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Novada izglītības iestādēs aizva-
dīti izlaidumi. Svinīgajās telpās 
ar ziediem un smaidu absolven-
tus sagaidīja un sveica ģimenes 
un draugi. 

Kuldīgas Centra vidusskolas 
(KCV) direktore Brigita Freija 9.b 
klases izlaidumā uzrunāja klātesošos: 
“Varu teikt, ka mūsu skolēni aizstāvē-
juši skolas, pilsētas un novada godu. 
Viņi ir radoši, muzikāli. Tas ir arī 
vecāku nopelns, jo bērni saņēmuši 
viņu mīlestību, gādību un rūpes. 
Ceru, ka skolas laiks jauniešiem pa-
liks atmiņā.” B. Freija absolventiem 
ceļā deva trīs vārdus: ticību saviem 
spēkiem, cerību, ka viss būs labi, un 
mīlestību vispirms pašiem pret sevi 
un līdzcilvēkiem, un tad arī pasaule 
šķitīs jaukāka. “Lai kādu ceļu jūs ietu, 
lai izdodas!” direktore vēlēja.

Ikviens absolvents par piemiņu 
no savas pilsētas dāvanā saņēma 
fotogrāmatu “Kuldīgas impresijas”. 
Kuldīgas novada Domes priekš-
sēdētāja Inga Bērziņa visus sveica 
pašvaldības vārdā: “Grāmata jums 
atgādinās par jūsu mājām, kur esat 
auguši, kur ir jūsu vecāki un kur, ce-
rams, jūs vienmēr gribēsiet atgriez-
ties. Es jums novēlu vienmēr darīt 
un nepadoties. Darīt arī tad, kad ir 
grūti. Darīt arī tad, ja pakrītat – spēt 
piecelties, sakopot spēkus un iet tā-
lāk. Darīt un nekad nenolaist rokas. 
Lai vienmēr pietiek enerģijas un 
iedvesmas,” vēlēja I. Bērziņa un 9. 
klases beidzējus mudināja mācības 
turpināt kādā novada vidusskolā vai 
tehnikumā.

Šogad valsts eksāmenus kār-
toja 232 pamatskolas audzēkņi 
un 104 vidusskolēni. 9. klases 
absolventi jau eksāmenu rezultātus 
uzzinājuši un atestātus saņēmuši, 
savukārt 12. klašu skolēniem tie 
tiks paziņoti 30. jūnijā. KCV 9. kla-
ses skolniece Beāte Paula Rudzīte 
atzīst, ka eksāmenu laiks aizvadīts 
ar uztraukumu, jo bijusi neziņa par 
notiekošo un pašu procesu. Kad viss 
aiz muguras, Beāte atzīst, ka rezul-
tāti varējuši būt labāki, taču prieks 
par paveikto. Meitene plāno mācības 
turpināt vidusskolā, jo uzskata, ka 
Centra vidusskola ir laba, ar jaukiem 
un izpalīdzīgiem skolotājiem.

Arī absolventu vecākiem ek-
sāmenu un izlaiduma laiks ir bijis 
satraukuma un pārdomu pilns. Kul-
dīgas Mākslas un humanitāro zinību 
vidusskolas (KMHZV) 12. klases 
skolnieka Gusta mamma atzina, ka 
tikai īsi pirms izlaiduma sapratusi, 
ka dēls jau ir pieaudzis. “Eksāmenu 
laiks paskrēja nemanot. Daļa jau bija 
nokārtota pagājušajā gadā. Šogad 
mana dalība bija tikai tik, cik sapu-
cēt, iedot buču veiksmei un gaidīt 
mājās,” viņa pastāstīja, piebilstot, 
ka skolas gadi KMHZV paskrējuši 
ātri. Gusts tur mācījies no 1. klases.

Arī Ievas mamma priecājas par 

Pavisam īpašs mirklis – 
absolventi saņem atestātu

savu bērnu un klasesbiedriem, kas 
izauguši lieli, gudri un skaisti. “Viņu 
laime ir tik gaiša un sirsnīgi naiva, ka 
arī mums, vecākiem, gribas priecāties 
līdzi par to, ka diploms par pamata 
izglītību ir kabatā. Izlaidums ir arī 
skaisti ģimenes svētki. Lai jauniešiem 
izdodas piepildīt savus sapņus!” vē-
lēja Ievas mamma.

Šogad V. Plūdoņa Kuldīgas ģim-
nāzijas (VPKĢ) un Kuldīgas Centra 
vidusskolas 12. klašu absolventi 
Līga Birzniece, Ieva Kristiāna 
Bleive, Līva Luīze Bleive, Deivids 
Agriņš, Kristiāns Ančipānovs, Gints 
Osis, Guntis Zariņš, Asnate Matroze, 
Krista Vakermane (visi VPKĢ) un 
Beatrise Šmidberga, Laura Āboliņa 
(abas KCV) saņēma īpašas Mi-
nistru prezidenta Māra Kučinska 
pateicības par teicamām sekmēm 
un godalgotām vietām zinātniski 
pētniecisko darbu konferencēs un 
mācību priekšmetu olimpiādēs.

VPKĢ direktore Jana Jansone 
lepojas ar skolas talantīgajiem 
jauniešiem un viņu sasniegumiem. 
Vidusskolas izlaidumu svinēja 
30 audzēkņi, no kuriem 9 saņēma 
M. Kučinska pateicību. Trīs skolnie-
cēm – L. L. Bleivei, L. Birzniecei, 
I. K. Bleivei – piešķīra ģimnāzijas 
lepnuma titulu. To saņem skolēns, 
kuram ir visaugstākā vidējā atzīme 
atestātā.

Lielākā daļa pamatskolas sko-
lēnu turpinās mācības kādā novada 
vidusskolā, taču daļa izvēlējusies jau 
konkrētāku novirzienu – sporta, mū-
zikas vai mākslas –, kuru apgūs citā 
pilsētā. Novērojumi liecina, ka aiz-
vien vairāk pamatskolas absolventu 
vēlas apgūt profesiju. Taču tikai 
rudenī precīzi zināsim, kādu izvēli 
izdarījuši 9. un 12. klašu beidzēji.

SIGnETa LaPIŅa, sabiedrisko attiecību speciāliste
EDuarDa DamBErGa foto

Skanot skolas himnai, Kuldīgas Centra vidusskolas karogu ienesa sportiskās 
9.b klases skolēni alma Vikija Vikštrema un arvis Feldmanis.

Kuldīgas sporta skolu absolvēja 15 zēni un viena meitene. absolventus ar paveikto sveica skolas direktors agris Kimbors 
(stāv pirmais no kreisās).

Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma absolventi, ēdināšanas pakalpojumu 
speciālisti alisi Beskrovniju sveic Kuldīgas novada Domes priekšsēdētājas 

vietnieks aleksandrs Lange, piemiņai dāvinot grāmatu “Kuldīgas impresijas”.

Šobrīd vasara ir pilnā plaukumā, 
aizvadīts saulgriežu laiks ar Jāņu svi-
nībām, kad laikapstākļi mūs lutināja, 
salīdzinot ar vēso un lietaino laiku 
iepriekšējos gados.

Šis laiks vienmēr atnes daudz 
ziedu, emocijas un priecīgu seju, jo 
mūsu novada skolās notiek izlaidumi. 
Vispārizglītojošajās skolās tie bija 
nedaudz ātrāk, bet tehnikuma absol-
ventiem – pašā Jāņu priekšvakarā. To 
šogad absolvēja 104 audzēkņi, un tas 
ir liels skaits jauno speciālistu dažādās 
nozarēs. Mācību procesā iegūtais       
atestāts kalpos kā labs pamats tālāka-
jam dzīves cēlienam. 

Šajās dienās Eiropu pāršalca ziņa 
par referenduma rezultātiem saistībā 
ar Lielbritānijas izstāšanos no ES. 
Man pašam šķiet, ka šis balsojums ne 
mazums problēmu sagādājis Lielbritā-
nijas valdībai, politiķiem un, protams, 
arī iedzīvotājiem, tostarp daudziem 
mūsu tautiešiem. 

Vēl mani satrauc sabiedriskā kār-
tība novadā. Bieži dzirdam, ka par to 
atbild valsts un pašvaldības policija. 
Tā tas arī ir, bet aicinu ikvienu nebūt 
vienaldzīgam pret pārkāpumiem un 
atsevišķām nejēdzībām, kas notiek 
apkārt. Pašvaldības policija ar savu 
personālsastāvu un vairāk nekā 50 vi-
deonovērošanas kamerām seko dzīvei 
pilsētā, bet ne visur var būt kameras, 
ne visur klāt var būt policijas darbi-
nieki. Pašvaldība ar savām kapitālsa-
biedrībām cenšas radīt pilsētā mājīgu 
vidi iedzīvotājiem un viesiem – lai 
būtu patīkami šeit uzturēties un iz-
baudīt skaistumu, ko daba radījusi 
un ko esam veidojuši paši. Nevar 
samierināties par atkārtoti nolauztām 
liepiņām Stendes ielā. Sarūgtina ne tik 
daudz zaudējums, bet attieksme pret 
skaistumu, ko vienkārši, garām ejot, 
var nolauzt un izpostīt...

Noslēgusies konkursa “Darīsim 
paši” projektu izvērtēšana, paziņoti 
atbalstītie projekti. Paldies par iniciatī-
vu un vēlmi radīt ko jaunu vai sakārtot 
un pilnveidot vidi ap sevi un citiem. 
Aicinu tām projektu grupām, kas dar-
bu ir paveikušas, negaidīt rudeni, bet 
informēt projekta koordinatori Evitu 
Pētersoni novada Domē, lai varam 
padarīto darbu jau pieņemt.

Spraigs darbs arī šajā vasarā notiks 
visā novadā. Laukos tā būs lopbarības 
sagatavošana un sējumu kopšana, 
uzņēmumos – produkcijas ražošana 
un attīstība. Nesen apmeklējām kok- 
apstrādes uzņēmumu “Stiga RM”. 
Mani patīkami pārsteidza īsā laikā 
šeit padarītais. Izbūvētas ražošanas 
telpas, uzstādītas modernas iekārtas. 
Attīstība uzņēmumā turpināsies, tiks 
paplašināts ražotā finiera sortiments, 
uzlabota kvalitāte. Uzņēmums pēc 
gada plāno dubultot strādājošo skaitu. 
Diemžēl šajā jautājumā vadība saskata 
nopietnas problēmas. Aicinu intere-
sentus izvērtēt iespējas mācīties un 
pieņemt izaicinājumu strādāt modernā 
uzņēmumā.

Lai mums visiem jauka vasara!

Sācies rosīgais 
vasaras cēliens
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Būvniecības komisijā 2016. gada maijā lemtais

Akceptētās būvniecības ieceru dokumentācijas 
Objekta nosaukums Adrese Dokumentācijas veids
Dzīvojamā māja un šķūnis “Aronijas”, Kurmāles pagastā Būvprojekts
Dzīvojamā māja un saimniecības ēka Aizputes ielā 24, Kuldīgā Būvprojekts
Dzīvojamā māja “Ozolsētas”, Kurmāles pagastā Būvprojekts
Dzīvojamās mājas telpu lietošanas veida maiņa bez pārbūves Piltenes ielā 10, Kuldīgā Apliecinājuma karte
Teritorijas labiekārtojums pie ēkas Piltenes ielā 10, Kuldīgā Paskaidrojuma raksts
Skābbarības torņa novietošana “Orzaki”, Turlavas pagastā Paskaidrojuma raksts
AS “Latvijas valsts meži” Dienvidkurzemes mežsaimniecības meža ceļa 
“Dobu ceļš” būve Rendas pagastā, Kuldīgas novadā Būvprojekts

AS “Latvijas valsts meži” Dienvidkurzemes mežsaimniecības meža ceļa 
“Usmas ceļš-Ezeri” pārbūve Rendas pagastā, Kuldīgas novadā Būvprojekts

AS “Latvijas valsts meži” Dienvidkurzemes mežsaimniecības meža ceļa 
“Aizupju ceļš” pārbūve Rendas pagastā, Kuldīgas novadā Būvprojekts

Dzīvojamās mājas pārbūve Ventspils ielā 17, Kuldīgā Būvprojekts minimālā sastāvā

Dārza mājas pārbūve Ābeļu ielā 4, Rumbenieki, 
Rumbas pagastā Būvprojekts

Dzīvojamās mājas un saimniecības ēkas pārbūve Vienības ielā 36B, Kuldīgā Būvprojekts
Saimniecības ēka – aitu sezonas novietne “Kvaņķi”, Snēpeles pagastā Būvprojekts minimālā sastāvā
Ēkas apkures sistēmas rekonstrukcija Kalna ielā 19, Kuldīgā Apliecinājuma karte
Administratīvās ēkas vienkāršota atjaunošana “Pagastmāja”, Snēpeles pagastā Apliecinājuma karte
Gājēju celiņa izbūve Mārtiņsalā, Kuldīgā Apliecinājuma karte
Mārtiņsalas ziemeļaustrumu celiņa apgaismojuma izveidošana Kuldīgā Tehniskā shēma
Dzīvojamās mājas un palīgēkas nojaukšana Darba ielā 4, Kuldīgā Paskaidrojuma raksts
Tehnikas novietne “Kalnāji”, Snēpeles pagastā Paskaidrojuma raksts
Krasta nostiprināšana un pagalma labiekārtošana Pils ielā 6, Kuldīgā Paskaidrojuma raksts
Atbalsta sienas izbūve Bērzu ielā 17, Kuldīgā Paskaidrojuma raksts
Centra ceļa pārbūve Turlavā, Turlavas pagastā Būvprojekts
Valsts nozīmes ūdensnotekas Alekšupīte, ŪSIK kods 3638:01, 
pik. 11/93-56/53 atjaunošana Kuldīgas pilsētā un Pelču pagastā Būvprojekts

Ēkas fasādes vienkāršotā atjaunošana Liepājas ielā 16, Kuldīgā Ēkas fasādes apliecinājuma 
karte

Ēkas vienkāršotā fasādes atjaunošana Pils ielā 2, Kuldīgā Ēkas fasādes apliecinājuma 
karte

Ēkas vienkāršotā fasādes atjaunošana Baznīcas ielā 3, Kuldīgā Ēkas fasādes apliecinājuma 
karte

Ēkas vienkāršotā fasādes atjaunošana Kalna ielā 13, Kuldīgā Ēkas fasādes apliecinājuma 
karte

Ganību žoga būvniecība “Sidraba Avoti”, Snēpeles pagastā Paskaidrojuma raksts

Ainavu dīķa ierīkošana “Upmaļi”, Padures pagastā Paskaidrojuma raksts

PM skapja uzstādīšana un pievada izbūve Rūpnīcas ielā, Priedainē, 
Kurmāles pagastā Tehniskā shēma

PM skapja uzstādīšana un pievada izbūve Krasta ielā, Kuldīgā Tehniskā shēma
Novadgrāvja atjaunošana J.Mātera ielā 11B, Kuldīgā Paskaidrojuma raksts
Siltumnīcas novietošana “Līdumi”, Snēpeles pagastā Paskaidrojuma raksts

Palīgēka – lapene Avotu ielā 7, Ķikuros, 
Turlavas pagastā Paskaidrojuma raksts

Saimniecības ēkas nojaukšana “Vēsmas”, Īvandes pagastā Paskaidrojuma raksts
Kāpņu no Stendes ielas uz Mārtiņsalu un uz Pārventas parku, atjaunošana Kuldīgā Paskaidrojuma raksts
Siltumnīca “Smīdras”, Gudenieku pagastā Būvprojekts
Ražošanas – noliktavas jaunbūve Meistaru ielā 1, Kuldīgā Būvprojekts minimālā sastāvā
Ražošanas ēkas dūmeņa demontāža Tehnikas ielā 2, Kuldīgā Būvprojekts
Ēkas pārbūve ar funkcijas maiņu Pils ielā 4, Kuldīgā Būvprojekts
AS “Latvijas valsts meži” Dienvidkurzemes mežsaimniecības meža ceļa 
“Kausu ceļš” pārbūve Rendas pagastā, Kuldīgas novadā Būvprojekts

Meliorācijas novadgrāvja pārbūve zemes īpašumā Alsungas ielā 2, Kuldīgā Zemes īpašumā Alsungas ielā 2, 
Kuldīgā Būvprojekts

Dzīvojamā māja “Puķukalni”, Pelču pagastā Būvprojekts minimālā sastāvā
Ārējo elektrotīklu pārbūve (nojaukšana) Kalna ielā 14, Kuldīgā Paskaidrojuma raksts
Lievenis ēkai Liepājas ielā 6, Kuldīgā Paskaidrojuma raksts
Nojume Ventspils ielā 14-1, Kuldīgā Paskaidrojuma raksts
PM skapja elektroapgāde Krasta ielā, Kuldīgā Tehniskā shēma
PM skapja elektroapgāde Krasta ielā, Kuldīgā Tehniskā shēma

PM skapja elektroapgāde Rūpnīcas ielā, Priedainē, Kurmāles 
pagastā Tehniskā shēma

Meža autoceļa “Jāšu ceļš 2” 1,91 km atjaunošana Rendas pagastā, 
Kuldīgas novadā Apliecinājuma karte

Dzīvojamās mājas jumta pārbūve/restaurācija Baznīcas ielā 34, Kuldīgā Būvprojekts

Izdotās būvatļaujas 
Objekta nosaukums Adrese
Dzīvojamā māja un saimniecības ēka Aizputes ielā 24, Kuldīgā
Dzīvojamā māja “Ozolsētas”, Kurmāles pagastā
Dārza mājas pārbūve Ābeļu ielā 4, Rumbenieki, Rumbas pagastā
Saimniecības ēka – aitu sezonas novietne “Kvaņķi”, Snēpeles pagastā
Centra ceļa pārbūve Turlavā, Turlavas pagastā
Valsts nozīmes ūdensnotekas Alekšupīte, ŪSIK kods 3638:01, 
pik. 11/93-56/53 atjaunošana Kuldīgas pilsētā un Pelču pagastā

Siltumnīca “Smīdras”, Gudenieku pagastā
Ražošanas – noliktavas jaunbūve Meistaru ielā 1, Kuldīgā
Ražošanas ēkas dūmeņa demontāža Tehnikas ielā 2, Kuldīgā
Dzīvojamā māja “Puķukalni”, Pelču pagastā
Dzīvojamās mājas jumta pārbūve/restaurācija Baznīcas ielā 34, Kuldīgā

2016. gada maijā ekspluatācijā pieņemtās būves
Nosaukums Adrese Pasūtītājs
Pirts ēka Ķiršu alejā 14, Kuldīgā Inguna Vīķe
Dzīvojamās mājas pārbūve “Rītiņi”, Vārmes pagastā Valdis Putnieks
Kūts pārbūve 60 nobarojamiem jaunlopiem “Vecmeždreijas”, Laidu pagastā “Jaunkalni”
Dzīvojamās mājas un pagraba rekonstrukcija, pirts un saimniecības ēkas jaunbūve “Līdumi”, Snēpeles pagastā Igors Verners

Publisko iepirkumu komisijā maijā pieņemtie lēmumi

Iepirkuma priekšmets
Lēmuma 
pieņemšanas
datums

Uzvarētājs

Bērnu rotaļu laukuma (12+ gadi) izbūve 
estrādes parkā, Kuldīgā 05.05.2016 SIA “Fixman”, līgumcena 

EUR 111 476,99 
Papildus darbi objektā – ēkas cokola, telpu 
grupas un pagalma atjaunošana un pārbū-
ve Strautu ielā 1, Kuldīgā, Kuldīgas novada 
pašvaldības policijas darba nodrošināša-
nai, 2. kārta

05.05.2016
SIA “AB Būvniecība” (reģ.
Nr. 41203031752), līgumcena 
EUR 30732,50 

Pasākuma “Live Fest Kuldīga” koncertu 
organizēšana 09.05.2016 SIA “Live Fest”, līgumcena 

EUR 20 000 
Griezto ziedu, pušķu un kompozīciju 
iegāde Kuldīgas novada pašvaldības 
vajadzībām

12.05.2016 IU “Tonis” – 1. daļas izpilde; 
SIA “Oāze-L” – 2. daļas izpilde

Kuldīgas pilsētas ielu melno segumu 
remonts 12.05.2016

VAS “Latvijas autoceļu uztu-
rētājs” Liepājas ceļu rajons, 
līgumcena EUR 30 025,08 

Administratīvās ēkas “Atvasītes” pārbūve 
Mežvaldē, Rumbas pagastā, energoefekti-
vitātes uzlabošanai

19.05.2016 SIA “Pretpils”, līgumcena 
EUR 188 882,01

Būvdarbu veikšana objektā “Sociālā die-
nesta ēkas energoefektivitātes uzlabošana 
Dzirnavu ielā 9, Kuldīgā” 

19.05.2016
Pilnsabiedrība “Konsorcijs 
RT-ALTE”, līgumcena 
EUR 217 073,42

Būvdarbu veikšana objektā “Ventspils ielas 
posma no Grants ielas līdz Gravas ielai 
un Ventspils un Gravas ielas krustojuma 
pārbūve Kuldīgā”

19.05.2016 SIA “A-Land”, līgumcena 
EUR 232 298,33

Pakalpojumu sniegšana būvuzraudzībā 
objektā “Ūdens atvadu un sāngrāvju re-
novācija Krasta, Jaunsaimnieku, Ziedoņa, 
Alejas, Smilgu, Vidus, Robežu, Apšu, 
Meža, Ventas, Vēju, Mazā, Šķērsu, Liepu, 
Mērnieku, Briežu, Saldus, Valciņu, Pīlādžu, 
Bumbieru, Vijolīšu, Zeļģu ielā, Pārventā, 
Kuldīgā, Rumbas pagastā”, 1. kārta

19.05.2016 SIA “BaltLine Globe”, līgumce-
na EUR 7100

Praktisku starptautisku restaurācijas 
darbnīcu rīkošana fasāžu renovācijai un 
restaurācijai projekta “LiviHeri” ietvaros 
vēsturiskas ēkas Baznīcas ielā 17, Kuldīgā, 
būvniecības procesā

30.05.2016 SIA “Būvfirma INBUV”, 
līgumcena EUR 67 069,71 

Kuldīgas novada Dome
informē, 

ka, pamatojoties uz 
Kuldīgas novada Domes 

16.06.2016. lēmumu (prot. nr. 6, p. 14),
publiskajai apspriešanai tiek nodota

redakcija Kalpaka ielas kvartāla lokālplānojumam.  

Publiskā apspriešana notiks no 04.07.2016. līdz 01.08.2016. 
Ar lokālplānojuma pirmo redakciju var iepazīties 

Kuldīgas novada Domē 
pirmdienās 8.00 – 18.00, 

otrdienās, trešdienās, ceturtdienās 8.00 – 17.00, 
piektdienās 8.00 – 16.00 

vai www.kuldiga.lv.

Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 
2016. gada 12. jūlijā 17.00 

Kuldīgas novada Domes mazajā zālē.

Atbalsts ieguldījumiem 
akvakultūrā

Lauku atbalsta dienests (LAD) izsludina atklāta konkursa projektu 
iesniegumu pieņemšanu Eiropas Savienības Eiropas Jūrlietu un ziv-
saimniecības fonda (EJZF) un Rīcības programmas zivsaimniecības 
attīstībai (ZRP) pasākumam “Produktīvi ieguldījumi akvakultūrā”. 

Trešās kārtas projektu iesniegumu pieņemšana notiks no 11. jūlija līdz 
15. decembrim.

Pasākuma mērķis ir akvakultūras uzņēmumu konkurētspējas un 
dzīvotspējas palielināšana ar kopējo pieejamo publisko finansējumu 
EUR 10 000 000. Kārtā iesniegto projektu ieviešanas beigu datums ir divi 
gadi no LAD lēmuma par iesnieguma apstiprināšanu.

Projekta iesnieguma veidlapa pieejama mājaslapā www.lad.gov.lv . Tā 
jāiesniedz LAD reģionālo lauksaimniecības pārvalžu klientu apkalpošanas 
daļā vai LAD klientu apkalpošanas daļā Rīgā, Republikas laukumā 2, 2. stāvā 
(tālr. 67027693, 26178323).

Projekta iesniegumu elektroniska dokumenta formā, parakstītu ar elek-
tronisko parakstu un apliecinātu ar laika zīmogu Elektronisko dokumentu 
likumā noteiktajā kārtībā, var iesniegt arī lad@lad.gov.lv.

LaD Zivsaimniecības daļa 
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Domes 2016. gada 16. jūnija ārkārtas sēde
Ņems ilgtermiņa aizņēmumu 2016. gadā no Valsts 

kases EUR 110 559,33  ar atlikto pamatsummas 
maksājumu līdz 2019. gada jūnijam ar Valsts kases 
noteikto kredīta procentu likmi uz 20 gadiem projekta 
“Dzīvojamās ēkas nesošo un norobežojošo konstrukciju 
renovācija un restaurācija Baznīcas ielā 30, Kuldīgā ” 
īstenošanai. 

Akceptēja “Darīsim paši” 2016. gada 27. maija 
konkursa žūrijas komisijas pieņemto lēmumu atbalstīt 
47 iedzīvotāju iesniegtos projektus un papildus piešķirt 
EUR 2778,50 projektu īstenošanai Kuldīgā un novadā, lai 
iedzīvotāji varētu īstenot savas ieceres publiskajā vidē.

Rīkos sabiedriskā transporta pieturvietu reklāmas 
laukumu nomas tiesību izsoli. Apstiprināja izsoles 
noteikumus.

Iznomāja AS “Latvijas Finieris” daļu no zemes-
gabala Cepļa iela, Kuldīgā, kad. nr. 6201 034 0424, 
kura sastāvā ir zemesgabals (platība ~ 2282 m2) uz 
12 gadiem. Noteica nomas maksu 1,5% no zemes 
kadastrālās vērtības.

Slēdza nomas līgumu ar Kuldīgas Sv. Katrīnas 
ev. lut. draudzi par nekustamā īpašuma Jelgavas ielā 
26, Kuldīgā nomāšanu  Kuldīgas novada Bērnu un 
jauniešu centra vajadzībām uz 25 gadiem. Nomas 
maksa – EUR 600 mēnesī.

Atcēla 26.05.2016. lēmumu “Par dzīvojamās 
telpas Mucenieku ielā 13 - 5, Kuldīgā, Kuldīgas nov., 
gatavošanu atsavināšanai” (prot. Nr. 5, p. 27). Uzdeva 
Kuldīgas novada pašvaldības Nekustamo īpašumu 
nodaļai ierakstīt dzīvokļa īpašumu zemesgrāmatā uz 
pašvaldības vārda.

Apstiprināja darba tiesisko attiecību izbeigšanu 
ar Ināru Uzulēnu un viņas atbrīvošanu no Kuldīgas 
novada Turlavas pamatskolas direktores amata ar 
2016. gada 16. jūniju.

Nodeva publiskajai apspriešanai lokālplānojumu 
teritorijai Kalpaka ielas kvartālā, Kuldīgā. 

Akceptēja Kuldīgas novada pašvaldības dalību 
atklātā projektu konkursā Lauku  attīstības programmas 
2014.–2020. gadam apakšpasākuma 19.2. “Darbības 

īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās 
attīstības stratēģiju” vairākās aktivitātēs un rīcībās un 
iesniedza projekta pieteikumus: 

“Tautas tērpu iegāde Kurmāles pagasta vidējās 
paaudzes deju kolektīvam” ar kopējām izmaksām EUR 
4809,75, no kurām publiskais finansējums sastāda 90% 
jeb EUR 3577,50, bet pašvaldības līdzfinansējums – 
EUR 1232,25; 

“Gājēju un velobraucēju tilts pāri Riežupei” ar 
kopējām izmaksām EUR 60 500, no kurām publiskais 
finansējums sastāda 90% jeb EUR 45 000, bet pašval-
dības līdzfinansējums – EUR 15 500;

 “Rendas tautas tērpi Rendas  pagasta deju kolek-
tīvam” ar kopējām izmaksām EUR 4815,80, no kurām 
publiskais finansējums sastāda 90% jeb EUR 3582, bet 
pašvaldības līdzfinansējums – EUR 1233,80;

“Padures dīķa gājēju laipas atjaunošana Padures 
pagastā Kuldīgas novadā” ar kopējām izmaksām 
EUR 50 000, no kurām publiskais finansējums sastāda 
90% jeb EUR 37 190,08, bet pašvaldības līdzfinansē-

jums – EUR 8677,69;
“Vilgāles ezera pontonu laipas izveide Kurmāles 

pagastā Kuldīgas novadā” ar kopējām izmaksām 
EUR 45 133, no kurām publiskais finansējums sastāda 
90% jeb EUR 33 570, bet pašvaldības līdzfinansējums – 
EUR 11 563;

“Stacionārās laukumu spēles” ar kopējām izmaksām 
EUR 3985,64, no kurām publiskais finansējums sastāda 
90% jeb EUR 3353,87, bet pašvaldības līdzfinansē-
jums – EUR 631,77.

“Daudzfunkcionālās kultūrvēsturiskās verandas 
izveide Laidu pagastā, Kuldīgas novadā” ar kopējām 
izmaksām EUR 33 019,80, no kurām publiskais finansē-
jums sastāda 90% jeb EUR 22 500,00, bet pašvaldības 
līdzfinansējums – EUR 10 519,80; 

“Brīvdabas estrādes “Liepu birzs” sēdvietu atjau-
nošana Vārmes pagastā Kuldīgas novadā” ar kopējām 
izmaksām EUR 45 885,92, no kurām publiskais finansē-
jums sastāda 90% jeb EUR 34 130,03, bet pašvaldības 
līdzfinansējums – EUR 11 755,90.

Šopavasar pašvaldība veica remontdarbus 
Mārtiņsalā, lai kuldīdzniekiem un pilsētas viesiem 
būtu ērtāk nokļūt Zilā karoga peldvietā, kuru 
apmeklē arvien vairāk cilvēku. 

Atjaunotas koka kāpnes, kas ved no Stendes 
ielas uz Mārtiņsalu, un nomainītas gājēju tilta 
koka konstrukcijas, kas bija nolietojušās. Lai 
cilvēki, tostarp ar kustību traucējumiem, varētu 
ērtāk nokļūt peldvietā, izbūvēti celiņi Mārtiņsalas 
ziemeļaustrumu pusē. Ne mazāk svarīga bija arī 
apgaismojuma ierīkošana Mārtiņsalā, lai to būtu 

ērti apmeklēt arī tad, kad satumst. Vēl pludma-
les teritorijā atjaunots informatīvais stends un 
norādes, kā arī ar smiltīm papildināts pludmales 
volejbola laukums un pludmales zona pie gala 
laipas. Būvdarbi kopumā izmaksāja EUR 52 000, 
ieskaitot PVN. Darbus finansēja no pašvaldības 
budžeta. 

KrISTĪnE DuĻBInSKa, 
mārketinga un sabiedrisko attiecību nodaļas 

vadītāja
EDuarDa DamBErGa foto

Sakārtos Ventspils ielas posmu
Kuldīgas novada pašvaldība 
īsteno projektu, kura ietvaros 
sakārtos Ventspils ielu no Grants 
līdz Gravas ielai, kā arī pārbū-
vēs Ventspils un Gravas ielas 
krustojumu. Darbus pabeigs 
septembrī. Remontdarbu laikā 
būs satiksmes ierobežojumi, 
tāpēc autobraucējiem uzmanīgi 
jāseko izvietotajām norādēm.

2015. gada rudenī SIA “Kuldīgas 
ūdens” realizēja šī projekta pirmo 
posmu t. i. “Ūdenssaimniecības 
attīstība Kuldīgas aglomerācijā, 2. 
kārta”, un tagad ir nodrošināta cen-
tralizēta ūdens apgādes un sadzīves 
kanalizācija Ventspils ielā, kā arī 
daļēji atjaunots brauktuves laukak-
mens segums.

Šajā vasarā tiks īstenots projekta 
otrs posms, kurā paredzēts turpināt 

atjaunot brauktuves segumu, izbūvēt 
Ventspils un Gravas ielas krustoju-
mu, atjaunot gājēju ietves, pabeigt 
labiekārtošanas darbus un izvietot 
labiekārtojuma elementus, izbūvēt 
apgaismojuma, telekomunikāciju, 
elektropārvades un lietus kanali-
zācijas tīklus. Projektā paredzēts 
atjaunot vai uzbūvēt jaunus piegu-
ļošo ēku ieeju pakāpienus, remontēt 
ēku cokolus tajos posmos, kur ietves 

līmeņa pazemināšanas rezultātā 
palielināsies augstums starp ietves 
segumu un ēkas ieejas slieksni un 
tiks atsegta cokola neapmestā un 
nenokrāsotā daļa.

Projekta mērķis ir uzlabot satik-
smes infrastruktūru, nodrošināt ielas 
galveno slodzi nesošo konstrukciju 
ilgizturību vismaz 30 gadus ar mini-
māliem ekspluatācijas izdevumiem, 
kā arī pilnveidot satiksmes drošību 

gājējiem un velosipēdistiem. 
Būvdarbus saskaņā ar publisko 

iepirkumu procedūras rezultātiem veic 
SIA “A-Land”, līguma summa EUR 
232 298,33. Būvuzraudzību nodrošina 
AS “Ceļu inženieri”, Gatis Ozols un 
autoruzraudzību – SIA “Inženierteh-
niskie projekti”, Gvido Rēķis.

ELĪna Orna,
 attīstības un projektu vadības 

nodaļas vadītāja

Vai bioloģiskā pārtika ir labāka un 
vērtīgāka nekā cita pārtika?

Katram pašam jāizvēlas, vai uzturā lietot bioloģisko pārtiku, taču 
jāņem vērā, ka tas ir veids, kā izvairīties no ģenētiski modificētiem 
organismiem uzturā un kokteiļa, kas rodas no pesticīdiem, minerāl-
mēsliem un citām lauksaimniecībā izmantojamām ķimikālijām, kuru 
ietekme uz cilvēka organismu vēl nav līdz galam izpētīta.

Latvijā šobrīd ir vairāk nekā 3500 
bioloģiski sertificētu saimniecību, 

un kopējā bioloģiski sertificētā lauk-
saimniecības platība ir gandrīz 12% 

no visas lauksaimniecības platības, 
tomēr lielākā daļa šīs teritorijas ir 
ganības.

Kuldīgas novadā atrodas 95 da-
žādas bioloģiskās saimniecības. 
Piemēram, z/s “Upmaļi” Rendas 
pagastā vāc un ražo bioloģisko 
tēju, SIA “Milzu’” ražo bioloģiskās 
brokastu pārslas, bet Dace Zommere 
audzē bioloģiskās aitas.

Biopārtikas produktus Kuldīgas 
novadā var iegādāties t/c “Rimi” un 
t/c “Maxima”, kā arī zemnieku tir-
dziņos, bet tad jājautā pēc bioloģiskā 
sertifikāta. Tāpat var sameklēt sev 

tuvāko vietējo bioloģisko zemnieku 
un iegādāties biopārtiku gandrīz tieši 
no lauka.

Bioloģiskā lauksaimniecība no-
zīmē ražot pārtiku, ievērojot augu 
un dzīvnieku dabīgo dzīves ciklu un 
procesus. Šādas lauksaimniecības 
principi, kas ir aprakstīti likumdo-
šanā, nosaka, ka lauksaimnieki, kuri 
vēlas saimniekot bioloģiski, tiek 
sertificēti, kontrolēti un uzraudzīti. 
Saimniecību un tās produktus par 
bioloģiskiem vai ekoloģiskiem 
(saīsināti – bio vai eko) drīkst saukt 
tikai tad, ja to ir pārbaudījuši neat-

karīgi inspektori un atzinuši, ka var 
piešķirt bioloģisko sertifikātu, par 
ko liecina zaļās ekolapiņas – Eiropas 
Savienības vienotais ekomarķējums. 
“Dabīgs”, “dabisks”, “roku darbs” 
u.tml. vārdi uz iepakojuma nav 
aizliegti jebkuram produktam, bet 
tie nenozīmē to pašu, ko “bio” vai 
“eko”.

Bioloģiskos zemniekus var mek-
lēt vietnē: www.biologiski.lv vai 
http://www.bioinfo.lv.

ILZE maSKaLānE,
projektu vadītāja 

“LEaD. Korporatīvā komunikācija”

SIA “Stiga RM” attīstās 
Kuldīgas novada Domes priekšsēdē-
tāja Inga Bērziņa un vietnieks Alek-
sandrs Lange apmeklēja SIA “Stiga 
RM” ražotni un tikās ar valdes locekli 
Andri Ramoliņu, lai pārrunātu līdzši-
nējo sadarbību un nākotnes ieceres.

2014. gada novembrī uzņēmums pārņē-
ma bijušo SIA “Kurzemes finieris” rūpnīcu. 
Šobrīd SIA “Stiga RM” Kuldīgā nodarbina 
ap 100 darbinieku, paplašina ražotni un 
labiekārto teritoriju. Uzņēmuma nākotnes 
vīzija A. Ramoliņam ir skaidra, un tā tiek 
konsekventi īstenota.

A. Ramoliņš atzīst: “Darba ritums šo-
brīd ir straujš, strādājam septiņas dienas 
nedēļā. Mēs ejam uz jaudas palielināšanu 
un augstas kvalitātes produktu ražošanu. 
Pabeigsim projektu – divu ražotņu izveidi, 
kas ļaus ražot augstākas kvalitātes pro-
dukciju, taupīs resursus, vairos konkurēt-
spēju. Paralēli piesaistīsim Eiropas naudu 
ražošanas iekārtām. Septembra beigās 
mums būs jauna lobīšanas līnija, kas ļaus 
uzlabot izstrādes koeficientu un kvalitāti.” 
SIA “Stiga RM” strādā pēc ražošanas 
plāna, un produkcijas pasūtījumi ir līdz 
augusta beigām. Uzņēmums sadarbojas 
ar daudzām Eiropas valstīm, ir klienti no 
Turcijas, Irānas.

Valdes loceklis nosauc trīs būtiskākos 
uzņēmuma elementus – resurss, cilvēki un 
realizācija. “Resurss un realizācija mani 

nebiedē, jo tas ir tikai darba jautājums. Taču 
šobrīd visvairāk mani satrauc “cilvēks”,” 
saka Ramoliņš, “Pusotrā gadā mums izde-
vies iegūt uzticamus cilvēkus un izveidot 
labu komandu.” Taču viņš atzīst, ka atrast 
atbildīgus darbiniekus ir grūti. Vairāki 
speciālisti piesaistīti no citām pilsētām.

Viena no Kuldīgas novada pašvaldības 
prioritātēm ir attīstīt industriālās teritorijas. 
Šogad plānots uzsākt projekta “Meis-
taru ielas izbūve, Dārzniecības ielas un 
Siltumnīcu ielas rekonstrukcija Kuldīgā, 
Kuldīgas novadā” realizāciju. Ar tā pa-
līdzību sakārtos infrastruktūru, pazemes 
inženierkomunikāciju – kanalizācijas, 
ūdens un notekūdeņu tīklu. Teritoriju 
attīstīs, domājot ne tikai par pašreizējiem 
uzņēmumiem, kā, piemēram, SIA “Stiga 
RM”, bet arī potenciālajiem. “”Stiga RM” 
mums ir nozīmīgs investors. Uzņēmums 
rada darbavietas, maksā nodokļus, attīsta 
ražošanu, tāpēc pašvaldībai ir svarīgi 
sakārtot industriālo vidi. Sakārtota vide 
piesaista arī potenciālos uzņēmumus,” 
skaidro I. Bērziņa. Projekta ietvaros uzņē-
mums SIA “Stiga RM” plāno pieslēgties 
centralizētajam ūdensvadam, notekūdeņu 
sistēmai un kanalizācijai. “Mums ir vīzija, 
un mēs saprotam, ko vajag. Gribam būt 
labākie un mēs to varam!” tā Ramoliņš.

SIGnETa LaPIŅa, 
sabiedrisko attiecību speciāliste

Mārtiņsalā jauni celiņi un 
apgaismojums

mārtiņsalā ierīkoti jauni 
celiņi un apgaismojums, 

lai būtu ērtāk nokļūt 
peldvietā.
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No 10. līdz 16. jūlijam radoši jaunieši no 
Latvijas, Islandes, Zviedrijas un Norvēģijas 
Kuldīgā īstenos projektu “Eco mākslas 
simpozijs “Art to try””.

Projektā jaunieši pilnveidos savas idejas, 
darbojoties vides aizsardzībai veltītās radošajās 
darbnīcās. Vienlaikus notiks divas – mūzikas un 
ielu teātra darbnīca, kā arī mākslas un dizaina 
darbnīca. Mūzikas darbnīcā dažādu valstu jaunieši 
veidos mūzikas instrumentus no jebkā, kas vien 
dod skaņu, lai noslēgumā kopīgi veidoto darbu 
atskaņotu svētkos. Savukārt dizaina darbnīcā tiks 
veidoti stikla mākslas darbi, izmantojot tukšas 
pudeles un stikla taru. Projektā tapušie darbi būs 
apskatāmi no ceturtdienas līdz sestdienai Piltenes 
ielā 12, kur īpaši iekārtotā mākslas dārzā varēs 
satikt arī pašus māksliniekus.

Pilsētas svētku ietvaros 15. jūlijā no 18.00 līdz 
21.00 ikviens tiek aicināts uz brīvdabas pasākumu 

“Pielaiko un “ielaiko””, tur varēs iepazīt nedēļā 
tapušo radošo veikumu. Intriģējošas solās būt Is-
landes mūzikas grupas, piemēram, “Milk House”, 
kas piesaistīs ar ziemeļu noskaņās veidotu muzi-
kālo materiālu. Savukārt “Muscycle” iedvesmos 
ar videi draudzīgo attieksmi, jo izmanto mūzikas 
instrumentus, kas veidoti no otrreiz izmanto-
jamiem materiāliem, kas grupas skanējumam 
piedod pat visai meditatīvu raksturu.

Ikvienam apmeklētājam būs iespēja izveidot 
savu T-krekla dizainu, izmantojot batikas tehni-
kas. Virtuves darbnīcā jaunieši varēs pagatavot 
kebabu un vasaras kokteili, atpūsties relaksējošā 
teritorijā, klausīties saksofonu un satikt jaunus 
draugus. Pasākumu kuplinās “Hitt Hussitt” ielu 
teātra grupas performances. 

ILZES ZarIŅaS, 
Kuldīgas kultūras centrs projektu vadītājas, 

teksts un foto

Radoši jaunieši ierosmi gūs Kuldīgas vecpilsētā

Grupa “muscycle” izmanto instrumentus, kuri izgatavoti no otrreiz pārstrādātiem materiāliem.

8. un 9. jūlijā notiks Dizaina 
filmu festivāls Kuldīgā, kas 
iezīmēs noslēgumu divu nedēļu 
plašajai Starptautiskā glez-
niecības plenēra un mākslas 
simpozija programmai, kuras 
laikā Kuldīgā gaidāmi viesi no 
Francijas, Lielbritānijas, Uk-
rainas, Zviedrijas un Igaunijas. 

Šī gada grafiskā identitāte iz-
strādāta sadarbībā ar sietspiedes 
apdrukas zīmolu “Luste Edition”.

Dizaina filmu festivāls pie-
vēršas ne tikai dizaina, bet arī 
citu mākslas jomu, pilsētvides 
un sociāliem jautājumiem. Filmu 
seansus kino izrādīšanas vietās pa-
pildina tematiskas lekcijas, radošās 
darbnīcas un izstādes. Dizaina 
filmu festivāls Kuldīgā norisinā-
sies ceturto gadu pēc kārtas, un tā 
programmā būs iekļauti darbi, kas 
veltīti kinoteātra plakātu gleznie-
cībai Indijā, rokdarbu tradīcijām 
modes nozarē Francijā, slavenā 
žurnāla “New Yorker” karikatūru 
zīmēšanai un radošu iniciatīvu 
finansēšanas veidiem Savienota-
jās Valstīs, kā arī citiem dizaina 

un mākslas jomu piemēriem un 
tendencēm pasaulē.

Ikgadējā festivāla grafiskā 
identitāte arī šogad ir izstrādāta 
sadarbībā ar vietējiem mākslinie-
kiem Latvijā – Katrīnu Sauškinu 
no sietspiedes apdrukas zīmola 
“Luste Edition”, kas pašlaik gatavo 
otro T-kreklu kolekciju “Walking 
Stories”, uz kuriem tiks drukāti 
atlasīti komiksu un karikatūru 
mākslinieku darbi.

Festivāla programmai līdztekus 
notiks vairāki nozīmīgi ar kul-
tūru un mākslu saistīti pasākumi 
Kuldīgā, kopējai programmai 
izvēršoties divu nedēļu garumā. 
No 27. jūnija līdz 9. jūlijam māks-
linieki un mākslas studenti no 
Latvijas, Francijas un Zviedrijas 
tiekas Starptautiskajā glezniecības 
plenērā Kuldīgā, lai pilnveidotu 
tehniskās prasmes un meistarību 
mākslā, satiktu domubiedrus no 
Eiropas mākslas akadēmijām un 
darba laikā paveikto sagatavotu 
izstādei. Šogad glezniecības re-
zidenci vadīs mākslinieki Andris 
Eglītis no Latvijas, Džons Kornu 
(John Cornu) no Francijas, kā arī 

pasniedzēji no Malmes Mākslas 
akadēmijas Zviedrijā. Plenēra 
izstādes atklāšana notiks Dizaina 
filmu festivāla otrās dienas vakarā, 
9. jūlijā.

Dizaina filmu festivāla prog-
ramma tiks demonstrēta Kul-
dīgas Mākslinieku rezidences 
ierīkotajā kinozālē (ieejas maksa – 
EUR 1,50), bet brīvdabas seansi 
bez maksas notiks Pilsētas dārza 
brīvdabas kinoteātrī “Goldingen 
Knight Cinema”. Filmas būs ska-
tāmas oriģinālvalodā ar subtitriem 
latviešu un angļu valodā.

Festivālu rīko kinoteātris “Kino 
Bize” sadarbībā ar Kuldīgas Māks-
linieku rezidenci, “Goldingen 
Knight Cinema”, Kuldīgas novada 
muzeju un Latvijas Mākslas aka-
dēmiju. Atbalsta Valsts kultūrka-
pitāla fonds un Kuldīgas novada 
pašvaldība.

Dizaina filmu festivāla jaunu-
miem un precīzākai programmai 
sekojiet kinoteātra “Kino Bize” 
mājaslapā: www.kinobize.lv

“Kino Bize” teksts

FILmu PrOGramma
Piektdien, 8. jūlijā
19.00 – “Oriģinālā kopija” (Original Copy), 2015, Kuldīgas Mākslinieku rezidence
21.00 – “Ar mīlestību radīti rokdarbi Francijā” (Hand Made with Love in France), 2014, Kuldīgas 
Mākslinieku rezidence
23.00 – “No stacijas uz staciju” (Station to Station), 2015, brīvdabas k/t “Goldingen Knight Cinema”.
Sestdien, 9. jūlijā
14.00 – “Viltotājs” (Art & Craft), 2014, Kuldīgas Mākslinieku rezidence
16.00 – “Gandrīz ļoti nopietni” (Very Semi-Serious), 2015, Kuldīgas Mākslinieku rezidence 
18.00 – Starptautiskā glezniecības plenēra izstādes atklāšana, Kuldīgas Mākslinieku rezidence 
23.00 – “Kapitāls C: finansēšanas revolūcija” (Capital C), 2015, brīvdabas k/t “Goldingen Knight 
Cinema”

Filmu seansi par dizainu, mākslu un pilsētvidi

14. jūnijā iedzīvotāji pulcējās pie 
piemiņas akmens Pētera ielā, lai 
godinātu komunistiskā genocīda 
upuru piemiņu un vienotos ko-
pējā lūgšanā par izsūtītajiem.

Atceres brīdi vadīja mācītājs 
Viesturs Pirro. Viņš sēru dienā 
aicināja pieminēt tās mūsu tautas 
paaudzes, kas cietušas no komu-
nistiskā režīma, bijušas pakļautas 
izsmieklam, vajāšanai un gājušas 
cauri ciešanām.

Kuldīgas novada Domes priekš-
sēdētāja Inga Bērziņa savā uzrunā 
uzsvēra, ka ir būtiski atcerēties 
pāridarījumus, ko komunistiskais 
režīms izvērsa pret latviešu tautu: 
“Mīļie Sibīrijas bērni, šodien 
mums ir sēru diena. Pagājuši 75 
gadi kopš 1941. gada 14. jūnija 
baisajiem notikumiem, kad vairāk 
nekā 15 000 Latvijas iedzīvotāju 
tika izvesti uz Sibīriju. Ir ļoti sva-
rīgi, ka 14. jūnijā un 25. martā mēs 
pulcējamies kopā un atceramies. 
Svarīgi tādēļ, ka šobrīd Eiropā un 
pasaulē mēs runājam par bēgļiem 
un jūtam viņiem līdzi, taču nereti 
aizmirstam tos pāridarījumus un 
notikumus, kas bija Baltijā. Par to 
ir jārunā, lai dzird ne tikai Latvijā 

un Eiropā, bet arī tālāk aiz robe-
žām. Latviešu tautas piedzīvotās 
ciešanas nav vārdos aprakstāmas. 
Pieminēsim visus tos, kuri dzīvoja 
novadā, tika aizvesti un nekad 
neatgriezās.”

Latvijas Politiski represēto bied-
rības Kuldīgas nodaļas priekšsēdē-
tāja Cecīlija Kinda dalījās atmiņās 
par piedzīvoto: “Visus mūs paņēma 
no dzimtajām mājām, sasēdināja 
mašīnās, aizveda uz lopu vagoniem, 
kuros braucām nezināmos ceļos. 
Svešumā nokļuva mātes ar bērniem, 
jo tēvus nošķīra un aizsūtīja citur. It 
kā mēs būtu bijuši lieli noziedznieki. 
Kāpēc? Vēl šodien tas sāp.”

Pēc atceres brīža dalībnieki tika 
aicināti uz Kuldīgas novada muzeju, 
kur pie kafijas tases varēja pārrunāt 
baisos notikumus un dalīties atmiņās 
par piedzīvoto.

Šogad aprit 75 gadi kopš viena no 
traģiskākajiem notikumiem Latvijas 
vēsturē, kad 1941. gada naktī no 
13. uz 14. jūniju aptuveni 16 000 
Latvijas iedzīvotāju tika izsūtīti uz 
PSRS soda nometnēm un piespiedu 
nometināšanas vietām, kur daudzi 
gāja bojā bada, slimību un necilvē-
cīga darba dēļ.

Latvijas Politiski represēto bied-

Godina komunistiskā genocīda upuru piemiņu

rības Kuldīgas nodaļa pastāv jau 
23 gadus. Biedri regulāri tiekas, 
lai pārrunātu un atcerētos tos noti-

kumus, kas piedzīvoti izsūtījumā, 
kā arī pieminētu tuviniekus, kuri 
palikuši Sibīrijā.

EDuarDa DamBErGa, 
sabiedrisko attiecību speciālista, 

teksts un foto

Latvijas Politiski represēto biedrības biedri, kuri piedzīvoja 1941. gada izsūtījumu, 
pēc piemiņas pasākuma tika aicināti uz kopīgu fotografēšanos.
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“Dzīres Kuldīgā” uz trešās 
desmitgades sliekšņa

Pilsētas festivāls “Dzīres Kuldīgā” ir īpašs notikums gan pilsētniekiem, gan viņu viesiem. Tas 
piedāvā četras neaizmirstamas dienas prieka, tīksmes un savstarpējas labvēlības atmosfērā, kas 
pilnībā atbilst festivāla devīzei: “Vislabākā nedēļas nogale šovasar”.

Šogad jau 21. reizi to svinēsim no 14. līdz 17. 
jūlijam, līdzās gados slīpētām tradīcijām izbaudot 
jaunus, pārsteidzošus piedāvājumus.

Plašs būs jau “Dzīru” pirmās dienas pasāku-
mu un sajūtu klāsts. Darbu sāks divi karuseļu 
parki, Pilsētas laukuma un Rātslaukuma skatuves 
pieskandinās dažādi mākslinieki, bet mierīgāku 
noskaņu piekritējus gaidīs “Chill-Out” laiskuma 
kvartāls Strautu ielā.

Beļģu grupas “Cie des Quatre Saisons” groteskā 
karuseļinstalācija “Mazā manēža”, starptautiskā 
stikla mākslas simpozija “Eco Glass” izstāde, 
amatnieku šovs “Ugunsmuca”, zvanu ansamblis 
“Campanella” būs dienas pieturzīmes ceļā uz gal-
veno notikumu – “Dzīru” atklāšanu, kas sāksies 
plkst. 22.20 ar krāšņo franču ielu teātra pionieru, 
grupas “Transe Express” tēlu parādīšanos Piltenes 
ielā. Mobilās izrādes “Milzu lelles un bundzinieki” 
piecmetrīgās “dīvas” elegantos krinolīnos, ener-
ģisku un atraktīvu “alvas zaldātiņu – bundzinie-
ku” pavadītas, ar savām kristāldzidrajām balsīm 
spējot apburt ik katru. Sekojot viņām, nonāksim 
estrādē, kur 23.00 skanēt sāks koncerts “Kuldī-
gas muzikālais tiramisu”. Neapoliešu skaistākās 
dziesmas klasiskajās un mūsdienu versijās izpildīs 
kamerorķestris Mārtiņa Ozoliņa vadībā, solisti Inga 
Šļubovska-Kancēviča, Ilona Bagele, Raimonds 
Bramanis un Krišjānis Norvelis.

Pēc salūta kopīgā pastaigā Kuldīgas ielās, sperot 
“1000 soļu uz naksnīgā bruģa”, iespējams, atklāsiet 
dažu labu pilsētas pagalmu noslēpumu.

Ceturtdienas norišu izskaņā – “Dzīru” pirmā 
ballīte pilsētas centrā un “Latvian Voices” eņģeļu 
balsis Rātslaukumā. 

Piektdienas lustes pirmie sāks seniori, kuru 
“Dārza svētki” Pilsētas dārzu modinās jau 11.00. 
Dienas “ēdienkartē” būs koncerti, izstādes, iz-
rādes, “Retro auto–moto Kurzemes tūre”, ielu 
vingrotāju šovs, “Kurzemes radio” karaoke, grupa 
“Montana”, kā arī Latvijas, Islandes, Zviedrijas un 
Norvēģijas radošo jauniešu performance “Pielaiko 
un ielaiko!”, kurā skanēs no otrreiz izmantotiem 
materiāliem izgatavoti instrumenti, dzirkstīs eko 
stikla mākslas darbi, darbosies kreklu batikas stu-
dija un Islandes ielu teātris “Hitt Hussitt”.

22.00 pilsētas estrādē sāksies īpaši šiem svēt-
kiem radīts, unikāls latviešu estrādes koncerts 
“Par puķi, tevi un mani”, kurā populāras un mazāk 
zināmas latviešu autoru dziesmas izpildīs solisti 
Andris Ērglis, Ieva Sutugova, Normunds Rutulis, 
Kristīna Zaharova, Kristīne Prauliņa, Dainis Sku-
telis, Andris Daņiļenko un Beāte Zviedre, “Mirage 
Jazz Orchestra”, stīgu grupa, “Rumbas kvartets” 
un vokālā grupa “Karameles”. Mākslinieciskais 
vadītājs un diriģents – Juris Vaivods. 

Pilsētas dārzā brīvdabas kino “Goldingen 
Knight Cinema” piedāvās grupas “Prāta vētra” 
koncertfilmu “Septiņi soļi svaiga gaisa”.

Zinātāji teic, ka “Dzīru” sestdienas dunu dzirdot 

pat piecu kilometru attālumā!
Jau 9.00 to ievadīs lielā tirgus kņada, desmitos 

tai pievienosies “Zeļļu piestātne” ar labsajūtas, 
garšu, datorgaldniecības un īru deju studijām, 
minizoo un citiem brīnumiem. Pilsētas dārzā uz 
“Šampanieti brokastīs” aicināsim lielos, bet “Alises 
fantāziju pasaulē” – mazos dzīrotājus. Esiet gatavi 
pārsteigumiem! 

Brīnumu gan netrūks arī citur. Tā 1905. gada 
parkā izmēģinājumu poligonā “Laboratorium 
Goldingensis” jums ļaus darīt to, ko mājas neļau-
tu nekad. Būs mini planetārijs un citi intriģējoši 
objekti, kuros vecāki mēdzot aizrauties pat vairāk 
par bērniem...

Noteikti jāredz “Mikro avio šovs” Akmeņu ielā, 
mopēdu festivāla “Dzintara istaba” kavalkāde un 
kaut kas no plašā sporta pasākumu klāsta!

Četros pēcpusdienā ar ūdens superatrakciju 
“Zelta ikrs” sāksies, spāņu vārdiem runājot, 
Alekšupītes pasākumu “El Classico” – ekstrēmais 
upes skrējiens sešos un bezgala atraktīvais ūdens 
karnevāls pēc tā. Ja “Zelta ikrā” slēpsies ceļojums 4 
personām uz čardaša, gulaša un vīna zemi Ungāriju 
no “Travel RSP”, kā arī simtiņš citu balvu, tad ātrā-
kos skrējējus un izcilākos maskošanās speciālistus 
gaida naudas balvas no Kuldīgas uzņēmējiem.

Nepalaidiet garām svētku īpašos jaunumus – 
Venēcijā dibinātā ielu teātra “Pavana” muzikālo 
krāsu maģijas izrādi, kas aizraus fantāzijas pasaulē, 
humorpilno, atraktīvo un komunikablo “Spoguļcil-
vēku ģimeni” no Slovākijas un holandiešu nacionā-
lo lepnumu – mehāniskās ielu ērģeles “Draaiorgel”, 
kas iepriecinās ne tikai skaistu melodiju cienītājus, 
bet arī mākslas un smalkmehānikas lietpratējus!

Deviņos vakarā pilsētas ielās dosies interesan-
tais un krāšņais “Dzīru” gājiens, kas tā dalībniekus 
un svētku viesus aizvedīs tieši uz lielo balli pilsētas 
estrādē, kas mutuļos līdz četriem rītā, piestājot vien 
uz lielā salūta brīdi. Ballēsies visi un visur, arī Pilsē-
tas laukumā, kur “Puķu nakti” piedāvās atdzimusī 
Kuldīgas leģenda, diskotēka “Ventas dzirkstis”!

Svētdien – “lēnām un gar maliņu”!
Pusdienlaikā pavērosim, kā dzelžu tonnas cilā 

Latvijas stiprāko spēkavīru pāri, ar ģimeni aizstai-
gāsim līdz Pilsētas dārza šurumburumam “Zaļā 
pasaka senā pilsētā” vai paspēkosimies ar “Kāru-
ma” Vārnu “Annels” “Bam – bam - bam spēlēs”.

Piecos pilsētas estrādē iemēģināsim rokas kul-
dīdznieku nacionālajā sporta veidā – olu karos un 
tad mierīgu sirdi dosimies uz Rātslaukumu, kur 
septiņos “Dzīrēm” muzikālu punktu liks grupa 
“Keksi” un “Mirage Jazz Orchestra”.

“Dzīres” nevar ne izstāstīt, ne aprakstīt, tās 
vienkārši jāredz!

No 14. līdz 17. jūlijam Kuldīgā!
Vairāk informācijas: www.kuldiga.lv un www.

kckuldiga.lv
InTa BurnEVICa, 

Kuldīgas kultūras centra direktore

Latvijas vēsturē viskarstākajā 25. jūnijā ainaviskā taku skriešanas seriālā “Stirnu buks 2016” sezonas 3. posmā, 
kas notika  Ventas ielejā un Riežupes dabas parkā, garākajā Lūša distancē uzvaru svinēja mājinieks Kristaps 
Bērziņš un Kristīne Kuzņecova no Rīgas. 

Uz starta izgāja vairāk nekā 1700 
dalībnieku no 13 valstīm, tostarp Lat-
vijas, Lietuvas, Igaunijas,  Čehijas, 
Dānijas, Spānijas, Francijas, Krievi-
jas, Norvēģijas, Vācijas, Nīderlandes, 
Grieķijas, pat Bolīvijas skrējēji.

Kuldīgā sportistus jau no paša rīta 
sagaidīja tuksneša cienīga svelme. 
Valdot atklātai saulei un karstumam, 
kas ēnā sasniedza teju +30 grādu 
atzīmi, sezonas līdzenākais posms 
pārvērtās par īstu izaicinājumu. Taču 
pēc finiša ikviens varēja izbaudīt 
skaistu peldi Ventas rumbā.

30 km garajā Lūša distancē vīrie-
šu konkurencē triumfēja čempions 
Kristaps Bērziņš (1:58.43). Finišā 
Kristaps par 10 minūtēm apsteidza 
Andreju Jesko un par 15 minūtēm – 
Gintu Lūsi no Talsiem. K. Bērziņš: 
“Pārsvars laika izteiksmē varbūt 
izskatās iespaidīgi, taču uzvara nebūt 

nenāca viegli, jo karstums bija liels. 
Aptuveni 17. kilometrā sapratu, ka 
uzvarēšu – tur bija tāds taisns garš 
posms, un, redzot, ka neviens nav aiz-
mugurē, jutu, ka šādā karstumā nav 
iespējams tādu starpību atspēlēt. Sa-
vās mājās vienmēr patīkami skriet.”

Šajā distancē sieviešu konkuren-
cē pārsteigumu sarūpēja Kristīne 
Kuzņecova (2:36:33). Garkalnes 
skrējēja spēkiem mērojās ar sezonas 
līderi Lauru Čakli, finišā ventspilnieci 
apsteidzot par 8 minūtēm. 3. vietā 
ierindojās liepājniece Irīna Štū-
la-Pankoka, uzvarētājai piekāpjoties 
15 minūtes. K. Kuzņecova pastāstīja: 
“Smags karstums, skriet bija grūti. 
Uzvara man pašai bija pārsteigums. 
Līdz pēdējam brīdim likās, ka Laura 
mani apsteigs. Tikai pašā finišā 
sapratu, ka būšu 1. vietā. No otras 
puses nopietnie un smagie treniņi 

vainagojušies rezultātiem.”
Vissīvākā cīņa par uzvaru šoreiz 

izvērtās 21 km garajā Stirnu buka 
distancē. Otro panākumu pēc kār-
tas guva gludo distanču speciālists 
Dmitrijs Serjogins (1:26:06). Serjo-
gins finišā tikai par pusotru minūti 
apsteidza Rūdolfu Zērni no Saldus. 
Pārliecinošu 3. vietu izcīnīja Andrejs 
Dmitrijevs. Dāmu konkurencē otro 
panākumu pēc kārtas guva Zanda 
Ulanova (1:50:38). Jūrmalniece par 
3 minūtēm apsteidza Vitu Devjatņi-
kovu (vienīgās divas dāmas, kuras 
Stirnu buka trasi pieveica ātrāk nekā 
divās stundās), bet 3. vietā lepnā 
vientulībā finišēja Dace Banga.

Zaķa distancē (14 km) pie pirmās 
uzvaras tika Artūrs Pauliņš (56:55), 
kurš sīkstos konkurentus Matīsu Slikš- 
jāni un Jāni Gaili apsteidza ar trīs un 
četru minūšu pārsvaru. Dāmu ieskaitē 

uz uzvarētājas takas atgriezās Ināra 
Lūse (1:08:48). Viņa par nepilnām 
piecām minūtēm apsteidza Madaru 
Frēlihu un par septiņām minūtēm – 

Zani Ermansoni.
SIGnETa LaPIŅa, 

sabiedrisko attiecību speciāliste
marEKa GaĻInOVSKa foto

“Stirnu buka” dalībnieki mēroja ainavisku maršrutu pa riežupes dabas parku 
un Ventas ielejas liegumu.

Karstākajā “Stirnu buka” posmā uzvaru svin Bērziņš
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Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 43. 
panta trešo daļu un Sociālo pakalpojumu un sociālās 
palīdzības likuma 35. panta trešo un ceturto daļu.

I. Vispārīgie jautājumi
1. Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā Kul-

dīgas novada pašvaldība piešķir pabalstu riteņkrēsla 
pacēlāju iegādei un mājokļa pielāgošanai, kā arī per-
sonas, kurām ir tiesības saņemt pabalstu.

2. Mājokļa pielāgošanas mērķis ir padarīt mājokļa 
vidi pieejamu personai ar kustību traucējumiem, kura 
pārvietojas riteņkrēslā (turpmāk – Persona), tai skaitā, 
ierīkojot pacēlāju, tādējādi paaugstinot Personas akti-
vitāšu veikšanas spējas un mazinot atkarību no citas 
personas palīdzības.

3. Pabalsta mērķis ir samaksāt Personai pacēlāja 
iegādi vai piešķirt pabalstu mājokļa pielāgošanai.

4. Saistošajos noteikumos lietotie termini:
4.1. mājoklis – Personas īpašumā vai lietojumā eso-

šas dzīvojamās telpas un palīgtelpas, kā arī dzīvojamās 
mājas koplietošanas telpas;

4.2. ģimenes locekļi – Personas: laulātais, bērni, 
vecāki, brāļi, māsas, aizgādnis;

4.3. mājokļa pielāgošana – mājokļa pārbūve vai 
atjaunošana un aprīkošana ar nepieciešamajām pa-
līgierīcēm, uzlabojot vides pieejamību personām, kas 
pārvietojas riteņkrēslā;

4.4. panduss (uzbrauktuve) – braukšanai riteņkrēslā 
piemērota stacionāra, pārvietojama vai saliekama 
ceļa, ietves vai grīdas slīpne divu dažādu līmeņu 
savienošanai;

4.5. pacēlājs – stacionāra vai mobila ierīce, kas 
nodrošina vides pieejamību atbilstoši Personas ar 
invaliditāti vajadzībām un tiek uzstādīts Personas dzī-
vesvietā ārpus dzīvojamām telpām vai lai nodrošinātu 
iespēju izmantot dzīvojamās telpas un telpu iekārtas 
atbilstoši paredzētajam mērķim (turpmāk – pacēlājs);

4.6. tāme – pacēlāja un mājokļa pielāgošanas 
darbu un materiālu izmaksu aprēķins, kuru sastādījis 
sertificēts tāmētājs;

4.7. Persona, kas pārvietojas riteņkrēslā – Persona 
ar invaliditāti, kurai ir ierobežotas pārvietošanās spējas 
un kas kustību traucējumu dēļ ikdienā izmanto manuālo 
vai elektronisko riteņkrēslu.

5. Dokumenti, kas nepieciešami riteņkrēsla pa-

cēlāja uzstādīšanai un mājokļa pielāgošanai, ir tāme 
un sertificēta arhitekta sagatavots mājokļa pārbūves 
projekts vai vienkāršotās pārbūves vai atjaunošanas 
apliecinājuma karte, kas saskaņota Kuldīgas novada 
Domes Būvniecības komisijā.

6. Tiesības saņemt pabalstu mājokļa pielāgošanai 
vai pacēlāja iegādei ir Kuldīgas novada pašvaldības 
administratīvajā teritorijā dzīvesvietu deklarējušai 
Personai ar I vai II grupas invaliditāti, kā arī bērnam 
invalīdam ar kustību traucējumiem, ja Persona pārvie-
tojas riteņkrēslā, nesaņem ilgstošas sociālās aprūpes 
un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus.

7. Pabalstu mājokļa pielāgošanai vai pacēlāja 
iegādei piešķir, neizvērtējot Personas ienākumus un 
materiālo stāvokli.

8. Pabalstu piešķir, ja mājoklis ir: 
8.1. Personas deklarētā dzīvesvieta un Persona 

tajā dzīvo pastāvīgi;
8.2. Personas vai tās ģimenes locekļa īpašumā, 

vai mājoklis ir valsts, pašvaldības vai privātīpašumā 
un Personai ir noslēgts īres līgums, kura termiņš nav 
mazāks par pieciem gadiem;

8.3. mājoklis nav apgrūtināts ar saistībām, izņemot 
gadījumu, ja Personai ir hipotekārais kredīts pielāgoja-
mā mājokļa iegādei.

9. Pabalsta piešķiršana tiek nodrošināta atbilstoši 
Kuldīgas novada pašvaldības budžetā paredzētajiem 
līdzekļiem. Pabalstu var saņemt vienu reizi viena mā-
jokļa pielāgošanai.

10. Ja Kuldīgas novada pašvaldības attiecīga gada 
budžetā nav paredzēts finansējums pabalsta piešķirša-
nai, Personu reģistrē pabalsta piešķiršanas reģistrā.

II. Pabalsta pieprasīšanas kārtība
11. Persona vai tās likumiskais pārstāvis, lai sa-

ņemtu pabalstu, iesniedz Kuldīgas novada pašvaldībā 
iesniegumu ar lūgumu piešķirt pabalstu pacēlāja iegādei 
vai mājokļa pielāgošanai. 

12. Iesniegumā norāda Personas vārdu, uzvārdu, 
Personas kodu, deklarētās dzīvesvietas adresi, Per-
sonas vai kontaktpersonas tālruņa numuru vai elek-
troniskā pasta adresi un mājokļa, kurā ir nepieciešams 
nodrošināt mājokļa pielāgošanu vai vajadzīgs pacēlājs 
(turpmāk – mājoklis), adresi.

13. Iesniegumam pievieno šādus dokumentus :
13.1. invalīda apliecības kopiju (uzrādot oriģinālu);
13.2. ģimenes ārsta izsniegtu izrakstu no ambulato-

rās/stacionārās pacienta medicīniskās kartes (veidlapa 
Nr. 027/u) ar rekomendācijām mājokļa pielāgošanai un 
Personas funkcionālo spēju uzlabošanai;

13.3. īres līguma vai īpašuma tiesības apliecinoša 
dokumenta kopiju (uzrādot oriģinālu);

13.4. tāmi saskaņā ar ergoterapeita atzinumu;
13.5. mājokļa īpašnieka rakstisku piekrišanu pacē-

lāja uzstādīšanai vai mājokļa pielāgošanai, ja Persona 
nav mājokļa īpašnieks;

13.6. daudzdzīvokļu mājas dzīvokļu īpašnieku raks-
tisku piekrišanu, ja tiek uzstādīts riteņkrēsla pacēlājs.

III. Pabalsta piešķiršanas kārtība
14. Kuldīgas novada pašvaldības aģentūras “So-

ciālais dienests” speciālisti izskata Personas iesniegtos 
dokumentus, apseko Personu dzīvesvietā, novērtējot 
Personas pašaprūpes spējas, pārbauda informāciju 
valsts vienotajās datu bāzēs un sagatavo slēdzienu 
par Personas atbilstību pabalsta saņēmēju kategorijai.

15. Slēdzienu par Personas atbilstību pabalsta 
saņēmēju kategorijai nosūta Kuldīgas novada Attīstības 
pārvaldes Būvniecības nodaļai (turpmāk – Būvniecības 
nodaļa). Būvniecības nodaļa, pamatojoties uz ergotera-
peita atzinumu, sniedz atzinumu par mājokļa apstākļu 
atbilstību plānotajiem mājokļa pielāgošanas darbiem un 
tiem noteikto priekšnosacījumu esamību un saskaņo tāmi, 
ja nepieciešams, veic mājokļa apsekošanu, pieprasa 
papildus dokumentus normatīvo aktu noteiktajā kārtībā. 

16. Kuldīgas novada pašvaldības speciālisti izvērtē 
Kuldīgas novada pašvaldības aģentūras “Sociālais die-
nests” un Būvniecības nodaļas sagatavotos atzinumus, 
ja nepieciešams, situācijas izvērtēšanai pieprasa no 
Personas vai citām institūcijām papildus dokumentus un 
iesniedz sagatavoto slēdzienu Kuldīgas novada Domei.

17. Kuldīgas novada Dome pieņem lēmumu par 
Personas atzīšanu par tiesīgu saņemt pabalstu un 
informē Personu.

18. Pēc mājokļa pielāgošanas darbu pabeigša-
nas Persona sniedz Kuldīgas novada pašvaldībai 
iesniegumu un apliecinošus dokumentus par mājokļa 
pielāgošanu atbilstoši ergoterapeita atzinumam par to, 

ka mājokļa pielāgošana veikta atbilstoši sākotnējam 
slēdzienam un Personas vajadzībām.

19. Kuldīgas novada Dome var pieņemt lēmumu par 
atteikumu piešķirt pabalstu personai, ja:

19.1. saņemts Kuldīgas novada pašvaldības speciā-
listu negatīvs atzinums pabalsta piešķiršanai;

19.2. konstatēts, ka apzināti tiek sniegtas nepatie-
sas ziņas pabalsta piešķiršanai.

20. Persona vai likumiskais pārstāvis desmit 
darba dienu laikā rakstiski informē Kuldīgas novada 
pašvaldību, ja:

20.1. Persona tiek ievietota ilgstošas sociālās ap-
rūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā;

20.2. Personas veselības stāvokļa dēļ mājokļa 
pielāgošana vai pacēlāja uzstādīšana vairs nav ne-
pieciešama;

20.3. ir mainījusies Personas deklarētā dzīvesvieta 
vai mājokļa adrese.

21. Pamatojoties uz saistošo noteikumu 17. punktā 
minēto lēmumu, Kuldīgas novada pašvaldība, Persona 
vai tās likumiskais pārstāvis un reģistrēts būvkomer-
sants noslēdz līgumu par mājokļa pielāgošanu vai 
pacēlāja iegādi.

22. Pēc līguma noslēgšanas Kuldīgas novada 
pašvaldība ieskaita 50% no piešķirtā pabalsta mājokļa 
pielāgotāja vai pacēlāja uzstādītāja norādītajā norēķinu 
kontā.

23. Mājokļa pielāgošanas vai pacēlāja uzstādīšanas 
darbu pieņemšanā piedalās un pieņemšanas nodoša-
nas aktu paraksta:

23.1. Persona vai tās likumiskais pārstāvis;
23.2. reģistrēta būvkomersanta pārstāvis;
23.3. Kuldīgas novada pašvaldības pārstāvis.
24. Pielāgotā mājokļa vai uzstādītā pacēlāja nodo-

šanu ekspluatācijā veic Latvijas Republikas normatīva-
jos aktos noteiktajā kārtībā.

25. Atlikušo pabalsta daļu pārskaita pēc pielāgotā 
mājokļa vai uzstādītā pacēlāja nodošanas eksplua-
tācijā.

IV. noslēguma jautājums
26. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā 

dienā pēc to publicēšanas laikrakstā “Kuldīgas Novada 
Vēstis”.

1. Projekta 
nepieciešamības pamatojums

Spēkā esošie normatīvie akti neparedz pašvaldības pienākumu piešķirt pabalstu mājokļa pielāgošanai vai riteņkrēsla pacēlāja iegādei personām ar kustību traucējumiem, kuras pārvietojas 
riteņkrēslā. Konvencija par personu ar invaliditāti tiesībām paredz nodrošināt un īstenot to, lai personas ar invaliditāti varētu pilnībā īstenot visas cilvēktiesības un pamatbrīvības bez jebkāda 
veida diskriminācijas invaliditātes dēļ. 

Viens no konvencijā minētajiem pasākumiem ir vides pieejamības nodrošināšana atbilstoši personas ar invaliditāti vajadzībām. Likuma “Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 7. punktā 
ir noteikts, ka viena no pašvaldības autonomajām funkcijām ir nodrošināt iedzīvotājiem sociālo palīdzību, t.sk. sociālo palīdzību mazaizsargātām personām, savukārt Ministru kabineta 2005. 
gada 11. janvāra noteikumu Nr. 32 “Noteikumi par sociāli mazaizsargāto personu grupām” 2.3. apakšpunktā noteikts, ka viena no sociāli mazaizsargāto personu grupām ir invalīdi. 

Ņemot vērā nepieciešamību noregulēt jautājumu par mājokļa pielāgošanu un riteņkrēsla pacēlāju iegādi Kuldīgas novada iedzīvotājiem, kuriem ir kustību traucējumi un pārvietojas riteņkrēslā, 
nodrošinātu vides pieejamību un veicinātu šo personu integrāciju sabiedrībā, Kuldīgas novada pašvaldība var realizēt likuma “Par pašvaldībām” 43. panta trešajā daļā noteiktās tiesības un 
izdot saistošos noteikumus, nodrošinot pašvaldības autonomo funkciju, kā arī brīvprātīgo iniciatīvu izpildi. 

Pacēlāji kā tehniskie palīglīdzekļi ir minēti Ministru kabineta 2011. gada 1. marta noteikumos Nr.167 “Noteikumi par medicīniskajām ierīcēm, to komplektējošām daļām, rezerves daļām un 
piederumiem, kuru piegādēm piemēro samazinātu pievienotās vērtības nodokļa likmi”. Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums paredz sociālo pakalpojumu – tehnisko palīglīdzekļu 
nodrošināšanu likuma 25.pantā noteiktajām personām kā valsts funkciju. Ministru kabineta 2009.gada 15.decembra noteikumos Nr.1474 „Tehnisko palīglīdzekļu noteikumi” nav minēti pacēlāji. 
Savukārt spēkā esošajos normatīvajos aktos nav noteikts to personu ar kustību traucējumiem, kas pārvietojas riteņkrēslā, tiesības saņemt lietošanā pacēlāju no valsts. Ņemot vērā to, ka valsts 
nespēj ar tehniskajiem palīglīdzekļiem nodrošināt visas personas, kam tas būtu nepieciešams, pašvaldībai ir iespējas gan tiesiski, gan finansiāli sniegt palīdzību tām personām ar kustību trau-
cējumiem,  kas pārvietojas riteņkrēslā, un piešķirt pabalstu viņu vajadzībām atbilstoša mājokļa pielāgošanai un riteņkrēsla pacēlāja iegādei, palielinot personu iespējas integrēties sabiedrībā. 

Kuldīgas novada pašvaldībā līdz šim nav plānoti finanšu līdzekļi pabalstam mājokļa pielāgošanai un riteņkrēsla pacēlāju iegādei. Ņemot vērā, ka ir nepieciešamība pēc šāda atbalsta 
personām ar kustību traucējumiem, kuras pārvietojas ritenķrēslā, nepieciešams noteikt attiecīgu kārtību šāda pabalsta piešķiršanai, kā arī tam paredzēt finansējumu pašvaldības budžetā. 

2. Īss projekta satura 
izklāsts

Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā Kuldīgas novada pašvaldībā tām personām ar kustību traucējumiem, kuras pārvietojas riteņkrēslā, tiek piešķirts pabalsts mājokļa pielāgošanai 
un riteņkrēsla pacēlāja iegādei. Lai saņemtu pabalstu, personai vai likumiskajam pārstāvim jāvēršas Kuldīgas novada pašvaldībā ar iesniegumu, pievienojot saistošo noteikumu minētos do-
kumentus. Pēc mājokļa apsekošanas un personai labvēlīga lēmuma pieņemšanas, pašvaldība, persona vai tās likumiskais pārstāvis un reģistrēts būvkomersants noslēdz līgumu par mājokļa 
pielāgošanu vai pacēlāja iegādi. Pēc līguma noslēgšanas pašvaldība ieskaita 50% no piešķirtā pabalsta mājokļa pielāgotāja vai pacēlāja uzstādītāja norādītajā norēķinu kontā. Atlikušo pabalsta 
daļu pārskaita pēc pielāgotā mājokļa vai uzstādītā pacēlāja nodošanas ekspluatācijā. Saistošo noteikumu projektā tiek noteikti personas pienākumi un tiesības, arī lēmuma par pabalsta pie-
šķiršanu apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība. 

3. Informācija par plānoto 
projekta ietekmi uz pašvaldī-
bas budžetu

Finansējums jānodrošina apstiprinātā budžeta ietvaros.

4. Informācija par plānoto 
projekta ietekmi uz uzņēmēj-
darbības vidi pašvaldības 
teritorijā

Nav ietekmes. 

5. Informācija par admi-
nistratīvajām procedūrām

Saistošo noteikumu pieņemšana noteiks personām caurskatāmu pabalsta mājokļa pielāgošanai un riteņkrēsla pacēlāju iegādes procedūru. Lai persona varētu saņemt pabalstu, viņai 
jāvēršas Kuldīgas novada pašvaldībā. Lēmumu par pabalsta saņemšanu vai atteikumu to piešķirt pieņem Kuldīgas novada Dome. 

6. Informācija par konsul-
tācijām ar privātpersonām Notikušas konsultācijas ar Kuldīgas novada invalīdu biedrību “Tu vari”.

Saistošie noteikumi 2016/4 “Par kārtību, kādā Kuldīgas novada pašvaldība piešķir pabalstu mājokļa pielāgošanai 
personām, kuras pārvietojas riteņkrēslā, tai skaitā riteņkrēsla pacēlāju iegādei” (precizētajā redakcijā, kas 

apstiprināta ar Kuldīgas novada Domes 28.04.2016. sēdes lēmumu (prot. Nr. 4, p. 40))

Paskaidrojuma raksts

Autobuss iebrauks arī “Kurzemītē” un Pārventā
Pēc iedzīvotāju ierosinājuma veiktas izmai-
ņas sabiedriskā transporta maršrutos – no 
1. jūlija līdz 30. septembrim SIA “Sabied-
riskais autobuss” autobuss maršrutā  Vir-
ka – Pelči divas reizes dienā iebrauks dārz-
kopības biedrības “Kurzemīte” pieturā. 

Pietura izveidota Pelču ielas un Cīrulīšu 
alejas krustojumā. Ar ierosinājumu izmainīt 
kādu sabiedriskā transporta maršrutu, lai savos 
mazdārziņos “Kurzemītē” ērtāk varētu nokļūt 
tie kuldīdznieki, kuriem nav sava transporta, 
šī gada februārī klajā nāca paplašinātās Se-

nioru padomes sēdes dalībnieki. “Kurzemītē” 
piestās autobuss maršrutā Virka – Pelči, kas 
10.20 kursē no Virkas, un autobuss maršrutā 
Pelči – Virka, kas 17.55 kursē no Pelčiem.

Izmaiņas no 1. jūlija skars arī reisu Priedai-
ne – Mežvalde. Autobuss, kas 12.30 izbrauc 

no Priedaines, pēc iedzīvotāju ierosinājuma 
pa ceļam piestās arī Pārventā. Līdz šim šajā 
reisā dienas vidū pieturas te nebija paredzētas. 

KrISTĪnE DuĻBInSKa, 
mārketinga un sabiedrisko attiecību nodaļas 

vadītāja



7

2016. gada 29. jūnijs

Pašvaldības līdzfinansējums tika piešķirts:
Nr. Pilsēta, 

pagasts Projekta nosaukums Paveicamās aktivitātes

1. Kuldīga
Uzjumteņa un pakāpienu remonts Baznīcas 
32 un kāpņu telpas remonts Baznīcas ielā 
22, Kuldīgā

Uzjumteņa, pakāpienu un kāpņu telpas 
remonts

2. Kuldīga Mākslas norišu centra ēkas Pils ielā 2, Kul-
dīgā, 3. stāva labiekārtošana

Mākslas norišu centra ēkas 3. stāva labie-
kārtošana

3. Kuldīga Dzirnavu ielas 14. mājas sētas ieejas sa-
kārtošana un braucamo vārtu uzstādīšana Žoga un vārtu izgatavošana

4. Kuldīga Ēkas Kalna ielā 10 trīs vēsturisko logu, slēģu 
komplektu restaurācija

Ēkas trīs vēsturisko logu, slēģu komplektu 
restaurācija 

5. Kuldīga Vārti Baložu ielā 3 Vārti Baložu ielā 3

6. Kuldīga “Mūsu mājai” Kaļķu ielā 7 Ārdurvju uzjumteņa būvniecība, slēģu re-
konstrukcija

7. Kuldīga
Malkas šķūņa fasādes atjaunošana un puķu 
kastu pagatavošana iekšpagalmā 
1905. gada ielā 19 un 19a

Malkas šķūņa fasādes atjaunošana un puķu 
kastu pagatavošana iekšpagalmā 

8. Kuldīga Atpūtas un aktivitāšu laukuma pilnveidošana 
Parka ielā 22

Atpūtas un aktivitāšu laukuma pilnveidošana. 
Strītbola laukums, koka šūpoles

9. Kuldīga Prātnieku darbnīca 2. vidusskolā Atpūtas un mācīšanās vide skolas iekšpa-
galmā

10. Kuldīga Iepriecināsim bērnus “Mazo bērnu skolā” Paplašināt un pilnveidot āra teritoriju ar 
atrakcijām

11. Kuldīga Mājas iekšpagalma rekonstrukcija, apkārtnes 
labiekārtošana Planīcas ielā 2, Kuldīgā

Mājas iekšpagalma rekonstrukcija, apkārtnes 
labiekārtošana 

12. Kuldīga Lieveņa pārbūve Dzirnavu ielā 6 Lieveņa pārbūve, pielāgojot personām ar 
invaliditāti

13. Kuldīga Grants ielas 29, Kuldīgā, pagalma labie-
kārtošana. Pagalma labiekārtošana

14. Kuldīga “Ar prieka sajūtu sirdī” Apkārtnes uzlabošana Mazās Annas ielā 4

15. Kuldīga Skatuves tērpu izgatavošana grupai “Mon-
tana” Skatuves tērpu izgatavošana

16. Kuldīga Tiltiņa pār Grigulejas upīti vides 
labiekārtošana

Vides labiekārtošana – celiņa izveide, 
atkritumu urnu izgatavošana, puķu kastu 
izgatavošana

17. Kuldīga Sakoptais pagalms Policijas ielā 12 Pagalma sakārtošana

18. Ēdole “Baudīsim kultūru un prieku” Koka galdu un solu izgatavošana saviesīgiem 
pasākumiem

19. Ēdole Spēļu pietura Ēdoles skolā Spēļu pieturas izveidošana pamatskolas klasē 
un klases remonts

20. Kurmāle Veļas žaušanas nojumes būvniecība Veļas žaušanas nojumes būvniecība

21. Kurmāle
Mājas “Atmodas”, Priedaine, Kurmāles pa-
gasts, auto stāvvietas funkcionāla un vizuāla 
sakārtošana

Auto stāvvietas funkcionāla un vizuāla sa-
kārtošana

22. Kurmāle Paulīnas kapu žoga sakārtošana Paulīnas kapu žoga atjaunošana

“Darīsim paši!” žūrija izvērtējusi iesniegtos projektus 
Pašvaldības konkursa “Darīsim 
paši!” žūrija apciemojusi 
visus 69 projektu pieteicējus, 
lai uzklausītu idejas, redzētu 
iecerēto darbību realizēšanas 
vietas, kā arī klātienē aprunātos 
ar ideju autoriem.

Žūrija šogad nolēma apstiprināt 
46 projektus ar atbalsta summu līdz 
EUR 600 katram. Summa, kas atvē-

lēta visām iecerēm no pašvaldības 
budžeta, ir EUR 24 000, tomēr papil-
dus tika lemts par 3000 eiro piešķir-
šanu vēl sešiem projektiem, kurus 
žūrija nolēma atbalstīt. Projektus 
varēs realizēt līdz 26. septembrim, 
pēc tam komisija visus apmeklēs 
un vērtēs padarīto. Vēlam veiksmi 
ieceru īstenošanā visiem konkursa 
uzvarētājiem!

Iesniegtie projekti bija daudzpu-

sīgi – bērnu rotaļu laukuma elementu 
izgatavošana un uzstādīšana, kapsē-
tu sakārtošana, dažādu koplietošanas 
telpu remonti, ārdurvju nomaiņas, 
atpūtas vietu veidošana, ēkas fasāžu 
krāsošana, iebraucamo vārtu izgata-
vošana, malkas šķūnīšu atjaunošana, 
tērpu šūšana u. c. Patiess prieks, ka 
iedzīvotāji vēlas uzlabot un sakārtot 
vidi. Lai ieceres varētu realizēt pēc 
iespējas vairāk pretendentu, žūrijas 

komisija nolēma dažiem projektiem 
samazināt līdzfinansējumu, rūpīgi 
izvērtējot tāmēs iesniegtās pozīcijas. 
Par papildus sešiem atbalstāmajiem 
projektiem tika lemts jūnija ārkārtas 
Domes sēdē.

Izvērtējot projektus, žūrijas ko-
misija ņēma vērā konkursa nolikumā 
uzskaitītos vērtēšanas kritērijus: 
projekta dzīvotspēju, sociāli eko-
nomisko apstākļu uzlabošanos un 

to ietekmi uz vietas attīstību, iegu-
vēju skaitu, oriģinalitāti. Svarīgākais 
nosacījums, pieņemot lēmumu, lai 
projekts tiktu realizēts pēc principa –  
darīsim paši.

EVITa PĒTErSOnE, 
Kuldīgas novada Domes priekšsē-

dētājas vietnieka palīdze

23. Padure “Saulīte sporta laukumā” Padures pagasta sporta stadionā uzlabot 
inventāru un estētisko izskatu

24. Padure “Sporto visa skola, visa sabiedrība” Basketbola laukuma ierīkošana pie skoliņas
25. Rumbas pag. “Manas skaistās nama durvis” Atjaunot nama koka ārdurvis diviem korpusiem
26. Rumbas pag. Sportinga torņa būve šautuvē Sportinga torņa būve šautuvē treniņiem 
27. Renda “Pastalnieki” Tautas tērpu izgatavošana kungiem

28. Renda Kāpņu telpas renovācija Rendas pagasta 
daudzdzīvokļu mājā “Atvari” Kāpņu telpas renovācija 

29. Pelči Pelču pils austrumu ieejas priekštelpas un 
koridora kosmētiskais remonts

Pelču pils austrumu ieejas priekštelpas un 
koridora kosmētiskais remonts

30. Pelči Kuldīgas PII “Ābelīte” Pelču filiāles bērnu 
rotaļlaukuma labiekārtošana

Rotaļu elementu izgatavošana un teritorijas 
labiekārtošana

31. Kabile Kabiles skolas pārziņa Roberta Filholda kapa 
vietas sakārtošana

Roberta Filholda kapa vietas sakārtošana un 
piemiņas akmens uzstādīšana

32. Vārme Bērnus attīstoša vide Vārmes pamatskolas 
izglītības iestādes teritorijā Bērnus attīstoša vide  (šūpoles un auto)

33. Vārme
Daudzdzīvokļu mājas “Lazdas” kāpņu telpu 
remonts un pagalma labiekārtošana Vārmes 
pagastā

Daudzdzīvokļu mājas “Lazdas” kāpņu telpu 
remonts un pagalma labiekārtošana 

34. Turlava Lipaiķu baznīcas sakristejas telpas apkures 
remonts

Lipaiķu baznīcas sakristejas telpas apkures 
remonts

35. Turlava Bērnu laukuma izveide audžuģimeņu bied-
rības bērniem Turlavas pagasta “Tilksātos” Bērnu rotaļu laukuma izveide

36. Laidi, Valtaiķi “Sakārtosim Valtaiķus” Teritorijas ap Tautas namu sakārtošana
37. Laidi Laidu ciema centrālais bērnu rotaļu laukums Bērnu rotaļu laukuma izveidošana
38. Gudenieki “Mūsu senči, līdzgaitnieki” Basu ciema Ūdru kapu labiekārtošana
39. Gudenieki Kumteru kapsēta Kapu žogs, krusta, vārtu atjaunošana

40. Īvande Atpūtas vietas labiekārtošana pie Īvandes 
Dzirnavu dīķa Atpūtas vietas labiekārtošana 

Papildus atbalstāmie
Nr. Pilsēta, 

pagasts Projekta nosaukums Paveicamās aktivitātes

41. Kurmāle Daudzdzīvokļu ēkas ārdurvju un aizsardzī-
bas jumtiņa nomaiņa mājai “Saldenieki 1”

Daudzdzīvokļu ēkas aizsardzības jumtiņa 
nomaiņa

42. Renda Rendas baznīcas malkas novietnes būv-
niecība Rendas baznīcas malkas novietnes būvniecība

43. Kuldīga “Uzvilksim parādes seju senajam namam” 
Baznīcas ielā 12, 5. kārta Ēkas fasādes krāsošana

44. Kabile “Mēģināsim citādi” Izveidot spoguļa sienu saieta namā

45. Kuldīga Projekta “Virtuves studija” nodarbību telpu 
labiekārtošana

Projekta “Virtuves studija” nodarbību telpu 
labiekārtošana

46. Rumbas pag. “Abra kadabra” – jaunas durvis Durvju nomaiņa kāpņu telpai Abavas ielā 1, 
Rumbas pagastā

Saistošie noteikumi nr. 2016/13 “Kuldīgas novada pašvaldības aģentūras
“Kuldīgas attīstības aģentūra” maksas pakalpojumi”

Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 43. pan-
ta pirmās daļas 13. punktu, Publisko aģentūru likuma 
17. panta otro daļu un ceturto daļu.

Šie saistošie noteikumi nosaka Kuldīgas novada 
pašvaldības aģentūras “Kuldīgas attīstības aģentūra” 
(turpmāk – Aģentūra) sniegtos maksas pakalpojumus 
saskaņā ar cenrādi (pielikumā).

Samaksu par sniegtajiem pakalpojumiem Aģentūra 
saņem bezskaidras naudas norēķinu veidā ar kredīties-
tāžu starpniecību.

Par sniegtajiem maksas pakalpojumiem iegūtos 
līdzekļus Aģentūra var izmantot atbilstoši Aģentūras 
apstiprinātajām budžeta tāmēm, ar to saistīto nodokļu 
un izdevumu samaksai, kā arī citu ar Aģentūras saim-

nieciskās darbības nodrošināšanu saistītu izdevumu 
samaksai.

Aģentūra ir atbildīga par šo saistošo noteikumu 
izpildes ievērošanu.

Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā 
pēc to publicēšanas Kuldīgas novada pašvaldības 
bezmaksas izdevumā “Kuldīgas Novada Vēstis”.

Ar šo noteikumu spēkā stāšanās brīdi spēku 
zaudē Kuldīgas novada pašvaldības saistošie no-
teikumi Nr. 2012/26 “Kuldīgas novada pašvaldības 
aģentūras “Kuldīgas attīstības aģentūra” maksas 
pakalpojumi” (apstiprināti ar Kuldīgas novada Do-
mes 2012. gada 29. novembra sēdes lēmumu (prot. 
Nr. 15, p. 93)). 

Kuldīgas novada pašvaldības aģentūras “Kuldīgas attīstības aģentūra”
maksas pakalpojumu cenrādis

Nr. p.k. Pakalpojuma veids* Mērvienība Cena bez 
PVN (EUR)

1. Kartogrāfiskā materiāla sagatavošana EUR/h 7.25

2. Projekta izstrāde EUR/h 9.34

3. Rasējuma materiāla (bez krāsu laukumiem un fona) izdr. A4 formā 1 gb. 0.47

4. Rasējuma materiāla (bez krāsu laukumiem un fona) izdr. A3 formā 1 gb. 0.98

5. Rasējuma materiāla (bez krāsu laukumiem un fona) izdr. A1 formā 1gb. 2.61

6. Rasējuma materiāla (bez krāsu laukumiem un fona) izdr. A0 formā 1gb. 5.18

7. Kartogrāfiskā un pārējā materiāla izdruka, A4 formāts 1gb. 0.94

8. Kartogrāfiskā un pārējā materiāla izdruka, A3 formāts 1gb. 2.00

9. Kartogrāfiskā un pārējā materiāla izdruka, A1 formāts 1gb. 5.31

10. Kartogrāfiskā un pārējā materiāla izdruka, A0 formāts 1gb. 10.73

11. Kopēšana A4 formātā 1gb. 0.04

12. Iesiešanas darbi cietajos vākos A4 formātā 1gb. 5.89

13. Iesiešanas darbi mīkstajos vākos A4 formātā 1gb. 3.36

14. Telpas izmantošana (apsaimniekošanas un komunālie izdevumi) EUR/h 4.91

Saistošo noteikumu nr. 2016/13 “Kuldīgas novada pašvaldības aģentūras 
“Kuldīgas attīstības aģentūra” maksas pakalpojumi” 

paskaidrojuma raksts
Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija

1. Saistošo noteikumu projekta nepieciešamī-
bas pamatojums

Publisko aģentūru likuma 17.panta otrajā daļā noteikts, ka pašvaldības uzdevumu 
īstenošana tiek nodrošināta, sniedzot maksas pakalpojumus saskaņā ar pašvaldī-
bas domes apstiprinātu cenrādi, bet 17.panta ceturtā daļa nosaka, ka pašvaldības 
aģentūras sniegtos pakalpojumus nosaka un to cenrādi apstiprina ar pašvaldības 
saistošajiem noteikumiem. 

2. Īss projekta satura izklāsts

Saistošie noteikumi nosaka maksas pakalpojumu izcenojumus Kuldīgas novada 
pašvaldības aģentūrā „Kuldīgas attīstības aģentūra”.
Iepriekš ir apstiprināti saistošie noteikumi Nr. 2012/26 „Kuldīgas novada pašval-
dības aģentūras „Kuldīgas attīstības aģentūra” maksas pakalpojumi” (apstiprināti 
ar Kuldīgas novada Domes 2012.gada 29.novembra sēdes lēmumu (prot. Nr.15, 
p.93.)). Mainījušās izmaksas, tāpēc nepieciešams noteikt jaunus maksas pakal-
pojumu izcenojumus.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz 
pašvaldības budžetu Maksas par pakalpojumiem iekasēšana papildina budžeta ieņēmumus.

4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz 
uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Nav attiecināms.

5. Informācija par administratīvajām pro-
cedūrām Nav attiecināms.

6. Informācija par konsultācijām ar privāt-
personām Nav attiecināms.



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

2016. gada 29. jūnijs

SPOrTa PaSāKumI jūnIjā un jūLIjā

BrĪVDaBaS KInOTEāTrIS “GOLDInGEn KnIGhT CInEma”

Darba dienās – EUR 2,60; brīvdienās un svētku dienās – EUR 3.  
Bērniem līdz 3 gadu vecumam, neaizņemot atsevišķu sēdvietu, ieeja bez maksas.
KKC Kuldīgā, Raiņa ielā 21. Tālrunis 29542242.

KInO aFIša

U – bez vecuma ierobežojuma; 7+ – līdz 7 g. v. neiesakām; 12+ – līdz 12 g. v. neiesakām; 
16+ – līdz 16 g. v. neiesakām; 18+ – līdz 18 g. v. aizliegts

2. jūlijā Kuldīga pārtaps par 
košu un skanīgu bišu stropu, kurā 
saplūdīs dziedātāju straumes no 
Kurzemes un citiem novadiem, 
lai piedalītos Kurzemes Dziesmu 
svētkos. Pasākuma vērienīgumu un 
jaudu raksturo skaitļi – 75 kori, 19 
folkloras kopas, 8 pūtēju orķestri 
un 4 deju kolektīvi. Kuldīgas 
brīvdabas estrādē dziesmas spēkā 
vienosies 1683 dziedātāju!

Man ir tas gods būt daļai no ko-
mandas, kas organizē šos vērienī-
gos svētkus. Biju atbildīga par to, 
lai uzskaitītu korus un koristu skai-
tu katrā balsu grupā, gādāju par ko-
lektīvu ēdināšanu un naktsmītnēm, 
kā arī veicu citus organizatoriskus 
darbus. Sazinoties ar kolektīvu 
vadītājiem, pārliecinājos, cik šie 
svētki ir nozīmīgi – gandrīz visi 
kori, kas gada sākumā pieteicās, 
arī vēlāk apstiprināja savu dalību, 
un daudzi vēl pēc pieteikuma 
termiņa beigām lūdza iespēju pie-
dalīties. Lielais dalībnieku skaits 
ir izaicinājums organizatoriem, jo 
jānodrošina visiem ērta un droša 
svētku norise. Tik daudz dziedātāju 
Kuldīgas estrāde, iespējams, piere-
dzējusi vien iepriekšējos Dziesmu 
svētkos 1998. gadā. Liels magnēts 
cilvēku atsaucībai noteikti ir pati 
notikuma vieta – mūsu skaistā 
pilsēta, kurā dziedātāji un viņu ģi-
menes vēlas paviesoties un baudīt 
vasaras atmosfēru. Domājams, ka 
Kuldīgas viesnīcas un kafejnīcas 
jutīs priecīgi noskaņotu viesu 
pieplūdumu un pilsētas fanu loks 
krietni paplašināsies.

Arī no kuldīdznieka viedok-
ļa Kurzemes Dziesmu svētki ir 
pasākums, kuru noteikti vērts 
apmeklēt. Šoreiz esam priviliģētā 
stāvoklī, jo Dziesmu svētki ar 
visu sev raksturīgo programmu 
brauc pie mums! Kuldīdzniekiem 
būs iespēja baudīt gan folkloras 
kopu koncertu Rātslaukumā, gan 
pūtēju orķestru koncertu Pilsētas 
dārzā, gan Dziesmu svētku gājienu 
Liepājas ielā un, protams, lielo 
koncertu estrādē.  Dziedātāji īpaši 
gatavojušies, apgūstot kormūzikas 
programmu ar dziesmām, kas rak-
sturīgas Kurzemei. Svētkus ar savu 
klātbūtni pagodinās komponisti 
Pēteris Vasks, Jānis Lūsēns, Kārlis 
Lācis, Uģis Prauliņš un citi, kuri ir 
sakņoti Kurzemē un kuru darbus 
dzirdēsim koncertā. Visi svētku pa-
sākumi  ir bez maksas, atliek vien 
iet un sajust  sevī kurzemnieka 
stīgu, kas prasmīgi ievīta koncerta 
programmā.

Man skaistākais brīdis būs dzie-
dātāju kopskaņas radītais spēks. 
Vairāk nekā tūkstoš seši simti 
balsu vienosies dziesmā. Tas būs 
enerģijas lādiņš kā dziedātājiem, tā 
klausītājiem! Novēlu sev un visiem 
svētku apmeklētājiem “uzlādēt 
baterijas” ar dziesmas enerģiju! 

aGnESE LaPSIŅa, 
Kurzemes Dziesmu svētku 
administratore

Dziesmai ir 
spēks un 
enerģija

Sv. 3.VII 14.00 LIELaIS DrauDZĪGaIS mILZIS
P. 4.VII 17.30 2016, ASV
O.  5.VII 15.30  Ilgums 1’55
T.  6.VII 18.00 Ģimenes piedzīvojumu filma
C. 7.VII 16.00 Filma dublēta latviešu valodā

Sv. 3.VII 16.00 PIrmS aTKaL TIKSImIES
O. 5.VII 19.30 2016, ASV, ilgums 1’50, 12+
C.  7.VII 18.00  Drāma. Pēc skatītāju lūguma!

Sv. 3.VII 18.00 nEaTKarĪBaS DIEna: aTDZImšana
P. 4.VII 19.30 2016, ASV
O.  5.VII 17.30  Ilgums 1’59
T.  6.VII 20.00 Asa sižeta piedzīvojumu filma, 
C. 7.VII 20.00 zinātniska fantastika

S. 9.VII 16.00 LEĢEnDa Par TarZānu
Sv. 10.VII 18.00 2016, ASV
P.  11.VII 18.00  Ilgums 1’49
O.  12.VII 20.00 Asa sižeta piedzīvojumu filma
T. 13.VII 18.00 12+

S. 9.VII 18.00 PuSOTrS SPIEGS
Sv. 10.VII 16.00 2016, ASV, Lielbritānija
P.  11.VII 20.00  Ilgums 1’42
O.  12.VII 18.00 Komēdija, asa sižeta filma
T. 13.VII 20.00 16+

• Piektdien, 8. jūlijā, 19.00 pilsētas estrādē – izrāde “Saimnieks meklē saimnieci” jeb 
TV šovs lauku sētā. Lomās: Ģirts Ķesteris, Daiga Gaismiņa vai Dace Vītola, Līga Zeļģe, 
Madara Melne-Tomsone, Aldis Siliņš vai Imants Strads. Biļetes – EUR 6, 8, 10 “Biļešu 
paradīzes” kasēs un www.bilesuparadize.lv.

• Piektdien, 15. jūlijā, 22.00 pilsētas estrādē – koncerts “Par puķi, tevi un mani”. 
Uzstāsies: Andris Ērglis, Ieva Sutugova, Normunds Rutulis, Kristīna Zaharova, Kristīne 
Prauliņa, Dainis Skutelis, Andris Daņiļenko, Beāte Zviedre, “Mirage Jazz Orchestra” un 
stīgu grupa, “Rumbas kvartets”, vokālā grupa “Karameles”. Biļetes – EUR 6, 8, 10 “Biļešu 
paradīzes” kasēs, internetā www.bilesuparadize.lv un KKC kasē.

• Piektdien, 29. jūlijā, 19.00 pilsētas estrādē – muzikāla izrāde “Septiņi vecpuiši”. 
Lomās: Mārtiņš Vilsons, Rihards Lepers, Jānis Jarāns u. c. Biļetes  “Biļešu paradīzes” 
tirdzniecības vietās, www.bilesuparadize.lv.

30.VI 10.00 Kuldīgas novada atklātais čempionāts pludmales volejbolā jauniešiem  
  U-17, U-13 grupā; smilšu laukumi, Piltenes iela, Kuldīga
5.VII 19.00 Kuldīgas novada atklātais čempionāts futbolā; 
  A.Grundmaņa stadions, Īsā iela 4, Kuldīga
7.VII 19.00 Kuldīgas novada atklātais čempionāts futbolā; 
  A.Grundmaņa stadions, Īsā iela 4, Kuldīga
10.VII 10.00 Kuldīgas novada atklātais čempionāts pludmales volejbolā sievietēm, 
  vīriešiem; smilšu laukumi, Piltenes iela, Kuldīga
12.VII 19.00 Kuldīgas novada atklātais čempionāts futbolā; 
  A.Grundmaņa stadions, Īsā iela 4, Kuldīga
13.VII 17.30 28. skriešanas seriāls “Kuldīgas apļi-2016”, 5. kārta; Krauļu priedes, Kuldīga
14.VII 11.00 “Pure Chocolate” volejbols; V.Plūdoņa ģimnāzijas stadions, 
  Piltenes iela 25
16.VII 9.00 “Macron kauss 2016” pludmales volejbolā; smilšu laukumi, 
  Piltenes iela, Kuldīga
16.VII 10.00 Pilsētas svētku turnīrs novusā; 2. vidusskola, Jelgavas iela 61, Kuldīga
16.VII 11.00 Galda tenisa turnīrs “Baltā bumbiņa 2016”; 
  KNSS halle, Piltenes iela 25, Kuldīga
16.VII 11.00 Pilsētas svētku turnīrs šahā; KNSS šaha klubs, Liepājas iela 45, Kuldīga
16.VII 16.00 2. līgas čempionāts futbolā: FC “Nikers”–FK “Nīca”; A.Grundmaņa stadions, 
  Īsā iela 4, Kuldīga
17.VII 10.00 Pilsētas svētku turnīrs novusā; 2. vidusskola, Jelgavas iela 62, Kuldīga
17.VII 12.00 Latvijas spēkavīru čempionāts 2016 pāriem; Pilsētas estrāde, Kuldīga
19.VII 19.00 Kuldīgas novada atklātais čempionāts futbolā; A.Grundmaņa stadions, 
  Īsā iela 4, Kuldīga

GuDEnIEKOS
1.–31. jūlijā Gudenieku kultūras namā – 

fotoizstāde “Gudenieku suiti”.
14. jūlijā – Gudenieku pagasta pen-

sionāri tiek aicināti uz ekskursiju. Sīkāka 
informācija pa tālr. 29266724. Pieteikties 
līdz 11. jūlijam.

22. jūlijā 11.00 Biržu muižas parkā  
tiks godinātas Annas. Tikšanās ar šova 
“Īstās latvju saimnieces” dalībnieci Skaidrīti 
Nagliņu, darbosies tirdziņš, varēs nogaršot 
suitu skābputru.

ĪVanDĒ
1.  jūlijā 21.00 aiz Īvandes muižas – za-

ļumballe. Spēlēs brāļu Rozentālu apvienība 
“R2” no Ventspils. Ieeja – EUR 3.

8. jūlijā Īvandes iedzīvotāji aicināti 
doties ekskursijā. Sīkāka informācija un 
pieteikšanās pagasta pārvaldē.

KaBILĒ
Visu vasaru bibliotēkā – Kabiles pamat-

skolas mākslas pulciņa dalībnieku zīmējumi 
“Taurenis – skaistākais vasaras zieds”.

KurmāLĒ
9. jūlijā pagasta pensionāriem un in-

valīdiem ekskursija uz Irbeni. Pieteikties 
pie kultūras darba organizatores pa tālr. 
29257707

30. jūlijā – Vilgāles ezersvētki. Teh-
nisku iemeslu dēļ nenotiks peldēšanas 
sacensības. Plānots pludmales volejbols, 
koncerts un balle.

Pagasta pensionāri aicināti pa tālr. 
29257707 pieteikties dalībai 16. senioru 
saietā Ēdolē 30. jūlijā. 

LaIDOS
2. jūlijā 10.00 Sermītes stadionā – 

sporta svētki. 
2. jūlijā 22.00 estrādē – zaļumballe ar 

muzikantiem no Liepājas.
13. jūlijā pensionāru ekskursija uz 

Likteņdārzu. Pieteikties līdz 7. jūlijam (tālr. 
29925202).

30. jūlijā pensionāru saiets Ēdolē. Pie-
teikšanās līdz 14. jūlijam (tālr. 29925202).

PaDurĒ
No 1. jūlija līdz 31. augustam Padures 

pagasta bibliotēkā – ceļojošā Latvijas–
Lietuvas kopprojekta fotoizstāde “Ezeri 
nākotnei”.

PELČOS
Jūnijā bibliotēkā – grāmatu izstāde 

“Mākslas baudītājiem”; senlietu izstāde 
“Katrai lietai ir savs stāsts”.

7. jūlijā 14.00 pie “Pagrabiņa” – velo–
foto orientēšanās visiem, kam tuva aktīvā 
atpūta, ass prāts un patīk laba kompānija. 
Pēc finiša iestiprināsimies ar auksto zupu.

rEnDā
6. jūlijā 15.00 estrādē – Radošā pēcpus-

diena bērniem – trāpi mērķī, līkloči, sejas 
apgleznošana, rota māmiņai u. c.

7. jūlijā – organizēts brauciens uz 
Štelmaheru akmeņu dārzu, Klūgu ģimenes 
ainavu dārzu Dobelē, dārzeņu saimniecību 
“Saliņas” Bērzē un liliju dārzu Auros. Pie-
teikties pa tālr. 26181470 līdz 1. jūlijam.

20. jūlijā – organizēts brauciens uz 
kolekciju un rožu dārzu “Dailas rozes” un 
Salmu darbnīcu Tukumā, Jaunmoku pili, 
mazo mājdzīvnieku dārzu Ķūļciemā un 
Kurzemes sēklu parauglaukiem. Pieteikties 
pa tālr. 26181470 līdz 15. jūlijam.

Līdz 31. jūlijam bibliotēkā Jolantas 
Alkšares krustdūrienu tehnikā darināto 
darbu izstāde.

rumBā
Rumbas pagasta pārvaldes nama 

zālē – Kārļa Dazarta gleznu izstāde.
1. jūlijā 16.00 Rumbas pagasta pārval-

des nama zālē – minigolfs.
6. jūlijā Rumbas pagasta senioru 

ekskursija uz Rundāles pili, Bauskas pili, 
kā arī Bauskas muzeja programmu mu-
zeja ekspozīcijā “Piedzīvojums Bauskā 
20. gadsimtā” un “Medus pili”. Pieteikties 
līdz 1. jūlijam, vairāk informācijas pa tālr. 
20251385.

9. jūlijā 15.00 Rumbas pagasta pārval-
des nama zālē – minigolfs.

TurLaVā
Jūnijā bibliotēkā – TTMS “Kuldīgas 

palete” darbu izstāde “Ne asakas”; grāmatu 
izstāde “Vasaras saulgrieži”; līdz 15. jūlijam 
brīvmākslinieces Andras Pelnas darbu 
izstāde “Kokteilis”; Sandras Brantevicas 
pildspalvu izstāde; līdz 31. augustam – 
PII “Lāčuks” radošo darbu izstāde “Mana 
mīļākā krāsa”; grāmatu izstāde “Vasaras 
saulgrieži”.

No 18. jūlija līdz 22. augustam – bib-
liotēka slēgta.

30. jūlijā 12.00 Ķikuru ezera krastā – 
16. Ķikuru ezera svētki zemnieku stilā: 
6.00 – makšķerēšanas sacensības; 12.00 – 
svētku atklāšana; no 13.00 – sacensības 
“Trakajā futbolā” un “Stilīgajā volejbolā”, 
bērniem piepūšamās atrakcijas, pieau-
gušajiem – netradicionālas atrakcijas un 
stafetes; 19.00 – iespēja dziedāt karaoke; 
22.00–4.00 – dejas.

VārmĒ
Līdz 15. jūlijam bibliotēkā – vārmenie-

ces Lāsmas Vilkas gleznu izstāde.
9. jūlijā 10.00 Vārmes sporta sta-

dionā – vasaras atklātās sporta spēles. 
Sīkāka informācija www.varme.lv vai pa 
tālr. 26390117.

9. jūlijā 22.00 brīvdabas estrādē “Liepu 
birzs” – zaļumballe, spēlēs grupa “Zeļļi”. 
Ieeja – EUR 5.

23. jūlijā 22.00 brīvdabas estrādē “Liepu 
birzs” – zaļumballe, spēlēs grupa “Brīvdie-
na”. Ieeja – EUR 5.

1. jūlijā 23.00 – “Pelnu sanatorija”, 
rež. D. Sīmanis, 2016
8. jūlijā 23.00 “No stacijas uz staciju”, 
rež. D. Aitken, 2015
9. jūlijā 23.00 “Kapitāls C: finansēšanas revolūcija”, 
rež. T. Birkhofer, J. M. Kundinger, 2014
15. jūlijā 23.00 “Dabas koncertzāles” koncertfilma 
“Devons”, 2014
16. jūlijā 23.00 grupas “Prāta vētra” koncertfilma 
“7 soļi svaiga gaisa”, 2015
22. jūlijā 23.00 “Klusuma skatiens”, rež. J. Oppenheimer, 2015
23. jūlijā 23.00 “Gadalaiki”, rež. J. Perrin, J. Cluzaud, 2015
29. jūlijā 23.00 “Barbekjū”, rež. E. Lavaine, 2014
30. jūlijā 23.00 “Visi ceļi ved uz Romu”, rež. E. Lemhagen, 2016

Seansus rīko Kuldīgas novada muzejs, atbalsta Kuldīgas novada Dome. 
“GOLDINGEN KNIGHT CINEMA” – LABS KINO, BRĪVĀ DABĀ UN PAR BRĪVU!


