis un trošu ceļš
Lielākā būvniecība plānota Pār-

ventas parka teritorijā. Tur sliesies 
24,58 metru augsts skatu tornis ar 
trošu ceļu pāri Ventai. Trošu nobrau-
ciens būs no 6,54 metru augstuma. 

Starpposma punkts paredzēts Ventas 
labajā krastā un turpināsies līdz 
Pārventas parka kreisā krasta gravai. 
Šāds trošu nobrauciens paver plašā-
ku skatu uz Ventas rumbu un Kul-
dīgas ķieģeļu tiltu. Torņa vizuālais 
veidols veidots, balstoties uz esošo 
reljefu un iekļaušanos tajā kā zemes 
un dabas virsmas sastāvdaļai. Tas it 
kā izaug no uzkalna un kļūst par to. 
Celtne sāksies ar pandusa apjomu 
un, pamazām vijoties uz augšu, 
pāraugs tornī, kas turpina dabā tik 
raksturīgo dinamiskumu. 

Iedzīvotāji  aicināti uz informē-
šanas pasākumu ar plānotu būvnie-
cības ieceres prezentāciju 6. martā 
16.00 Kuldīgas novada Domē, 
Baznīcas ielā 1.

Mārtiņsalas rekreācijas zonas 
renovāciju un paplašināšanu Kuldī-
gas novada pašvaldība plāno veikt 
pirms projekta apstiprinājuma, lai 
līdz peldsezonas atklāšanai darbi 
būtu pabeigti. Savukārt pārējo ieceru 
realizēšanu uzsāks tikai pēc finansē-
juma piešķiršanas, t.i., šī gada aprīlī.

Lai realizētu projektu, paredzēts 
izcirst 50 kokus (32 papeles, trīs 
alkšņus, piecus parastos pīlādžus, 
vienu parasto apsi, vienu vilkābeli, 
četras kļavas, divus ķiršus, vienu 
blīgznu, vienu bērzu). Iedzīvotāji 
aicināti uz publisko apspriešanu par 
šo koku izciršanu līdz 27. februārim. 
Publiskās apspriešanas aptaujas 
anketas pieejamas www.kuldiga.
lv, kā arī Kuldīgas novada Domē, 
Baznīcas ielā 1.

Sabiedrības informēšana no-
tiek saskaņā ar Ministru kabineta 
noteikumiem Nr. 529 (Ēku būvno-
teikumi). Būvatļauja būvniecības 
iecerei “Skatu tornis ar trošu ceļu 
pāri Ventas upei, Kuldīgā” Nr. 
BIS-BV-4.2.-2017-14 (2670/8.6.1.) 
izdota 06.01.2017.

Kuldīgas novada pašvaldība 
2017. gada 6. janvārī saskaņā ar 
Kuldīgas novada Domes lēmumu 
Nr. 62 (22.12.2016.) iesniedza Ei-
ropas Reģionālās attīstības fonda 
līdzfinansējuma piesaistei projekta 
pieteikumu “Antropogēnās slodzes 

samazināšana dabas liegumā “Ven-
tas ieleja”, veidojot kvalitatīvu tūris-
ma un dabas izziņas infrastruktūras 
tīklu” ar kopējām izmaksām 588 
235,29 EUR. Plānotais Eiropas Re-
ģionālās attīstības fonda līdzfinansē-
jums ir 500 000 EUR, pašvaldības lī-
dzfinansējums –  70 588,23 EUR un 
valsts budžeta dotācija –  17 647,05 
EUR. Ja projektu apstiprinās, Kul-
dīgas novada pašvaldība tā priekšfi-
nansēšanai ņems 588 235,29 EUR 
aizņēmumu Valsts kasē.

Pastaigu taku projektu izstrādāja 
SIA “SNB projekti”, skatu torņa un 
trošu ceļa pār Ventu –  SIA “MAA-
JA” un SIA “Ežu tornis”, savukārt 
Mārtiņsalas peldvietas labiekārtoša-
nu – Aiga Tetere.

Kartogrāfiskais un vizuālais 
materiāls ar paskaidrojošo daļu 
apskatāms Kuldīgas novada paš-
valdībā, Baznīcas ielā 1, mājaslapā 
www.kuldiga.lv un sociālajos tīklos.

SIGnETa LaPIņa, 
sabiedrisko attiecību speciāliste

Sadarbojoties Kuldīgas novada 
muzeja ekspertei pētnieciskajā 
darbā Dainai Antoniškai un 
māksliniecei, dizainerei Katrīnai 
Vasiļevskai, atdzimis Kuldīgas 
pilsoņu saraksts no 1569. gada 
līdz 1889. gadam iespiestā un 
elektroniskā versijā.

Grāmatu “Kuldīgas pilsoņu sa-
raksts no 1569. gada līdz 1889. 
gadam” elektroniskā versijā var 
apskatīt ikviens interesents Kuldīgas 
Galvenās bibliotēkas mājaslapā, 
sadaļā “Novadpētniecība”; tā pie-
ejama arī bibliotēkas elektroniskajā 
kopkatalogā (PDF formātā). Bib-
liotēkas darbinieki cer, ka nākotnē 
elektroniskās versijas grāmatā varēs 
meklēt arī konkrētus uzvārdus vai 
citus atslēgvārdus. Drukātā versijā 
izdotas vien divas grāmatas, kuras 
nodotas Kuldīgas novada muzeja un 
Vecā rātsnama rīcībā. 

Izdevums ar ļaudīm, kas dzīvojuši 
sen atpakaļ Kuldīgā, tapis jau 1909. 
gadā, kad to izdeva Oskars Štafen-

hāgens un Vilhelms Rēders. Autori 
informāciju apkopoja no vecākās pil-
sētas grāmatas, kurā aprakstītas Rīgas 
pilsētas tiesības, rātskungi no seniem 
laikiem, kā arī pilsoņu saraksts. Taču 
tas bijis nepietiekams. Izdevuma 
autori informāciju par pilsoņiem 
ieguvuši arī no daudzām baznīcu 
grāmatām, rātes protokoliem un kases 
grāmatām; atsevišķos dokumentos 
bijuši minēti arī Kuldīgas vācu 
pilsoņi, jo pastāvējuši līgumi starp 
vācu ordeni un pilsoņiem, kuriem 
piešķirti zemes gabali. “Grāmatā labi 
atspoguļota radniecība. Ja minētajam 
iedzīvotājam bijuši pēcteči, kuri 
dzīvojuši Kuldīgā, arī viņi norādīti 
grāmatā,” stāsta D. Antoniška.

Interesants ir arī stāsts par to, 
kā varēja kļūt par Kuldīgas pilsoni. 
Ierodoties Kuldīgā, bijis jāstājas 
rātes priekšā un jāuzrāda dzimšanas 
apliecība, ka cilvēks dzimis likumīgā 
laulībā un pieder pie kristīgās ticības. 
Ja tas bijis amatnieks, bija jāuzrāda 
meistara apliecība, lai pierādītu, ka iz-
gājis mācību un tiesīgs atvērt darbnīcu. 

Ja tas bija tirgotājs, bija jāuzrāda starta 
kapitāls, lai varētu uzsākt darbošanos. 
Jebkuram no Kuldīgas pilsoņu kandi-
dātiem bija jāuzrāda personīgie ieroči. 
Īpaši pievērsa uzmanību tam, lai tie ne-
būtu aizlienēti uz laiku. Vajadzēja būt 
šaujamierocim, pistolei un zobenam.

Lielākā daļa iedzīvotāju savulaik 
bijuši vācu tautības. 17. gadsimta 
pirmajā pusē Kuldīgā bija vislielā-
kais namu un iedzīvotāju skaits. Tad 
uzskaitīti 175 nami un apmēram 2000 
iedzīvotāju, no kuriem latvieši – vien 
apmēram 200.

“Šāda saraksta un grāmatas iz-
veidošana ir pirmais solis uz vēs-
turiskām liecībām, kas mūsos raisīs 
autentiskuma sajūtu. Ceru, ka grā-
matu varēs izmantot vēstures entu-
ziasti, vācbaltieši, pilsētas viesi, kuri 
meklēs senču pēdas,” atzina kultūras 
nodaļas vadītāja Dace Reinkopa.

2016. gadā Kuldīgas novada paš-
valdība īstenoja projektu “Grāmatas 
“Kuldīgas pilsoņu saraksts no 1569. 
gada līdz 1889. gadam” dizaina un 
maketa izstrāde”. Projekts tapis ar 

Vēlreiz izdod grāmatu, kurā meklēt senču pēdas

Kuldīgas novada pašvaldības, Valsts 
kultūrkapitāla fonda un Kurzemes 
kultūras programmas atbalstu.

SIGnETaS LaPIņaS,
 sabiedrisko attiecību speciālistes, 

teksts un foto

Kuldīgas novada pašvaldības kultūras nodaļas vadītāja Dace reinkopa uzsvēra 
grāmatas “Kuldīgas pilsoņu saraksts no 1569. gada līdz 1889. gadam” nozīmību ne 
vien pilsētai, bet ikvienam, kurš vēlas atrast dzimtas priekštečus.

aicina uz ikgadējām iedzīvotāju sapulcēm pagastos
Kuldīgas novada pagastu iedzīvotāji aicināti ap-
meklēt ikgadējās sapulces, kurās Kuldīgas novada 
Domes vadībai, Valsts policijas un SIA “Kuldīgas 
komunālie pakalpojumi” darbiniekiem, kā arī citu 
nozaru pārstāvjiem varēs uzdot visus interesējošos 
un neskaidros jautājumus.

SApuLceS NoTIKS:
24. februārī 18.00 – Rendas kultūras namā;
14. martā 18.00 – Rumbas pagasta Ventas ciema “Bukaišos”;
20. martā 17.00 – Pelču pagasta pārvaldē;
27. martā 17.00 – Snēpeles tautas namā;
28. martā 15.00 – Vārmes jauniešu centrā;
29. martā 12.00 – Gudenieku pagasta pārvaldē;

3. aprīlī 17.00 – Ēdoles kultūras namā;
5. aprīlī 16.00 – Īvandes muižā;
10. aprīlī 17.00 – Padures pagasta pārvaldē;
12. aprīlī 18.00 – Turlavas tautas namā;
18. aprīlī 15.00 – Laidu pilī;
20. aprīlī 17.00 – Kabiles tautas namā “Sencis”;
24. aprīlī 17.00 – Kurmāles pagasta pārvaldē.
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KuLDĪGaS nOVaDa VēLēšanu IECIrKņI
* - iecirkņi pieejami cilvēkiem ar kustību traucējumiem

 Iecirkņa 
 numurs Iecirkņa nosaukums Iecirkņa adrese

546. Kuldīgas Centra vidusskola Mucenieku iela 6, Kuldīga
547. V. Plūdoņa Kuldīgas ģimnāzija Piltenes iela 25, Kuldīga
548. Kuldīgas 2. vidusskola Jelgavas iela 62, Kuldīga
549. RPIVA Kalna iela 19, Kuldīga
552. Ēdoles pagasta pārvalde Dārza iela 6, Ēdole, Ēdoles pag.

553. “Pagastmāja” “Pagastmāja”, Gudenieki, Gudenieku 
pag.

554. Īvandes pagasta pārvalde “Skolas Nams”, Īvande, Īvandes pag.
555. Kabiles pagasta pārvalde “Spārītes”, Kabile, Kabiles pag.
556. Kurmāles pagasta pārvalde “Pagastmāja”, Vilgāle, Kurmāles pag.
557. “Bangas” – 2 “Bangas”-2, Priedaine, Kurmāles pag.
558. Sermītes interešu centrs “Sermītes skola”, Sermīte, Laidu pag.
559. “Bitītes” “Bitītes”, Laidi, Laidu pag.
561. Padures pagasta pārvalde “Arāji”, Padure, Padures pag.
562. Pelču pagasta pārvalde “Pagastlejas”, Pelči, Pelču pag. 
564. Rendas pagasta pārvalde “Vīgneri”, Renda, Rendas pag.
567. Rumbas pagasta pārvalde Riežupes iela 1, Mežvalde, Rumbas pag.
568. Snēpeles tautas nams “Pagastmāja”, Snēpele, Snēpeles pag.
569. Turlavas pagasta pārvalde “Gundegas 1”, Turlava, Turlavas pag.
570. Ķikuru pasts Avotu iela 1, Ķikuri, Turlavas pag.
571. Vārmes pagasta pārvalde “Avotiņi”, Vārme, Vārmes pag.

                                                                                                Informācija no www.cvk.lv

Katrs vēlētājs vēlēšanām ir reģistrēts savā 
vēlēšanu iecirknī. Vēlēt jāiet uz to iecirkni, kurā 
viņš ir reģistrēts. Par to, kurā vēlēšanu iecirknī 
jābalso, vēlētājs uzzina no paziņojuma, kuru 
viņam izsūta pirms vēlēšanām. Vēlēšanu ie-
cirkni, kurā jābalso, ikviens varēs uzzināt arī pa 
Centrālās vēlēšanu komisijas uzziņu tālruni vai 
internetā, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes 
mājaslapā www.pmlp.gov.lv. 

Vai var mainīt vēlēšanu iecirkni? 
Vēlētājs var mainīt vēlēšanu iecirkni un balsot 

citur tad, ja cits iecirknis atrodas tajā pašā vēlēša-
nu apgabalā. Vēlētājs var balsot citā iecirknī arī 
tad, ja viņam citā pašvaldībā pieder nekustamais 
īpašums. Lai mainītu iecirkni, vēlētājam līdz 9. 
maijam jāiesniedz iesniegums pašvaldības dzī-
vesvietas deklarēšanas iestādē. Viņam jāuzraksta 
iesniegums un jāuzrāda pase. Ja vēlētājs grib 
mainīt iecirkni uz citu pašvaldību, kur viņam 
pieder nekustamais īpašums, tad viņam jāuzrāda 
Zemesgrāmata vai izziņa no Zemesgrāmatas. 
Iecirkni var mainīt arī internetā, portālā www.
latvija.lv.

Informāciju par vēlēšanām var uzzināt Cen-
trālajā vēlēšanu komisijā pa tālruni vai mājaslapā 
www.cvk.lv.

Svarīga informācija 
par vēlēšanu iecirkņiem

Šogad 3. jūnijā no 7.00 līdz 22.00 Latvijā notiks pašvaldību vēlēšanas. Tas nozīmē, ka šajā dienā vēlētāji 
ievēlēs deputātus, kuri strādās pašvaldībās.

Darbīgs un notikumiem bagāts 
rit pavasaris mūzikas skolā. 
Audzēkņiem notiek ikdienas 
mācību stundas, taču kora un 
klavieru klases jaunie talanti sevi 
apliecinājuši arī valsts konkur-
sos. Ir izskanējušas tradicio-
nālās, jau 36. Vīgneru dienas 
un ikgadējais Ventspils reģiona 
mūzikas skolu 8. klašu pianis-
tu koncerts. Apmeklēta jaunā, 
multifunkcionālā koncertzāle 
“Lielais dzintars”.

Piedalās konkursos un gūst 
panākumus
Skolotājas Marutas Rozītes kora 

klases audzēkņi (koncertmeistare 
Marta Ozoliņa) piedalījās valsts kon-
kursā “Vokālā mūzika – kora klase”. 
Konkurss noritēja trīs kārtās. Mūsu 
skolu pārstāvēja Alise Spiridoviča 
(4. klase), Linda Lasmane – ieguva 
atzinības rakstu (4. klase), Krista 
Bērtulsone – ieguva atzinības rakstu 
(7. klase), Laura Liepiņa izcīnīja 
3. vietu (4. klase), Alise Dubure – 2. 
vietu (5. klase). Uz finālu Rīgā izvir-
zīja A. Duburi. 17 audzēkņu konku-
rencē mūsu Alisei – astotais rezultāts. 

Valsts konkursā “Taustiņinstru-

mentu spēle – klavierspēle” notikušas 
jau divas kārtas. Mūsu skolu pārstā-
vēja Luize Skujāne un ieguva atzinī-
bas rakstu (2. klase, sk. Līga Saulgrie-
ze), Leons Kļaviņš izcīnīja 3. vietu 
(5. klase, sk. L. Saulgrieze), Dana 
Blūma (4. klase, sk. L. Saulgrieze), 
bet Endija Megne ieguva 2. vietu 
(4. klase, sk. Larisa Gailīte) un ce-
ļazīmi uz konkursa trešo kārtu Rīgā.

Savukārt 8. klašu pianistu kon-
certā “Mans mīļākais skaņdarbs, 
mūzikas skolu beidzot” piedalījās 
audzēkņi no Ventspils mūzikas 
vidusskolas, Talsu mūzikas skolas, 
Valdemārpils mūzikas un mākslas 
skolas un kuldīdznieki Romija 
Vārpiņa un Kristīne Kunga (sk. Dai-
ga Šmēdiņa un L. Saulgrieze), 
Ivo Pušilovs un Betija Grabovske 
(sk. L. Gailīte), Karīna Reimane (sk. 
Māra Šlakorcina) un Laine Āboliņa 
(sk. Stella Pavloviča).

Izskan gadskārtējās 
Vīgneru dienas
Tās ievadīja mūzikas pēcpusdiena 

“Leonīdam Vīgneram – 110” janvāra 
nogalē. Šajā pēcpusdienā klausītāji 
uzzināja daudz jauna un interesanta 
par ievērojamo diriģentu L. Vīgneru 

Izbaudīt “Kuldīgas garšu” aicina 
Restorānu nedēļa, kas notiks no 13. 
līdz 19. martam.

Pirmajā Restorānu nedēļā Kuldīgā 
piedalīsies: restorāni “Bangert’s” (Pils 
iela 1), “Goldingen room” (Baznīcas 
iela 2), “Jēkaba sēta” (Liepājas iela 
36), dzīvās uguns krodziņš “Klūdziņa” 
(Ēdoles iela 40), kafejnīca “Pagrabiņš” 
(Baznīcas iela 5), konditoreja “Šarlo-
te” (Pilsētas laukums 1), “Cafe Tilts” 
(Kalna iela 27), bārs/klubs “Stender’s” 
(Liepājas iela 3) un ekspresrestorāns 
“Ņamma” (Gravas iela 1). 

Restorānu nedēļas ietvaros tiks pie-
dāvātas divu un trīs ēdienu maltītes par 
īpašu cenu – 7 un 10 eiro. Ēdieni tiks ga-
tavoti pēc “a’la carte” ēdienkartes. Tas 
nozīmē, ka cenā nav iekļauti dzērieni. 

Iedzīvotāji varēs baudīt ne tikai 
gardas un ekskluzīvas maltītes par 
īpašām cenām, bet arī tikties ar pavā-
riem – pašmāju un Latvijā zināmiem 
šefpavāriem. Būs arī meistarklases, 
degustācijas un konkursi. 

Latvijā pazīstamajam šefpavāram, 
novadniekam Raimondam Zommeram, 
kurš pasākumā piedalīsies ar īpašu 
šovu, “Kuldīgas garša” saistās ar bēr-
nības atmiņu ēdieniem un mūsdienīgu 
lokālo produktu iekļaušanu maltītē. 
Jautāts, vai, salīdzinot ar citām pilsē-
tām, Kuldīgai ir sava īpašā restorānu un 
krodziņu aura un līdz ar to īpašā garša, 
Raimonds saka, ka viss garšo daudz 

labāk, ja ir laba noskaņa un smaidīga 
sabiedrība, un tas viss ir sastopams 
Kuldīgā. Līdz ar to Kuldīgā garšas ir 
izcilas! Viņu kā profesionāli ēdienā 
spēj pārsteigt produktu savienojums, 
dažādas struktūras un pasniegšanas 
kreativitāte. Savukārt kā ieguvumu 
no Restorānu nedēļas Kuldīgā izcilais 
šefpavārs redz – cilvēku apziņu, ka 
svētku maltīte jābauda restorānos, 
pavāru kreativitātes neapslāpēšanu un 
pamatīgu devu pozitīvu emociju visu 
iesaistīto cilvēku sirdīs.

Šāda gardēžu nedēļa senajā Kurze-
mes pilsētā Kuldīgā norisināsies pirmo 
reizi. Pasākums tiek rīkots, lai popula-
rizētu Kuldīgas restorānu, kafejnīcu un 
krodziņu īpašo un neatkārtojamo piedā-
vājumu ārpus aktīvās tūrisma sezonas. 
Īpaši aicināti ir vietējie kuldīdznieki 
atnākt, iepazīties, baudīt  pašmāju šef-
pavāru piedāvājumu. 

Aicinām aplūkot Restorānu nedēļas 
mājaslapu www.tastekuldiga.lv (mājas-
lapa izstrādes stadijā, drīz būs pieejama) 
un smelties iedvesmu Kuldīgas garšas 
baudīšanai šajos īpašajos, saimnieku 
izlolotajos restorānos, krodziņos un 
kafejnīcās.

Pasākumu organizē Kuldīgas aktī-
vās atpūtas centrs sadarbībā ar Kuldīgas 
novada Domi un Kuldīgas kultūras 
centru.

anITa ZVInGuLE, 
"Kuldīgas garšas" preses pārstāve

Novada olimpiāžu un konkursu uzvarētāji
Vēstures olimpiādē 13. janvārī piedalījās 41 skolēns 

no visām novada skolu 9. un 12. klasēm, izņemot Ēdoles 
pamatskolu un  Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehniku-
mu (KTTT). Olimpiādes darbus vērtēja divās klašu grupās.

9. klašu grupa: 1. vieta netika piešķirta. 2. vietā – 
Kārlis Rimaševskis (Kuldīgas pamatskola, sk. Gunta 
Upesdegle), 3. – Ieva Dubāne (Z. A. Meierovica Kabiles 
pamatsk., sk. Irina Graudiņa). Atzinību saņēma Megija 
Rudoviča, Kristers Rolands Kangīzers (abi no V. Plūdoņa 
Kuldīgas ģimn., sk. G. Upesdegle) un Ivo Dzērve (Kuldī-
gas pamatsk., sk. G. Upesdegle).

12. klašu grupa: 1. un 2. vieta netika piešķirta. 3. vie-
tā – Katrīna Spēkaine (KTTT, sk. Gunita Meiere). Atzinību 
saņēma Kārlis Zatlers, Krists Zeidlers (abi no Kuldīgas 
Centra vsk., sk. Sanita Ermane) un Agrita Cimermane 
(Kuldīgas Mākslas un humanitāro zinību vsk. (KMHZV), 
sk. Maija Švanka).

Latviešu valodas un literatūras olimpiādē 11., 
12. klašu skolēniem 16. janvārī piedalījās 20 skolēni 
no visām novada vidējās izglītības iestādēm un KTTT. 
Olimpiādes darbus vērtēja divās klašu grupās.

11. klašu grupā: 1. vietā – K. Spēkaine (KTTT, sk. 
Zanda Šlēgelmilha), 2. – Elīza Jansone, 3. – Madara Maija 
Mančinska (abas no Kuldīgas Centra vsk., sk. Ilze Rober-
ta, Sanita Vickope). Atzinību saņēma Laura Balandiņa 
(Kuldīgas 2. vsk., sk. Anda Svilpe), Sanija Smidberga un 
Anete Šēna (abas no KMHZV, sk. Aiga Moļņika).

12. klašu grupā: 1. vietā – Renāte Vītiņa, 2. – A. Ci-
mermane, 3. – Anna Valtere (visas no KMHZV, sk. Rita 
Kunga).

Krievu valodas olimpiādē 9. klases skolēniem 
18. janvārī piedalījās 19 skolēni no visām pilsētas skolām 
un Ēdoles, Laidu, Vārmes un Z. A. Meierovica Kabiles 
pamatskolas.

1. vietā – Karolīne Zavadska (V. Plūdoņa Kuldīgas 
ģimn., sk. Natalia Rozentale), 2. – Anastasija Gailīte, 
3. – Alise Cīrule (abas no Kuldīgas pamatsk., sk. Svetlana 
Djageļa). Atzinību saņēma Alekss Ļeonovs (Kuldīgas Cen-
tra vsk., sk. Aina Stepēna), Jānis Poļikovs, Alekss Žernovs 
(abi no KMHZV, sk. Inna Zarubina) un Ņikita Borovikovs 
(Z. A. Meierovica Kabiles pamatsk., sk. Natālija Vizbule).

Fizikas olimpiādē 9.–12. klašu skolēniem 20. jan-

vārī piedalījās 32 skolēni no visām pilsētas skolām un 
Laidu pamatskolas. Olimpiādes darbus vērtēja četrās 
klašu grupās.

9. klašu grupā: 1. vietā – Kristaps Mikāls (Kuldī-
gas Centra vsk., sk. Igo Kūlainis), 2. – K. Rimaševskis 
(Kuldīgas pamatsk., sk. Valdis Augsne). 3. vieta netika 
piešķirta. Atzinību saņēma A. Žernovs (KMHZV, sk. Andris 
Lagzdiņš) un K. R. Kangīzers (V. Plūdoņa Kuldīgas ģimn., 
sk. V. Augsne).

10. klašu grupā vietas netika piešķirtas. Atzinību 
saņēma Vilis Ernests Trumsiņš (KMHZV, sk. Vladimirs 
Osmanovs).

11. klašu grupā: 1. vietā – Ēriks Pētersons (Kuldīgas 
Centra vsk., sk. I. Kūlainis). 2., 3. vieta netika piešķirta. 
Atzinību saņēma Oskars Šēlis (Kuldīgas 2. vsk., sk. Benita 
Baumane).

12. klašu grupā vietas netika piešķirtas. Atzinību 
saņēma Roberts Oskars Komarovskis (Kuldīgas Centra 
vsk., sk. I. Kūlainis).

Latviešu valodas un literatūras olimpiādē 8., 
9. klašu skolēniem 30. janvārī piedalījās 38 skolēni 

no visām novada skolām, izņemot Z. A. Meierovica 
Kabiles pamatskolu. Olimpiādes darbus vērtēja divās 
klašu grupās.

8. klašu grupā: 1. vietā – Enija Grēta Fiļippova 
(KMHZV, sk. R. Kunga), 2. – Vanesa Pirina, 3. – Betija 
Grabovske (abas no Kuldīgas Centra vsk., sk. Alda 
Januša). Atzinību saņēma Līva Vaivade, Krista Bra-
sla (abas no Kuldīgas Centra vsk., sk. Maija Ļeļa) un 
Amanda Grazde-Grazna (Ēdoles pamatsk., sk. Inita 
Valmunska).

9. klašu grupā: 1. vietā – Elza Elīna Kļava (KMHZV, 
sk. A. Moļņika), 2. – Krista Drulle (V. Plūdoņa Kuldīgas 
ģimn., sk. Daiga Strupule-Buka) un Paula Astiča (Kul-
dīgas pamatsk., sk. Inta Blumberga). Atzinību saņēma 
Elizabete Rublāne, Raima Anna Strazdiņa (abas no 
Kuldīgas 2. vsk., sk. A. Svilpe), Paula Tīruma (Kuldīgas 
Centra vsk., sk. M. Ļeļa), K. R. Kangīzers (V. Plūdoņa 
Kuldīgas ģimn., sk. D. Strupule-Buka), Renāte Vērse 
(Kuldīgas pamatsk., sk. Maija Stebule).

LILITa maČTama, 
Izglītības nodaļas speciāliste

Pirmo reizi – 
restorānu nedēļa “Kuldīgas garša”

Skanīgs pavasaris E. Vīgnera Kuldīgas mūzikas skolā

un viņa tēva Ernesta Vīgnera loloju-
mu – Fonoloģijas institūtu. Pasākumu 
kuplināja kora klases meiteņu priekš-
nesumi (sk. M. Rozīte). 

Interesants un sirsnīgs izvērtās 
absolventu koncerts 18. februārī.  
Elvis Dēliņš izpildīja savu kompozī-
ciju “Kad zvaigzne nekrīt”, ar tēlainu 
un filigrānu klavierspēli klausītājus 

priecēja Maira Leikarte un Evija 
Auziņa, solo izjusti dziedāja Līva 
Blūma (koncertmeistare M. Ozoliņa). 
Un vēl klausītājus priecēja spožs, 
skanīgs ansambļa “Lucia Voices” 
priekšnesums. Ansamblī apvienojušās 
septiņas kora “Cantus” bijušās dziedā-
tājas –  Amanda Doniņa, Signe Kņube, 
Sindija Celma, Laura Valkonovska, 

Elizabete Sadauska, L. Blūma un 
Monta Ķimene. 

Nākamais pasākums 10. martā – vis-
pārējo klavieru un klavieru (kora klase) 
festivāls “Notici sev”.

VaIra LEITE, 
E. Vīgnera Kuldīgas mūzikas skolas 

skolotāja
InGunaS SVaraS foto

Februāra vidū mākslas namā sirsnīgu koncertu sniedza E. Vīgnera Kuldīgas mūzikas skolas absolventi.
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SPOrTa PaSāKumI FEBruārĪ un marTā

Novada mājražotāju kooperatīvam “Kul-
dīgas labumi” pagājušajā gadā bija vairāki 
mērķi un uzdevumi, lai veicinātu darbības 
attīstību un atpazīstamību. Ar gandarīju-
mu jāatzīst, ka izvirzītais daļēji vai pilnībā 
sasniegts.

Pagājušā gada pavasarī tika uzsākta tūrisma 
attīstīšana biedru saimniecībās, palīdzot izstrādāt 
programmas gardēžu tūrēm un organizēt bērnu un 
skolēnu ekskursijas. Šajos apmeklējumos intere-
senti var nobaudīt mūspusē ražotos gardumus, 
novērtēt Kurzemes dabas skaistumu un lauku sētu 
mieru. Īpaši domāts par pirmsskolas un skolas ve-
cuma bērnu interesantu laika pavadīšanu laukos, 
pie dabas, jo gribam viņiem parādīt, ka arī lauk-
saimnieka darbs var būt ienesīgs un interesants.

Apjomīgs darbs pērn notika starptautiskajā 
projektā “Hanzas māja” un ar to saistītā LEADER 
projekta īstenošanā. Šajā gadā plānots projektu 
realizēt pilnībā. Esam iesaistīti biedrības “Lauk-
saimnieku organizāciju sadarbības padome” 
starptautiskajā projektā. Tā kā gribam augt un 
attīstīties, paplašinām robežas – meklējam sa-
darbības partnerus, izglītojamies paši un stāstām 
citiem par savu pieredzi. Izveidota arī veiksmīga 
sadarbība ar Latvijas Lauku konsultāciju centru 

(LLKC). Notikušas tikšanās ar LLKC projektu 
vadītājiem, lai dalītos pieredzē par kooperatīvu 
izveidi un to nepieciešamību. Pārrunas par ie-
spējamiem atbalstiem mājražotāju kooperatīviem 
nākotnē bijušas ar  Zemkopības ministrijas Lauku 
attīstības atbalsta departamentu. “Kuldīgas labu-
mu” biedri ir dalījušies pieredzē ar citām pilsētām 
par ikdienas darbu un ieguvumiem.

Lai īstenotu galveno izvirzīto mērķi – kāpināt 
tirdzniecības apjomu –  “Kuldīgas labumi” pie-
dalījās dažādās izstādēs un tirgos. Nozīmīga bija 
piedalīšanās izstādē “Balttour 2016” Rīgā, pārstā-
vot un reklamējot novada mājražotāju un mazo 
ražotāju produkciju un tūrisma saimniecības, kas 
piedāvā ekskursijas, aktīvu atpūtu un gardēžu 
tūres. Svarīga bija arī dalība Latvijas Etnogrāfiskā 
Brīvdabas muzeja organizētajā tautas lietišķās 
mākslas darinājumu gadatirgū, tāpat Kuldīgas 
dienās Kalnciema kvartāla gadatirgū Rīgā, pa-
sākumā “Stirnu buks”, arī izstādē “Riga Food 
2016”. Pieredze starptautiskajās izstādēs tika gūta 
braucienā uz pārtikas un dzērienu izstādi “BAF” 
Viļņā un “Tallin Food”, dalībā izstādē “Zaļā 
nedēļa” Berlīnē. Taču šo mērķi realizēt noteikti 
palīdzēja arī ikdienas tirdzniecība kooperatīva 
mājīgajā veikaliņā. Paldies kuldīdzniekiem un 
novada iedzīvotājiem par katru pirkumu, par to, 

“Smeķīgā sestdiena” par 
graudaugiem

25. februārī 13.00 Kuldīgas novada muzejs 
aicina uz “Smeķīgo sestdienu”. Šajā reizē 
runāsim par graudaugiem, kuri seno latviešu 
virtuvē tika izmantoti visai daudzveidīgi.

Senatnē nebija iedomājami svētki bez galdā 
celta grūdeņa, ķūķes vai zīdeņa. Taču dažādi 
graudaugu ēdieni bija arī uztura pamats, ko 
gatavoja ikdienā, lai pabarotu saimi, kas dienas 
gaitās darīja smagus darbus. Šodien graudaugi ir 
veselīga uztura sastāvā un, iespējams, daudzās 
ģimenēs rīts nav iedomājams bez auzu biezputras 

ar vasarā vārītu ievārījumu.
Pasākuma dalībniekus lūdzam padomāt, kā un 

kādus graudaugu ēdienus gatavoja jūsu ģimenē 
vecāki vai vecvecāki, lai varat ar tiem padalīties. 
Degustēsim kādu senu ēdienu mūsdienu izpildī-
jumā. Gaidīti visi, lai kopā izbaudītu “Smeķīgo 
sestdienu”.

Dalības maksa –  1,50 EUR.
jOLanTa mEDIņa,

Kuldīgas novada muzeja pētnieciskās 
nodaļas vadītāja

Kuldīgas novada muzejā atklās 
Skaidrītes Cihovskas keramikas izstādi 
24. februārī 16.00 Kuldīgas novada 
muzejā, pils ielā 5, notiks Skaidrītes 
cihovskas izstādes “Mans ceļš mālā” 
atklāšana, kurā būs iespēja satikt 
keramikas meistari klātienē.

Māksliniecei dzimtais novads vienmēr 
ir bijis tuvs, tādēļ bieži vien izstādes no 
Ķīpsalas darbnīcas ir ceļojušas uz Kuldīgu 
un Skrundu. Atzīmējot keramikas meista-
res 80. jubileju, aicinām apmeklēt izstādi, 
kurā būs aplūkojami dažādos laikos veidoti 
mākslas darbi.

Keramiķe S. Cihovska ir dzimusi 1937. 
gada 6. februārī, viņas vecāki bija zemnieki 
Skrundas pagasta “Ventaslīčos”. Autores 
skaistos darbus pazīst ne tikai Latvijā, bet 
arī tālu aiz tās robežām. 1957. gadā S. Ci-

hovska pabeidza Rīgas Lietišķās mākslas 
vidusskolas keramikas nodaļu un iestājās 
Mākslas Akadēmijas Lietišķi dekoratīvās 
mākslas nodaļā, kuru absolvēja 1964. gadā 
ar diplomdarbu – kafijas servīze. Izstādēs 
gan Latvijā, gan ārzemēs piedalījusies no 
1958. gada. Īpaši tuva māksliniecei ir da-
žādu formu meklēšana, tādēļ viņa pievēr-
susies trauku darināšanai un monumentāli 
dekoratīvai keramikai. Tieši šajā formu 
daudzveidībā ļoti daudzpusīgi izpaužas 
S. Cihovskas augstā profesionālā meista-
rība, kas pasvītro viņas individualitāti un 
personības spilgtumu.

jOLanTa mEDIņa,
 Kuldīgas novada muzeja pētnieciskās 

nodaļas vadītāja
arhīva foto

“Kuldīgas labumu” ražīgais gads

Kooperatīvs “Kuldīgas labumi” popularizēja lielāku un mazāku biedru produkciju izstādē “riga 
Food 2016”.

ka izvēlaties vietējo, paldies par sirsnīgiem 
vārdiem un atbalstu! Lai Gaiļa gads dzied 
veiksmes dziesmu jums un “Kuldīgas 
labumiem”!

GunITaS šTErnBErGaS,
kooperatīva “Kuldīgas labumi” vadītājas, 

teksts un foto

māksliniece 
Skaidrīte 
Cihovska Kul-
dīgas novada 
muzejā aicina 
aplūkot savus 
keramikas 
darbus.

Aicina pieteikties piemiņas zīmei
Iekšlietu ministrija aicina iedzīvotājus, 
kuri ir bijuši Černobiļas AeS avārijas seku 
likvidēšanas dalībnieki, pieteikties Iekšlietu 
ministrijas īpaši izveidotās Černobiļas AeS 
avārijas seku likvidēšanas dalībnieku piemi-
ņas zīmes saņemšanai.

Piemiņas zīmi piešķir Latvijas Republikas 
pilsonim, nepilsonim, ārzemniekam, kuram ir 
pastāvīgā uzturēšanās atļauja Latvijā un kura sta-
tuss atzīts Černobiļas AES avārijas seku likvidē-
šanas dalībnieku un atomelektrostacijas avārijas 
rezultātā cietušo personu Sociālās aizsardzības 
likuma 4. pantā.

Saskaņā ar šo likumu par Černobiļas AES 
avārijas seku likvidēšanas dalībnieku atzīstama 
persona, kura piedalījās atomelektrostacijas 
ekspluatācijas darbos, avārijas seku likvidēšanā 
un citos avārijas izraisītajos darbos Černobiļas 
AES atsvešināšanas zonā no 1986.  gada 26. 
aprīļa līdz 1990. gada 31. decembrim, ja darba 

devējs nosūtīja personu darbā Černobiļas AES 
atsvešināšanas zonā, persona iekšlietu iestāžu 
komandējošā personāla vai ierindas personāla 
sastāvā dienēja Černobiļas AES atsvešināšanas 
zonā vai persona karaspēka daļu komandējošā 
personāla vai ierindas personāla sastāvā vai kā 
rezervē ieskaitīta karaklausībai pakļauta persona 
tika iesaukta uz speciālajām mācībām un iesaistīta 
atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas 
darbos (neatkarīgi no dislokācijas vietas un veik-
tajiem darbiem).

Apliecinājuma – iesnieguma forma un Iekš-
lietu ministrijas piemiņas zīmes Černobiļas 
atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas 
dalībnieku godināšanai nolikums ir pieejams 
Iekšlietu ministrijas mājaslapā: http://www.iem.
gov.lv/lat/cernobilas_aes_seku_likvidesanas_da-
libnieku_godinasanai/

Iekšlietu ministrijas administratīvais 
departaments

25.II 10.00 Kuldīgas novada atklātais čempionāts telpu futbolā; KNSS halle, Piltenes iela 25, Kuldīga
25.II 15.00 Latvijas telpu futbola 1. līgas čempionāts: FC “Nikers” – Preiļu BJSS; 
  KNSS halle, Piltenes iela 25, Kuldīga
26.II 10.00 Kuldīgas novada atklātais čempionāts telpu futbolā; KNSS halle, Piltenes iela 25, Kuldīga
26.II 14.00 Latvijas čempionāts nacionālajā līgā 2. divīzijā volejbolā vīriešiem: 
  Kuldīgas NSS – SK “Lokomotīve/DT”; KNSS halle, Piltenes iela 25, Kuldīga
26.II 18.00 Latvijas 1. līgas čempionāts florbolā: Kuldīga – Irlava; KNSS halle, Piltenes iela 25, Kuldīga
3.III 11.00 LJČ volejbolā U-13 grupā zēniem; KNSS halle, Piltenes iela 25, Kuldīga
4.III 11.00 Kuldīgas novada atklātais čempionāts telpu futbolā; KNSS halle, Piltenes iela 25, Kuldīga
4.III 12.00 Kuldīgas novada atklātais čempionāts basketbolā; 
  KNSS sporta nams, Virkas iela 13, Kuldīga
4.III 17.00 Baltijas līga volejbolā vīriešiem: ASK/Kuldīga – TTU; KNSS halle, Piltenes iela 25, Kuldīga
4.III 20.00 Latvijas telpu futbola 1. līgas čempionāts: FC “Nikers” – “Ošukalns”; 
  KNSS halle, Piltenes iela 25, Kuldīga
5.III 10.00 Kuldīgas novada atklātais čempionāts telpu futbolā; KNSS halle, Piltenes iela 25, Kuldīga
5.III 12.00 Kuldīgas novada atklātais čempionāts basketbolā; KNSS sporta nams, Virkas iela 13, 
  Kuldīga
5.III 14.00 Baltijas līga volejbolā vīriešiem: ASK/Kuldīga – “Selver Tallinn”; 
  KNSS halle, Piltenes iela 25, Kuldīga
5.III 17.00 Latvijas čempionāts nacionālajā līgā 2. divīzijā volejbolā vīriešiem: Kuldīgas NSS – RVS; 
  KNSS halle, Piltenes iela 25, Kuldīga
5.III 19.30 Latvijas kausa izcīņas pusfināls telpu futbolā: FC “Nikers” – FK “Nikars”; 
  KNSS halle, Piltenes iela 25, Kuldīga
7.III 10.00 Kuldīgas novada atklātās skolēnu sacensības florbolā 1997.–2000. g.; 
  KNSS halle, Piltenes iela 25, Kuldīga
9.III 20.00 Kuldīgas novada atklātais čempionāts basketbolā; KNSS sporta nams, Virkas iela 13, 
  Kuldīga
9.III 20.15 Kurzemes telpu futbola līga FC “Nikers” – Ventspils augstskola; 
  KNSS halle, Piltenes iela 25, Kuldīga
11.III 11.00 Kuldīgas novada atklātais čempionāts telpu futbolā; KNSS halle, Piltenes iela 25, Kuldīga
11.III 11.00 LJBL-LR čempionāts basketbolā jauniešiem; KNSS sporta nams, Virkas iela 13, Kuldīga
11.III 12.00 “Kuldīgas kauss” vieglatlētikā U-16 un U-18 grupā; KNSS manēža, Dzirnavu iela 13, Kuldīga
11.III 13.00 Kuldīgas novada atklātais čempionāts basketbolā; KNSS sporta nams, Virkas iela 13, 
  Kuldīga
12.III 10.00 Kuldīgas novada atklātais čempionāts telpu futbolā; KNSS halle, Piltenes iela 25, Kuldīga
12.III 11.00 LJBL-LR čempionāts basketbolā jauniešiem; KNSS sporta nams, Virkas iela 13, Kuldīga
12.III 15.00 Kuldīgas novada atklātais čempionāts basketbolā; KNSS sporta nams, Virkas iela 13, 
  Kuldīga
13.III 11.00 Kurzemes ziemas čempionāts telpu futbolā U-8 grupā; KNSS halle, Piltenes iela 25, Kuldīga



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 23. februāris

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

Sv. 26.II 12.00; 14.00 SVInGErI
C. 2.III 18.00; 20.00 2016, Latvija
P. 3.III 20.00; 22.00 Ilgums 1’25 
Sv. 5.III 12.00; 14.00  Komēdija, 16+
O. 7.III 20.00  Pēc skatītāju lūguma filmu turpina demonstrēt
C. 9.III 21.00  arī martā. Ir iespēja rezervēt vietas uz seansu

Sv. 26.II 16.00 LIELaIS ĶĪnaS mūrIS
P. 27.II 20.00 2016, ASV, Ķīna, ilgums 1’44
O. 28.II 18.00 Trilleris, mistika
T. 1.III 20.00 12+

Sv. 26.II 18.00 DZĪVE naKTS aIZSEGā
P. 27.II 17.30 2016, ASV, ilgums 2’08
O. 28.II 20.00 Trilleris, detektīvfilma
T. 1.III 17.30 16+

P. 3.III 18.00 VISumS STarP mumS
Sv. 5.III 16.00 2017, ASV, ilgums 2’00
P. 6.III 18.00 Piedzīvojumu filma
C. 9.III 17.00 12+

Sv. 5.III 18.00 aPĻI
P. 6.III 20.00 2017, ASV, ilgums 1’47
O. 7.III 18.00 Drāma, šausmu filma
T. 9.III 19.00 12+

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!

Piektdien, 24. februārī, 19.00 – māras Zālītes teātra dziesmu gadatirgus “Sapnis un 
mīlestība”. Koncertuzvedums veidots no 20 izrāžu dziesmām ar M. Zālītes dzeju. Pieda-
līsies: 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 ansam-
bļu Ziemeļkurzemes reģiona skate. Ieeja – bez maksas.
Sestdien, 4. martā, 18.00 – Kuldīgas deju apriņķa deju kolektīvu sadancis “Cīruļpu-
tenī”. 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.
Trešdien, 15. martā, 19.00 – koncerts “Brīvais lidojums 2”. Spēlē NBS bigbends un 
J. Vītola Latvijas mūzikas akadēmijas džeza katedras studenti. Diriģents – Uldis Loce-
nieks. Ieeja – bez maksas.
Ceturtdien, 16. martā, 12.00–17.00 – senioru balle. Spēlēs grupa “La Bamba”. Ieeja – 
3 EUR.

ēDOLē
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.

11. martā 18.00 kultūras namā – “Pop- 
iela” visiem pagasta iedzīvotājiem un kai-
miņiem. Pieteikties līdz 1. martam.

18. martā 19.00 kultūras namā – atpūtas 
vakars bijušajiem kolhoza “Ēdole” biedriem 
un darbiniekiem. Pieteikties līdz 10. mar-
tam. Ieeja – 1 EUR.

No 6. līdz 31. martam bibliotēkā – Ilonas 
Mārtiņsones suvenīru kolekcijas izstāde.

GuDEnIEKOS
Martā Gudenieku kultūras namā – Initas 

Vējkājas darinātie rokdarbi.
4. martā 18.00 Gudenieku kultūras 

namā  koncertu sniegs duets “Inga un 
Normunds”. Ieeja –  4 EUR.

11. martā 21.00 Basu tautas namā – 
atpūtas vakars. Spēlēs Arvis no Vērgales. 
Ieeja – 3 EUR.

ĪVanDē
Pagasta iedzīvotāji 15. martā aicināti 

apmeklēt Liepājas teātra izrādi “Vecās 
dāmas vizīte”. Līdz 24. februārim pieteik-
ties pagasta pārvaldē vai zvanīt pa tālr. 
63343117. Dalības maksa – 15 EUR.

KaBILē
Februārī bibliotēkā – izstāde “Kabiles 

brīvprātīgie ugunsdzēsēji”.
4. martā 20.00 saieta namā “Sencis” – 

koncerts “Ak, sievietes daiļās!” Ieeja – 
1 EUR. Pēc koncerta 22.00–3.00 – dejas. 
Spēlēs Kristaps. Ieeja –  4 EUR.

11. martā 18.00 saieta namā “Sencis” – 
līnijdejotāju kluba “Jautrie zābaciņi” 15 gadu 
jubilejas koncerts “Lūk, tās ir līnijdejas”. 
Ieeja – 1 EUR.

KurmāLē
4. martā 15.00 Kurmāles pagasta pa-

sākumu zālē – dzied Inga un Normunds. 
Ieeja –  3 EUR. Vēlama vietu rezervēšana 
(tālr. 29257707). 

18. martā 19.00 pagasta pasākumu 
zālē – jautra komandu spēle “Ar smaidu var 
visu!”. Komandā –  trīs cilvēki. Pieteikties un 
sīkāku informāciju saņemt līdz 10. martam 
pie kultūras darba organizatores vai pa 
tālr. 29257707.

18. martā 21.00 pagasta pasākumu 
zālē – atpūtas vakars kopā ar Ervīnu. 

Šobrīd aktuāls ir jautājums par 
daudzdzīvokļu māju siltināšanu, 
izmantojot Eiropas fondu finansiālu 
atbalstu.

SIA “Kuldīgas komunālie pakal-
pojumi” (KKP) apsaimnieko 354 
mājas pilsētā un pagastos. Izvērtējot 
ēku tehnisko stāvokli, secinājām, ka 
desmit ēkām energoefektivitātes pa-
augstināšana būtu ļoti nepieciešama. 
Esam izsūtījuši vēstules ar aicināju-
mu pieteikties ēku siltināšanas prog-
rammai iedzīvotājiem šādās mājās: 
Piltenes ielā 14 un 26, Dzintaru ielā 
8 un 9, Lapegļu ielā 6, Vakara ielā 
1, Vīgriežu ielā 3 un Gaismas ielā 4, 
Kuldīgā, kā arī “Tērcēm” un “Pār- 
slām” Kuldīgas novada Pelčos. Šīs 
ēkas iepriekš nav siltinātas.

AS “Attīstības finanšu institūci-
ja “Altum”” sadarbībā ar Eiropas 
Rekonstrukcijas un attīstības banku 
līdz 2020. gadam plāno līdzfinansēt 
ap 1030 daudzdzīvokļu māju Lat-
vijā, kopējam piesaistītajam finan-
sējumam sasniedzot 301 miljonu 
eiro. Būtiskākie ieguvumi no ēkas 
siltināšanas ir tādi, ka samazinās 
apkures izmaksas, tiek uzlabots ēkas 
vizuālais un tehniskais stāvoklis, 
mikroklimats telpās, kā arī palielinās 
dzīvokļu vērtība.

Aicinām daudzdzīvokļu māju 
iedzīvotājus pieteikties ēku siltinā-
šanas programmai. Mēs ar lielāko 
rūpību palīdzēsim šos projektus 
īstenot.

Ar Eiropas fondu finansiālu at-
balstu ir nosiltinātas ēkas Gaismas 
ielā 3 un 11, Kuldīgā un “Atmodas” 
Kurmāles pagasta Priedainē. Savu-
kārt vairāki nami tika nosiltināti jau 
pirms pieejamā struktūrfondu atbal-
sta, visas izmaksas sedzot pašiem 
iedzīvotājiem.

Kā pašvaldības dzīvokļu ap-
saimniekotāji ikdienā lielu darbu 
ieguldām, rūpējoties par dzīvojamā 
fonda atjaunošanu. Nule kā izre-
montētas telpas Kuldīgas novada 
Rumbas pagasta Mežvaldē, Ciema 
ielā 2, un teju kā noslēgusies cenu 
aptauja par remontdarbu veikšanu 
pašvaldības dzīvoklī 1905. gada ielā 
17, Kuldīgā. 2015. gadā Kuldīgā 
izremontējām deviņus pašvaldības 
dzīvokļus, bet novada pagastos – 14. 
Savukārt 2016. gadā pilsētā sakār-
tojām trīs pašvaldības dzīvokļus, 
bet pagastos – 10. Kopumā KKP 
apsaimnieko 1158 dzīvokļus (pilsētā 
456, bet pagastos – 702).

Strauji tuvojas pavasaris, kad 
katrs ķersimies klāt pie sava mājokļa 
un īpašuma teritorijas sakopšanas 
darbiem. Uzspīdot pirmajiem saules 
stariem, tā vien gribas uzmeklēt 
grābekli un sākt apkārtnes uzpošanu 
pēc ziemas miega. Sakārtojot lietas 
sev apkārt, raisās pozitīvas emocijas. 
Lai mums izdodas sagaidīt pavasari 
labā noskaņojumā!

www.kkp.lv

PēTErIS GOBZEmIS, 
SIa “Kuldīgas komunālie pakalpojumi” 
valdes priekšsēdētājs

Aicinām pieteikties 
ēku siltināšanai 

Ieeja – 4 EUR.
Vēstures istabā izstāde par skolām 

Kurmālē, sākot no 19. gs. 
Līdz 20. martam pagasta kultūras telpās 

1. stāvā – Kārļa Dazarta jaunākās gleznas.
Līdz 21. martam pagasta izstāžu zālē 

Kārļa Lejnieka gleznas.
No 17. marta līdz 13. aprīlim pagasta 

izstāžu zālē – Kurmāles pagasta rokdarbu 
kopas “Darbīgās rokas” izstāde “Latvju 
raksti rokdarbos”.

LaIDOS
24. februārī 9.30 Sermītes bibliotēkā – 

izteiksmīgās runas konkurss “Sermītes 
zvirbulis 2017” b/d audzēkņiem.

2. martā 14.00–17.00 Laidu pagasta 
“Bitītē” – papīra pinumu meistarklases, 
nodarbības vadīs Tatjana Tilka. Līdzi ņemt 
PVA līmi, šķēres, avīzes, žurnālus utt. 
Maksa par nodarbību –  2 EUR.

Trešdienās 19.00 “Bitītē” – galda spēles 
“Zolīte” turnīrs. 

10. martā 18.00 “Bitītē” – Laidu vokālā 
ansambļa 5 gadu jubilejas koncerts.

Martā Sermītes bibliotēkā – Latvi-
jas–Lietuvas programmas projekta “Ezeri 
nākotnei” partneru ceļojošā fotoizstāde.

PaDurē
2. martā 18.00 Padures pagasta pār-

valdes ēkā “Arāji” – vēdiskās filozofijas 
pasniedzējs Uģis Kuģis viesosies ar 
lekciju “Veselīgas ģimenes attiecības”. 
Ieeja – 8 EUR.

PELČOS
Februārī bibliotēkā – grāmatu izstāde 

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

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

8. martā 16.30 tautas namā – Sieviešu 
dienai veltīts tematisks pasākums “Vai tu 
pazīsti šīs sievietes? Latvijā, Gruzijā, Spā-
nijā? Pasaulē?” Sievietēm – mazi un mīļi 
pārsteigumi. 17.30 –  koncerts ar Kuldīgas 
kultūras centra vokālo ansambli “Karame-
les”. Ieeja – bez maksas.

rEnDā
Februārī bibliotēkā – Kuldīgas novada 

muzeja rokdarbu kopas “Čaupe” zeķu 
izstāde; līdz 31. martam – Edgara Egliena 
fotoizstāde “Daba ap mums”. 

25. februārī 20.00 kultūras namā – at-
pūtas vakars – balle “Sniegputeņu virpulī”. 
Pasākumu vadīs TV seriāla “Ugunsgrēks” 
aktieris un TV šova “Izklausies redzēts” 
dalībnieks Kristaps Rasims. Mūziku spēlēs 

grupa “R2”. Dalības maksa – 15 EUR. Pla-
šāka informācija pa tālr. 26181470.

8. martā 16.00 kultūras namā – Sie-
viešu dienas pasākums “Cik labi, ka TU 
esi”. Ar skaistām dziesmām pasākuma 
apmeklētājus priecēs Ventspils kora “Kaiva” 
diriģente Ginta Rūse, pie klavierēm Ludmila 
Kamiševa. Ieeja bez maksas.

rumBā
8. martā 14.15 Ventas ciema “Bu-

kaišos” – kulinārijas pasākums “Gardēži”.
10. martā 19.00 “Bukaišos” – Kuldīgas 

BJC muzikāli radošās studijas “Mona” 
koncerts.

21. martā 11.00 Mežvaldes bibliotēkā; 
18.00 Ventas ciema “Bukaišos” – radošā 
darbnīca.

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

No 23. februāra līdz 1. martam Novad-
nieku Pasta ēkā – fotogrāfiju konkurss “Bez 
mīlestības nedzīvojam”.

Martā Rumbas pagasta pārvaldes nama 
zālē – Tautas tēlotājas mākslas studijas 
“Kuldīgas palete” gleznu izstāde.

SnēPELē
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”; no 1. 
līdz 30. martam – snēpelnieka Gunta Ka-
diķa kalendāru izstāde “Laika liecinieki...”; 
no 13. līdz 24. martam – virtuālā izstāde 
“Grāmatu jaunumi”.

8. martā 18.00 kultūras namā – Sieviešu 
dienai veltīts pasākums “Tik dēļ jums...”.

TurLaVā
Bibliotēkā – februārī izstāde “Spoki, 

rēgi – baisi!”; līdz 28. februārim Kabiles 
pagasta mākslas pulciņa darbu izstāde 
“Dabas meistardarbnīca”; literatūras izstāde 
“Mārai Zālītei – 65”; līdz 31. martam – rok-
darbnieces Agneses Salmas izstāde “Lika 
pasmaidīt”; TTMS “Kuldīgas palete” izstāde 
“Ceļā uz jubileju…”; grāmatu izstāde “Puķai-
nās grāmatas”; PII “Lāčuks” radošo darbu 
izstāde “Sveču stāsti”.

4. martā 19.00 kultūras namā – Vārmes 
pagasta amatierteātra izrāde, A. Birbeles 
komēdija “Kapusvētki PR”.

4. martā 22.00 kultūras namā – balle 
“Tiem, kam pāri 30”. Noteikti iepriekš jā-
piesakās (tālr. 26263960 vai 28614939). 
Ieeja – 4 EUR.

12. martā 12.00 kultūras namā – bēr-
niem animācijas filma “Vilks aitas ādā”, 
ieeja – 1 EUR; 13.30 – Andreja Ēķa komē-
dija “Svingeri” (no 16 g. v.), ieeja – 3 EUR.

18. martā 22.00 kultūras namā – paš-
darbnieku un sportistu vakars kabarē stilā. 
Ieeja – bez maksas.

Vārmē
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.

5. martā 14.00 pamatskolas zālē – 
amatierteātra “Vārava” izrāde “Pavasara 
neprāts”. Ieeja par ziedojumiem.

11. martā 22.00 sporta hallē – Sieviešu 
dienas balle kopā ar grupu “Pļum-pa-pā”. 
Ieeja – 3 EUR. Iepriekš var rezervēt galdiņu 
pa tālr. 27884937.

No 1. līdz 30. martam bibliotēkā – māksli-
nieces Ivetas Fogeles grafikas darbu izstāde.


