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29. augustā Kuldīgas novada 7. peda-
gogu konferencē jau septīto reizi tika 
pasniegta Kuldīgas novada pašval-
dības iedibinātā balva „Gada cilvēks 
izglītībā 2015”, kuru saņēma Kuldīgas 
Alternatīvās sākumskolas Padures 
fi liāles vadītāja, skolotāja Vigra Leis-
mane.

Skolotāja V.Leismane aktīvi popularizē 
sava darba pieredzi un audzināšanas darba 
metodiku pedagogu vidū – gan tiekoties ar 
kolēģiem semināros un konferencēs, gan 
veidojot metodisko darbu. Viņa no 2009. 
gada Padures fi liālē piesaista jaunus sko-
lēnus, ir izveidojusi stabilas pirmsskolas 
grupas, ar pašvaldības atbalstu izglītības 
iestādei iegūtas jaunas, modernas un mūs-
dienīgas telpas. 

Vairāk nekā 20 gadus skolotāja vada 
17. Padures mazpulku, turklāt šogad Pa-

durē tika organizēts Latvijas mazpulku 
salidojums. V.Leismanes darba spējas un 
uzņēmība ir sekmējusi skolēnu izaugsmi un 
skolotāju mērķtiecību, radošu darbību gan 
skolas prestiža celšanā pagastā, novadā un 
valstī, gan arī starptautiskā mērogā.

Kuldīgas novada pašvaldība saņēma 
septiņus pieteikumus ar izvirzītajiem 
kandidātiem nominācijai „Gada cilvēks 
izglītībā 2015”. Izvirzītas bija Iveta Vīksne 
no Kuldīgas Mākslas un humanitāro zinību 
vidusskolas, Antra Spuļģe no Kuldīgas 
Centra vidusskolas, Gunita Zemberga no 
Laidu pamatskolas, Jana Paipa no Kuldīgas 
2. vidusskolas, Inese Astaševska no V.Plū-
doņa Kuldīgas ģimnāzijas un Līga Zeidaka 
no Kuldīgas Alternatīvās sākumskolas.

SIGNETA LAPIŅA, 
sabiedrisko attiecību speciāliste

IEVAS BENEFELDES foto

Gada cilvēks izglītībā – Vigra Leismane

Kuldīgas Alternatīvās sākumskolas Padures fi liāles vadītāja 
Vigra Leismane dāvanā saņēma portatīvo datoru.

Kuldīgas novada izglītības iestā-
des 1. septembrī bija uzposušās, 
lai uzņemtu 2700 audzēkņus no 
1. līdz 12. klasei, bet pirmsskolu 
jaunajā mācību gadā apmeklēs 
vairāk nekā 900 bērnu. Pirms 
jaunā mācību gada pedagogi 
tradicionāli pulcējās konferencē. 
Uzrunājot klātesošos, Kuldīgas 
novada Domes priekšsēdētāja 
Inga Bērziņa vēlēja, lai skolēni 
uz stundām nāk zinātkāri un ar 
vēlmi mācīties un lai skolotājiem 
izdodas darbu darīt ar prieku, 
tad rezultāti būs lieliski. 

Viena no mazākajām skolām 
novadā ir Kuldīgas pamatskolas 
Basu filiāle. To šogad apmeklēs 
36 audzēkņi. 1. klasē mācības uz-
sākuši divi skolēni, savukārt 2. kla-
sē – viens. Lai arī audzēkņu skaits 
ir neliels, pašvaldībai ir svarīgi, lai 
lauku skola atrodas pēc iespējas tu-
vāk bērna dzīvesvietai. Risinājums 
rasts, apvienojot klases un nodar-
bības mācību priekšmetos. Mazie 
skolēni, ikdienā dzīvojoties kopā 
ar vecāko klašu audzēkņiem, jūtas 
ieguvēji, jo var daudz iemācīties. 
Arī bērnu vecākiem nav iebildumu. 
Pedagogiem gan mācību stundām 
jāgatavojas cītīgāk un vairāk, jo 
tā ir cita darba specifi ka. Kuldīgas 
pamatskolas direktors Vladimirs 
Pšečenko 1. septembra uzrunā Basu 
fi liāles audzēkņiem vēlēja atbildību 
un zinātkāri, savukārt vecākiem 
teica paldies par patriotismu pret 
dzimto pagastu un skolu.

Savukārt Kuldīgas 2. vidusskola 
var lepoties ar augošu skolēnu skaitu. 
Mācības skolā uzsāka 476 audzēkņi. 
Direktore Ruta Karloviča īpaši svei-
ca pirmklasniekus ar jaunu dzīves 
posmu un vēlēja ikvienam veiksmi.

Zinību diena pilna 
zinātkāru skolēnu

Jauno mācību gadu Kuldīgas no-
vadā uzsākušas 12 vispārizglītojošās 
izglītības iestādes, tai skaitā četras 
fi liāles pagastos; divas speciālās un 
divas pirmsskolas izglītības iestādes 
ar filiāli pagastā, viens privātais 
bērnudārzs; trīs profesionālās ievir-
zes skolas – mūzikas, mākslas un 
sporta skola; viena interešu izglītības 
iestāde – Kuldīgas novada Bērnu un 
jauniešu centrs.

Šogad pirmklasniekiem un V.Plū-
doņa Kuldīgas ģimnāzijas 7. klases 
audzēkņiem, kuri šajā skolā mācīsies 
pirmo gadu, pašvaldība dāvināja 
veselīgās Kuldīgas novadā ražotās 
brokastu pārslas „Milzu!”.

SIGNETA LAPIŅA, 
sabiedrisko attiecību speciāliste

EDUARDA DAMBERGA foto

Kuldīgas 2. vidusskolā šogad 1. septembrī pulcējās 476 skolēni.

Kuldīgas pamatskolas Basu fi liālē 1. klasē mācīsies divi skolēni –
Daina Alīda Lange un Sandijs Bērends ar klases 

audzinātāju Aigu Lagzdiņu (priekšplānā pa kreisi).

Septembra svarīgākais notikums 
mums visiem – gan pieaugušajiem, 
gan skolēniem, ir 1. septembris. 
Šajā dienā mūsu novada skolas bija 
piepildījušās ar smaidošiem, vasaras 
enerģiju uzkrājušiem bērniem un 
pusaudžiem. Septembrī ar pilnu 
dienas ritmu darbu atsāka arī pirms-
skolas iestādes un trīs profesionālās 
ievirzes skolas – sporta, mūzikas un 
mākslas skola. Jauns mācību gads 
sākās arī Kuldīgas Tehnoloģiju un 
tūrisma tehnikumā. Vēlam sekmes 
un izturību mācību procesā gan 
skolēniem un skolotājiem, gan au-
dzēkņiem un pasniedzējiem!

Tāpat kā iepriekšējos gados, arī 
šajā mācību gadā pagastos skolēnu 
autobusi ir gatavi bērnu pārvadāša-
nai uz mācību iestādēm un mājup. 
Liela daļa bērnu braukšanai izmanto 
sabiedrisko transportu, kurā var 
norēķināties ar e-talonu. 

Pēc lēmumu pieņemšanas un 
līguma slēgšanas darbi sākušies 
Kuldīgas sporta skolas rekonstruk-
cijā un peldbaseina būvniecībā. Ļoti 
ceram, ka viss notiks, kā plānots, un 
paredzētajā laikā novada iedzīvotāji 
varēs sākt izmantot šo būvi. 

Augusts bija spraigs ražas novāk-
šanas mēnesis. Pēc pēdējiem diviem 
ļoti smagiem gadiem, kad vairumam 
zemnieku nosala gan rapši, gan 
graudi, šis gads dāvājis bagātu ražu. 
Daudzviet tika kultas rekordražas, 
kas sen nebija pieredzēts mūsu pusē. 
Laiks augustā ilgstoši pieturējās silts 
un saulains, tādēļ labību un rapsi 
varēja nokult ar zemu mitrumu un 
nelieliem zudumiem. Liels paldies 
z/s „Āboliņi” kolektīvam Vārmē, 
kas nodrošināja mūsu novadā vie-
nīgā graudu iepirkšanas elevatora 
darbību. Ziemā veikto pārbūvju un 
modernizācijas rezultātā zemnieki te 
varēja nodot gan rapsi, gan graudus.

Kuldīgas Attīstības aģentūra un 
pagastu pārvaldes pašlaik strādā 
pie svarīga uzdevuma – novada 
ceļu tīkla bojāto posmu rekons-
trukciju plānošanas un projektē-
šanas. Mūsu novadam, kā paredz 
Ministru kabineta noteikumi, šiem 
darbiem atvēlēti 3,12 miljoni eiro. 
Domē tiks pieņemti noteikumi par 
rekonstrukcijas nosacījumiem, būs 
tikšanās ar uzņēmējiem, lai spriestu 
par plānotajiem darbiem, kā arī, 
projektējot šos ceļu posmus, veiks 
ģeoloģisko izpēti, lai ekspluatācija 
būtu kvalitatīva un ilglaicīga. 

Patīkami, ka arī VAS „Latvijas 
Valsts ceļi” pabeigusi ceļa posma 
Kuldīga – Kabile – Tukums būvnie-
cību, lai braucēji varētu izmantot īsā-
ko ceļu Rīgas virzienā. Ir arī solīts, 
ka vēl šogad tiks rekonstruēts ceļa 
bojātais posms Kabiles teritorijā. 

Lai pēc saulainās vasaras mums 
būtu ražīgs rudens ar savām veltēm 
gan zemnieku tīrumos, gan maz-
dārziņos!

Sākušies svarīgi 
rudens darbi
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SIA „Kuldīgas komunālie pa-
kalpojumi” (KKP) atgādina, ka 
KKP apsaimniekotajās mājās ūdens 
skaitītājus var noplombēt tikai pār-
valdnieks vai viņa klātbūtnē cits 
speciālists.

Taču iedzīvotāji var izvēlēties, 
kas uzstāda vai maina ūdens patēriņa 
skaitītājus.

KKP īpašumu apsaimniekošanas 
daļas vadītājs Dzintars Rušmanis: 
„Izvēloties citu šī pakalpojuma snie-
dzēju, dzīvokļu īpašnieki vai īrnieki 
ir aicināti par to savlaicīgi paziņot 
pārvaldniekam, kurš pārliecināsies 
par iepriekšējā skaitītāja rādījumiem 
un noplombēs jauno, kā arī sastādīs 
aktu. Šīs papildu izmaksas ir EUR 
5,17. Ja iedzīvotājs nepieaicinās 
KKP atbildīgos darbiniekus, jauno 
skaitītāju apsekot un noplombēt 
KKP nāksies jebkurā gadījumā, un 
tas iedzīvotājiem radīs papildu iz-
maksas, jo būs samaksāts jau citam 

šī pakalpojuma sniedzējam un pēc 
tam vēlreiz par to pašu būs jāmaksā 
KKP.”

Ministru kabineta noteikumi 
nr.1013 „Kārtība, kādā dzīvokļa 
īpašnieks daudzdzīvokļu dzīvojamā 
mājā norēķinās par pakalpojumiem, 
kas saistīti ar dzīvokļa īpašuma lieto-
šanu” nosaka, ka „pārvaldnieks vai 
cita persona, kura ir uzstādījusi vai 
nomainījusi ūdens patēriņa skaitītā-
ju, noplombē skaitītāja pievienoša-
nas vietu. Ja ūdens patēriņa skaitītāju 
uzstādījusi vai nomainījusi cita per-
sona, skaitītāja pievienošanas vietu 
noplombē pārvaldnieka klātbūtnē”.

Skaitītāju maiņu, pārbaudi (veri-
fi cēšanu) un jaunu uzstādīšanu veic 
KKP ēku inženiertīklu un būvkon- 
strukciju speciālists Mārtiņš Bērics, 
tālr. 26368766.

ANITAS ZVINGULES, 
KKP sabiedrisko attiecību 
speciālistes teksts un foto

LAIDU PAGASTA PĀRVALDE
izsludina konkursu uz vakanto

kultūras un sporta pasākumu 
organizatora amatu

Prasības – vidējā speciālā izglītība kultūras jomā vai līdzīgā 
specialitātē, prasme strādāt ar datoru, personības piemērotība 
amatam, vēlama autovadītāja (B kategorijas) apliecība, pieredze 
līdzīgā darbā tiks uzskatīta par priekšrocību.

Pretendentiem jāiesniedz – izglītības dokumenta kopija, serti-
fi kāta par cita veida apmācību kopija, CV, motivācijas vēstule, 
Laidu kultūras un sporta dzīves redzējums (līdz 2 A4 lapām 
datorrakstā).

Dokumenti jāiesniedz Laidu pagasta pārvaldē 
(„Pagastmāja”, Laidu pagasts, Kuldīgas novads) 
vai elektroniski: laidi@kuldiga.lv līdz 16. septembrim 16.00. 
Informācija pa tālr. 63354450.

Sakņu dārzu 
lietotāju zināšanai

Nomas maksa 2015. gadā sakņu 
dārziem ir noteikta 10% no ze-
mes kadastrālās vērtības gadā.

Procentu likme ir tāda pati kā 
iepriekšējos gados. Gada sākumā 
visiem sakņu dārza lietotājiem tika 
izsūtīts nekustamā īpašuma nodokļa 
paziņojums. Savukārt visiem sakņu 
dārza lietotājiem, kuri ir noslēguši 
nomas līgumu, ir izsūtīti paziņo-
jumi par nomas maksu (augusta 
mēnesī). Lūdzam veikt maksājumus 

noteiktajā termiņā, lai izvairītos no 
nokavējuma maksas.

Tiem, kuri vēl nav noslēguši 
nomas līgumus, bet vēlas iegūt 
lietošanā sakņu dārzu vai atteikties 
no tā, jāvēršas pie zemes ierīkotājas 
Ivetas Zvirbules Pilsētas laukumā 2, 
1. stāvā, nekustamo īpašumu nodaļā  
pieņemšanas laikos: pirmdienās 
15.00 – 18.00 un ceturtdienās 9.00 – 
12.00 vai jāzvana – 63370005, 
29614518.

IVETA ZVIRBULE, zemes ierīkotāja

Par ūdens skaitītāju 
plombēšanu KKP 

apsaimniekotajās mājās

SIA „Kuldīgas komunālie pakalpojumi”  īpašumu apsaimniekošanas daļas 
vadītājs Dzintars Rušmanis aicina dzīvokļu īpašniekus vai īrniekus, izvēloties citu 

pakalpojuma sniedzēju ūdens patēriņa skaitītāju uzstādīšanai vai maiņai, par to 
savlaicīgi ziņot pārvaldniekam.

Arī šogad sadarbībā ar laikrakstu „Kurzemnieks” tiek organizēts 
konkurss „Kuldīgas novada uzņēmēju un amatnieku balva 2015”, lai 
apzinātu un godinātu Kuldīgas novada uzņēmējus un amatniekus, 
kuri aktīvi un godprātīgi darbojas savā nozarē, sekmējot uzņēmēj-
darbības vides attīstību novadā. 

Konkursā var pieteikt preten-
dentus apbalvojumiem deviņās 
kategorijās: gada lauksaimnieks, 
gada ražotājs, gada tirgotājs, gada 
amatnieks, gada viesmīlīgākais 
uzņēmējs, gada pakalpojums, gada 
jaunais uzņēmums, gada ziedotājs 
un gada investīcija. 

Dalībai konkursā aicinām pieteikt 
uzņēmumus (uzņēmējus), kuru 
saimnieciskā darbība norit Kuldīgas 
novada teritorijā neatkarīgi no juri-
diskā statusa un darbības nozares, 
individuālā darba veicējus, kuri re-
ģistrējuši un veic saimniecisko dar-
bību Kuldīgas novadā, uzņēmumus 
un to struktūrvienības, kas Kuldīgas 
novada teritorijā veic saimniecisko 

darbību, bet reģistrētas citur, kā arī 
amatniekus, kuri ir fi ziskas perso-
nas un var būt arī citu uzņēmumu 
darbinieki.

Pretendentu pieteikšana konkur-
sam notiks no 15.  septembra līdz 
15. oktobrim. Aptaujas anketas un 
kastes, kurās atstāt aizpildītās anke-
tas, būs atrodamas Kuldīgas novada 
pašvaldības Klientu apkalpošanas 
centrā, Baznīcas ielā 1, visās Kul-
dīgas novada pagastu pārvaldēs, 
lielveikalos „Supernetto” (Piltenes 
ielā 27) un „Elvi” (Gravas ielā 1), 
Kuldīgas slimnīcā (Aizputes ielā 
22) un Rūtas Eglītes ģimenes ārsta 
praksē (Smilšu ielā 22). Anketas 
iespējams lejupielādēt arī Kuldīgas 

novada Domes mājaslapā www.
kuldiga.lv un atsūtīt e-pastā: liga@
kuldiga.lv . Mājaslapā būs arī kon-
kursa nolikums.

Konkursam „Kuldīgas novada 
uzņēmēju un amatnieku gada bal-
va 2015” pieteiktos pretendentus 
izvērtēs komisija novada Domes 
priekšsēdētājas Ingas Bērziņas 
vadībā. Pirms balsojuma par uzva-
rētājiem vērtēšanas komisija savu 
iespēju robežās apmeklēs izvirzītos 
uzņēmumus un tiksies ar to īpašnie-
kiem un darbiniekiem. Komisijai ir 
tiesības kādā nominācijā nepiešķirt 
balvas, ja uz to nav izvirzīts neviens 
pretendents vai pieteiktie kandidāti 
neatbilst konkursa prasībām.

Konkursa uzvarētājus apbalvos 
īpašā pasākumā Kuldīgas Mākslas 
namā.

KRISTĪNE DUĻBINSKA, 
Mārketinga un sabiedrisko attiecību 

nodaļas vadītāja 

Aicina pieteikt pretendentus 
Kuldīgas novada uzņēmēju un 

amatnieku balvai

Pieminekli aktierim un sabied-
riskajam darbiniekam, kuldīdz-
niekam Ēvaldam Valteram, kuru 
veido tēlnieks Oskars Mikāns, 
nolemts novietot pie Kuldīgas 
vecā rātsnama, Baznīcas ielā 5.

Jautājums par to, kur piemineklis 
varētu atrasties, pēdējā laikā daudz-
kārt ticis apspriests gan pašvaldībā, 
gan vietējā sabiedrībā. Kuldīgas no-
vada Dome, lai izzinātu iedzīvotāju 
viedokli, piedāvāja balsojumam trīs 
iespējamās vietas Kuldīgā – pie ēkas 
Liepājas ielā 16, pie ēkas Baznīcas 
ielā 4/6 un pie ēkas Liepājas ielā 
17. Vietas bija izvēlētas, sadarbo-
joties tēlniekam O.Mikānam un 
pašvaldības pārstāvjiem. Ņemot 
vērā iedzīvotāju komentārus, kuros 
bija pausts viedoklis, ka neviena no 
piedāvātajām vietām nav piemērota, 
aptaujai tika pievienots vēl viens at-
bildes variants, kuru varēja izvēlēties 
tie, kuriem neviena no piedāvātajām 
vietām nelikās piemērota. Aptauja 
norisinājās Kuldīgas novada Domes 
mājaslapā www.kuldiga.lv un 1. 
stāva vestibilā.

Kuldīgas novada Domes priekš-

sēdētāja Inga Bērziņa, kura vadīja 
žūrijas komisijas darbu, sirsnīgi pa-
teicas iedzīvotājiem par aktivitāti un 
piedalīšanos aptaujās, kas saistībā ar 
pieminekli Ēvaldam Valteram šogad 
norisinājušās jau vairākkārt. „Paš-
valdībai iedzīvotāju iesaistīšanās 
lēmuma pieņemšanā ir ļoti svarīga, 
jo pašvaldības darba būtība ir strādāt 
iedzīvotājiem, viņu interesēs. Tāpēc 
novērtējam kuldīdznieku aktivitā-
ti, kas pierāda – iedzīvotājiem ir 
svarīgi, kas notiek pilsētā,” uzsver 
I.Bērziņa.

Kopumā aptaujā saņemts vairāk 
nekā 400 balsojumu. Saskaitot 
nodotās balsis, konstatēts, ka iedzī-
votāji gandrīz vienādu daudzumu 
balsu atdevuši par Liepājas ielu 17 
kā iespējamo pieminekļa novietni 
un atbildes variantu, ka neviena no 
piedāvātajām vietām nav piemērota. 

Izlemt jautājumu par to, kur at-
rasties piemineklim, metu konkursa 
komisijai palīdzēja kādas kuldīdz-
nieces informācija – iedzīvotāja da-
lījās savas vecmāmiņas atmiņās par 
to, ka Ē.Valtera ģimene savulaik dzī-
vojusi netālu no Rātslaukuma. Kul-

dīdznieces vecmāmiņa mazmeitai 
stāstījusi par epizodi, kad Ē.Valtera 
māte devusies uz ūdens pumpi Rāts- 
laukumā un, ieraudzījusi savu dēlu 
atgriežamies no Pēterburgas, priekā 
pat noslīgusi uz ceļiem, bet dēls māti 
saudzīgi piecēlis kājās. Pašvaldības 
speciālisti, izpētot pieejamos infor-
mācijas avotus, secināja, ka Valteru 
ģimene tiešām dzīvojusi mājā netālu 
no rātsnama, kura gan vairs neesot. 
Ņemot vērā iepriekš minēto, kā arī 
to, ka Kuldīgas vecais rātsnams jau 
pavisam drīz būs restaurēts, iedodot 
senajam namam jaunu elpu, konkur-
sa komisija nolēma, ka piemineklis 
varētu atrasties pie šīs ēkas. 

Kā jau ziņots iepriekš, pieminekli 
Ē.Valteram Kuldīgā veido latviešu 
tēlnieks O.Mikāns. Metu konkursa 
žūrijas komisijas vairākums atbalstī-
ja iedzīvotāju pausto viedokli un 
izvēlējās piedāvājumu „Tējas tase 
kopā ar Ēvaldu Valteru”. Piemineklis 
būs atliets bronzā. Paredzams, ka tas 
taps līdz gada beigām.

KRISTĪNE DUĻBINSKA,
Mārketinga un sabiedrisko attiecību 

nodaļas vadītāja

Ēvalda Valtera pieminekli novietos 
pie Kuldīgas vecā rātsnama

Tēlnieka Oska-
ra Mikāna bronzas 

pieminekli „Tējas tase 
kopā ar Ēvaldu Valteru” 

novietos Baznīcas ielā 
pie vecā rātsnama.
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Sākoties jaunajam mācību gadam, 
vēršam skolēnu un viņu vecāku 
uzmanību informācijai par iespēju 
saņemt brīvpusdienas un pašvaldī-
bas atbalstu sabiedriskā transpor-
ta izmantošanai, lai nokļūtu no 
mājām uz skolu un atpakaļ. 

Brīvpusdienas – jau 
līdz 10. klasei
No 1. septembra Kuldīgas novadā 

būtiski paplašinājies skolēnu loks, 
kas saņem brīvpusdienas. Sākum-
skolas – 1. līdz 4. klašu – skolēniem 
brīvpusdienas nodrošina valsts. Lai 
sniegtu atbalstu novada ģimenēm 
ar bērniem un lielākam daudzumam 
skolēnu būtu iespēja paēst siltas, 
veselīgas un sātīgas pusdienas, 
pašvaldība 2015. gada budžetā ir 
paredzējusi līdzekļus, lai no 1. sep-
tembra nodrošinātu brīvpusdienas 
5. – 10. klašu audzēkņiem (agrāk – 
līdz 6. klasei). 

Braukšanas maksas 
atvieglojumi skolēniem
2015. gada 1. janvārī stājās spēkā 

jauni saistošie noteikumi „Par brauk-

šanas maksas atvieglojumiem Kul-
dīgas novadā”, kas nosaka kārtību, 
kādā pašvaldība sedz transporta iz-
devumus vispārējās pamatizglītības, 
vispārējās vidējās izglītības, profe-
sionālās un profesionālās ievirzes 
(mūzikas, mākslas, sporta skolas) 
izglītības iestāžu audzēkņiem, kuri 
mācās Kuldīgas novadā. 

Pašvaldība mācību gada laikā 
simtprocentīgi sedz sabiedriskā 
transporta izmaksas vienā maršrutā 
reģionālajos starppilsētu un vietējas 
nozīmes maršrutos novada teritorijā, 
ja braucieni saistīti ar nokļūšanu no 
dzīvesvietas līdz izglītības iestādei un 
atpakaļ. Šādu pašvaldības atbalstu var 
saņemt gan tie, kuri dzīvo novada te-
ritorijā un mācās kādā novada vispā-
rējās, profesionālās un profesionālās 
ievirzes izglītības iestādē, gan arī ār-
pus novada administratīvās teritorijas 
dzīvojošie, kuri mācās mūsu novada 
izglītības iestādēs.

Kompensācija pienākas arī par 
braucieniem, lai nokļūtu pašvaldī-
bas apstiprinātajos papildizglītības 
pasākumos vai ar izglītības apguvi 
saistītos pasākumos.

Ja skolēns dzīvo ārpus Kuldī-
gas pilsētas, kurā sabiedriskais 

transports nekursē 5 km rādiusā 
ap skolēna dzīvesvietu, pašvaldība 
kompensē vecākiem braukšanas 
izdevumus ar personīgo transportu, 
ņemot vērā faktiski patērētās degvie-
las daudzumu, lai nogādātu skolēnu 
līdz izglītības iestādei un atpakaļ.

Transporta izdevumus pašvaldība 
nesedz maršrutos, kuros tiek nodro-
šināts pašvaldības transports skolēnu 
pārvadājumos – pagasta pārvalžu 
organizētajos skolēnu pārvadājumos 
audzēkņus pārvadā bez maksas –, kā arī 
brīvdienās, svētkos, skolēnu brīvdienās 
un dienās, kad mācības nenotiek.

Ērtākiem norēķiniem – 
e-taloni 
Lai atvieglotu norēķinu sistēmu, 

pašvaldība ir ieviesusi e-talonus, 
ar kuriem skolēni var norēķināties 
sabiedriskajā transportā. Šī sistēma 
darbojas maršrutos, kuros pārva-
dājumus veic SIA „Sabiedriskais 
autobuss”.

E-talona darbības princips ir 
šāds – talonā tiek ievadīta informā-
cija par skolēnu un maršruts, kurā 
skolēns pārvietojas. Talons ir derīgs 
tikai ceļā no mājām uz izglītības 

iestādi un atpakaļ. Ir iespējams ieva-
dīt arī četrus maršrutus, ja bērns kādā 
dienā apmeklē ārpusklases nodarbī-
bas vai pulciņus. Ja skolēns gribēs 
braukt citā virzienā, viņam par biļeti 
ir jāmaksā. Uz e-talona ir skolēna 
fotogrāfi ja, kas kalpo kā kontroles 
mehānisms, lai to neizmantotu citas 
personas. Ja skolēns talonu pazau-
dē vai sabojā, par to jāziņo skolai, 
kas tālāk sazinās ar pārvadātāju, 
un talons tiek automātiski bloķēts. 
Otrreizēja talona izgatavošanas iz-
devumus – EUR 3,45 – sedz bērna 
vecāki. Pirmo talonu skolēni iegūst 
bez maksas.

Lai nokārtotu e-talonu, vecāki 
pagasta pārvaldē vai mācību iestādē 
raksta iesniegumu, minot informā-
ciju par savu bērnu, sevi, un norāda 
maršrutu, kādā bērns pārvietosies. 
Iesniegumam jāpievieno bērna 
fotogrāfi ja.

Citu pārvadātāju 
autobusos – biļešu sistēma
Pārējo sabiedrisko pakalpojumu 

sniedzēju autobusos paliek iepriek-
šējā biļešu sistēma. Lai saņemtu 
transporta kompensāciju, vecāki 

iesniedz aizpildītu veidlapu pagasta 
pārvaldē (ja dzīvesvieta ir pagastā) 
vai izglītības iestādē (ja dzīves-
vieta Kuldīgā vai ārpus novada 
administratīvās teritorijas) un pēc 
tam līdz katra mēneša 7. datumam 
pagasta pārvaldē vai izglītības 
iestādē iesniedz iesniegumu ar tam 
pievienotām braukšanas biļetēm, 
kas hronoloģiskā secībā pielīmētas 
uz lapas, norādot arī maršrutu un 
transporta izmaksu kopējo summu.

Ja sabiedriskais 
transports nav pieejams
Gadījumos, kad sabiedriskais 

transports nav pieejams 5 km rādiusā 
ap dzīvesvietu ārpus Kuldīgas pilsē-
tas esošajās teritorijās, pašvaldība 
kompensē braukšanas izdevumus 
izglītojamo vecākiem, ņemot vērā 
faktiski patērētās degvielas dau-
dzumu. Lai saņemtu kompensāciju, 
vecākiem jāvēršas pagasta pārvaldē. 
Kompensāciju aprēķina, reizinot 
izglītības iestādes apmeklēto dienu 
skaitu mēnesī ar EUR 0,10 un kilo-
metru skaitu dienā. 

ILZE DAMBĪTE-DAMBERGA, 
pašvaldības izpilddirektore

Informācija vecākiem par skolēnu braukšanas 
maksas atvieglojumiem un pusdienām

Domes 2015. gada 27. augusta sēde
Apstiprina noteikumus un 
veic grozījumus
Apstiprināja Kuldīgas novada Domes saistošos 

noteikumus nr. 2015/16 „Par nekustamā īpašuma 
nodokļa atvieglojumiem un nodokļa piemērošanu Kul-
dīgas novadā” un noteikumus „Kārtība, kādā Kuldīgas 
novada Dome sadala valsts budžeta mērķdotāciju 
pašvaldības izglītības iestādēm bērnu no piecu gadu 
vecuma izglītošanā nodarbināto pirmsskolas izglītības 
pedagogu darba samaksai un pašvaldības vispārējās 
pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu 
pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdroši-
nāšanas obligātajām iemaksām (VSAOI) 2015./2016. 
mācību gada 1. pusgadā”.

Apstiprināja noteikumus nr.1 „Kuldīgas novada 
pašvaldības kapitālsabiedrību pārvaldības noteikumi”. 

Izdarīja grozījumus 2014. gada 28.augusta Domes 
sēdē (prot. nr. 9, p. 56) pieņemtās „Kārtības, kādā 
darbojas Kuldīgas novada pašvaldības „Jauno talantu 
skola”” 2. punktā.

Izdarīja grozījumus ar Kuldīgas novada Domes 
25.03.2010. sēdes lēmumu (prot. nr. 5, p. 5) apstipri-
nātajā Kuldīgas novada pašvaldības policijas nolikumā. 

Izglītības iestāžu jautājumi

Apstiprināja iesniegto Kuldīgas pirmsskolas izglītī-
bas iestāžu nokomplektēto grupu sarakstu. 

Atļāva 2015./2016. m. g. atvērt piecgadīgo un seš-
gadīgo bērnu apvienoto grupu ar četriem izglītojama-
jiem Snēpeles fi liālē un  neapvienot 1. klasi (4 skolēni) 
un 3. klasi (5 skolēni) Vilgāles pamatskolā. 

Atļāva 2015./2016. m. g. atvērt sešgadīgo bērnu 
grupu ar pieciem izglītojamajiem Sermītē un neap-
vienot 1. klasi (4 skolēni) un 6. klasi (4 skolēni) Laidu 
pamatskolā. 

Atļāva 2015./2016. m. g. apvienot 1. un 4. klasi 
(kopā 7 izglītojamie) un 5. un 6. klasi (kopā 7 izglīto-
jamie) Rendas fi liālē un apvienot neklātienes 8. un 9. 
klasi (kopā 8 izglītojamie) Kuldīgā.

Atļāva 2015./2016. m. g. V.Plūdoņa Kuldīgas 
ģimnāzijā atvērt 10. klasi ar divām izglītības virziena 
programmām.

Atļāva 2015./2016. m. g. Turlavas pamatskolā 
neapvienot 8. klasi (4 skolēni), iekļaujoties piešķirtā 
valsts fi nansējuma ietvaros. 

Noteica, ka novada profesionālās ievirzes mūzikā 
un interešu izglītības iestādēs, novada pirmsskolas 
izglītības iestādēs un novada speciālajās izglītības 
iestādēs pedagogu darba zemākā samaksa par peda-
goģisko likmi tiek noteikta EUR 405  –  420 atkarībā no 
darba stāža saskaņā ar 28.07.2009. MK noteikumiem 
nr. 836 „Pedagogu darba samaksas noteikumi”.

Noteica novada profesionālās ievirzes mūzikā 
un interešu izglītības iestāžu, pirmsskolas izglītības 
iestāžu un speciālo izglītības iestāžu vadītāju mēneša 
darba algas likmi.

Finanšu jautājumi

Atbalstīja Kuldīgas Alternatīvās sākumskolas dalību 
projektā „Sporto visa klase”, nodrošinot fi nansējumu 
aktivitātēm 2015. gada novembrī un decembrī. 

Atļāva sadalīt termiņos nokavētā nekustamā īpašu-
ma nodokļa un nokavējuma naudas parāda samaksu 
par nekustamajiem īpašumiem „Selgas” un „Eglenieki”, 
Rumbas pagastā, veicot ikmēneša maksājumu un 
ievērojot vairākus nosacījumus.

Pagarināja nekustamā īpašuma „Mežābeles 1”, 
Ēdoles pagastā, nomaksas pirkuma līguma termiņu 
līdz 2019. gada 25. septembrim.

Atbalstīja Eiropas rallija čempionāta Latvijas posma 
rīkošanu 2016. gadā Kuldīgas novada teritorijā. Piešķīra 
biedrībai „RA Motosport” līdzfi nansējumu EUR 22 000. 

Piešķīra papildu fi nanses Kuldīgas novada sporta 
skolai vieglatlētikas manēžas gala sienas vitrīnu stip-
rināšanai EUR 4380.

Piešķīra līdzfi nansējumu profesionālās ievirzes 
sporta izglītības iestādēm sporta inventāra iegādei EUR 
1882,56. Nodeva iegādāto inventāru Kuldīgas novada 
sporta skolai lietošanā.

Piešķīra biedrībai „Sporta klubs „Rozental Team” 
līdzfi nansējumu EUR 200 Kuldīgas novada sportista 
dalībai sacensībās „Scitec Strongest Team Challenge 
Madrid” Madridē (Spānijā).

Ņēma ilgtermiņa aizņēmumu no Valsts kases: 2015. 
gadā EUR 48 400 un 2016. gadā EUR 1 267 942,46 
uz 20 gadiem projekta „Mūzikas skolas pārbūve Smilšu 
ielā 6, Kuldīgā” īstenošanai.

Nodeva pamatlīdzekļus pirmskolas izglītības, izglī-
tības iestāžu, aģentūru un   pagastu pārvalžu bilancēs. 

Nodeva pamatlīdzekļus un inventāru Vilgāles pa-
matskolai bilancē.

Atļāva Kuldīgas 2. vidusskolai pieņemt ziedojumu 
no SIA  „Tirdzniecības nams „Kurši”” – būvmateriālus 
EUR 1500 vērtībā žoga materiālu iegādei.

Nekustamais īpašums

Slēdza pirkuma līgumu par nekustamā īpašuma – 
apbūvēta zemesgabala Ķiršu ielā 32, Ābelē, Pelču 
pagastā, pārdošanu par nosacīto cenu.

Slēdza pirkuma līgumu un pārdeva par nosacīto 
cenu vienīgajai pretendentei 17. augusta izsolē paš-
valdības dzīvokļa īpašuma „Akācijas”-4, Keramika, 
Padures pagastā, telpu grupu. 

Slēdza pirkuma līgumu un pārdeva par augstāko 
nosolīto cenu pašvaldības dzīvokļa īpašumu  Raiņa 
ielā 23-5, Kuldīgā.

Slēdza nomaksas pirkuma līgumus par nekustamo 
īpašumu – zemesgabala Upeņu alejā 24, Kuldīgā un 
neapbūvēta zemesgabala „Anši”, Ēdoles pagastā, 
pārdošanu par nosacīto cenu.

Piešķīra būvju īpašumam – palīgēkām ar kad. 
apz. 620101600430002, 62010160043003 un 
62010160043004 adresi Vidus iela 44, Kuldīga. Noteica 

piesaistāmo platību 4 m attālumā no palīgēku sienas.
Nepārņēma no VAS „Privatizācijas aģentūra” 

dzīvokļu īpašumus nr. 2 un nr. 5 „Mežvidi - 1” Vārmes 
pagastā. Atļāva Kuldīgas novada sporta skolai nodot 
bezatlīdzības lietošanā biedrībai „Sporta klubs „Katrī-
na”” telpu Īsā ielā 4, Kuldīgā.

Izsniedza AS „Latvijas valsts meži” „Bieži sasto-
pamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju” smilts-grants 
un smilts atradnei „Sluķi”, Ēdoles pagastā, līdz 2040. 
gada 6. maijam.

Anulēja AS „Latvijas valsts meži” izsniegto „Bieži 
sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju” nr.11, kas 
bija derīga līdz 2015. gada 16. oktobrim, un izsniedza 
jaunu „Bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļau-
ju” smilts atradnei „Graudupes”, Rendas pagastā, līdz 
2040. gada 11. maijam.

Atdalīja no nekustamā īpašuma „Lauri”, Laidu pa-
gastā, zemes vienību un piešķīra nosaukumu „Līkloči”. 

Gatavos atsavināšanai

Gatavos atsavināšanai pašvaldībai piederošus 
dzīvokļus „Liepas-3”, Padures pagastā; Maņģenes ielā 
10-27, Mežvaldē, Rumbas pagastā; „Liepas”-2, Ēdoles 
pagastā; „Gaidas-1”, Keramikā, Padures pagastā. 

Atļāva atsavināt Kuldīgas novada sociālās aprūpes 
centra „Venta” automašīnu „Renault Megane” izsolē ar 
augšupejošu soli. Noteica kustamās mantas atsavinā-
šanas cenu – EUR 260. Apstiprināja izsoles noteikumus.

Atsavinās pašvaldības nekustamo īpašumu „Dārzi”, 
Kabiles pagastā, piedāvājot to pirkt uz zemesgabala 
esošo ēku (būvju) īpašniekam un nomniekam.

Atsavinās pašvaldības nekustamo īpašumu –  ne-
apbūvētus zemesgabalus „Doniņi”, Kabiles pagastā, 
piedāvājot tos pirkt zemesgabala nomniekam.

Atsavinās pašvaldības nekustamo īpašumu –  
neapbūvētu zemesgabalu Pūpolu alejā 19, Kuldīgā, 
piedāvājot to pirkt zemesgabala nomniekam.

Atsavinās pašvaldības nekustamo īpašumu – ap-
būvētu zemesgabalu „Akmenāji”, Padures pagastā, 
piedāvājot to pirkt būves īpašniekam un nomniekam.

Piekrita kustamās mantas, kas atrodas Rumbas 
pagastā, „Jaunlīmeņu” notekūdeņu attīrīšanas stacijas 
būvēs un telpās, atsavināšanai, ieguldot to SIA „Kuldī-
gas ūdens” pamatkapitālā.

Atsavinās Laidu pagasta pārvaldes bilancē eso-
šo transportlīdzekli –  pasažieru autobusu „Citroen 
Jumper” izsolē ar augšupejošu soli. Noteica kustamās 
mantas nosacīto cenu – EUR 630. Apstiprināja izsoles 
noteikumus.

Nosaka zemesgabalu  piekritību

Noteica, ka apbūvēti zemesgabali „Kalnakrānenie-
ki”, „Jumīši”, „Malasliešķenieki”, Kurmāles pagastā, 
piekrīt Kuldīgas novada pašvaldībai. Uzdeva Kurmāles 
pagasta pārvaldei reģistrēt zemesgabalu uz pašvaldī-
bas vārda zemesgrāmatā.

Noteica, ka apbūvēts zemesgabals „Lemzeri”, 
Rumbas pagastā, piekrīt Kuldīgas novada pašvaldī-
bai. Uzdeva Rumbas pagasta pārvaldei sadarbībā ar 
Nekustamo īpašumu nodaļu reģistrēt zemesgabalu uz 
pašvaldības vārda zemesgrāmatā.

Zemes noma

Iznomāja pašvaldības īpašuma „Ābeļdārzi”, Īvandes 
pagastā, daļu (0,43 ha) izmantošanai lauksaimniecībā. 

Iznomāja pašvaldībai piekritīgo zemesgabalu 
„Veldze 32”, Rumbas pagastā, izmantošanai lauk-
saimniecībā.

Iznomāja SIA „BREANT” pašvaldībai piederošo 
zemesgabalu „Ceriņi 1” un rezerves zemes fondā 
ieskaitīto zemesgabalu „Gabaliņš”, Ēdoles pagastā, 
izmantošanai lauksaimniecībā.

Izbeidza zemes vienības ar kad. apz. 6260 011 0044 
nomu ar 2015. gada 1. septembri; veica izmaiņas ar 
fi zisko personu noslēgtajā zemes nomas līgumā, tur-
pinot no 2015. gada 1. septembra iznomāt nekustamā 
īpašuma „Kalnceļarāji”, Kurmāles pagasts, zemes 
vienību ar kad. apz. 6260 011 0049.

Iznomāja nekustamā īpašuma „Kalnceļarāji”, 
Kurmāles pagasts, zemes vienību ar kad. apz. 6260 
011 0044. 

Atjauno sociālo dzīvokļu
īres līgumus
Atjaunoja sociālās dzīvojamās telpas „Gobas”-5, 

Ēdoles pagastā, īres līgumu līdz 2015. gada 31 .de-
cembrim.

Atjaunoja sociālo dzīvojamo telpu „Gobas”-9, 
„Gobas”-12, Ēdoles pagastā, īres līgumus līdz 2016. 
gada 31. janvārim.

Atjaunoja sociālo dzīvojamo telpu „Arkādijas”-2, 
„Arkādijas”-7, Snēpeles pagastā, īres līgumus līdz 2016. 
gada 28. februārim.

Atjaunoja sociālās dzīvojamās telpas Ezera iela 
8-6, Ķikuros, Turlavas pagastā, īres līgumu līdz 2015. 
gada 31. decembrim.

Dažādi

Organizēs konkursu „Kuldīgas novada uzņēmēju 
gada balva 2015” no 15. septembra līdz 15. novembrim 
ar noslēguma ceremoniju Kuldīgas novada Mākslas 
namā. Apstiprināja konkursa nolikumu un vērtēšanas 
komisiju.

Ar 2015. gada 1. oktobri dzīvojamās mājas Annas 
ielā 4, Kuldīgā, pašvaldībai piederošiem dzīvokļiem 
paaugstināt īres maksu mēnesī par EUR 10,15 uz 
vienu gadu.

Atlika jautājuma „Par ceļa servitūta dibināšanu 
nekustamajam īpašumam „Skaras”, Snēpeles pagastā, 
Kuldīgas novadā” izskatīšanu uz septembra Attīstības 
komitejas sēdi.
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Apskatītas novada sakoptākās sētas
Augusts tradicionāli ir laiks, kad ikgadējā konkursa  „Sakoptākā Kuldīgas novada 
lauku sēta” komisija dodas apgaitā pa novada pagastiem, apskatot konkursam 
pieteiktos īpašumus.

Kopumā konkursam šogad bija pieteikti 
12 īpašumi. Komisija paviesojās Padures 
pagasta „Upeskalnos”, Ēdoles pagasta 
„Galdniekos”, Īvandes pagasta „Meža med-
niekos” un daudzdzīvokļu mājā „Ārieši”, 
Kurmāles pagasta „Pūcēs”, Laidu pagasta 
„Vecmeždreijās” , Snēpeles pagasta „Gaiļos” 
un Pelču pagasta „Zālītēs”. Tāpat komisijas 
locekļiem bija iespēja ielūkoties Kabiles pa-
gasta Ozolu biotopā, „Vini Curlandia” vīna 
dārzā un „Muižgaļu” mājās Rendas pagastā, 
kā arī Rumbas pagasta „Vēveros”.

Komisijas locekļus patīkami pārsteidza 
lauku īpašumu sakārtošanā ieguldītais darbs 
un izdoma.

Teritorijas vērtēja trīs nominācijās, nosa-

kot sakoptāko Kuldīgas novada lauku sētu, 
sakoptāko zemnieku saimniecību, ražošanas 
vai individuālo uzņēmumu, kā arī sakoptāko 
daudzdzīvokļu māju. Konkursa rezultātus 
paziņos un uzvarētājus sveiks 3. oktobrī 
Hercoga Jēkaba gadatirgus laikā. Konkursa 
uzvarētājus – 1. vietu ieguvējus visās trīs 
nominācijās – apbalvos ar Kuldīgas novada 
Domes Atzinības zīmi un naudas balvu 
EUR 150. 

Konkursa mērķis ir ieinteresēt un iesais-
tīt iedzīvotājus savas sētas labiekārtošanā, 
sakopšanā, pilnveidošanā, rosināt piesaistīt 
Eiropas Savienības finansējumu, tā veici-
not Kuldīgas novada pagastu attīstību un 
sakoptību.

Īvandes pagasta „Meža 
medniekos” brīvajos 
brīžos atpūšas bijusī 
Valsts prezidente Vaira 
Vīķe-Freiberga ar ģime-
ni. Gaumīgi iekārtoto 
sētu komisijai izrādīja vi-
ņas dzīvesbiedrs Imants 
Freibergs.

Īvandes „Ārieši” konkursā startē daudzdzīvokļu 
māju kategorijā. Teritoriju pie mājas rotā skaisti puķu 
stādījumi un no klūgām pīts žodziņš.

Ēdoles pagasta „Galdnieki”  konkursā piedalās kā lauku sēta ar piemājas 
saimniecību. Rūpīgi pļauto mauriņu un daudzveidīgos stādījumus papildi-

na improvizēts ziedu ugunskurs ar zupas katlu.

Snēpeles pagasta „Gaiļu” mājas apkārtni, nesavtīgi ieguldot daudz laika un darba, skaisti iekopuši 
Zigurds Spinga un Dzintra Arāja. 

Rendas pagasta „Muižgaļi” ir saimnieka Aigara Ešenvalda mammas Almas dzimtās mājas. Saimniekam 
padodas koka skulptūru veidošana, tāpēc saimnieces Intas gādīgi koptos stādījumus papildina dažādi kokā 

veidotu dzīvnieku tēli. 

Rumbas pagasta „Vēveros” Tālbergu ģimene skaistā Ventas ielokā iekārtojusi mājīgu vidi atpū-
tai, kuru īpašu dara košās puķu kastes un podi.

Padures pagasta „Upeskalnos” savas dzimtas mājas atjauno Baiba Mikāla. Par piemājas dārza skaistumu saimniecei 
palīdz gādāt viņas labā roka Irēna Taube.

Patīkama vide Padures pagasta „Struņķkrogā” radīta ar SIA „Struņķukrogs” gādību.

Bebrišu ģimenes apdzīvotās Pelču pagasta „Zālīšu” mājas konkursā 
iepriecināja žūrijas komisiju ar gaumīgiem un prasmīgi koptiem 
apstādījumiem.

Rendas pagastā pārsteidza SIA „Vini Curlandia” iekop-
tie vīnogu lauki, kuros iestādītie vīnogulāji nākuši no 
Reinas apgabala. Vīna dārza saimnieks Mārtiņš Vāg-
ners vēlas pierādīt, ka tāpat kā Kurzemes hercogistes 
laikos arī šodien Rendā var iegūt krietnu vīnogu ražu.

Kurmāles pagasta „Pūces” komisijai izrādīja Pujātu ģimene.

Laidu pagasta „Vecmeždreijas” rotā krāšņs košumdārzs.

Rumbas pagasta „Novadniekos” ierīkotais dārzs aicināt aicina apsēsties un nesteidzīgi 
baudīt skaisto vidi.

KRISTĪNE DUĻBINSKA, 
Mārketinga un sabiedrisko 
attiecību nodaļas vadītāja

EDUARDA DAMBERGA, EVITAS PĒTERSONES, 
DACES STRAZDIŅAS foto
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45 gadi 
Lauma Astra Grīnvalde – Turlavas pamatskola.

40 gadi
Daiga Šmēdiņa – E.Vīgnera Kuldīgas mūzikas skola,
Heda Auziņa – E.Vīgnera Kuldīgas mūzikas skola,
Stella Pavloviča – E.Vīgnera Kuldīgas mūzikas skola,
Ingrīda Jankovska – E.Vīgnera Kuldīgas mūzikas 
skola,
Ināra Ozoliņa – PII „Ābelīte”,
Rasa Mekša – Kuldīgas pamatskola,
Natālija Vizbule – Z.A.Meierovica Kabiles pamatskola,
Daina Šēniņa – PII „Cīrulītis”,
Aigars Matevičs – Ēdoles pamatskola,
Astrīda Štorha – Vilgāles pamatskola,
Silva Brūvere – Kuldīgas Mākslas un humanitāro 
zinību vidusskola,
Agra Kalniņa – KTTT.

35 gadi 
Ligita Mežkalne – Kuldīgas 2. vidusskola,
Lāse Juska – KTTT,
Ruta Ziemele – PII „Ābelīte”,
Natālia Rozentāle – V.Plūdoņa Kuldīgas ģimnāzija,
Baiba Eglīte – PII „Cīrulītis”,
Irēna Ose – PII „Bitīte”-attīstības centrs,
Inguna Smutova – PII „Bitīte”-attīstības centrs,
Vija Bukāte – Kuldīgas Centra vidusskola,
Brigita Freija – Kuldīgas Centra vidusskola,
Ilona Valkovska – Kuldīgas Centra vidusskola.

30 gadi
Ilva Hartmane – Kuldīgas 2. vidusskola,
Larisa Gailīte – E.Vīgnera Kuldīgas mūzikas skola,
Džanita Freija – Turlavas pamatskola,
Ivrita Antonoviča – Turlavas pamatskola,
Ilona Zalkovska – PII „Ābelīte”,

Svetlana Djageļa – Kuldīgas pamatskola,
Mudīte Dmitrijeva – Kuldīgas pamatskola,
Inga Romanovska – Z.A.Meierovica Kabiles pamatskola,
Sandra Ķergalve – Kuldīgas Alternatīvā sākumskola,
Mārīte Zāģere – Kuldīgas Centra vidusskola,
Dzidra Zernevica – Kuldīgas Centra vidusskola,
Ilona Freimane – Turlavas pamatskola,
Sandra Junkere – Vilgāles pamatskola,
Egils Ozoliņš – Kuldīgas Mākslas un humanitāro 
zinību vidusskola,
Aina Priediņa – PII „Cīrulītis”.

25 gadi 
Vita Šternberga – Kuldīgas 2. vidusskola,
Elita Lampa – Turlavas pamatskola,
Ilze Stieģele – PII „Ābelīte”,
Kristīne Mūrniece – Kuldīgas pamatskola,
Aiga Lagzdiņa – Kuldīgas pamatskola,

Jolanta Jankovska – Kuldīgas pamatskola,
Indra Brālīte – PII „Bitīte”-attīstības centrs,
Solvita Valdmane – PII „Bitīte”-attīstības centrs,
Līga Zeidaka – Kuldīgas Alternatīvā sākumskola,
Ieva Cēberga – Pelču speciālā internātpamatskola-
attīstības centrs,
Jana Liņķe – Pelču speciālā internātpamatskola-
attīstības centrs,
Ēriks Oficiers – Pelču speciālā internātpamatskola-
attīstības centrs,
Iluta Plikgalve – Pelču speciālā 
internātpamatskola-attīstības centrs,
Ina Zute – Pelču speciālā internātpamatskola-
attīstības centrs,
Marita Berķe – Kuldīgas Centra vidusskola,
Aija Lubiņa – Kuldīgas Centra vidusskola,
Liene Kaminska – Ēdoles pamatskola,
Daira Linarte – Vilgāles pamatskola.

Pedagoģiskā darba jubilāri

Turlavas pamatskolas skolotāja Lauma Astra Grīnvalde 
tika sveikta 45 darba gadu jubilejā.

Mākslas un mājturības skolotāja Nelda Kārkliņa šogad darba gaitas uzsāks 
Kuldīgas Mākslas un humanitāro zinību vidusskolā.

 Kuldīgas novada Domes deputāti 
nolēma piešķirt EUR 4631,40 Kul-
dīgas Alternatīvās sākumskolas 
3.a klases dalībai Latvijas Olim-
piskās komitejas (LOK) skolu 
projektā „Sporto visa klase”.

Kuldīgas Alternatīvās sākumsko-
las 3.a klasē mācās 22 skolēni. Kopā 
ar viņiem projektā iesaistīsies klases 
audzinātāja Lāsma Balode un skolas 
direktore Lorita Dermane, kura 
gādājusi par to, lai audzēkņi šajā 

projektā varētu piedalīties. Sporta 
nodarbības skolēniem pasniegs sko-
lotāja Līga Zeidaka, bet peldēšanas 
nodarbības vadīs skolotāja Dzintra 
Freimane.

Projektā „Sporto visa klase” plā-
notas trīs fakultatīvās sporta stundas 
nedēļā papildus divām obligātajām, 
ko paredz mācību programma. Viena 
papildus nodarbība būs peldēšana, 
otra – sporta spēles vai stunda svai-
gā gaisā, savukārt trešā būs stājas 
korekcijas un vispārējās fiziskās 

sagatavotības nodarbība. Stundas 
notiks saskaņā ar Latvijas Sporta 
pedagoģijas akadēmijas izstrādātu 
metodisko materiālu.

Sporta nodarbības skolēniem 
notiks volejbola hallē blakus skolai, 
bet uz peldēšanas stundām skolēnus 
sākumā, kamēr Kuldīgā peldbaseins 
vēl top, vedīs uz Ventspili. Atgādi-
nām, ka Kuldīgas novada pašvaldī-
ba jūlijā ir uzsākusi sporta skolas 
rekonstrukciju un peldbaseina būv-
niecību Kalna ielā 6. Būvuzņēmējam 

SIA „Abora” būvdarbi jāpabeidz 18 
mēnešos. Jaunajā Kuldīgas peldba-
seinā būs četri celiņi 25 m garumā. 

Pašvaldības piešķirtais finansē-
jums paredzēts aktivitātēm mācību 
gada 1. semestrī – sacensībām, trans-
porta izdevumiem uz Ventspili, peld-
baseina īrei, skolēnu sporta tērpu 
iegādei un pedagogu atalgojumam. 
Līdzekļus projekta aktivitātēm nāka-
majam mācību pusgadam paredzēs 
Kuldīgas Alternatīvās sākumskolas 
2016. gada budžetā. 

Projekts „Sporto visa klase” 
aizsākās 2014./2015. mācību gadā. 
Tajā sākotnēji piedalījās 162 skolē-
ni no 6 pilsētām. Ņemot vērā pro-
jektā iesaistīto bērnu, viņu vecāku 
un pedagogu lielo atsaucību, kā arī 
veikto testu un aptauju rezultātus, 
LOK pieņēma lēmumu projektu 
turpināt.

KRISTĪNE DUĻBINSKA, 
Mārketinga un sabiedrisko attiecību 

nodaļas vadītāja

Piešķir finansējumu dalībai projektā „Sporto visa klase”

Īsi pirms jaunā mācību gada 
sākuma Kuldīgas novada pedago-
giem ierasto metodisko apvienību 
sanāksmju vietā tika piedāvāts 
apmeklēt kolēģu – 4.  pedagogu 
profesionālās darbības kvalitātes 
pakāpi ieguvušo skolotāju – vadī-
tās meistardarbnīcas. 

Tās norisinājās dažādās pilsētas 
skolās un arī bērnudārzos. „Tas bija 
mēģinājums mudināt pedagogus 
palūkoties uz mācīšanas procesu 
plašāk. Līdz šim pedagogi vairāk da-
lījās pieredzē pa mācību priekšmetu 
grupām, tagad bija iespēja iepazīties 
ar citu mācību priekšmetu skolotāju 
pieredzi kādas metodes vai paņēmie-
na izmantošanā mācību procesā,” 
sacīja Kuldīgas novada pašvaldības 
Izglītības nodaļas vadītāja Santa 
Dubure. Pavisam notika 20 meistar-
darbnīcas, katrs pedagogs varēja pēc 
savas izvēles apmeklēt divas no tām. 

Vienu no meistardarbnīcām Kul-
dīgas Centra vidusskolā vadīja sko-
lotāja Gunta Jankovska, kura pērn 
ieguva Kuldīgas novada balvu „Gada 
cilvēks izglītībā 2014”. Viņas meis-
tardarbnīcu par telpiskās uztveres vei-
došanu un āra nodarbību kā vienu no 
to atbalstošām mācību metodēm, ap-

Pedagogi ar interesi piedalās meistardarbnīcās
meklēja gan kolēģi matemātiķi, gan 
citu priekšmetu skolotāji no pilsētas 
un lauku skolām. Skolotāja sacīja, ka 
šādas meistardarbnīcas ir ļoti vērtīgas 
un daudz dod arī pašiem vadītājiem. 
Apmeklētājiem G.Jankovska bija 
izdomājusi praktiskus uzdevumus, 
kuru risināšanā kolēģiem nācās 
diskutēt, pastrīdēties, radoši domāt. 

Kuldīgas Centra vidusskolas ma-
temātikas skolotāja Inta Vasarāne, 
satikta pēc G.Jankovskas vadītās 
nodarbības, stāsta, ka ieguvusi no-
derīgas idejas, kā palīdzēt saprast 
mācību vielu skolēniem, kuriem nav 
attīstīta telpiskā domāšana. Arī ikdie-
nā skolotājas savā starpā daloties ar 
idejām darba uzlabošanai. V.Plūdoņa 
Kuldīgas ģimnāzijas matemātikas 
skolotāja Māra Megne priecājās, ka 
meistardarbnīcas dalībniekiem – da-
žādu priekšmetu skolotājiem – tika 
parādīts matemātikas praktiskais pie-
lietojums dažādās dzīves situācijās. 
G.Jankovskas vadīto nodarbību uztei-
ca arī ilggadējais Kabiles pamatsko-
las skolotājs Rihards Lasmanis, kurš 
pasniedz darbmācību un izvēlējās šo 
meistardarbnīcu, lai gūtu jaunas ide-
jas par telpiskās domāšanas apguvi.

Savukārt Kuldīgas Mākslas un hu-
manitāro zinību skolas sākumskolas 

skolotāja Aina Tovstuļaka un angļu 
valodas skolotāja Agita Zubriļena 
priecājās par saņemtajām labajām 
atsauksmēm pēc kopīgi vadītās meis-
tardarbnīcas. Pedagoģes centušās 
to veidot tā, lai visas demonstrētās 
metodes varētu piemērot jebkuram 
vecumposmam, attiecīgi palielinot 
sarežģītības pakāpi vecāko klašu 
skolēniem, un lai katram skolotājam 

būtu kaut viena ideja, ko paņemt sa-
vam darbam. Abas skolā strādā vairāk 
nekā 30 gadus un, uzzinājušas, ka būs 
jāvada nodarbība, izlēmušas spēkus 
apvienot – divatā esot drošāk, smej 
A.Tovstuļaka. Domājot par meistar-
darbnīcu tēmām, viņa sacīja, ka šogad 
diemžēl neviens nebija izvēlējies 
parādīt sadarbību ar vecākiem, kas 
ir ļoti būtiska un saistoša, kā arī nav 

ticis runāts par vērtēšanas sistēmu, 
kas ir aktuāli visiem skolotājiem. 
Iespējams, šīs varētu būt vienas no 
nākamā gada tēmām, ja tiks izlemts 
iesākto praksi turpināt un meis-
tardarbnīcu organizēšana kļūs par 
Kuldīgas novada tradīciju.

KRISTĪNES DUĻBINSKAS, 
Mārketinga un sabiedrisko attiecību 

nodaļas vadītājas teksts un foto

28. augustā Kuldīgas kultūras centrā notika 
7. Kuldīgas novada pedagogu konference, kurā 
tika sveikti darba gadu jubilāri.

Konference kļuvusi par ikgadēju tikšanos pirms 
jaunā mācību gada sākuma. Konferences atklāšanā pe-
dagogus ar jauno mācību gadu sveica Kuldīgas novada 
Domes priekšsēdētāja Inga Bērziņa. Ar viedokli un 
savu pieredzi par valsts ideju ikdienā un svētkos dalījās 
Latvijas Kultūras akadēmijas profesors Jānis Siliņš. 
Viņš uzsvēra, ka valsts ideja sākas katrā no mums un 
latviešiem būtu jāpārtrauc kautrēties no sava sarkan-
baltsarkanā karoga. Kultūras ministres padomniece 
Linda Pavļuta un ārštata padomnieks Mārtiņš Kaprāns 
runāja par Latvijas simtgades koncepciju un iecerēm 
valsts nozīmīgās jubilejas atzīmēšanai. Muzikālu 
sveicienu konferences dalībniekiem un viesiem bija 
sagatavojis Kuldīgas kultūras centra jauniešu jauktais 
koris, Zelta diploma ieguvējs šovasar notikušajos XI 
skolu jaunatnes Dziesmu un deju svētkos.

SIGNETA LApIņA, 
sabiedrisko attiecību speciāliste

IEVAS BENEFELDES foto

Kuldīgas Cen-
tra vidusskolas 
skolotāja Gunta 
Jankovska kolē-

ģiem bija izdomā-
jusi praktiskus 

uzdevumus, kuru 
risināšanā nācās 

diskutēt, pastrī-
dēties un radoši 

domāt.
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Izdoti saskaņā ar 30.03.2010. Ministru kabineta 
noteikumu nr. 299 „Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi 
dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu” 19. punkta 
19.4. apakšpunktu.

Ar grozījumiem, kas izdarīti ar Kuldīgas novada 
pašvaldības saistošajiem noteikumiem nr. 2013/16  
un nr. 2015/15 „Grozījumi Kuldīgas novada pašvaldī-
bas saistošajos noteikumos nr. 2012/15 „Kustamā un 
nekustamā īpašuma novērtēšanas kritēriji, nosakot 
atbilstību trūcīgas ģimenes (personas) statusam Kul-
dīgas novadā””. 

Saistošie noteikumi nosaka ģimenes vai atsevišķi 
dzīvojošas personas (turpmāk tekstā –  ģimene (perso-
na)) īpašumā esošā kustamā un nekustamā īpašuma 
novērtēšanas kritērijus, nosakot atbilstību trūcīgas 

ģimenes (personas) statusam.
Nosakot atbilstību trūcīgas ģimenes (personas) 

statusam, par kustamo īpašumu netiek uzskatīts viens 
automobilis un/vai viena automašīnas piekabe vai viens 
motocikls, kurš ir ģimenes (personas) īpašumā, kā 
arī viens velosipēds, mopēds vai motorollers katram 
ģimenes loceklim.

2.1  Nosakot atbilstību trūcīgas ģimenes (personas) 
statusam, par kustamo īpašumu netiek uzskatīts viens 
traktors ar jaudu līdz 82 zirgspēkiem un viena traktor-
tehnikas piekabe, ko ģimene izmanto lauksaimniecības 
produktu ražošanai ģimenes patēriņam.

Nosakot atbilstību trūcīgas ģimenes (personas) 
statusam, par nekustamo īpašumu netiek uzskatīts:

viena garāža;

ēka (būve), kuras lietošanas veids saskaņā ar 
zemesgrāmatas datiem ir dārza māja vai vasarnīca un 
kuru ģimene (persona) neizmanto kā mājokli;

ēka vai tās daļa (dzīvoklis), kas gājusi bojā stihiskā 
nelaimē (ugunsgrēkā vai plūdos), kurā nav iespējams 
pastāvīgi dzīvot, uz šīs ēkas vai tās daļas remonta laiku, 
bet ne ilgāk kā 2 (divus) gadus no stihiskās nelaimes 
brīža (ēkas vai tās daļas stāvokli un neatbilstību dzī-
vošanai apliecina ar pašvaldības būvinspektora izdotu 
atzinumu);

viens nekustamais īpašums, kas ir neapbūvēts 
zemesgabals, kura kadastrālā vērtība vai novērtējums 
kadastrā ir mazāks par EUR 3600,00;

kā patstāvīgs īpašuma objekts reģistrēta viena 
nedzīvojamā ēka (kūts, dzīvnieku novietne), kurā tiek 

turēti mājlopi ģimenes patēriņam.
Nosakot nekustamā īpašuma kadastrālo vērtību, 

informācija tiek ņemta no valsts vienotās datorizētās 
zemesgrāmatas izplatīšanas sistēmas. Strīdu gadīju-
mā ģimenei (personai) ir pienākums iesniegt kadastra 
informāciju no Valsts zemes dienesta.

Noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to 
publicēšanas laikrakstā „Kuldīgas Novada Vēstis”.

Ar šo saistošo noteikumu spēkā stāšanos spēku 
zaudē Kuldīgas novada pašvaldības saistošie notei-
kumi nr. 2011/14 „Zemes, meža un ēku novērtēšanas 
kritēriji, nosakot atbilstību trūcīgas ģimenes (personas) 
statusam Kuldīgas novadā” (apstiprināti ar Kuldīgas 
novada Domes 2011. gada 29. marta sēdes lēmumu 
(prot. nr. 4, p. 31)). 

Saistošie noteikumi nr. 2012/15 „Kustamā un nekustamā īpašuma novērtēšanas kritēriji, 
nosakot atbilstību trūcīgas ģimenes (personas) statusam Kuldīgas novadā”

Paskaidrojuma raksts
Kuldīgas novada pašvaldības 2013.gada 31.oktobra saistošajiem noteikumiem nr. 2015/15 „Grozījumi Kuldīgas novada pašvaldības saistošajos noteikumos nr. 2012/15 „Kustamā un nekustamā īpašuma novērtēšanas kritēriji, 

nosakot atbilstību trūcīgas ģimenes (personas) statusam Kuldīgas novadā„„
Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības pamatojums

Kopš 2012. gada, kad pieņemti grozījumi Kuldīgas novada pašvaldības 2012. gada 21. jūnija saistošajos noteikumos nr. 2012/15 „Kustamā un nekustamā īpašuma novēr-
tēšanas kritēriji, nosakot atbilstību trūcīgas ģimenes (personas) statusam Kuldīgas novadā” (turpmāk – saistošie noteikumi nr. 2012/15) praksē pierādījies fakts, ka dažkārt 
rodas situācijas, kad (personu) ģimeni nevar atzīt par trūcīgu tikai tāpēc, ka tai īpašumā skaitās traktors vai traktora piekabe, kas nepieciešama ģimenes rīcībā esošās zemes 
apstrādāšanai un lauksaimniecības produktu ražošanai ģimenes patēriņam, vai arī ģimenei pieder  kā atsevišķs īpašuma objekts reģistrēta nedzīvojamā telpa (kūts, dzīvnieku 
novietne), kas paredzēta mājlopu turēšanai ģimenes patēriņam. Nepieciešams precizēt nosacījumu par to, ka personas īpašumā var būt viens nekustamais īpašums, kura 
kadastrālā vērtība ir mazāka par 3600,00 euro, ja šis īpašums ir neapbūvēts zemesgabals, izslēdzot nosacījumu, ka šis īpašums var būt arī dzīvoklis vai dzīvojamā māja.

2. Īss projekta satura izklāsts Ar saistošiem noteikumiem nr. 2015/__ tiek novērsta 1. punktā izklāstītā nepilnība un papildināts kustamās un nekustamās mantas uzskaitījums, kas nav par šķērsli trūcīgas 
personas(ģimenes) statusa iegūšanai

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi 
uz pašvaldības budžetu Ietekme uz budžetu – neievērojama.

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

Nav attiecināms.

5. Informācija par administratīvajām procedūrām Nav attiecināms.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Nav notikušas.

Saistošie noteikumi nr. 2015/15 „Grozījumi Kuldīgas novada pašvaldības saistošajos noteikumos 
nr. 2012/15 „Kustamā un nekustamā īpašuma novērtēšanas kritēriji, nosakot atbilstību 

trūcīgas ģimenes (personas) statusam Kuldīgas novadā””
Izdoti saskaņā ar 30.03.2010. Ministru kabineta 

noteikumu nr. 299 „Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi 
dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu” 19. punkta 
19.4. apakšpunktu.

Izdarīt Kuldīgas novada pašvaldības saistošajos 
noteikumos nr. 2012/15 „Kustamā un nekustamā 
īpašuma novērtēšanas kritēriji, nosakot atbilstību trū-
cīgas ģimenes (personas) statusam Kuldīgas novadā” 
(apstiprināti ar Kuldīgas novada Domes 2012. gada 21. 

jūnija sēdes lēmumu (prot. nr. 8, p.1)) šādus grozījumus:
Izteikt Noteikumu 2. punktu šādā redakcijā:
„2. Nosakot atbilstību trūcīgas ģimenes (personas) 

statusam, par kustamo īpašumu netiek uzskatīts viens 
automobilis un/vai viena automašīnas piekabe vai viens 
motocikls, kurš ir ģimenes (personas) īpašumā, kā 
arī viens velosipēds, mopēds vai motorollers katram 
ģimenes loceklim.”

Papildināt Noteikumus ar 2.1 punktu šādā redakcijā:

„2.1  Nosakot atbilstību trūcīgas ģimenes (personas) 
statusam, par kustamo īpašumu netiek uzskatīts viens 
traktors ar jaudu līdz 82 zirgspēkiem un viena traktor-
tehnikas piekabe, ko ģimene izmanto lauksaimniecības 
produktu ražošanai ģimenes patēriņam.”

Izteikt Noteikumu 3.4. punktu šādā redakcijā:
„3.4. viens nekustamais īpašums, kas ir neapbūvēts 

zemesgabals, kura kadastrālā vērtība vai novērtējums 
kadastrā ir mazāks par EUR 3600,00”;

Papildināt Noteikumus ar 3.5. punktu šādā re-
dakcijā:

„3.5. kā patstāvīgs īpašuma objekts reģistrēta viena 
nedzīvojamā ēka (kūts, dzīvnieku novietne), kurā tiek 
turēti mājlopi ģimenes patēriņam.”

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

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 43. panta pirmās daļas 13. punktu un trešo daļu un Ministru ka-
bineta 2007. gada 30. oktobra noteikumu nr.735 „Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu” 18. punktu.

Izdarīt Kuldīgas novada pašvaldības saistošajos noteikumos nr. 2010/2 „Par neapbūvēta zemesgabala nomas 
maksas aprēķināšanas kārtību Kuldīgas novadā” (apstiprināti ar Kuldīgas novada Domes 2011. gada 24. februāra 
sēdes lēmumu (prot. nr. 3, p. 20), turpmāk tekstā – noteikumi, šādus grozījumus:

Papildināt  2.1, 2.2. un 2.3. punktu tekstu pēc vārda „gadā” ar vārdiem „bet ne mazāk kā 28 euro gadā”.

Izslēgt 2.1.1. un 2.1.2. apakšpunktu.
Papildināt 2.2 punktu pēc vārda „gadā” ar vārdiem „izņemot zemesgabala Ganību iela 14, Kuldīgā, kurai nomas 

maksu nosaka 3% apmērā no kadastrālās vērtības gadā”.
Izteikt 3. punktu šādā redakcijā: „3. Neapbūvēta pašvaldības zemesgabala, kurš iznomāts ar apbūves tiesībām 

vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības objektu būvniecībai un kuram noteikts zemes lietošanas mērķis – 
0801 – komercdarbības objektu apbūve, nomas maksu nosaka 5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības gadā.”

Saistošie noteikumi nr. 2015/9 „Par grozījumiem Kuldīgas novada pašvaldības saistošajos noteikumos 
nr. 2010/2 „Par neapbūvēta zemesgabala nomas maksas aprēķināšanas kārtību Kuldīgas novadā””

15. septembrī noslēgsies oficiālā 
peldsezona un darbu beigs Mār-
tiņsalas Zilā karoga pludmales 
glābšanas dienests.

Glābēji šogad darbojās Kuldīgas 
novada pašvaldības policijas paspārnē 
(agrāk – SIA „Kuldīgas komunālie 
pakalpojumi” pārziņā). Sezona bijusi 
ļoti rosīga, trīs cilvēki izglābti.

Diviem cilvēkiem, lai arī negadī-
jums noticis ārpus peldvietas teritori-
jas, palīgā steidzies pieredzējušais glā-
bējs Aivars Ansons, bet ugunskristības, 
izglābjot jaunu sievieti, pirms mēneša 
piedzīvojusi Līga Varnovska, kurai šī 
ir pirmā sezona glābšanas dienestā.

Pašvaldības policijas priekšnieks 
Rinalds Gūtpelcs norāda, ka, atlasot 
glābējus, vērtēta viņu peldēšanas 
prasme, pieredze glābšanas darbā, 
spēja ātri pieņemt lēmumus, neapjukt 
saspringtās situācijās. Visi glābēji ir 
profesionāļi, ar kvalifikāciju aplieci-
nošiem dokumentiem. Kopā dienestā 
strādā četri glābēji, pa vienam katrā 
maiņā. Maiņas dienā glābējs strādā 12 

Bilance – trīs izglābtie
stundas – no 10.00 līdz 22.00. Lai gan 
upe ir salīdzinoši mierīga un pārredza-
ma, arī peldvietas teritorija nav liela, 
apmeklētāju – gan kuldīdznieku, gan 
viesu – šosezon ir bijis daudz, tāpēc 
glābēju darbs prasījis nepārtrauktu 
koncentrēšanos. Pavasarī pabeigta 
stacijas rekonstrukcija, uzlabojot 
darba apstākļus strādājošajiem un iz-
veidojot jaunas labierīcības peldvietas 
apmeklētājiem.

Glābēja L.Varnovska ir no Saldus, 
beigusi Saldus profesionālo vidus-
skolu, iegūstot ugunsdzēsēja-glābēja 
kvalifikāciju un sertifikātu glābšanai 
uz ūdens. Līgai kādā karstā augusta 
dienā izdevās izglābt un atdzīvināt 
jaunu sievieti, kura bija pakļuvusi zem 
ūdens. Viņa stāsta, ka par glābēju ne-
viens nestrādā algas, bet gan aicināju-
ma dēļ. Līga pēc sievietes izglābšanas 
turpinājusi ar viņu sazināties, tāpēc 
zina, kā noritējusi ārstniecība un ka 
ar sievietes veselību viss esot kārtībā. 
Viņu izbrīnījis, ka jau dažas minūtes 
pēc negadījuma cilvēki atkal gājuši 
peldēties, it kā nekas nebūtu noticis.

„Ekstrēmās situācijās visi vienmēr 
zina, kā vajag darīt. Taču, kā redzams 
novērošanas kameru safilmētajā ma-
teriālā, daudzo peldvietas apmeklētāju 
vidū neatradās neviens vīrietis, kurš 
varētu palīdzēt ātrās palīdzības me-
diķei aiznest nestuves ar cietušo līdz 
mašīnai,” neizpratnē ir R.Gūtpelcs. 
Tiklīdz rodas kādas problēmas, jāsauc 
palīgā glābējs, kurš ir profesionālis 
un pratīs rīkoties atbilstoši situācijai, 
uzsver R.Gūtpelcs, iesakot pašiem uz-
ņemties glābšanu tikai tad, ja cilvēks 
zina, ko dara. Statistika, ko apkopojis 
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas 
dienests, liecinot, ka visbiežāk cilvēki 
noslīkst pa diviem – bērns un māte, 
bērns un tēvs un tamlīdzīgi. „Kad 
cilvēks slīkst, viņš cīnās pēc gaisa, 
ķeras klāt pie jebkā. Tas ir izdzīvoša-
nas instinkts. Neprofesionālu glābēju 
slīcējs noteikti paraus zem ūdens. 
Nevajag pārvērtēt savas spējas,” ie-
saka pašvaldības policijas priekšnieks.

Glābēja L.Varnovska stāsta, ka 
visbiežāk jāpieskata bērni. Rodoties 
sajūta, ka cilvēki domā – ja peldvietā 

ir glābējs, vecāki var bērnus nepieska-
tīt. Taču glābējs ir viens, peldvietas 
apmeklētāju daudz. „Katrs domājam 
par sevi, glābējs domās par jums vi-
siem,” saka R.Gūtpelcs. Daudz esot 
gadījumu, kad cilvēki neaprēķina 
savus spēkus un dodas šķērsot rumbu. 
Plienakmens, kas veido ūdenskritu-
mu, ir ass un ļoti slidens. Glābējiem 

ir nācies palīdzēt ģimenēm – parasti 
mammām vai omītēm ar bērniem, kas 
iesākuši šķērsot rumbu, bet kādā brīdī 
sapratuši, ka tālāk vairs netiek. Glābēji 
palīdz arī tad, ja kāds uz asa akmens 
sagriež kāju vai sasitas.

KRISTĪNE DUĻBINSKA, Mārketinga 
un sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja

SIGNETAS LApIņAS foto

„Gribētos, lai 
būtu vairāk tādu 

cilvēku kā Līga 
Varnovska,” saka 
Kuldīgas novada 

pašvaldības 
policijas 

priekšnieks 
Rinalds Gūtpelcs.



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

KKC pIEDāVā

SpoRTA pASāKUMI SEpTEMBRĪ

pASāKUMI pAGASToS

2015. gada 10. septembris

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

KRISTS JoNELIS, Kuldīgas patriots

S. 12.IX 17.00 RoĶĪGā MAMMA
Sv. 13.IX 16.00 2015
O. 15.IX 18.00 Ilgums 1’41
T. 16.IX 18.00 Komēdija, muzikāla drāma
C. 17.IX 17.30 12+

S. 12.IX 19.00 HITMAN: AĢENTS 47
Sv. 13.IX 18.00 2015
O. 15.IX 20.00 Ilgums 1’46
T. 16.IX 20.00 Trilleris, asa sižeta filma
C. 17.IX 19.30 12+

P. 18.IX 17.30  LABIRINTA SKRĒJĒJS: 
S. 19.IX 17.00 UGUNSKRISTĪBAS
O. 22.IX 20.00 2015, 12+
T. 23.IX 18.00 Asa sižeta filma, mistika,  
C. 24.IX 17.30 zinātniska fantastika

P. 18.IX 19.30 VĪRS No U.N.C.L.E.
S. 19.IX 19.00 2015
O. 22.IX 18.00 Ilgums 1’56
T. 23.IX 20.00 Piedzīvojumu filma
C. 24.IX 19.30 12+

Piektdien, 11. septembrī, 12.00 – Dzejas dienas Kuldīgā: 12.00 – 17.30 – Dzejas 
kvartāls 1905. gada parkā; 19.00 – Kurzemes Dzejas dienu akcija „Sirds uz perona” pie 
Kuldīgas autoostas; 20.00 –  21.45 – Dzejas dienu bezmaksas vakariņas Strautu ielas 
skvērā; 21.30 – Dzejas kino „Goldingen Knight Cinema” Pilsētas dārzā.

Sestdien, 20. septembrī, 17.00 Kuldīgas kultūras centrā – Noras Bumbieres fonds 
ielūdz uz koncertu „Esmu dzimusi Jelgavā”. Leģendārās N.Bumbieres dziesmas izpildīs 
Samanta Tīna, Sabīne Berezina, Rūta Dūduma, Katrīna Bindere, Roberto Meloni, Viktors 
Lapčenoks, Žoržs Siksna, Māra Bumbiere, Ira Krauja-Dūduma, Anna Zaiceva. Ieeja – EUR 
5, 7, 10 (KKC kasē un www.bilesuparadize.lv).

Sestdien, 3. oktobrī – Hercoga Jēkaba gadatirgus.
Trešdien, 7. oktobrī, 19.00 Kuldīgas kultūras centrā – koncerts „Vēstule meitenei”. Ar 

jaunu muzikālu projektu iepriecinās Normunds Rutulis. Izveidojies jauns duets ar dziedātāju 
Katrīnu Cīruli un zviedru mūziķi Hanu Antehedu (trio). Ieeja – EUR 6, 7, 8 (KKC kasē un 
www.bilesuparadize.lv).

Ceturtdien, 8. oktobrī, 19.00 Kuldīgas kultūras centrā – Valmieras drāmas teātra viesiz-
rāde, Alvja Lapiņa „Klaidoņa lūgšana”. Drāma 2 cēlienos. Režisors – Varis Brasla. Lomās: 
Elīna Vāne, Mārtiņš Meiers, Mārtiņš Liepa, Januss Johansons, Ivo Martinsons, Inese 
Pudža vai Ilze Lieckalniņa, Arnolds Osis, Inese Ramute, Mārtiņš Lūsis, Kārlis Freimanis.

Piektdien, 9. oktobrī, Kuldīgas kultūras centrā – Senioru veselības diena.
Sestdien, 10. oktobrī, 18.00 – Stellas Pavlovičas 40 darba gadu jubilejas koncerts.

Kuldīgā es dzīvoju visu savu mūžu 
un saucu to  par savām mājām.

Kā jau aktīvs kuldīdznieks, te 
strādāju un mācos. Mans vaļasprieks 
ir mākslinieciskais novirziens. Fo-
tografēju, gaismoju pasākumus, 
piedalos teātra studijā, tās ir manas 
sirdslietas. Man patīk bildēt, es pasauli 
redzu ar citām acīm. Un cenšos to 
kuldīdzniekiem arī parādīt, savu Kul-
dīgu no mana skatupunkta. Ne tikai 
fotografēju Kuldīgas interesantos, 
noslēpumainos stūrīšus, bet arī citas 
pilsētas, pasākumus, ēkas, to iespai-
dīgo arhitektūru, dabu. Kā arī mazas 
niecīgas detaļas (tās, kuras citi cilvēki 
nepamana un kuras liekas mazsvarī-
gas), bet es pievēršu īpašu vērību un 
varu izveidot no tām mākslu, tie ir kā 
efekti manās acīs. Bildes laikam ir tas, 
kas mani pilnībā atspoguļo. Atspoguļo 
manu dzīves skatienu. Cenšos būt 
radošs fotomākslā.

Svarīgs vaļasprieks man ir arī teāt-
ris –  Kuldīgas BJC teātra studija, kurā 
esmu, kopš sevi atceros. Kad esmu tēls 
izrādē, es pilnībā atslēdzos no ārpasau-
les, un tā ir brīnišķīga sajūta. Izrādes 
rādām gan Kuldīgā, gan citās pilsētās. 
Spēlējot teātri, esmu sācis nodarboties 
ar izrāžu un pasākumu gaismošanu. 
Tas noteikti pilnveido arī mani, dzīve 
kļūst interesantāka. 

Piedalos arī dažādos brīvprātīga-
jos darbos, kas palīdz Kuldīgai kļūt 
skaistākai, interesantākai un, protams, 
attīstīties. Piemēram, pašlaik darbojos 
Veckuldīgas logu rekonstrukcijā. Pro-
tams, tajā slēpjas arī savtīgs guvums – 
zināšanas. Bet es kā īsts Kuldīgas 
patriots to daru ar tīru sirdsapziņu! 
Iesaistos dažādos pasākumos, kuros 
palīdzu, strādāju, ieguldu sevi.

Mana motivācija ir parādīt Kuldīgu 
un tās mazo „odziņu”. Lai cilvēki no-
vērtē, KĀDĀ pilsētā dzīvojam. Kuldī-
ga ir pilsēta ar dvēseli. Katram jumta 
dakstiņam, loga rūtij, ielas bruģim, 
krācošajai Ventas rumbai, senlaicīgai 
un sajūtu pilnai arhitektūrai, cilvēka 
smaidam ir īpaša nozīme. Mēs katrs 
veidojam savu pilsētu, un tādi, kādi 
esam, ir arī mūsu Kuldīga. Es Kuldīgā 
redzu skaistas dabas ainavas un sajūtu 
mājīgumu, siltumu. Man ļoti patīk 
pilsēta visos četros gadalaikos – katrs 
ir īpašs un neatkārtojami skaists.

Mums pieder tik daudz, jo esam 
Kuldīgas iedzīvotāji. Mēs esam šeit 
dzimuši, smējušies, raudājuši – šī ir 
mūsu zeme, mūsu Kuldīga!

Zinu, ka esmu īsts Kuldīgas pat-
riots, jo nekad nenodotu, nepamestu 
šo pilsētu. Esmu atbildīgs par savu 
Kuldīgu. Manuprāt, katrā pilsētas ie-
dzīvotājā ir sajūta, ka viņš ir atbildīgs 
par Kuldīgu. 

Novēlu mums visiem kopā veidot 
pilsētu un lepoties ar to, ka esam kul-
dīdznieki un dzīvojam visskaistākajā 
Latvijas pilsētā – Kuldīgā. 

Stāsts par mani 
un manu pilsētu 

Kuldīgu

12.IX 10.00 50. starptautiskais turnīrs volejbolā „Kurzemes kauss”; 
  KNSS sporta bāzes, Kuldīga
13.IX 9.00 50. starptautiskais turnīrs volejbolā „Kurzemes kauss”; 
  KNSS sporta bāzes, Kuldīga
15.IX 10.00 Kuldīgas novada atklātās skolēnu sacensības vieglatlētikā; 
  Ēdoles pamatskola
16.IX 17.30 27. skriešanas seriāls „Kuldīgas apļi 2015”, 7. kārta; 
  Krauļu priedes, Kuldīga
18.IX 13.00 Kuldīgas NSS 51. ceļojošā komandu kausa izcīņa šahā; 
  KNSS šaha klubs, Liepājas iela 14, Kuldīga
19.IX 10.00 Kuldīgas NSS 51. ceļojošā komandu kausa izcīņa šahā; 
  KNSS šaha klubs, Liepājas iela 14, Kuldīga
19.IX 11.00 Kurzemes kauss 2015 futbolā U-12 grupā; 
  A.Grundmaņa stadions, Īsā iela  4, Kuldīga
22.IX 10.00 Kuldīgas novada atklātās skolēnu sacensības riteņbraukšanā; 
  Krauļu priedes, Kuldīga
23.IX 16.00 Orientēšanās seriāls „Taciņas 2015”, 16. kārta; Īvande
25.IX 10.00 Olimpiskā diena; KNSS manēža, Dzirnavu iela 13, Kuldīga
26.IX 10.00 „Kuldīgas kauss” volejbolā vīriešiem un sievietēm; 
  KNSS halle, Piltenes iela 25, Kuldīga

Mašīntalka Padurē
Sestdien, 12. septembrī, 15.00 pie Padures muižas klēts notiks pasākums 

„Jautrā mašīntalka Padurē” ar gadatirgu, izstādēm, koncertiem, radošajām 
darbnīcām un iespēju redzēt, kā darbojas īsta kuļmašīna. Pasākuma savie-
sīgajā daļā apmeklētājus cienās ar talkas zupu. 

Būs apskatāma arī Padures klēts un tajā iekārtotā ekspozīcija par pagasta 
vēsturi.

Tirgus piektdienās vairs nestrādā
No 1. septembra Kuldīgas pārtikas tirgus, 

Aizputes ielā 2A, piektdienās vairs nestrādā, 
informē SIA „Kuldīgas komunālie pakalpojumi” 
tirgus apsaimniekošanas daļas vadītāja Natālija 
Freimane.

Tagad pārtikas tirgus darba laiks būs otrdie-
nās, ceturtdienās un sestdienās no plkst. 7.00 līdz 

14.00, piektdienās tas katru gadu darbojas no maija līdz augusta beigām.
Laipni aicināti pircēji un tirgotāji!

ĒDoLĒ
17. septembrī 18.00 Dzirnavu dārzā – Dzejas 

dienas Aspazijas un Raiņa jubilejas gada no-
skaņās, kā arī Krišjāņa Valdemāra 190. atceres 
gadadienas atzīmēšana. 

No 14. līdz 17. septembrim Dzirnavu dārzā  
visi aicināti iesaistīties kopīgas rudens ziedu 
upes veidošanā.

26. septembrī 20.00 kultūras namā – paš-
darbnieku sezonas atklāšanas ballīte.

GUDENIEKoS
Visu septembri kultūras namā skatāma Intas 

Rozenbahas izstāde „Zeme un jūra”.
12. septembrī 14.00 kultūras namā tiks 

svinēta etnogrāfiskā ansambļa „Gudenieku suiti” 
50 gadu jubileja. 

KABILĒ
11. septembrī pie saieta nama „Sencis” – 

tradicionālā rudens ražas un ziedu izstāde. Visas 
dienas garumā nāc izveido savu kompozīciju, 
ziedu vai dārzeņu dekoru par prieku sev un 
ceļiniekiem, kas dodas cauri mūsu pagastam.

19. septembrī 15.00 laukumā pie biblio-
tēkas – vakara rudens tirgus. Tirgotājiem pie-
teikšanās pie Agneses (tālr. 25618976). Tirgus 
laikā  loterija  „Nogaršo manu našķi burciņā!”. 
Noteikumi: jāsagatavo velte skaisti noformētā 
burciņā, jānes uz tirgu un jānodod kultūras nama 
vadītājai. Pretī saņemsiet loterijas biļeti, tad 
jāgaida izloze tirgus laikā.

KURMāLĒ
Septembrī pagasta izstāžu zālē –  Skaidrītes 

Vjaksas fotomirkļi.
26. septembrī 19.00 pagasta pasākumu 

zālē – Dzejas dienas ,,Spīd naktī vientuļa zvaig-
zne”. Dzejas un mūzikas kompozīciju, kas veltīta 
Rainim un Aspazijai, izpildīs amatierteātris un 
sieviešu vokālais ansamblis. Ieeja brīva.

29. septembrī 14.00 „Pagastmājas” pagal-
mā – „Miķeļtirgus jampadracis”. Piedalās Vilgāles 
pamatskolas skolēni.

LAIDoS
Līdz 30. septembrim Sermītes bibliotēkā – 

literatūras izstāde, veltīta Raiņa daiļradei.
11. septembrī 9.30 Sermītes bibliotēkā – 

Dzejas dienu pasākums bērnudārza audzēkņiem.
pADURĒ
12. septembrī no 15.00 „Jautrā mašīntalka 

Padurē” ar rudens gadatirgu, izstādēm un dažā-
dām atrakcijām.

Līdz 30. septembrim Padures pagasta bib-
liotēkā – Eduarda Skabja fotoizstāde „Mākoņu 
atlants un citas fotogrāfijas”.

Padures pagastā aktīvu kultūras dzīvi atsāks 
pašdarbības kolektīvi, kuri gaida jaunus dalībnie-
kus: aušanas pulciņš: otrdienās 18.00 – 20.00; 
sporta deju hobijklase: otrdienās, ceturtdienās 
18.30 – 20.00; Padures pagasta ansamblis visās 
balsu grupās, trešdienās 18.00; senioru ansamblis 
ceturtdienās 16.00; bērnu tautisko deju kolektīvs, 
informācija un pieteikšanās pa tālr. 22306381; 
pieaugušo tautisko deju kolektīvs – informācija 
un pieteikšanās pa tālr. 22306381; floristikas 
pulciņš – pieteikšanās e-pastā: visock@inbox.lv.

25. septembrī, ap tumsas laiku (laiks tiks 
precizēts) – 7. reizi notiks nakts orientēšanās 
„Naktskrekls 2015”. Būs jauna pasākumu vieta, 
noslēpumiem un notikumiem bagāta rudens 
nakts ar kontrolpunktiem, ugunskuru, zupu un 
izklaidi ar sportiskiem elementiem.

pELČoS
13. septembrī 13.00 tautas namā – Tēvu 

dienai veltīts tautas grupas „Tālbraucēji” kon-
certs. Ieeja brīva.

20. septembrī 13.00 tautas manā – intelektu-
ālā spēle „Es mīlu Tevi – Pelči”. Jautājumi tikai un 

vienīgi par Pelču pagastu. Piedalās 2 komandas. 
Aicināti skatītāji un līdzjutēji. Ieeja brīva.

26. septembrī 11.00 Pelču pils parkā – va-
saras lasīšanas maratona noslēgums bērniem.

30. septembrī 17.00 – jauns spāņu valodas 
kurss iesācējiem. Aicināti visi interesenti. 

No oktobra piektdienu vakaros – spāņu 
valodas kursi dalībniekiem ar priekšzināšanām.

Aicinām jaunus dalībniekus JVA „Avots” 
sastāvā. Mēģinājumi notiek otrdienās 18.30 
tautas namā. Vadītāja Jana Paipa. Informācija 
pie tautas nama vadītājas Edītes Krasnopas, 
tālr. 26354396.

8. oktobrī 18.00 darbu atsāks bērnu un 
jauniešu sporta deju kolektīvs. Aicināti jauni 
dalībnieki. Vadītāja Dita Ņuņēvica. Informācija 
pie tautas nama vadītājas Edītes Krasnopas, 
tālr. 26354396.

RENDā
Līdz 30. septembrim bibliotēkā – Līvijas 

Bružes gleznu izstāde.
Sākot jauno sezonu, Rendas kultūras nams 

aicina jaunus dalībniekus deju kolektīvā, amatier-
teātrī un vokālajos ansambļos. Sīkāka informācija 
pa tālr. 26181470.

Līdz 30. oktobrim kultūras namā – sagaidot 
Latvijas simtgadi, tiek organizēts fotokonkurss 
„Mājas Rendas pagastā”. Sīkāka informācija pa 
tālr. 26181470.

RUMBā
Septembrī Mežvaldes pagasta pārvaldes 

nama zālē – Mārītes Dupates gleznu izstāde.
12. septembrī 12.00 Mežvaldē, pagasta 

pārvaldes nama zālē – minigolfs.
15. septembrī 19.00 „Bukaišos” – zoles 

vakars.
16. septembrī 14.15 „Bukaišos” – kulinārijas 

pasākums „Gardēži”.

23. septembrī 16.00 „Bukaišos” – atsākas 
„Radošā darbnīca”.

SNĒpELĒ
18. septembrī 15.00 kultūras namā – darbu 

atsāks praktisko nodarbību cikla dalībnieki, 
6. nodarbība – „Ziedi, ziedi, ziedi…”.

Snēpelnieki, kā arī kaimiņu pagastu ļaudis, 
kuriem patīk dziedāt, aicināti pieteikties ikgadē-
jam dziesmu koncertam „Dziedam Snēpelē!”. 
Koncerts notiks 3. oktobrī. Dalībniekus lūdzam 
pieteikties līdz 30. septembrim, tālr. 27843792.

10. septembrī 10.00 bibliotēkā – Dzejas 
dienu pasākums Vilgāles pamatskolas Snēpeles 
filiāles sagatavošanas grupas bērniem.

Septembrī bibliotēkā – Raiņa daiļradei veltīta 
literatūras izstāde. 

TURLAVā
Septembrī bibliotēkā – Ināras Zeltītes rokdar-

bu izstāde „Ne pliks, ne apģērbts”; PII „Lāčuks” 
radošo darbu izstāde „Kukainīši ziedos dūc”; bēr-
ni, jaunieši un vecāki aicināti iesaistīties lasīšanas 
veicināšanas programmā „Bērnu, jauniešu un 
vecāku žūrija”, izlasot un vērtējot līdz decembra 
beigām 6 grāmatas.

25. septembrī 14.00 Dižgaiļu parka estrādē – 
„Miķeļdienas tirgus”  (aicināti pirkt un pārdot gribē-
tāji, pieteikties pie k/n vadītājas, tālr. 28614939 
vai 26263960).

VāRMĒ
Līdz 29. septembrim bibliotēkā – Dzintara 

Lejas fotoizstāde „Gudenieku suiti”.
19. septembrī 10.00 estrādē „Liepu birzs” – 

rudens gadatirgus. Aicināti visi tirgotāji un pirkt 
gribētāji. Piedalīsies amatierteātris „Es un Tu” un 
kapela „Spēlmaņi”.

23. septembrī 15.00 Vārmes JIC –  kino. 
Animācijas filma visai ģimenei „Ups! Kuģis pa-
zudis…” Ieeja – EUR 1.


