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šajā numurā

4. maija 
svētki
> 3. lpp.

‟Kuldīgas 
siltumtīkli” svin 40 
> 4.-5. lpp. 

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

Tūrisma sezonu atklās 
festivāls ‟Lido zivis Kuldīgā”
> 5. lpp.

Inga BērzIņa, Kuldīgas novada 
Domes priekšsēdētāja

22. aprīlī Ēdoles pamatskolā 
pulcējās kupls pulks ēdolnieku un 
ciemiņu, jo skola svinēja 195 gadu 
jubileju un aicināja uz absolventu 
salidojumu.

Atminoties novada vecākās skolas 
attīstību, teju 250 pasākuma dalībnie-
ku, no kuriem vecākā bija 1952. gada 
absolvente, devās ekskursijā pa skolas 
telpām. It kā viss pa vecam, bet ir arī 
daudz jauna. Labi uzturētas ēkas sa-
koptā vidē, zaļi domājoši skolotāji un 
skolēni, jo no 2008. gada Ēdoles pamat-
skola ir arī Ekoskola. Kopš 2009. gada 
skolai ir arī sava sporta halle. Kāpnes 
vecās skolas ēkā, kas daudziem ab-
solventiem palikušas atmiņā, tagad 
nomainītas. Zālē vairs nav skatuves 
un nenotiek sporta stundas, jo tur un 
visā 2. stāvā skan pirmskolas un rotaļu 
grupas bērnu čalas. Izmantojot Eiropas 
fondu naudu, izveidots bērnu rotaļu 
laukums, iegādāts sporta inventārs, iz-
veidota telpa interešu centram, iegādāts 
inventārs āra nodarbībām un ierīkota 
piedzīvojumu trase Piņķa gravā.

Pilnveidotajos un labiekārtotajos 
kabinetos šobrīd mācās 119 pirmsko-
las un pamatskolas skolēnu. Krietni 
daudz gadu Ēdoles skolā pavadījuši 
un absolventu atmiņās palikuši skolo-
tāji – Mirdza un Jēkabs Tauriņi, Alma 
un Arvīds Mucenieki, Rita Pūlmane, 
Alma Sembiņa, Aina Šenkevica. 
Skolotāja Dzidra Sedola skolai un tās 
skolēniem veltījusi visu savu mūžu un 
joprojām, izpalīdzot kolēģiem, stājas 
klases priekšā. Jau 30 gadus skolas 
kolektīvu vada Aigars Matevičs.

Pievakarē Ēdoles baznīcā tika 
noturēts svētbrīdis, kuru vadīja mā-
cītājs Didzis Skuška, savukārt pēc tā 
pasākuma dalībnieki tika aicināti uz 
koncertuzvedumu “Ar skolas vārdu 
sirdī un dvēselē...” un atpūtas vakaru. 
Koncertuzvedumā piedalījās skolēnu 
instrumentālais ansamblis un vokālais 
ansamblis (vadītāja Egita Putniņa), 
sieviešu ansamblis “NOVA” (vadī-
tāja Dace Jansone). Skolotāji, skolas 
darbinieki, skolēni un viņu vecāki 

Lepnums, saviļņojums un asaras. 
Ēdoles pamatskolai – 195

ludziņā atainoja mirkļus no skolas 
tapšanas cauri kolhoza laikiem līdz pat 
mūsdienām. Klātesošie varēja apskatīt 
skolas absolventu kopbildes, kā arī 
paši iesaistīties dažādās aktivitātēs. 
Svinīgajā noslēgumā ikviens nobau-
dīja svētku torti.

Direktors A. Matevičs sveica 
skolotājus un tehniskos darbiniekus. 
Savukārt Kuldīgas novada Domes 
priekšsēdētāja Inga Bērziņa skolai 
dāvināja 100 EUR dāvanu karti, bet 
A. Matevičam pasniedza Izglītības un 
zinātnes ministrijas Atzinības rakstu 
par ieguldījumu izglītības jomā.

Pasākumā piedalījās arī bijušais 
Valsts prezidents Guntis Ulmanis, kurš 
Ēdoles pamatskolā 1947.–1948. gadā 
mācījies 1.–2. klasē. Saņemot ielūgu-
mu uz pasākumu, jau izlēmis, ka šajā 
notikumā jābūt klāt. Viņš apskatīja 
skolas muzeju un uzkāpa Piņķa kalnā, 

atminoties, ka tikai drosmīgie tālajos 
gados varējuši nobraukt pa to ar 
slēpēm. Ar saviļņojumu G. Ulmanis 
teica atzinīgus vārdus pasākuma 
organizētājiem, kā arī vēlēja skolai 
saules mūžu, lai absolventi atkal va-

rētu tikties skolas 200 gadu jubilejā.
SIgnETa LaPIņa, 

sabiedrisko attiecību speciāliste, 
gunITa mEIErE, 

ēdoles pamatskolas vēstures skolotāja
IEVaS BEnEFELDES foto

alsungas mūzikas skolas ēdoles pamatskolas filiāles skolotāja Egita Putniņa ar vokālo ansambli uzstājās ēdoles pamatskolas 
svinīgajā koncertuzvedumā.

ēdoles pamatskolas direktors aigars matevičs par ieguldījumu skolas darbā 
sveica skolotājus un tehniskos darbiniekus. attēlā – pirmskolas 5–6 gadīgo grupas 
audzinātāja Ina jonele.

Valsts bijušais prezidents guntis ulmanis un citi ēdoles pamatskolas absolventi – 
Egils Bergmanis, Vija Supe-ābele, aina jurēvica, Ilga Vēgnere – piedalījās dievkal-
pojumā ēdoles baznīcā.

 Skolēni, viņu vecāki, pedagogi un citi darbinieki bija iestudējuši lugu, kurā vairākos 
cēlienos atainoja skolas attīstību 195 gadu laikā.

Viss ģeniālais slēpjas vienkār-
šībā – jūs noteikti kaut kur to jau 
būsiet dzirdējuši. Lai radītu ap sevi 
skaistu vidi, nav nepieciešamas 
visas pasaules bagātības; lai ēdiens 
saviļņotu, tam nav jāsastāv tikai 
no delikatesēm; lai atrastu prieku, 
nav jāceļo uz svešām zemēm.

Mana sapņu zeme ir Latvija. 
Vieta, kuru saucu par savām mā-
jām, ir Kuldīga. Šeit esmu dzimusi, 
augusi, gājusi skolā, šeit dzīvo mani 
vecāki, ir izauguši mani bērni, kuri 
kā gājputni, izpletuši spārnus, devu-
šies iepazīt plašo pasauli un tagad 
pamazām atgriežas mājās – Kuldīgā. 
Mūsdienās pasaules pulsu var sajust 
no jebkuras vietas. Svarīgi, lai šī 
vieta liek dziedāt dvēselei. Un daudz 
svarīgākas par sausiem statistikas 
rādītājiem ir sajūtas un vēlme dzī-
vot kādā noteiktā vietā. Kuldīgas 
pilsēta un novada pagasti ar katru 
gadu kļūst skaistāki un līdz ar to 
dzīvei draudzīgāki. Par to liecina gan 
mūsu augošā pašapziņa, gan jaunās 
ģimenes, kuras par savu dzīves vietu 
izvēlas Kuldīgas novadu. Šonedēļ 
pie manis bija atnākusi dižģimene 
ar trīs bērniem, kura nopietni izvērtē 
iespēju pārcelties dzīvot uz Kuldīgu.

Pavisam drīz atzīmēsim Latvijas 
Republikas Neatkarības atjauno-
šanas 26. gadadienu. Ar lepnumu 
sirdīs 4. maija svētkus sagaidīsim 
arī Kuldīgas novadā. Rātslaukumā 
plīvos sarkanbaltsarkanais karogs 
un uzziedēs Latvija. Katrs no jums 
aicināts atnākt un piedalīties Latvijas 
kontūras piepildīšanā ar ziedošo prī-
mulu podiņiem. Savukārt krodziņi 
un kafejnīcas aicinās uz balto gal-
dautu svētkiem, piedāvājot kūku un 
kafiju. Un, protams, pie balta galdau-
ta uz tēju jūs aicinās arī “valterītis”, 
kā tautā mīļi iesaukts piemineklis 
mūsu novadniekam un Latvijas 
patriotam Ēvaldam Valteram.

Mums visiem ir sliktās dienas, 
bet nevieni mākoņi nav tik tumši, 
lai saule nespētu tiem izspraukties 
cauri. Baudiet dzīvi un pavasari! At-
rodiet prieku dabā un vienkāršībā – 
saullēktā pār jumtiem, lietus šalkās 
un dzelteno narcišu pumpuros, tik 
tikko pamanāmajā pavasara plau-
kuma svaigajā zaļumā, ko šobrīd 
var vairāk nojaust, nekā saredzēt. 
Paklausieties sev mīļu mūziku, uz-
vāriet tēju un apdomājiet lēmumus, 
kurus esat pieņēmuši un kurus vēl 
pieņemsiet!

Lai jums jaukas turpmākās dienas 
un prieks par vienkāršām, bet mīļām 
lietām! Un pats svarīgākais – uztica-
miem cilvēkiem jums apkārt!

Manas mājas 
ir Kuldīga
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2017. gada martā ekspluatācijā pieņemtās būves
Nosaukums Adrese Pasūtītājs
Ēkas renovācija (atjaunošana) Pils ielā 4a, Kuldīgā Kuldīgas novada pašvaldība
Dzīvojamā māja Ziedu ielā 22, Kuldīgā Egita Vitomska

Publisko iepirkumu komisijā martā pieņemtie lēmumi

Iepirkuma priekšmets
Lēmuma 
pieņemšanas
 datums

Uzvarētājs

Pagalma atjaunošana Jelgavas ielā 1a, 
Kuldīgā 16.03.2017. SIA “AB Būvniecība”; 

34 777,54 EUR bez PVN
Elektriskā apgaismojuma izbūve V. Plūdoņa 
Kuldīgas ģimnāzijas basketbola un vingro-
šanas laukumam Piltenes ielā 25, Kuldīgā

30.03.2017. SIA “Sigma Elektro”; 
12 036,88 EUR bez PVN

Pārtikas produktu piegāde V. Plūdoņa Kul-
dīgas ģimnāzijai Piltenes ielā 25, Kuldīgā 30.03.2017.

SIA “Lietas MD” par 3. daļas 
izpildi, ar līgumcenu 
1 771,25 EUR, neskaitot PVN.
SIA “Sanitex” par 4. daļas izpildi, 
ar līgumcenu 2 789,45 EUR, 
neskaitot PVN.
SIA “ADS Baltic” par 1. un 2. daļas 
izpildi, ar līgumcenu 
5 572,50 EUR, neskaitot PVN

Būvniecības komisijā 2017. gada martā lemtais

akceptētās būvniecības ieceru dokumentācijas 
Objekta nosaukums Adrese Dokumentācijas veids
Žogs Virkas ielā 6, Kuldīgā Paskaidrojuma raksts
Zibens aizsardzības sistēma Grants ielā 29, Kuldīgā Paskaidrojuma raksts 
Ēkas fasādes vienkāršotā atjaunošana Jelgavas ielā 96, Kuldīgā Apliecinājuma karte 
Telpu grupas vienkāršotā atjaunošana Mucenieku ielā 30 – 46, Kuldīgā Apliecinājuma karte
Airu novietne “Ķīši”, Padures pagastā Paskaidrojuma raksts 
Ventas aļņu ceļa pagarinājums Kabiles pagastā, Kuldīgas novadā Būvprojekts minimālā sastāvā
Nedzīvojamās ēkas vienkāršotā atjaunošana Pilsētas laukumā 4, Kuldīgā Apliecinājuma karte
Konkūra laukums  “Luņi”, Snēpeles pagastā Paskaidrojuma raksts 
Žogs Valciņu ielā 2, Kuldīgā Paskaidrojuma raksts
Saimniecības ēka  “Ēvarti”, Turlavas pagastā Paskaidrojuma raksts
Dzīvojamā māja un divu ēku nojaukšana  “Silnieki”, Kurmāles pagastā Būvprojekts minimālā sastāvā

Labiekārtojums rekreācijas zonai peldvietā “Mārtiņsala” Stendes ielā “Rumbas B1” un “Glābšanas stacija 
“Mārtiņsala””, Kuldīgā Paskaidrojuma raksts

Kabiles muižas kungu mājas un virtuves mājas pārbūve par 
viesnīcu ar vīna darītavu  “Kabiles pils”, Kabiles pagastā Būvprojekts minimālā sastāvā

Mehāniskā ceha pārbūve par noliktavu ar biroja telpām Planīcas ielā 75B, Kuldīgā Būvprojekts
Četras divvietīgas kempinga mājiņas  “Struņķukrogs”, Padures pagastā Būvprojekts
Autoceļa 6292A002 “Ķoniņi – Austrumi” pārbūve Turlavas pagastā, Kuldīgas novadā Būvprojekts
Autoceļa 6260A002 “Stangoņu ceļš” pārbūve Kurmāles pagastā, Kuldīgas novadā Būvprojekts
Autoceļa 6284A007 “Ventas ciemats – Misiņkalni” pārbūve Rumbas pagastā, Kuldīgas novadā Būvprojekts
Autoceļa 6280B012 “Kuldīgas vecais autoceļš” pārbūve Rendas pagastā, Kuldīgas novadā Būvprojekts
Autoceļa 6248 “Darbnīcu ceļš” pārbūve Rumbas pagastā, Kuldīgas novadā Būvprojekts
Autoceļa 6296A004 “Brīvnieki – Akmentiņi – Veiķenieki” pārbūve Vārmes pagastā, Kuldīgas novadā Būvprojekts
Autoceļa 6272B007 “Atmiņas – Vecā skola – Ūšas” pārbūve Padures pagastā, Kuldīgas novadā Būvprojekts
Autoceļa 6274A001 “Pelči – Snēpele” pārbūve Pelču pagastā, Kuldīgas novadā Būvprojekts
Autoceļa 6290C002 “Lējēji – Lejasāzeri – Liekne” pārbūve Snēpeles pagastā, Kuldīgas novadā Būvprojekts
Autoceļa 6260 “Dzirnavu ceļš” pārbūve Kurmāles pagastā, Kuldīgas novadā Būvprojekts
Autoceļa 6264A002 “Kazdanga – Sermīte” pārbūve Laidu pagastā, Kuldīgas novadā Būvprojekts
Autoceļa 6250A002 “Krasti – Jātnieki” pārbūve Gudenieku pagastā, Kuldīgas novadā Būvprojekts
Dzīvokļa pārbūve Baložu ielā 3-5, Kuldīgā Būvprojekts minimālā sastāvā
Elektroapgādes pieslēgums  “Laukgaļi”, Pelču pagastā Tehniskā shēma
Pagrabstāva pārseguma atjaunošana Jelgavas ielā 2, Kuldīgā Būvprojekts
Žogs Piltenes ielā 17, Kuldīgā Paskaidrojuma raksts
Graudu uzglabāšanas tvertnes  “Sniedzes kalte”, Vārmes pagastā Būvprojekts
Betonēta laukuma atjaunošana  “Pārupes”, Pelču pagastā Paskaidrojuma raksts
Ūdensapgādes un kanalizācijas ārējo tīklu (ŪKT) pievadu 
izbūve kioskam Pilsētas laukumā 7A, Kuldīgā Apliecinājuma karte

Mājiņa dārza instrumentiem Zaļā ielā 8, Ābelē, Pelču pagastā Paskaidrojuma raksts
Energoefektīvu un atjaunojamās enerģijas tehnoloģijām pie-
mērotu ražošanas ēku pārbūve par kokapstrādes ražošanas 
ēkām – stiegrošanas ceha pārbūve par skaidu pārstrādes cehu, 
gatavās produkcijas cietēšanas cehs

Krauļu ielā 4, Kuldīgā Būvprojekts

Izdotās būvatļaujas 
Objekta nosaukums Adrese
Mehāniskā ceha pārbūve par noliktavu ar biroja telpām Planīcas ielā 75B, Kuldīgā 
Ventas aļņu ceļa pagarinājums Kabiles pagastā, Kuldīgas novadā
Dzīvojamā māja un divu ēku nojaukšana  “Silnieki”, Kurmāles pagastā
Kabiles muižas kungu mājas un virtuves mājas pārbūve par viesnīcu ar vīna darītavu  “Kabiles pils”, Kabiles pagastā
Dzīvokļa pārbūve Baložu ielā 3-5, Kuldīgā 
Pagrabstāva pārseguma atjaunošana Jelgavas ielā 2, Kuldīgā 
Graudu uzglabāšanas tvertnes  “Sniedzes kalte”, Vārmes pagastā

Paziņojums par būvniecības ieceres nodošanu publiskai apspriešanai

Būvniecības ieceres veids, adrese: katlu mājas jaunbūve, “Siltums”, Priedainē, Kurmāles pagastā, Kuldīgas novadā.
Ar būvniecības ieceres dokumentāciju, tai skaitā vizuālo risinājumu un aprakstu par iecerētās būvniecības iespējamo ietekmi 

(smaku, troksni, vibrāciju vai cita veida piesārņojumu) uz vidi, infrastruktūru un iedzīvotāju veselību, var iepazīties Kuldīgas novada 
Domē 1. stāvā darba dienās, kā arī iedzīvotāju pieņemšanas laikos (pirmdienās 15.00 – 18.00 un ceturtdienās 9.00 – 12.00) Kuldīgas 
novada pašvaldības Būvniecības nodaļā, Baznīcas ielā 1, Kuldīgā. Kontakttālrunis 29579061.

Būvniecības ieceres prezentācijas pasākums notiks 2017. gada 10. maijā 14.00 Kuldīgas novada Domes mazajā zālē.
Atsauksmes var iesniegt no 27. aprīļa līdz 29. maijam plkst. 18.00 Kuldīgas novada pašvaldībā, Baznīcas ielā 1, Kuldīgā.
Būvniecības ierosinātājs: SIA “Kuldīgas siltumtīkli”, reģ. Nr. 40003007890, Lapegļu ielā 8, Kuldīgā. Kontakttālrunis 63323721.
Būvprojekta izstrādātājs: SIA “3d birojs”, reģ. Nr. 41203057728, būvkomersanta reģ. Nr. 13025, Baznīcas ielā 13, Kuldīgā. 

Kontakttālrunis 29106532.
Aptaujas lapu sabiedrības viedokļa paušanai un informatīvās planšetes maketu skatīt arī mājaslapā www.kuldiga.lv.

KuLDĪgaS nOVaDa PašVaLDĪBa 
izsolīs nomas tiesības bez apbūves tiesībām 

nekustamajam īpašumam 
adatu ielā 9, Kuldīgā, Kuldīgas nov., kadastra Nr. 6201 014 0176 

un Sūru ielā 4, Kuldīgā, Kuldīgas nov., kadastra Nr. 6201 014 0154.

Izsole notiks 2017. gada 8. maijā plkst. 13.00 Kuldīgas novada pašvaldībā, 
Baznīcas ielā 1, Kuldīgā. 

Nomas tiesību izsolē tiek piedāvāts nomas objekts, kas sastāv no:
• nekustamā īpašuma Adatu ielā 9, Kuldīgā, Kuldīgas nov., kadastra 

Nr. 6201 014 0176, kura sastāvā ir zemesgabals 2487 m2 platībā ar kadastra 
apzīmējumu 6201 014 0176, un ēka – autoosta 258,2 m2 platībā ar kadastra 
apzīmējumu 6201 014 0176 001;

•  zemesgabala daļas Sūru ielā 4, Kuldīgā, Kuldīgas nov., kadastra Nr. 6201 014 0154, 
~ 2114 m2 platībā.

Iznomāšanas mērķis: nodrošināt Kuldīgas autoostas darbību.
Izsoles nosacītā cena – 430,30 EUR mēnesī, drošības nauda 43,03 EUR, 

reģistrācijas maksa 30 EUR, izsoles solis 43 EUR.
Dalībnieku reģistrācija līdz 2017. gada 5. maijam plkst. 16.00.
Nomas līgums tiks noslēgts ar 2017. gada 1. jūniju un būs spēkā 5 (piecus) gadus.
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.

KuLDĪgaS nOVaDa PašVaLDĪBa
saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likumu

PārDOD
mutiskā izsolē ar augšupejošu soli:

nekustamo īpašumu “Lācītis”, ēdolē, ēdoles pagastā, Kuldīgas novadā,
kadastra Nr. 62460060292. 

Īpašuma sastāvs: zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 62460060347 
(platība 4844 m²), uz kuras atrodas skola (bērnudārzs) ar kadastra apzīmējumu 
62460060292001 (platība 1213,1 m²), šķūnis ar pagrabu ar kadastra apzīmējumu 
62460060292002 (platība 59,4 m²) un šķūnis ar kadastra apzīmējumu 62460060292003 
(platība 35,9 m²).

Nosacītā cena – 4600 EUR, drošības nauda – 460 EUR, reģistrācijas maksa – 
15 EUR, izsoles solis – 200 EUR. Izsole notiks Kuldīgas novada pašvaldības mazajā 
zālē Baznīcas ielā 1, Kuldīgā, 2017. gada 15. maijā plkst. 15.00. Dalībnieku reģistrācija 
līdz 2017. gada 12. maijam plkst. 11.00.

Izsoles noteikumus un informāciju par īpašumu var saņemt Kuldīgas novada paš-
valdības informācijas centrā Baznīcas ielā 1, Kuldīgā. Informācija pa tālruni 63350007, 
63323738, 26459091, e-pasts: viktors.gotfridsons@kuldiga.lv.

KuLDĪgaS nOVaDa PašVaLDĪBa
saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likumu

PārDOD
mutiskā izsolē ar augšupejošu soli:

nekustamo īpašumu – dzīvokli “Dimanti” - 2, Kabilē, Kabiles pagastā, Kuldīgas novadā, kadastra Nr. 62589000083. 
Īpašuma sastāvs: trīsistabu dzīvoklis ar kopējo platību 85,3 m2 un kopīpašuma 853/3566 domājamās daļas, 

t. sk., no dzīvojamās ēkas ar kadastra apzīmējumu 62580070301001 un zemes vienības 
ar kadastra apzīmējumu 62580070301 ar platību 0,15 ha.

Nosacītā cena – 320 EUR, drošības nauda – 32 EUR, reģistrācijas maksa – 15 EUR, izsoles solis – 30 EUR. Izsole notiks 
Kuldīgas novada pašvaldības mazajā zālē Baznīcas ielā 1, Kuldīgā, 2017. gada 15. maijā plkst. 14.00. Dalībnieku reģistrācija 
līdz 2017. gada 12. maijam plkst. 11.00.

nekustamo īpašumu – dzīvokli “Dimanti” - 6, Kabilē, Kabiles pagastā, Kuldīgas novadā, kadastra Nr. 62589000082. 
Īpašuma sastāvs: divistabu dzīvoklis ar kopējo platību 68,2 m2 un kopīpašuma 682/3566 domājamās daļas, t. sk., no dzīvojamās 

ēkas ar kadastra apzīmējumu 62580070301001 un zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 62580070301 ar platību 0,15 ha.
Nosacītā cena – 280 EUR, drošības nauda – 28 EUR, reģistrācijas maksa – 15 EUR, izsoles solis – 25 EUR. Izsole notiks 

Kuldīgas novada pašvaldības mazajā zālē Baznīcas ielā 1, Kuldīgā, 2017. gada 15. maijā plkst. 14.30. Dalībnieku reģistrācija 
līdz 2017. gada 12. maijam 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.

KuLDĪgaS nOVaDa PašVaLDĪBa
 izsludina konkursu uz vakanto

rendas pagasta PārVaLDES VaDĪTāja amatu

Prasības:
• augstākā izglītība;
• darba pieredze pašvaldības iestādē, pašvaldībā vai tās struktūrvienību vadībā 
  vismaz 2 gadus;
• zināt spēkā esošos ārējos un iekšējos normatīvos aktus savā kompetences jomā;
• vadībprasme, labas organizatora spējas, komunikācijas un sadarbības prasmes;
• stratēģiskās plānošanas spējas;
• prasme strādāt ar datorprogrammām Word, Excel un biroja tehniku;
• B kategorijas autovadītāja tiesības.

Konkursa pretendentiem jāiesniedz: 
• pieteikums, 
• motivācijas vēstule, 
• īss dzīves un darba gaitu pārstāsts (CV), 
• izglītību un kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas, 
• rekomendācijas un ieteikuma vēstules (vēlamas).

Pieteikšanās līdz 18. maijam.
Dokumentus iesniegt Kuldīgas novada pašvaldības informācijas centrā Baznīcas 
ielā 1, Kuldīgā vai elektroniski e-pastā: dome@kuldiga.lv līdz 18. maija 17:00. 
Informācija pa tālr. 63320216.



2017. gada 27. aprīlis

3

20. aprīlī Kuldīgā viesojās Lat-
vijas Universitātes (LU) rektors 
Indriķis Muižnieks ar savu 
komandu, lai tiktos ar Rīgas Pe-
dagoģijas un izglītības vadības 
akadēmijas (RPIVA) Kuldīgas 
filiāles studentiem un mācīb-
spēkiem, runājot par turpmāko 
sadarbību un studiju procesa 
nepārtrauktības nodrošināšanu.

Kā zināms, 28. martā Ministru 
kabinets pieņēma lēmumu par 
RPIVA likvidāciju no šā gada 1. ok-
tobra, to pievienojot LU. Izglītības 
un zinātnes ministrijas izstrādātais 
rīkojums paredz, ka LU pārņems 
vairumu RPIVA studiju program-
mu, savukārt vēl daļu no tām, kas 
saistītas ar mūziku un deju, pārņems 
J. Vītola Latvijas Mūzikas akadēmi-
ja (JVLMA). Rīkojums nosaka arī 
to, ka LU jānodrošina RPIVA stu-
diju programmu īstenošana filiālēs 
Alūksnē, Bauskā, Cēsīs, Jēkabpilī, 
Kuldīgā, Madonā, Tukumā, Vents-
pilī un minēto filiāļu attīstība.

I. Muižnieks uzsvēra, ka Kuldī-
gas filiāle, tāpat kā pārējās filiāles, 
pēc 1. oktobra turpinās strādāt kā 
līdz šim, tikai kā LU filiāle. Univer-
sitāte novērtē pozitīvās iestrādes un 
plāno tās attīstīt, veidojot filiāles ne 
tikai kā studiju vietas, bet arī kon-
taktpunktus sadarbībai ar pašvaldī-
bām un uzņēmējiem. Lai uzsvērtu 

Var pieteikties stipendijai 
augstskolā

Kuldīgas novada Dome līdz 
7. jūlijam pieņems pieteiku-
mus konkursā par stipendiju 
Kuldīgas novada talantīgajiem 
jauniešiem izglītības iegūšanai 
un studijām.

Arī 2017./2018. mācību gadā 
piešķirs astoņas stipendijas mācībām 
pilna laika studijās Latvijā akreditē-
tas augstskolas 1. kursā. Katra stipen-
dija ir 70 EUR mēnesī, to izmaksā no 
septembra līdz jūnijam (10 mēnešus). 
Lai iegūtu stipendiju, kandidātam 
jābūt deklarētam Kuldīgas novadā 
vai jāmācās kādā no mūsu novada 
skolām, vidējai atzīmei jābūt 7,5 un 
augstākai, kā arī jāatbilst vēl kādam 
no šādiem kritērijiem: kandidāts 
ir no trūcīgas vai maznodrošinātas 
ģimenes; bārenis; viņu audzina 
viens no vecākiem; ir no daudzbērnu 
ģimenes (trīs un vairāk bērnu līdz 18 
gadiem); ir panākumi mācību priekš-
metu olimpiādēs (vidusskolas laikā). 
Vidējā atzīme tiek aprēķināta, pama-
tojoties uz vidējās izglītības atestāta 
vai vidējās profesionālās izglītības 
diploma pielikuma – sekmju izraksta 
uzrādītajiem vērtējumiem.

Pieteikuma dokumenti jāievie-
to aploksnē ar norādītu adresi un 
uzrakstu “Stipendija”, iesniedzēja 
vārdu, uzvārdu, adresi, telefona nu-

muru. Aploksne jāiesniedz personīgi 
Kuldīgas novada pašvaldības Klientu 
apkalpošanas centrā, Baznīcas ielā 
1, darba dienās no 9.00 līdz 16.00. 
Tālrunis informācijai – 63350076, 
Kuldīgas novada pašvaldības Izglī-
tības nodaļa. Kandidātu pieteikumus 
izvērtēs speciāla komisija.

Galvenie līguma nosacījumi ir 
regulāri apmeklēt studiju nodarbī-
bas un gūt sekmīgus rezultātus, par 
kuriem pirmā semestra un mācību 
gada beigās jāiesniedz atskaite. Ja 
stipendiāts nenokārto sesiju vai 
pārkāpj citus līguma nosacījumus, 
piešķirtā stipendija jāatmaksā.

Finansējums 5600 EUR stipen-
dijai talantīgo jauniešu atbalstam 
paredzēts no mērķa ziedojuma, ko 
Kuldīgas novada pašvaldības ziedo-
jumu kontā ieskaitījusi SIA “SilJa” 
valdes priekšsēdētāja Silva Jeroma-
nova-Maura. SIA “SilJa” talantīgos 
jauniešus atbalsta kopš 2013. gada.

Ar nepieciešamajiem pieteikuma 
dokumentiem un nolikumu “Kār-
tība, kādā tiek finansiāli atbalstīti 
Kuldīgas novada talantīgie jaunieši 
izglītības iegūšanai un studijām” var 
iepazīties Kuldīgas novada Domes 
mājaslapā www.kuldiga.lv.

SIgnETa LaPIņa, 
sabiedrisko attiecību speciāliste

Latvijas Universitāte un Kuldīgas novada 
pašvaldība vienojas par stratēģisko 
sadarbību augstākās izglītības jomā

augstskolas nopietno nodomu attīstīt 
Kuldīgas filiāles darbu, LU rektors 
I. Muižnieks un Kuldīgas novada 
Domes priekšsēdētāja Inga Bērziņa 
parakstīja nodomu protokolu par  
stratēģisko sadarbību augstākās 
izglītības jomā. Tas noslēgts līdz 
2020. gadam.

Nodomu protokola noslēgšanas 
mērķis ir sadarbība zināšanu, resursu 
un kopīgu mērķu sasniegšanā aug-
stākās izglītības jomā Kuldīgas no-
vadā. Pašvaldība un LU sadarbības 
īstenošanai veidos ekspertu grupu, 
kurā deleģēs abu pušu speciālistus.

Tikšanās laikā LU pārstāvji 

atbildēja uz studentu jautājumiem, 
apliecinot, ka visi, kuri uzsākuši stu-
dijas kādā no RPIVA programmām, 
tās varēs pabeigt. Studiju maksa 
tiks saglabāta tāda, kā noteikta 
noslēgtajos līgumos. Studenti, kuri 
augstskolu absolvēs līdz 1. oktob-
rim, saņems RPIVA diplomus, bet 
pēc 1. oktobra – jau LU diplomus. 
Nav plānots mainīt arī pašreizējās 
apmācību dienas.

KrISTĪnE DuĻBInSKa
 mārketinga un sabiedrisko 

attiecību nodaļas vadītāja
SIgnETaS LaPIņaS foto

Kuldīgas novada Domes priekšsēdētāja Inga Bērziņa un Latvijas universitātes rek-
tors Indriķis muižnieks parakstīja nodomu protokolu par sadarbību izglītības jomā.

PRASĪBAS:
• atbilstība Izglītības likumā un Bērnu tiesību aizsardzības likumā noteiktajiem 
ierobežojumiem strādāt par pedagogu,
• atbilstība Izglītības likuma un Ministru kabineta noteikumu prasībām par 
pedagogiem nepieciešamo izglītību, profesionālo kvalifikāciju un profesionālās 
pilnveides kārtību, 
• valsts valodas prasme atbilstoši Valsts valodas likuma prasībām un vismaz 
vienas Eiropas Savienības oficiālās valodas prasme profesionālajai darbībai 
nepieciešamajā apjomā, 
• vismaz piecu gadu pedagoģiskā darba pieredze izglītībā,
• par priekšrocību tiks uzskatīta vismaz piecu gadu pedagoģiskā darba pieredze 
izglītības vadības darbā (darbs izglītības iestādes vadītāja vai vadītāja vietnieka 
amatā; cits darbs, ja tas saistīts ar izglītības darba un izglītības iestāžu darbinieku 
organizēšanu, vadīšanu un kontroli (metodisko apvienību, nevalstisko 
organizāciju u.c. vadītāji)).

KuLDĪgaS nOVaDa PašVaLDĪBa
izsludina konkursu uz vakanto

Kuldīgas 2. vidusskolas DIrEKTOra amatu

Konkursa pretendentiem jāiesniedz: 
• pieteikums, 
• motivācijas vēstule, 
• īss dzīves un darba gaitu pārstāsts (CV), 
• izglītību un kvalifikāciju apliecinošu 
dokumentu kopijas, 
• rekomendācijas un ieteikuma vēstules 
(vēlamas).

Pieteikšanās līdz 18. maijam. Dokumentus 
iesniegt Kuldīgas novada pašvaldības 
apmeklētāju pieņemšanas un informēšanas 
centrā (Baznīcas ielā 1, Kuldīgā) vai 
elektroniski e-pastā: dome@kuldiga.lv līdz 
18. maija 17.00. Informācija pa tālr. 63320216.

4. maija svētki Kuldīgā
12.00 – 16.00 pievienojies mūsu ceļā Par! Tevi gaidīs 25 svinību vietās.

 rātslaukumā: 
12.00 Latvijas karoga pacelšana un kopīga himnas 
dziedāšana.
12.15 M. Brauns. Rainis. Latvju mesa “Daugava”. Izpilda 
vīru koris “Dziedonis” un Mārtiņš Brauns.
13.15 Spēlē ansamblis “Noskaņa”.
14.00 Dziedam savas tautas dziesmas. Kuldīgas kori, aktie-
ris Mārtiņš Egliens, mūziķi Valdis Zilveris, Raimonds Kalniņš, 
Andris Grunte un visi klātesošie.
 Vecajā rātsnamā: 
Izstāde “Baltā”. TLMS “Varavīksne”.
Balto sapņu manufaktūra (EUR 4).
13.00 un 15.00 Vecā rātsnama stāsts un ekskursija kopā 
ar gidi Dainu Girvaiti.
Vecā rātsnama svētku pastkarte ar vaska zīmogu (2 EUR).
 Kuldīgas novada muzejā: 
13.00 “Smeķīgā ceturtdiena”. Kā iedzīvināt baltā galdauta 
svētkus katrā mājā? Ieskats svētku svinēšanas tradīcijās 
un īpaša svētku gardumu degustācija.

4. maijā muzejs atvērts no 10.00 līdz 17.00. Ieeja – bez 
maksas. Skatāmas ekspozīcijas: “Turīga kuldīdznieka 
dzīvoklis 20. gs. sākumā” un “Kuldīga pirms mums”, iz-
stādes “Kas bija Kuldīgas ebreji?” un Andreja Ameļkoviča 
gleznas izstādē “Atbalss”.
 Kuldīgas kultūras centra kinozālē  
 latviešu filmas: 
17.00 “Savējie sapratīs. 60 – tie. Sākums”. Dokumentālā 
filma veltīta latviešu rokmūzikas vēsturei (ilgums 60 min.).
18.10 “Ceplis”. Modernā kvalitātē atjaunotā un digitalizētā 
leģendārā kino režisora Rolanda Kalniņa filma (ilgums 
90 min.).
 Sv. annas baznīcā: 
11.00 – Svētku dievkalpojums.
14.00 – Svētku pankūkas ar tēju Sv. Annas baznīcas 
dārzā.
 Sv. Katrīnas baznīcā: 
18.00 – Svētku dievkalpojums.

LaTVIja ESam mēS PašI. SVInēSIm KOPā!
www.kuldiga.lv

UzMAnībU 
AUtoVADītājI!

6. maijā riteņbraukšanas sacensību laikā no 14.00 līdz 17.30 
tiks slēgta satiksme 

Piltenes ielā posmā no Grants ielas līdz Liepājas ielai, Grants 
ielā – no Piltenes ielas līdz Mālu ielai, Mālu ielā – no Grants ielas 
līdz Smilšu ielai, Smilšu ielā – no Mālu ielas līdz Liepājas ielai, 
Liepājas ielā – no Smilšu ielas līdz Piltenes ielai. Slēgts Pilsētas 

laukums.

13. maijā J. Baukša piemiņas kausa laikā no 15.00 līdz 17.30 
tiks ierobežota satiksme 

Aizputes šosejā posmā no Kuldīgas līdz Vangas krustojumam. 

14. maijā no 10.00 līdz 13.30
tiks slēgta satiksme

Piltenes ielā posmā no Vītolu ielas līdz Liepājas ielai, Vītolu ielā – 
no Piltenes ielas līdz Mālu ielai, Mālu iela visā garumā, Smilšu ielā – 
no Mālu ielas līdz Liepājas ielai, Liepājas ielā – no Smilšu ielas līdz 

Piltenes ielai. Slēgts Pilsētas laukums.
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“Kuldīgas siltumtīklu” attīstības 40 gadi

SIa "Kuldīgas siltumtīkli" vadītājs artis roberts (attēlā vidū) ir lepns par komandu, kuru veido 43 uzticīgi, profesionāli un draudzīgi darbinieki.

Kuldīgas novada pašvaldības 
kapitālsabiedrība SIA “Kuldīgas 
siltumtīkli” (KS) ir mūsdienīgs 
un videi draudzīgs siltumapgādes 
uzņēmums. To apliecina arī gada 
nogalē saņemtā “Zaļās izcilības 
balva 2016”. Tas ir Valsts vides 
dienesta izveidots  apbalvojums 
uzņēmumiem un pašvaldībām, kas 
visaugstākajā līmenī ievēro vides 
aizsardzības normatīvo aktu pra-
sības, kā arī pēc savas iniciatīvas 
īsteno pasākumus, lai mazinātu to 
darbības ietekmi uz vidi.

KS ražo un piegādā siltumener-
ģiju karstā ūdens veidā, veic cau-
ruļvadu būvniecību, apkures iekārtu 
uzstādīšanu un sanitārtehniskos 
darbus. Siltumenerģija tiek ražota 
deviņās katlumājās – Kuldīgā un 
vairākos Kuldīgas novada pagastos. 
Uzņēmuma siltumavotos izman-
tojamie kurināmā veidi ir šķelda, 
malka un kokskaidu granulas.

Kuldīgas pilsētā kopējais sil-
tumtīklu garums ir aptuveni 17 km. 
Taču to garums nemitīgi pieaug, jo, 
klientiem kļūstot vairāk, palielinās 
vajadzība pēc jaunām siltumtrasēm.

Siltumenerģijas tarifs jau dau-
dzus gadus ir nemainīgs. Tas ir 
49,80 EUR par 1 MWh plus PVN 
(iedzīvotājiem 12%, juridiskām 
personām 21%).

Uzņēmumā strādā 43 darbinieki.

Vēstures pieturas punkti
1977. gada janvārī tika dibi-

nāta Kuldīgas rajona Apvienoto 
katlumāju un siltumtīklu direkcija. 
Uzņēmums atradās Kuldīgas rajona 
TDP Izpildkomitejas un Latvijas 
PSR Komunālās saimniecības mi-
nistrijas paspārnē. Sākumā Kuldīgā 
darbojās trīs katlumājas: Oktobra 
(tagad Pilsētas) laukumā, Zinātnes 
(tagad Parka) ielā un Gagarina 
(tagad Piltenes) ielā. Kā kurināmo 
izmantoja neattīrītu dīzeļdegvielu, 
bet vēlāk Parka ielas katlumājā arī 
mazutu. Katrā katlumājā strādāja 4 
strādnieki vairākās maiņās.

Līdz 1984. gadam klāt nāca vēl 
vairākas katlumājas, kas tika darbi-
nātas ar akmeņoglēm: vecā Kuldīgas 
slimnīcas katlumāja, Macipāna 
(tagad Planīcas) ielas katlumāja, kā 
arī Padomju (tagad Baznīcas) ielas, 
Kuldīgas 3. vidusskolas (tagad Kul-
dīgas Centra vidusskolas), Marksa 
(tagad Mucenieku) ielas, vecās auto-
stacijas un Sporta skolas katlumāja. 
Uzņēmuma pārziņā bija arī Skrundas 
pilsētas piecas katlumājas, kas kā 
kurināmo izmantoja akmeņogles.

1987. gadā direkciju iekļāva 
Kuldīgas rajona Dzīvokļu komunā-
lās saimniecības ražošanas apvienī-
bas sastāvā, bet gadu vēlāk – Kul-
dīgas rajona Dzīvokļu komunālās 
saimniecības ražošanas apvienības 
“Latvijas Siltums” sastāvā.

1991. gadā direkciju pārdēvēja 
par Kuldīgas rajona Valsts siltum-
tīklu uzņēmumu.

1994. gadā uzņēmumam pievie-
noja Kuldīgas rajona pašvaldības 
uzņēmumu “Kuldīgas Siltums”.

1997. gadā Kuldīgas rajona 
Valsts siltumtīkli kļuva par Kuldīgas 
pašvaldības uzņēmumu “Kuldīgas 
siltumtīkli”.

2002. gadā Kuldīgas pašvaldības 
uzņēmums KS tika reorganizēts, jo 
nodrošināja siltumenerģijas piegādi 
tikai Kuldīgas pilsētā.

2007. gadā tika uzcelta 11,5 MW 
šķeldas katlumāja Lapegļu ielā 8.

Uzņēmums “Kuldīgas siltumtīkli” šogad svin 
40. jubileju. Apaļais gadu skaitlis rosina atska-
tīties uz vēstures līkločiem uzņēmuma pastā-

vēšanas laikā, kas ļāvuši tam attīstīties un kļūt tādam, 
kāds tas ir šodien.

2012. gadā darbu uzsāka mo-
derna biomasas koģenerācijas 
elektrostacija Stacijas ielā 6. Elek-
trostacija kurināma ar šķeldu. 
Tajā vienlaikus tiek ražota gan 
siltumenerģija, gan elektroenerģi-
ja. Šī bija viena no pirmajām un 
modernākajām biomasas koģenerā-
cijas elektrostacijām Baltijā, jo tika 
ieviesta jaunā ORC tehnoloģija jeb 
organiskais Renkina cikls.  

2014. gadā SIA “Kuldīgas sil-
tumtīkli” pārņēma centralizētās 
siltumapgādes sistēmas Kuldīgas 
novada Rendas pagasta Rendā un 
Ozolos, Padures pagasta Padures 
ciemā, Rumbas pagasta Mežvaldes 
ciemā un Pelču pagasta Pelču ciemā.

Saglabā vienu no 
zemākajiem apkures 
tarifiem Kurzemē

ARtIs RobeRts, “Kuldīgas 
siltumtīkli” valdes priekšsēdētājs: 
“Sāku vadīt “Kuldīgas siltumtīklus” 
2009. gadā. Bija jāiesniedz koģene-
rācijas elektrostacijas būvniecības 
projekts. To iesniedzām un sākām 
gaidīt, apstiprinās vai neapstiprinās. 
Tika piešķirts Eiropas Savienības 
līdzfinansējums un varējām sākt būv-
niecību. Šogad koģenerācijas elek-
trostacija atzīmē jau 5. gadadienu.

Pirmais laiks KS valdes priekš-
sēdētāja amatā bija pārsteigumu 
pilns, jo uzņēmumam bija ļoti daudz 
parādu, kontā naudas nebija, šķelda 
tika iepirkta par neadekvāti augstu 
cenu, tās kvalitāte bieži neatbilda 
prasībām. Sākām šķeldu fotogra-
fēt, pārbaudīt, vai kravas ir pilnas. 
Paplašinājām šķeldas piegādātāju 
loku, lai būtu konkurences apstākļi 
un mēs saņemtu labāku šķeldu. 

Pamazām visu izvērtējām, būtiski 
pārskatījām izdevumus un sakārto-
jām uzņēmumu.

Liela uzdrīkstēšanās bija siltuma 
tarifa samazināšana no 37,50 uz 35 
toreiz vēl latiem par megavatstundu. 
Iedzīvotājiem tas bija izdevīgi, bet 
uzņēmumam bija ļoti jāpārdomā, 
kā saimniekot. Protams, ir ganda-
rījums, ka visus šos gadus esam 
noturējuši vienu no zemākajiem 
apkures tarifiem Kurzemē.

2012. gadā pabeidzām biomasas 
koģenerācijas elektrostacijas būv-
niecību Stacijas ielā 6. Koģenerā-
cijas stacijā saražotās un pārdotās 
elektrības nauda kalpoja kā buferis, 
lai varētu samaksāt visus rēķinus 
laikā. Saražoto elektrību, obligātā 
iepirkuma ietvaros, pārdodam uz-
ņēmumam “Latvenergo”. Gadā tiek 
pārdotas ap 2700 MWh.

Uzbūvējot koģenerācijas elek-
trostaciju, radījām siltuma rezervi un 
papildus drošību pilsētas siltumapgā-
dei. Tagad siltumenerģijas jauda pie-
tiek visiem esošajiem klientiem un 
jaunajiem patērētājiem, kuru skaits 
regulāri aug. Turklāt ir radīta papil-
dus drošība, jo katlumāja Lapegļu 
ielā nav vairs vienīgā, kas nodrošina 
siltumapgādi pilsētai.

Kuldīga ar šo biomasas koģene-
rācijas elektrostaciju vēl aizvien ir 
kā paraugs citām pilsētām. Šī stacija 
ir viena no modernākajām Baltijā.

Kopējās projekta izmaksas bija 
5,25 miljoni EUR. Daļējs finansē-
juma atbalsts tika gūts no Eiropas 
Savienības Kohēzijas fonda, bet 
pārējie ir KS finanšu līdzekļi. Šobrīd 
vēl jāmaksā kredīts 1,3 miljoni EUR.

Esam uzsākuši darbu pie Prie-
daines katlumājas būvniecības. KS 
no SIA “Centrs” pērn pārņēma sil-
tumapgādes nodrošināšanu dzīvo-
jamajām mājām Kurmāles pagasta 
Priedainē. Visu rūpīgi izvērtējot, 
secinājām, ka esošo katlumāju 
Priedainē nav lietderīgi attīstīt, tādēļ 
tika nolemts būvēt jaunu un mazāku 
katlumāju nekā esošā, turklāt daudz 
tuvāk apdzīvotajai vietai. Šobrīd 
norit katlumājas projektēšanas darbi 
un ir uzsākta iekārtas ražošana. Plā-
nots, ka būvniecības darbus varēs 
uzsākt jūnijā. Nākotnē Priedainē 
būs jāmaina arī siltumtrases. Vien-
mēr ir sarežģīti sabalansēt lielās 

izmaksas un to, ko KS un iedzīvotāji 
var atļauties.

Domāju, ka nākotnē centralizētā 
siltumapgāde būs spiesta transformē-
ties. Ja agrāk tas bija tāds kolektīvs 
pasākums, tad tagad katrs privātīpaš-
nieks meklē sev ērtāko, lētāko un 
labāko risinājumu. Tehnoloģijas attīs-
tās, tiek izmantots saules un zemes sil-
tums, tādēļ izaicinājums būs mēroties 
spēkiem ar jaunajām tehnoloģijām un 
iespējām, ko tās dod. Nevar izslēgt, 
ka dzīvokļu vai ēku īpašnieki kādā 
dienā nolems, ka vēlas izmantot citu 
siltuma alternatīvu. Iespējams, mums 
būs jāsper solis arī šādā lauciņā.

Tas savukārt nozīmē, ka mums 
kā darbiniekiem jābūt elastīgākiem. 
Tehnoloģijām aizstājot cilvēku dar-
baspēku, no mums tiek pieprasītas 
vairāku veidu zināšanas. Laiks 
piespiež mainīties un augt, stagnēt 
nevaram atļauties.

Paldies manai komandai par 
profesionalitāti, katrs uzņēmumā 
atbildīgi veic savu darbu. Ārkārtas 
situācijās vienmēr varu paļauties uz 
saviem darbiniekiem, īpašs atbalsts 
ir tehniskais direktors Jānis Keišs.

Lai uzņēmums būtu tāds, kāds tas 
ir šodien, ārkārtīgi liels atbalsts vien-
mēr ir bijusi Kuldīgas novada paš-
valdība. Mums ir kopīgs redzējums 
par uzņēmuma nākotni. Pašvaldība 
sniegusi galvojumu kredītiem, lai 
varētu izbūvēt siltumtrases, uzbūvēt 
koģenerācijas elektrostaciju, Lapegļu 
ielas katlumāju un tagad arī katlumāju 
Priedainē.”

Viss darba mūžs vienā 
uzņēmumā

RUDīte zeIKMAne, grā-
matvede: “Šajā uzņēmumā esmu 

nostrādājusi 40 gadus, no tā nodi-
bināšanas 1977. gadā. Iepriekš bija 
tāda dzīvokļu saimniecības pārval-
de, no tās atdalīja siltuma nozari, 
jo tā bija kļuvusi pārāk komplicēta, 
un tika izveidots šis uzņēmums. 
Pirmais direktors bija Žanis Grīslis.

Otrais priekšnieks bija Juris Hof-
manis. Viņa laikā uzņēmums tika 
iekļauts Kuldīgas rajona Dzīvokļu 
komunālās saimniecības ražoša-
nas apvienības sastāvā. Vairākos 
Latvijas rajonos tika uztaisīts šāds 
eksperiments, apvienojot ūdens-
saimniecības, komunālo pakalpo-
jumu sniedzējus un siltumtīklus. 
Pēc laika siltumtīkli atdalījās no 
apvienības, jo tā sevi neattaisnoja. 
Bija arī laiks, kad lielā priekšniecība 
mums atradās Rīgā, katru ceturksni 
atskaites vedām uz galvaspilsētu.

Padomju laikos bija liela kadru 
mainība, meistariem bija grūti, 
pašiem brīžiem nācās kurināt, jo 
bieži vien darbinieki bija “zaļā 
pūķa” varā.

Interesants laiks bija, kad uzņē-
mums nodarbojās ar bišu dravas 
kopšanu. Padomju laikos katram 
uzņēmumam vajadzēja blakus 
saimniecību.

Agrākos laikos visās malās bija 
katlumājas. Ļoti daudz kurināja 
ar oglēm. Atceros, ir ziema, atnāk 
slapja un sasalusi krava. Vīri brauca 
uz Skrundu, kapāja ar cirtņiem, lai 
varētu ogļu kravu atvest uz Kuldīgu. 
Arī ar šķidro degvielu kurināja, bet 
parasti jau novembrī fondi beidzās. 
Tad nu domājām, ko iesākt, bet tad 
atkal kaut ko piešķīra un varēja 
kurināt tālāk. Trauksmaini tie laiki 
ir bijuši. Par rutīnu nevar būt runas.

J. Hofmani uzņēmuma vadībā 
nomainīja Anatolijs Spiridovičs, 
pēcāk amatā stājās Valdis Danen-
bergs, bet, izveidojoties Kuldīgas 
novadam, darbu uzsāka esošais 
valdes priekšsēdētājs Artis Roberts.

Kad sāku strādāt, rēķināšanai 
izmantoju aritmometru, skaitāmos 
kauliņus, kalkulatori un datori nāca 
vēlāk.

Ja būtu izvēle strādāt vēlreiz 
vienā darbavietā 40 gadus, noteikti 
to darītu. Uz darbu esmu gājusi ar 
prieku. Darbā izveidojusies laba 
draudzība ar bijušo kasieri Viju Lia-
koviču un Skaidrīti Volkanovsku, 
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“Kuldīgas siltumtīklu” attīstības 40 gadi
kura bijusi gan kurinātāja, gan 
dispečere, gan noliktavas pārzine.

Visu mūžu esmu bijusi grā-
matvede. Jaunībā man patika arī 
vēsture, bet tolaik vēsture bija 
cieši saistīta ar politiku, tādēļ at-
metu domu par vēstures studēšanu. 
Beidzamajā brīdī aizgāju mācīties 
par grāmatvedi. Mana mamma arī 
bija grāmatvede, vidusskolas laikā 
vienu vasaru pastrādāju ar papīriem 
un tā aizgāju mācīties. Matemātika 
ir tas priekšmets, kas man paticis 
vienmēr.

Savukārt pēc darba brīvajā laikā 
vienmēr esmu dejojusi. Tautiskās 
dejas dejoju gan “Ventā”, gan “Ban-
davā”. Tagad gan vairs apmeklēju 
tikai vingrošanu.

Esmu dzimusi un dzīvojusi 
Kuldīgā, šeit izaugušas divas manas 
meitas, man nekad nav gribējies 
prom no Kuldīgas. Šī ir mana pil-
sēta, kur aizvadīts viss darba mūžs.”

atgriezties, lai strādātu 
savā specialitātē

jURIs HofMAnIs, inženie-
ris: “Uzņēmumā esmu strādājis ar 

diviem piegājieniem – no 1980. līdz 
1988. gadam un kopš 1994. gada 
līdz pat šim brīdim. Pēc Rīgas Poli-
tehniskā institūta pabeigšanas kļuvu 
par inženieri šajā iestādē. Pēc četru 
gadu darbības kļuvu par uzņēmuma 
direktoru. Pie mums strādāja līdz 
pat 160 cilvēku, bija vairāk nekā 
30 katlumāju. Tās atradās Kuldīgā, 
Ēdolē, Skrundā, pat Priekulē un 
Grobiņā.

1982. gadā intensīvi strādājām, 
jo bija paredzēts padot siltumu no 
Dzelzsbetona katlumājas Priedainē 
uz Kuldīgu. Realizējām daļu no visa 
šī milzīgā projekta. Miljons rubļu 
tika ieguldīti siltumtrašu būvnie-
cībā no Dzelzsbetonu katlumājas 
līdz Planīcas ielas katlumājai. Bija 
liela siltumtrase no Dzelzsbetona 
rūpnīcas Priedainē pa kalnu uz leju 
uz pilsētu. Planīcas ielas katlumājā 
tika izbūvēta pārsūknēšanas stacija, 
jo bija nepieciešamība vadīt siltumu 
arī atpakaļ. Pirmais etaps tika reali-
zēts. Tālāk bija plānots, ka sāksim 
Kuldīgas siltumtīklu trašu moderni-
zāciju un izbūvēšanu Liepājas ielā. 
Bija paredzēts likvidēt visas kat-
lumājas Kuldīgā. Iecere bija laba, 
cauruļu diametri bija iespaidīgi. 
Bija izbūvētas virszemes caurules ar 
viaduktu pāri Kuldīgas apvedceļam. 
Tajos laikos tas skaitījās moderni 
un progresīvi, jo varēja samazināt 
piesārņojumu Kuldīgā. Smogs bija 
jūtams, jo Kuldīga atrodas ieplakā 
un vēju daudzums ir neliels. Neskai-
tāmās katlumājas, kuras kurināja 
gan ar oglēm, gan mazutu, gan slā-
nekļa eļļu atstāja negatīvu iespaidu 
uz gaisa tīrību pilsētā. Īpaši indīga 
bija slānekļa eļļas dedzināšana 
lielajās katlumājās. Viens otrs ku-

rinātājs staigāja pat ar zilganu ādas 
krāsu, kas ir saindēšanās pazīme. 
Pēc tam slānekļa eļļu aizliedza. Šis 
toreiz grandiozais projekts apstājās 
pusceļā, jo valdības un tehnoloģijas 
mainījās, cenas sadārdzinājās, kā arī 
nebija pietiekami daudz patērētāju, 
Planīcas ielas kvartāls viens pats 
nespēja nodrošināt siltuma zudu-
mus. Agrāk izbūvētā trase tagad ir 
sagriezta lūžņos.

Piedzīvoju arī lielo reorganizā-
ciju. Cilvēki rajona padomē vēlējās 
sniegt iedzīvotājiem lielāku, piln-
vērtīgāku un kvalitatīvāku pakalpo-
jumu, tādēļ tika izveidota Dzīvokļu 
komunālās saimniecības ražošanas 
apvienība. Doma bija laba, bet me-
hānisms nedarbojās. Tās bija neskai-
tāmas sēdes, sapulces, es sacēlos un 
aizgāju prom no uzņēmuma vadības, 
mani neapmierināja notiekošais.

Pēc vairāku gadu darba Dzelz-
sbetona konstrukcijas rūpnīcā un 
savā zemnieku saimniecībā tomēr 
atkal atgriezos darbā “Kuldīgas 
siltumtīklos”.

1996. gads bija pavērsiens KS 
attīstībā – Kuldīgā tika izbūvēti 
rūpnieciski izolēti cauruļvadi. Tas 
deva iespēju saprast, ka mēs ar 
nelieliem siltuma trašu zudumiem 
varam realizēt lielāku siltuma ener-
ģijas piegādi iedzīvotājiem. Dāņu 
uzņēmums “Logstoror” radīja mums 
iespēju iepazīt jaunu un progresīvu 
tehnoloģiju siltumtrašu būvniecībā. 
Veicām apmācības darbiniekiem, 
sākām paši būvēt. Dāņu inženieris 
pat no Arābu Emirātiem brauca pār-
baudīt mūsu darba kvalitāti. Ja vecā 
tipa caurulēm siltuma zudumi ir līdz 
50%, tad jaunajām – 12 līdz 17%. 
Pilnīgi izbēgt no siltuma zudumiem 

vēl nevar.
Tagad, izveidojot jaunu sil-

tumtrašu posmu un pievienojot 
jaunu objektu, mums veidojas 
ekonomija no siltumtrašu zudu-
miem, un uz tā rēķina, nemainot 
jaudu katlumājā, varam palielināt 
patērētāju skaitu.

Izaugsmes ceļš 
uzņēmumā

ALeKsAnDRs zAbARIns, 
Remontdarbu struktūrvienības 
vadītājs: “Pabeidzu vidusskolu, 
iestājos Rīgas Valsts tehnikumā, 
izmācījos par tehniķi ekonomistu un 
atnācu strādāt uz KS. Sāku strādāt 
par kurinātāju, tad par santehniķi 
mācekli un vēlāk jau par meis-
taru. 2002. gadā pabeidzu Rīgas 
Pedagoģijas un izglītības vadības 
akadēmijas Kuldīgas filiāli un šo-
brīd uzņēmumā esmu remontdarbu 
struktūrvienības vadītājs. Tiešajos 
pienākumos ietilpst plānot un vadīt 
remontdarbu izpildi katlumājās pil-
sētā un pagastos, siltumtrasēs, kā arī 
sniedzam avārijas dienesta pakal-
pojumus “Kuldīgas komunālajiem 

pakalpojumiem”, kuri apsaimnieko 
vairāk nekā 350 daudzdzīvokļu 
dzīvojamo ēku. Kanalizācijas prob-
lēmas, ūdensvadu plīsumi, visu to 
mēs darām.

Uzņēmumā strādāju jau 21 gadu 
un šo gadu laikā uzņēmums ir ļoti 
audzis. Kad atnācu strādāt, bija 
daudz katlumāju, katrā ogļu čupa, 
ļoti daudz kurinātāju. To visu likvi-
dējot, pārgājām uz divām modernām 
katlumājām Kuldīgā. Iedzīvotājiem 
tagad ir daudz labāk. Atceros, ka 
pilsētas centrā, kurinot ar oglēm, ar 
sodrējiem bija noklāta visa apkārtne.

Esmu arī ilggadējs KS arodbied-
rības priekšsēdētājs. Mēs sadarbo-
jamies ar sociālajiem partneriem un 
cenšamies iegūt labākus nosacīju-
mus mūsu darbiniekiem.

Visas daudzdzīvokļu mājas, 
kurās ir centralizēts siltais ūdens, 
ir KS sasniegums. Daudzdzīvokļu 
ēkās siltā ūdens apgādes sistēma 
bija sabrukusi, mēs to atjaunojām. 
Atslēdza tāpēc, ka sistēma bija 
novecojusi, bet pēc tam, lai atkal 
palaistu silto ūdeni, siltummezgli 
bija jābūvē no jauna, ventiļus vaja-
dzēja mainīt, jo cirkulācijas nebija, 
un to milzīgo darbu izdarījām mēs.

Kolektīvs mums ir ļoti labs, 
katram no mums ir savs hobijs. Es – 
makšķerēju, Jānis Keišs brauc ar mo-
tociklu, Juris Hofmanis veic dažādus 
remontdarbus, Sņežana Zaļkalne cep 
kūkas un taisa skaistas dekorācijas, 
Artis Roberts dzied korī. Kopīgo 
pasākumu varētu būt vairāk, jo tie 
ir jauki. Uz darbu nāku ar prieku!”

anITaS zVInguLES, 
SIa “Kuldīgas siltumtīkli” 

sabiedrisko attiecību speciālistes, 
teksts un foto
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28. martā ikgadējā iedzīvotāju sapulce norisinājās Vārmes pagas-
tā. Pagasta pārvaldniece Lelde ose informēja iedzīvotājus par šogad 
plānotajiem darbiem un gaidāmajiem pasākumiem, bet par aktuālo 
novadā iedzīvotājus informēja un uz viņu jautājumiem atbildēja no-
vada Domes priekšsēdētāja Inga bērziņa, viņas vietnieks Aleksandrs 
Lange un sIA “Kuldīgas komunālie pakalpojumi” valdes priekšsēdē-
tājs Pēteris Gobzemis.

L. Ose pastāstīja, ka šogad par 
pagasta budžeta līdzekļiem plānots 
atjaunot sabrukušo žogu Dreimaņu 
kapos, kā arī ar granti nobērt lau-
kumu pie Alekša kapiem. Īstenojot 
Eiropas fondu projektu lauku ceļu 
sakārtošanai, Vārmē plānots sakārtot 
Brīvnieku – Akmentiņu ceļu. Pa-
gasta pārvaldniece lepojās ar aktīvo 
kultūras dzīvi pagastā un tautas 
mākslas kolektīviem. 27. maijā 
brīvdabas estrādē “Liepu birzs” ar 
pirmo zaļumballi vārmenieki atklās 
vasaras sezonu, neizpaliks arī ikga-
dējā “Torņu sasaukšanās” 13. maijā 
Vārmes luterāņu baznīcā. Šogad 
vārmeniekiem uzticēts organizēt 
novada vasaras sporta spēles, bet 
17. jūnijā pagastā notiks līdz šim ne-
bijis pasākums – Kuldīgas fotokluba 
“Divas upes” plenērs.

Pagastā darbu sākusi jauna sporta 
dzīves organizatore Ilze Druvas-
kalna, līdz ar to sporta jomā gaidā-
mas jaunas vēsmas. Jau norisinās 
vingrošanas nodarbības sievietēm, 
savukārt vīriem tiek piedāvāti spēka 

un izturības treniņi. 30. aprīlī Vārmē 
norisināsies veselības diena, kur 
interesenti varēs iemācīties nūjot, 
noskatīties ielu vingrošanas paraug-
demonstrējumus un iesaistīties citās 
aktivitātēs.

Līdzīgi kā citos pagastos, arī Vār-
mē problēmas šajā pavasarī sagādā-
juši grantētie ceļi. “Tie jau pirmoreiz 
nogreiderēti, kur nepieciešams, tos 
arī pielabos,” uzsver L. Ose.

Sapulcē klātesošos uzrunāja 
pagasta sociālā darbiniece Rita 
Dravniece, lūdzot saviem klien-
tiem ievērot noteiktos pieņemšanas 
laikus. Apmeklētāju pieņemšana 
paredzēta pirmdienās un ceturtdie-
nās no 8.00 līdz 12.00, pārējā laikā 
sociālajai darbiniecei veicami citi 
amata pienākumi. Ar Vārmes pa-
matskolas attīstības iecerēm un plā-
notajiem pasākumiem iepazīstināja 
skolas direktore Daiga Lapčinska. 
Sapulcējušos iedzīvotājus uzrunāja 
arī Zemessardzes 45. nodrošinājuma 
bataljona pārstāvis, pastāstot par 
iespējām pievienoties zemessargu 

īvandes muižas zāle 5. aprīļa 
pēcpusdienā pulcēja iedzīvotājus, 
kuri bija atnākuši uz ikgadējo 
sapulci uzklausīt pašvaldības 
pārstāvjus par paveikto pagāju-
šajā gadā, kā arī izmantot iespēju 
pašiem izteikties par sasāpēju-
šiem jautājumiem pagastā.

aktuālais aizvadītajā gadā
Sapulci atklāja pagasta pārvaldes 

vadītāja Anda Upleja, iepazīstinot ar 
aktuālākajiem skaitļiem 2016. gadā. 

Iedzīvotāju skaits pagastā ir zem 400; 
piedzimuši četri jaunie īvandnieki. 
Pagastā ir reģistrētas 17 trūcīgas un 
11 maznodrošinātas ģimenes. Pagas-
ta sociālā darbiniece Liene Benefelde 
norādīja, ka trūcīgās ģimenes, kurās 
ir bērniņi līdz 2 gadu vecumam, var 
saņemt higiēnas un pārtikas pakas. 
Pagājušajā gadā neviens šo pakal-
pojumu nav izmantojis. No janvāra 
trūcīgie, kuru ģimenēs ir bērni no 5 
līdz 16 gadu vecumam, var saņemt 
arī skolas piederumus vai skolas 
somu. Šo piedāvājumu izmantojušas 

vairākas ģimenes.
Turpinot par nākotnes plāniem, 

A. Upleja informēja, ka piesaistīta 
projektu nauda 14 000 EUR, ko pa-
redzēts izlietot bērnu rotaļu laukuma 
atjaunošanai, jaunu rotaļu elementu 
un āra trenažieru iegādei. Aicinot ie-
dzīvotājus būt aktīvākiem un apmek-
lēt kultūras un izklaides pasākumus, 
A. Upleja rosināja organizēt kopīgus 
izbraukumus, lai pēc iespējas vairāk 
pagasta ļaužu varētu redzēt ne tikai 
koncerta un teātra izrādes Kuldīgā 
un Ēdolē, bet aizbraukt arī uz citiem 

Vārmē aktīva kultūras dzīve un 
jaunas vēsmas sporta darbā

kustībai. 
SIA “Kuldīgas komunālie pa-

kalpojumi” valdes priekšsēdētājs 
Pēteris Gobzemis atbildēja uz ie-
dzīvotāju jautājumiem par atkritumu 
šķirošanu. Iedzīvotāji informēja, 
ka nereti novērojuši, kā līdzcilvēki 
šķiroto atkritumu konteineros ieber 

sadzīves atkritumus. Izskanēja arī 
ierosinājumi uzņēmumam biežāk 
iztukšot šķiroto atkritumu kon-
teinerus, sagādāt iespēju šķirot 
atkritumus arī “Zelmeņu” mājai un 
individuālo māju rajona iedzīvotā-
jiem. Risināms ir arī notekūdeņu 
jautājums pie “Līvānu” mājām – 

lietus laikā pagrabos krājoties ūdens. 
Cēloņus un risinājumus meklēs 
SIA “Kuldīgas ūdens” speciālisti.

KrISTĪnE DuĻBInSKa, 
mārketinga un sabiedrisko attiecību 

nodaļas vadītāja
IngaS BērzIņaS foto

Ikgadējā iedzīvotāju sapulcē Vārmes pagastā iedzīvotāji uzklausīja novada Domes vadību un citus speciālistus par aktuālo 
Vārmē un novadā kopumā.

Īvandnieki diskutē par ceļu uzturēšanu
novadiem. “Galvenais jau ir pašiem 
gribēt un atbalstīt,” uzsvēra vadītāja.

Kuldīgas novada Domes priekš-
sēdētājas vietnieks Aleksandrs 
Lange aicināja klātesošos pievērst 
uzmanību drošības jautājumiem un 
ieinteresētos vecumā līdz 55 gadiem 
stāties zemessardzē. Uz to vecākie 
pagasta iedzīvotāji aktīvi atbildēja, 
solot stāties zemessargos un veidot 
senioru vienību. Par kārtību Īvandes 
pagastā rūpējas Valsts policijas in-
spektore Svetlana Liepiņa.

atkritumu šķirošana 
un izvešana
Iedzīvotāju jautājumi, tāpat kā 

citos pagastos, bija par atkritumu 
apsaimniekošanu un ceļu uzturēšanu. 
SIA “Kuldīgas komunālie pakalpo-
jumi” (KKP) valdes priekšsēdētājs 
Pēteris Gobzemis norādīja, ka pašreiz 
ar atkritumu šķirošanu neiet tā, kā 
bija plānots. Tomēr valsts program-
mā ir paredzēts, ka pēc 5 – 7 gadiem 
praktiski visiem atkritumiem būs 
jābūt šķirotiem. Iedzīvotāji norādīja, 
ka šķiroto atkritumu konteineri būtu 
vajadzīgi vairāk un tos būtu jānovieto 
pie bijušā veikala. Gobzemis solīja 
KKP mājaslapā ievietot grafiku, 
kurā tiks norādītas dienas, kad iz-
vedīs šķirotos atkritumus. Jautāts 
par lielgabarīta atkritumiem un to 
savākšanu, P. Gobzemis sacīja, ka 

tos par samaksu izved KKP, bet varot 
vest arī paši uz Dārzniecības ielu 9, 
Kuldīgā. Tāpat tur var vest nolietotās 
elektropreces. Maksa tiek aprēķināta 
tikai par būvgružiem un nolietotajām 
auto riepām.

Ceļu uzturēšana
Diskusijas izvērtās par grantēto 

ceļu stāvokli un to greiderēšanu. 
P. Gobzemis uzsvēra, ka jāņem vērā 
mainīgie Latvijas laika apstākļi, 
tāpēc ne vienmēr darbus var paveikt 
laikā. Iedzīvotāji norādīja uz vecā 
suitu ceļa slikto kvalitāti un ceļa 
zīmju, kas ierobežo automašīnu svaru 
bezsala apstākļos, neievērošanu. Sa-
vukārt uzņēmēji atbildēja, ka viņiem 
ir jāstrādā, un vienīgais ceļš, pa kuru 
pārvietoties, ir vecais suitu ceļš. Uz 
to A. Lange norādīja, ka uzņēmēj-
darbība ir jāatbalsta. A. Upleja pa-
stāstīja, ka Valsts autoceļu uzturētājs 
apsolījies veco suitu ceļu pielabot. 
Uz jautājumu, vai tiks asfaltēts ceļš 
uz Basiem, A.Lange atbildēja, ka 
nākotnē viss ir iespējams, taču ne 
vienmēr asfaltētie ceļi ir labākie. Ja 
grants ceļam ir pareizs profils un ceļu 
labi uztur, tas kalpo daudz labāk un 
uzturēšanas izmaksas ir zemākas.

EVITaS PēTErSOnES, 
Kuldīgas novada Domes 

priekšsēdētājas vietnieka palīdzes 
teksts un foto

Iedzīvotāju sapulcē Īvandes pagastā ļaudis pulcējās kuplā skaitā. aktuāls bija jautājums par pagasta grantētajiem ceļiem, kā 
arī atkritumu izvešanu.

Kuršu ķoniņu, Ķoniņciema un Ūsiņu gadskārtas vēsturiskā nozīme.
16.30 reģistrēšanās.
17.00 pasākuma atklāšana.
17.30 – 20.00 ceļojums ar zirgiem “Mājas – pasaule – mājas” kopā ar 

Ievu Tālbergu un Pēteri Štefanu (dūdas, kokles, stabules). Tautasdzies-
mas, rotaļas, pasakas un stāsti par kuršu ķoniņiem, zirgiem un Ūsiņu.

17.00 – 21.00 izjādes ar zirgiem (jātnieku sporta klubs “Montepals”).
17.30 – 20.30 loku šaušana (“Bandavas strēlnieki”).
17.00–20.00 amatu un senu prasmju darbnīcas. Stāstnieces Lies-

mas Lagzdiņas vadībā graudu malšana ar dzirnakmens dzirnavām, 
veļas gludināšana ar lielo veļas rulli u.c.

20.00 aktrises, etnomuzikoloģijas studentes Zanes Jančevskas un 

viņas grupas tautasdziesmu, teiku un mītu laiks.
21.30 pieguļnieku ugunskurs. Stāstu stāstīšana un tautasdziesmu 

dziedāšana, pieguļas laika tradīcijas. 
Līdzi ņemt siltas drēbes. 
Visa pasākuma laikā – senu lietu un fotogrāfiju apskate. Izstāde 

par zirgaudzētavu, kas kādreiz atradās Ķikuros. Stāsti par kuršu 
brīvciemiem.

Dalība pasākumā – bez maksas.
Pasākumu rīko biedrība “Dižavots”. Sadarbības partneri: Kuldīgas 

novada pašvaldība, Turlavas pagasta pārvalde, Ķikuru bibliotēka, 
Kurzemes Kultūras programma.

Tālrunis informācijai: 29438111, 27110000.

Ūsiņi Ķoniņciemā. 
Zirgu diena. 

6. maijā Turlavas pagasta 
Ķoniņciema “Vidusmauļās”
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jau vairāk nekā pusgadu Lat-
vijas Investīciju un attīstības 
aģentūras (LIAA) Kuldīgas 
biznesa inkubators ir atvērts 
Alsungas, skrundas un Kuldīgas 
novada jaunajiem un topošajiem 
uzņēmējiem un piedāvā dažā-
dus inkubācijas pakalpojumus, 
konsultācijas, apmācības un 
seminārus, kā arī iespēju preten-
dēt uz grantiem vismaz 50 000 
eUR apmērā.

Jaunajā inkubatora programmā 
uzņēmēji var saņemt apmācības, men-
tora konsultācijas, pieeju koprades 
telpai, kā arī atbalstu citu pakalpoju-
mu, piemēram, mārketinga, grāmat-
vedības, prototipēšanas, telpu nomas 
u.c., izmaksu segšanai 50% apmērā.

Biznesa ideju autoriem ir pieeja-
ma arī tā sauktā pirmsinkubācija, ku-
ras ietvaros viņi var testēt savas ide-
jas un saņemt konsultācijas biznesa 
attīstībai. Atšķirībā no inkubācijas, 
uzņemšana pirmsinkubācijā notiek 
nepārtraukti un tajā var pieteikties 
arī fiziskas personas.

Šobrīd LIAA Kuldīgas biznesa 

inkubatorā inkubācijas un pirms- 
inkubācijas pakalpojumus saņem 
14 topošie un esošie uzņēmēji no 
Skrundas un Kuldīgas novada.

Līdz 20. jūnijam atvērta pietei-
kumu pieņemšana LIAA Kuldīgas 
biznesa inkubatorā trešajam ce-
turksnim. Pretendentu iesniegtos 
pieteikumus vērtēs biznesa inku-
bators, kā arī pašvaldības izveidota 
konsultatīvā komisija.

29. aprīlī LIAA Kuldīgas biznesa 
inkubators piedalīsies vērienīgākajā 
pavasara palu šovā “Lido zivis 
Kuldīgā”, bet 6. maijā – Skrundas 
pilsētas svētkos. Biznesa inkubatora 
teltī varēs satikt speciālistus, kuri 
pastāstīs par pirmsinkubācijas un 
inkubācijas pakalpojumiem jauna-
jiem uzņēmējiem un biznesa ideju 
autoriem, kā arī sniegs konsultācijas. 
Būs iespēja satikt tos LIAA Kuldīgas 
biznesa inkubatora dalībniekus, kuri 
ir gatavi rādīt savu ideju un stāstīt 
par to citiem svētku apmeklētājiem.

Seko līdzi LIAA Kuldīgas bizne-
sa inkubatora aktivitātēm arī www.
facebook.com/LIAAKuldigasBI/!

LIaa Kuldīgas biznesa inkubators

18. aprīlī Latvijas Lauksaimniecības universitātē (LLU) viesojās 
Kuldīgas novada pārstāvji, lai pārrunātu iespējas ciešākai sadarbī-
bai ar universitāti lauksaimniecības, mežsaimniecības, kokapstrādes 
un pārtikas nozares attīstībai novadā. Kopā ar augstskolas vadību 
un fakultāšu dekāniem tika diskutēts par skolēnu karjeras izvēli 
ietekmējošiem faktoriem un LLU sagatavoto speciālistu piesaistes 
iespējām novada uzņēmumos.

Tikšanās laikā Kuldīgas novada 
Domes priekšsēdētāja Inga Bērziņa 
atklāja, ka apsver iespēju noslēgt 
sadarbības līgumu ar universitāti, 
jo Jelgavā sagatavo augstākā līmeņa 
speciālistus nozarēs, kuru attīstība ir 
svarīga Kuldīgas novadam – lauk-
saimniecība un mežsaimniecība. 
Šobrīd pašvaldība meklē iespējas 
stiprināt šo nozaru uzņēmējus, 
palīdzot viņiem piesaistīt jaunus, 
kompetentus speciālistus.

Kā secināts tikšanās laikā, viens 
no ātrākajiem šī brīža risinājumiem 
būs LLU studentu prakšu organi-
zēšana novada uzņēmumos, taču 
turpmāk tiks pārdomātas arī citas 
aktivitātes.

Sadarbības iniciators ir Kuldīgas 
novada uzņēmējs Jānis Uzulēns, 

kurš ir absolvējis LLU Lauksaim-
niecības fakultāti un saskāries ar 
situāciju, ka jaunieši nestudē lauk-
saimniecību, jo neizprot, kādas 
karjeras attīstības iespējas tā dod. 
Viņš rosina veidot ciešāku sadar-
bību ar Kuldīgas novada izglītības 
iestādēm, lai informētu jauniešus 
par studijām LLU un tās dotajām 
iespējām darba tirgū.

Ar Kuldīgas novada pārstāvjiem 
Ingu Bērziņu, Jāni Uzulēnu un no-
vada pašvaldības izpilddirektori Ilzi 
Dambīti-Dambergu tikās LLU rek-
tore Irina Pilvere, studiju prorektors 
Aigars Laizāns, Lauksaimniecības 
fakultātes dekāne Zinta Gaile, Pār-
tikas tehnoloģijas fakultātes dekāne 
Inga Ciproviča, Meža fakultātes de-
kāna pienākumu izpildītājs Linards 

Sisenis un Komunikācijas un mārke-
tinga centra vadītāja Lāsma Līcīte.

Tikšanās noslēgumā nolemts sa-
gatavot sadarbības līgumu starp no-
vada pašvaldību un LLU, organizēt 
universitātes pārstāvju vizīti novada 
uzņēmumos un plānot pasākumus 
kokapstrādes un pārtikas nozares 
attīstīšanai.

LLU ir augstākās izglītības ies-
tāde, kura īsteno studijas 14 studiju 
virzienos, no kuriem vēsturiski 
saglabājušās lauksaimniecības, mež-
saimniecības, veterinārmedicīnas un 
pārtikas tehnoloģijas studijas, taču, 
attīstoties Latvijas tautsaimniecībai, 
audzis arī LLU studiju piedāvā-
jums – dažādu nozaru inženierzi-
nātnes, mašīnbūve, būvniecība, vide 
un ūdenssaimniecība, mērniecība, 
ainavu arhitektūra, kokapstrāde, 
enerģētika, dizains un amatniecība, 
ekonomika un sociālās zinātnes, 
datorzinātne un programmēšana.

Lana janmErE, 
LLu Komunikācijas un mārketinga 

centra ziņu redaktore
Publicitātes foto

Kuldīgas novada pašvaldība 
ieinteresēta LLU absolventu piesaistē

Kuldīgas novada pašvaldības vadība viesojās LLu, lai pārrunātu sadarbības iespējas vairāku nozaru attīstībai novadā.

LIAA Kuldīgas biznesa 
inkubators investē jaunos un 

topošos uzņēmumos

sākusies reģistrācija 
velofestivālam

Interneta vietnē www.velokul-
diga.lv sākusies reģistrācija 
lielākajam nekomerciālajam 
velofestivālam Latvijā, kas šogad 
notiks 27. maijā.

Reģistrēties var gan dienas, gan 
nakts braucienam. Elektroniskā re-
ģistrācija būs aktīva līdz 24. maijam. 
Starp dalībniekiem, kuri būs reģis-
trējušies elektroniski, pēc nejaušības 
principa ar programmas random.org 
palīdzību tiks izlozēti 100 uzvarētāji, 
kuri pasākuma dienā pie reģistrāciju 
telts saņems pārsteiguma balvas no 
velofestivāla organizatoriem. Uzvarē-
tāji tiks paziņoti jau 25. maijā vietnē 
www.velokuldiga.lv un portālā Face-
book/velokuldiga pēc elektroniskās 
reģistrācijas beigām. Ja uzvarētāji 
neizņems balvas pasākuma dienā pie 
reģistrāciju teltīm, tās paliks organiza-
toru īpašumā. Dalībnieki, kuri nebūs 
reģistrējušies elektroniski, to varēs 
izdarīt arī pasākuma dienā, taču balvas 
saņems tikai izlozes uzvarētāji, kuri 
reģistrējušies elektroniski.

Šogad pasākums notiks jau 
10. gadu, tāpēc pasākuma dalībnie-
kus, līdzjutējus un citus apmeklētājus 
visas dienas garumā priecēs koncerti, 
konkursi, radošās darbnīcas, tirdziņi 

un citi pārsteigumi no pasākuma or-
ganizētājiem un atbalstītājiem.

Dienas braucienā varēs izvēlēties 
kādu no trīs maršrutiem/distancēm – 
14, 24 un 42 kilometru. Maršruti vedīs 
gar Ventas ieleju, pa šaurām meža 
taciņām, gar Padures muižu un klēti, 
Nabes ezeru un atpakaļ gar Keramiku. 
Braucienu dalībniekiem būs iespēja 
apstāties speciāli veidotās pieturās, lai 
izpildītu dažādus uzdevumus, veldzētu 
slāpes, baudītu dabu un labu kompā-
niju. Visi maršruti sāksies Kuldīgas 
pilsētas estrādē. Organizētāji un labvēļi 
būs parūpējušies par īpaši plašu balvu 
klāstu un aizraujošu dienas programmu.

Notiks arī tradicionālais nakts brau-
ciens, kuram starts un finišs paredzēts 
Pilsētas dārzā. Brauciena noslēgumā 
ikviens varēs vērot dienas brauciena 
videoreportāžu, nakts kino izlasi, 
spožāko brauciena dalībnieku parādi. 
Dalībniekus cienās ar karstu zupu, 
priecēs ar uguns šovu un koncertu.

Velo festivālu organizē Kuldīgas 
aktīvās atpūtas centrs sadarbībā ar 
Kuldīgas novada Domi un Kuldīgas 
novada sporta skolu.

IEVa zuBrIĻEna, 
Kuldīgas aktīvās atpūtas centra 

speciāliste

Kuldīgā valsts 
svētkos, 4. maijā, 

pirmoreiz norisināsies 
sportiska aktivitāte 

Izskrien 
Latviju 

KULDīGā 
pilsētas ielās veicot 
trasi, kas kartē veido 

Latvijas kontūru.

Pulcēšanās 12.00 
Rātslaukumā. 

Sporta klubs 
“Katrīna” 

aicina pievienoties 
ne tikai skrējējus, 

bet arī nūjotājus vai 
cilvēkus, kuri vēlas 
vienkārši noiet šo 

distanci.

10. baltiJas ČempionĀts 
voleJbolĀ

SPORTA SKOLU/KLUBU KOMANDĀM
28.–30. aprīlī KNSS hallē, Piltenes ielā 25, Kuldīgā

KNSS “Sporta namā”, Virkas ielā 13, Kuldīgā
Spēļu sākums:  28. aprīlī 13.00
  29. aprīlī 11.00
  30. aprīlī 9.30
Atklāšana 28. aprīlī 16.00, KNSS hallē

Piedalās sporta skolu/klubu meiteņu (dzimušas 2000.g. un jaunākas) 
komandas no Lietuvas, Igaunijas, Latvijas.



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.
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SPOrTa PaSāKumI aPrĪLĪ un maIjā

Sestdien, 29. aprīlī, 11.00 Pilsētas dārzā un tā apkārtnē – 13. pavasara palu šovs 
“Lido zivis Kuldīgā”.

Sestdien, 6. maijā, 18.00 Kuldīgas kultūras centrā – jāņa Stībeļa labāko dziesmu 
koncerts. Biļetes KKC kasē un www.bilesuparadize.lv. Ieeja – 12, 15, 18 EUR.

Sestdien, 20. maijā, 22.00 – 00.00 1905. gada parkā – brīvdabas pasākums “uguns 
(un) nakts”. Ieeja – bez maksas.

DaCE rEInKOPa,
Kuldīgas novada pašvaldības 
Kultūras nodaļas vadītāja

Kultūras nozarē strādājošiem ir 
dota lieliska iespēja – darboties ļoti 
daudzveidīgā un bagātā nozarē. Tā 
sevī ietver cilvēkiem tik ļoti nepie-
ciešamos izpausmes veidus – mūziku, 
mākslu, literatūru, teātri, vēsturi, 
atmiņas, prasmes, tradīcijas un daudz 
ko citu, bez kā mūsu ikdiena nemaz 
nav iedomājama. Tā ir pašsaprotama 
kā dzīvība, kā gaiss, kā ūdens. Tā 
palīdz mums justies lepniem, drošiem 
un stipriem. 

Daudziem no mums kultūra ir 
dzīvesveids. Tā ir goda izrādīšana 
sabiedrībai, kurai mēs kalpojam, un 
tam, no kurienes mēs esam nākuši un 
uz kurieni mēs dodamies. “Kultūra 
visvairāk plaukst, pateicoties veiksmī-
gam cilvēku saskarsmes rezultātam, 
un šīs saskarsmes rezultātā rodas 
taustāmi produkti, kas veido kvalitatī-
vu dzīves vidi un kultūrtelpu, sakoptu 
kultūrvēsturisko mantojumu,” teicis 
kultūrpolitikas komentētājs Džons 
Hoks no Austrālijas. Visveiksmīgāk 
šī saskarsme veidojusies amatier-
mākslas jomā, kuras pastāvēšana 
bez lielas dalībnieku līdzdalības nav 
iedomājama. Šobrīd mūsu novadā 
darbojas 51 kolektīvs ar vairāk nekā 
1500 dalībniekiem. Tie ir cilvēki, kuri 
pēc savas vēlmes un iniciatīvas velta 
brīvo laiku un arī līdzekļus, lai darbo-
tos koros, ansambļos, folkloras kopās, 
teātros, deju kolektīvos un lietišķās 
mākslas kolektīvos, tā kopjot savas 
tautas gara mantojumu un turot godā 
mūsu senču tradīcijas. Katrs, kurš 
līdzdarbojas amatiermākslā, apliecina 
piederību savam pagastam, novadam 
un vienlaikus palīdz arī veidot tā po-
zitīvu tēlu un atpazīstamību.

Reizi gadā visi kolektīvi rāda 
savu sniegumu skatēs. Mūsu ama-
tiermākslas kolektīviem šis pavasaris 
ir noslēdzies ar ļoti labiem rezultā-
tiem. Kuldīgas amatierteātris iekļuva 
Latvijas amatierteātru iestudējumu 
skates “Gada izrāde 2016” finālā, un 
kuldīdzniece Inese Afanasjeva saņē-
ma diplomu par spilgtu aktiera darbu 
A. Čehova izrādē “Bildinājums”. 
Lieliskus panākumus skatē guva ko-
ris “Ventava” un kamerkoris “Rāte”, 
bet īpašs prieks ir par jaundibināto 
kori “Gaisma”, kurā apvienojušās 
dziedātājas gandrīz no visiem novada 
pagastiem. Lielisku sniegumu deju 
kolektīvu skatē, saņemot augstākās 
pakāpes novērtējumu, demonstrēja 
septiņi mūsu novada deju kolektī-
vi – “Stariņš”, “Venta”, “DimDari”, 
“Snēpele”, “Kuldīgas seniori” un 
deju kopas “Bandava” abas grupas. 
Tik daudz augstu novērtējumu deju 
nozares vēsturē līdz šim mūsu ko-
lektīvi nebija saņēmuši! Tas noticis, 
pateicoties nepagurstošam darbam 
un atbildīgai sadarbībai.

Vēlos pateikt paldies visiem ama-
tiermākslas kolektīvu dalībniekiem un 
kolektīvu vadītājiem par viņu ieguldī-
to darbu un laiku, veidojot radošu un 
aktīvu kultūras dzīvi mūsu novadā.

Kultūra kā 
dzīvesveids

ēDOLē
28. aprīlī – 11. stāstnieku festivāls 

Kurzemē: 15.00 Ēdoles pilī – stāstnieki 
vēsta pils leģendas; 16.30 Ēdoles baz-
nīcā – stāstījums par pirmās bibliotēkas 
rašanos; 17.00 bibliotēkā – tikšanās ar 
vietējiem stāstniekiem; 19.00 kultūras 
namā – Zanes Jančevskas koncerts. Pirms 
koncerta Ēdoles pamatskolas folkloras pul-
ciņa uzstāšanās (skolotāja Dace Jansone).

guDEnIEKOS
12. maijā 19.00 kultūras namā – Vecpils 

amatierteātra “Vai mīļā” izrāde “Dzīvosim 
labāk vai tā runāja Latvijā”. Ieeja – 1 EUR.

LaIDOS
3. maijā 18.00 skolas sporta zālē – 

Valsts svētku koncerts. Uzstāsies Ieva 
Sutugova. Ieeja – bez maksas.

Līdz 25. maijam “Bitītē” – Indras Ro-
bertas un Kristas Tumovas gleznu izstāde.

Līdz 13. maijam Sermītes bibliotēkā – 
lietišķās mākslas kolektīva “Pīne” rokdarbu 
izstāde “Cimdi”.

KaBILē
29. aprīlī 19.00 saieta namā “Sen-

cis” – koncerts “Ielūdz “Meždzirnas””. Deju 
rakstus izdejos deju kolektīvi no Ainažiem, 
Alsungas, Kuldīgas, Tukuma, Kandavas 
novada. Ieeja – 1 EUR.

KurmāLē
4. maijā 11.00 pagastmājas pagalmā – 

“Baltā galdauta svētki”.  Ar priekšnesumiem 
priecēs pašdarbnieki. Pagalmā būs galds 
ar baltu galdautu un svētku kliņģeri. Skatī-
tāji aicināti ņemt līdzi arī savu cienastu. Būs 
iespēja rakstīt vēlējumus savam pagastam 
un Latvijai.

PaDurē
14. maijā 14.00 Deksnes pasākumu 

zālē – Mātes dienai veltīts pasākums. Uz-
stāsies sieviešu vokālais ansamblis, bērnu 
tautisko deju kolektīvs, skanēs saksofona 
mūzika. Ieeja – bez maksas. 

PELČOS
5. maijā 16.00 tautas nama un “Pag-

rabiņa” apkārtnē – Pasaules sporta dienai 
veltīta pēcpusdiena ar jautrām aktivitātēm.

12. maijā 12.00 pie Swedbank filiāles 
Kuldīgā – tautas nama vadītāja aicina Pel-
ču pagasta ģimenes ekskursijā pa Kuldīgu, 
atzīmējot Starptautisko Ģimenes dienu.

13. maijā pagasta senioriem organizēta 
ekskursija uz Jelgavu. Dalības maksa – 

14 EUR (t.sk. par ieeju objektos un to 
piedāvātām aktivitātēm). Cenā iekļautas 
pusdienas. Pieteikšanās līdz 3. maijam pie 
Pelču pagasta sekretāres vai tautas nama 
vadītājas, tālr. 26803366.

14. maijā tautas namā – svētku kon-
certs “Mātes sirds” par godu Mātes dienai. 
Koncerta laiks un programma tiks precizē-
ta. Sekojiet afišām pagasta centrā!

rEnDā
29. aprīlī 19.00 kultūras namā – sa-

gaidot Latvijas Republikas Neatkarības 
atjaunošanas dienu, dziedošo ģimeņu un 
draugu koncerts – konkurss “Plaukst puķe 
Latvijai”. Ieeja koncertā – 1 EUR. Sīkāka 
informācija pa tālr. 26181470. Pēc pasāku-
ma “Pavasara balle” kopā ar grupu “Imula”. 
Ieeja uz balli – 3 EUR.

7. maijā 10.00 pie kultūras nama – 
pavasara gadatirgus. Aicinām pieteikties 
tirgotājus pa tālr. 26181470.

Līdz 15. maijam bibliotēkā – Kuldīgas 
novada muzeja rokdarbu kopas “Čaupe” 
adīto lakatu izstāde; līdz 8. maijam – Arņa 
Kiršteina koka darinājumu izstāde.

12. maijā 13.00 kultūras namā – Kuldī-
gas 2. vidusskolas Rendas filiāles audzēk-
ņu sagatavots pasākums Mātes dienai.

rumBā
Maijā pagasta pārvaldes zālē – Kuldī-

gas TTMS “Palete” gleznu izstāde.
3. maijā 14.15 Ventas ciema “Bu-

kaišos” – kulinārijas pasākums “Gardēži”.
12. maijā 18.00 Ventas ciema “Bu-

kaišos” – Māmiņdienas koncerts.
16. maijā 11.00 Mežvaldes bibliotēkā, 

18.00 Ventas ciema “Bukaišos” – radošā 
darbnīca.

SnēPELē
28. aprīlī 15.00 kultūras namā – prak-

tisko nodarbību cikla “Radoši, praktiski, 
interesanti un arī sātīgi” kārtējā nodarbība 
“Skaistums”.

4. maijā 19.00 kultūras namā – Snē-
peles amatierteātra pirmizrāde – Leldes 
Stumbres luga “Plīvurītis ar punktiņiem”.

4. maijā 22.00 kultūras namā – balle 
kopā ar grupu “Zvaigžņu lietus”.

16. maijā 18.00 kultūras namā – bērnu 
deju kolektīva sveiciens māmiņām “Es 
saku – paldies!”.

Līdz 31. maijam bibliotēkā Olgas Ra-
ševicas keramikas izstāde “Svilpaunieki” 

(arī virtuāli būs skatāmi O. Raševicas 
keramikas darbi); līdz 19. maijam virtuālā 
izstāde “Grāmatu jaunumi”.

TurLaVā
29. aprīlī 22.00 Dižgaiļu parka estrā-

dē – “Nakts atrakcijas”.
4. maijā 11.00 Ķikuros pie pieminekļa – 

“Baltā galdauta svētki”.
16. maijā 13.00 kultūras namā – senio-

ru balle. Pieteikties pa tālr. 26263960 vai 
28614939 līdz 12. maijam.

Maijā bibliotēkā – ceļojošā fotogrāfiju 
izstāde “Ezeri nākotnei”; kultūras nama 
keramikas pulciņa darbu izstāde (vadītāja 
Agnese Fogele). No 15. maija līdz 14. jū-
lijam – PII grupas “Lāčuks” radošo darbu 
izstāde “Pavasara vēstneši”.

Vārmē
30. aprīlī sporta stadionā un hallē – 

sporta un veselības diena. 11.00 – prak-
tiskas nodarbības un informācija par 

nūjošanu (fizioterapeite Vineta Baukše). 
Inventārs tiks nodrošināts. Paralēli stadio-
nā varēs tikties un vērot darbībā treneri, 
sporta entuziastu Jāni Arbeiteru.

13.00 sporta hallē – uztura speciālistes 
Sintijas Jākobsones lekcija par veselīgu 
uzturu.

Maijā bibliotēkā – kuldīdznieces, “Kul-
dīgas palete” dalībnieces Antras Laizānes 
gleznu izstāde.

6. maijā 11.00 no Kārļa laukuma – 
velodiena. Maršruts Vārme – Šķēdes 
pils – Polīšu grava – Vārme (~ 30 km). 
Kaimiņu pagasta iepazīšana, atpūta pie 
ugunskura, pārsteiguma balvas par intere-
santāko noformējumu sev un velosipēdam. 
Dalību pieteikt pagasta pārvaldē vai pa 
tālr. 26568767.

13. maijā 18.00 Sv. Miķeļa baznī-
cā – labdarības koncerts “Tev, māmiņ, 
māmulīt…” 

P. 28.IV 18.00 SEKaS
Sv. 30.IV 18.00  2017, ASV, Lielbritānija, ilgums 1’32
P. 2.V 20.00 Trilleris, drāma
T. 3.V 18.00 16+

P. 28.IV 20.00 mana DrauDzEnE – mOnSTrS
Sv. 30.IV 16.00  2016, ASV, Spānija, Kanāda, ilgums 1’49
P. 2.V 18.00 Asa sižeta komēdija
T. 3.V 20.00 12+

C. 4.V 16.00 SaVējIE SaPraTĪS. SEšDESmITIE. SāKumS
2015, Latvija, ilgums 1’00, 12+. Dokumentālā filma veltīta latviešu 
rokmūzikas vēsturei. Filma – bez maksas.

C. 4.V 17.10 CEPLIS 1972, Latvija, PSR, ilgums 1’30, 12+
Modernā kvalitātē atjaunota un digitalizēta leģendārā kino režisora 
Rolanda Kalniņa filma. Filma – bez maksas.

P. 5.IV 15.00 rOKzVaIgznE
P. 5.V 17.00 2017, ASV, Ķīna
S. 6.V 13.00 Ilgums 1’20
Sv. 7.V 14.00  Animācijas ģimenes filma
Sv. 7.V 16.00 U
O. 9.V 15.30 
O. 9.V 17.30

P. 5.V 19.00 gaLaKTIKaS SargI: 2. DaĻa
S. 6.V 15.00  2017, ASV, ilgums 2’16
Sv. 7.V 18.00 Asa sižeta zinātniskā fantastika
O. 9.V 19.30 12+

P. 12.V 17.30 āTrIE Igauņu PuIšI
P. 15.V 20.00  2017, Igaunija, Somija, Latvija
O. 16.V 18.00 Ilgums 1’30
T. 17.V 20.00 Piedzīvojumu filma, asa sižeta komēdija
C. 18.V 18.00 12+

P. 12.V 19.30 zuDuSĪ PILSēTa z
P. 15.V 17.30  2017, ASV
O. 16.V 20.00 Ilgums 2’21
T. 17.V 17.30 Asa sižeta piedzīvojumu filma, biogrāfija
C. 18.V 20.00 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!

28.IV 13.00 Baltijas sporta skolu/klubu čempionāts volejbolā 2000. g. dz. un jaunākām 
  meitenēm; KNSS halle, Piltenes iela 25, Kuldīga; KNSS Sporta nams, 
  Virkas iela 13, Kuldīga
29.IV 9.30 Eiropas/Eirāzijas Bocce čempionāts; KNSS manēža, Dzirnavu iela 13, Kuldīga
29.IV 11.00 Baltijas sporta skolu/klubu čempionāts volejbolā 2000. g. dz. un jaunākām 
  meitenēm; KNSS halle, Piltenes iela 25, Kuldīga; KNSS Sporta nams, 
  Virkas iela13, Kuldīga
30.IV 9.00 Eiropas/Eirāzijas Bocce čempionāts; KNSS manēža, Dzirnavu iela 13, 
  Kuldīga
30.IV 9.30 Baltijas sporta skolu/klubu čempionāts volejbolā 2000. g. dz. un jaunākām 
  meitenēm; KNSS halle, Piltenes iela 25, Kuldīga
30.IV 11.00 Latvijas Jaunatnes čempionāta fināls volejbolā U-14 grupā zēniem; 
  KNSS Sporta nams, Virkas iela 13, Kuldīga
30.IV 19.00 Latvijas florbola jaunatnes čempionāta 1/2 fināls U-13 grupā 
  Kuldīgas NSS – ANV Aizkraukle; KNSS halle, Piltenes iela 25, Kuldīga
1.V 9.30 LJČ fināls volejbolā U-14 grupā zēniem; KNSS Sporta nams, Virkas ielā 13, 
  Kuldīga
3.V 16.00 Tautas orientēšanās sacensību seriāla “Taciņas 2017” 5. kārta; Īvande
6.V 15.00 “Cerību kauss” 2. posms riteņbraukšanā; starts un finišs Pilsētas laukumā, 
  Kuldīga
9.V 10.00 Olimpisko stafešu skrējieni; Kuldīgas pilsētas estrāde
10.V 16.00 Tautas orientēšanās sacensību seriāla “Taciņas 2017” 6. kārta; Mežvalde
13.V 15.00 J. Baukša piemiņas kauss riteņbraukšanā grupas brauciens; starts un finišs 
  Aizputes ielā, Kuldīga
14.V 11.00 J. Baukša piemiņas kauss riteņbraukšanā kritērija brauciens; starts un finišs 
  Pilsētas laukumā, Kuldīga
16.V 10.00 Kuldīgas novada atklātās jauno vieglatlētu sacensības; Ēdoles pamatskola 
17.V 16.00 Tautas orientēšanās sacensību seriāla “Taciņas 2017” 7. kārta; Aizpute
17.V 17.30 29. skriešanas seriāla “Kuldīgas apļi – 2017” 3. kārta; Krauļu priedes, Kuldīga
19.V 11.00 Kurzemes jaunatnes čempionāts futbolā U-11 grupā; 
  A. Grundmaņa stadions, Īsā iela 4, Kuldīga


