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šajā numurā

Vecpilsētas iedzīvotāji 
var sakopt logus
> 2. lpp.

Klāt Muzeju 
nakts 
> 7. lpp.

Programma 
„Velodiena Kuldīgā” 
> 5. lpp.

aLEKSanDrS 
LanGE, 
Kuldīgas 
novada Domes 
priekšsēdētājas 
vietnieks

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

10. maijā vairāk nekā 2200 
dalībnieku no Latvijas, Lietuvas 
un Igaunijas piedalījās pašmāju 
lielākajā riteņbraukšanas sacen-
sību seriāla SEB MTB maratona 
otrajā posmā. 

Uzvaru „Skandi motors” distancē 
izcīnīja „Rietumu-Delfin” vienī-
bas Latvijas riteņbraucējs Andris 
Vosekalns, bet starp dāmām ātrākā 
bija viņa komandas biedrene Lelde 
Ardava. „Virši–A” braucienā ātrākie 
bija Krišjānis Jansons Ratiniks un 
Lāsma Ozola.

Posma rīkotāji dalībniekiem bija 
sagatavojuši aizraujošas un inte-
resantas trases, kuras sarežģītākas 
padarīja dubļi. Vismaz vienu reizi 
tika šķērsota upe, un netrūka arī 
meža un zemes ceļu, taciņu, kāpumu 
un nobraucienu.

„Skandi motors” braucēji pieva-
rēja 63 km garu distanci, kas tika ie-
rīkota divos apļos. Jau trases pirmajā 
daļā iezīmējās galvenie favorīti. 
Priekšā aktīvi brauca „Rietumu- 
Delfin” komandas riteņbraucēji – 
A.Vosekalns, Pēters Prūss, Dmitrijs 
Sorokins. Tāpat līderu pulkā jau 
trases otrajā pusē bija arī Oskars 
Muižnieks un Rihards Bartuševics 
(„Sportlife Cycling team”), Raivis 
Zīmelis („MySport”) un Uldis Ālītis 
(„Rietumu-Delfin”). Tuvojoties fini-
šam, dubļainajā trasē līderpozīcijas 
stabili ieguva divi „Rietumu-Delfin” 
vienības pārstāvji – A.Vosekalns un 
P.Prūss. Uzvarētājs trasē pavadīja 
2 stundas 9 minūtes un 14 sekundes. 
Tāds pats laiks arī P.Prūsam, kamēr 
trešo vietu izcīnīja D.Sorokins, sa-
vam komandas biedram un posma 
uzvarētājam zaudējot 49 sekundes. 
A.Vosekalns pēc izcīnītās uzvaras: 
„Trase bija ļoti interesanta, netrūka 
dubļainu vietu, patika arī brauciens 
pāri upei. Esmu gandarīts par pa-
veikto!” „Skandi motors” M-50 
grupā labus rezultātus uzrādīja arī 
kuldīdznieks Aigars Zvingulis, ie-
gūstot 4. vietu, savukārt M-40 grupā 
10. vietā –  Ģirts Vēvers. Elites gru-
pā 19. vieta kuldīdzniekam Naurim 
Inovskim, bet starp jauniešiem M-18 
grupā 5. vieta – Mārcim Kalniņam.

Sieviešu absolūtajā vērtējumā 
otro posmu pēc kārtas triumfēja 
„Rietumu-Delfin” komandas velo-
braucēja L.Ardava. Viņa par vairāk 
nekā piecām minūtēm apsteidza „eb-
ike Machine” riteņbraucēju Katrīnu 
Jaunslavieti. Bet trešajā vietā finišu 
šķērsoja „Sportlife” pārstāve Ingrīda 
Šmite.

Komandu vērtējumā arī šoreiz 
uzvarēja „Rietumu-Delfin”. Kopvēr-
tējuma līderi absolūtajos vērtējumos 
pēc otrā posma ir A.Vosekalns un 
L.Ardava.

„Virši–A” braucienā 38 km 
distancē viss izšķīrās finišā, kur 
„Gandrs – Merida” pārstāvis K. Jan-
sons Ratiniks par vienu sekundi 
pārspēja „Volkswagen Veloprofs.

Spraigi aizrit SEB MTB maratons

lv” velosportistu Nauri Zviedri. Sīvā 
cīņā, apsteidzot pirmā posma uzva-
rētāju Gintu Jakovelu, trešo vietu 
izrāva pagājušās sezonas vicečem-
pions Jānis Bērziņš („Sportlife”). 
Par kopvērtējuma līderi pēc otrā 
posma kļuva K.Jansons Ratiniks. 
Sieviešu vērtējumā uzvarēja L.Ozo-
la no „Patria” komandas, aiz sevis 
atstājot smiltenieti Rūtu Brakovsku 
un Viktoriju Loiko („RRS/ Boo-
king” group). M-16 grupā ievērības 
cienīgs bija kuldīdznieka Kristapa 
Pelčera rezultāts – 3. vieta, bet Arno 
Ķikuram – 6. vieta.

Lieliskā gaisotnē otrais posms 

aizritēja arī „Mammadaba” ve-
selības distances veicējiem, kurā 
kuldīdznieks Anrijs Rancāns starp 
80 konkurentiem ieguva 10. vietu. 
Topošie čempioni sacentās bērnu 

„Virši–a” distances startā ar 
1302. numuru kuldīdznieks 
uldis Ķikurs.

63 km garo „Skandi motors” distanci visātrāk pievarēja „rietumu-Delfin” 
komandas riteņbraucējs andris Vosekalns.

Vērienīgajā SEB mTB velomaratonā vienkopus pulcējās vairāk nekā 2000 sacensību dalībnieku.

braucienā „Herkuless”.
TOmS marKSS, Igo japiņa 
sporta aģentūras pārstāvis
ZIGISmunDa ZāLmaŅa un 
jEĻIZaBETaS IĻjInaS foto

Pavasara plaukumā, maija sāku-
mā mūsu valstī norisinājušies noti-
kumi, kas liek atcerēties atjaunotās 
Latvijas vēsturi.

Tie ir atmodas gadi mūsu Dzimtenei, 
kad tika pieņemta 1990. gada 4. maija 
neatkarības deklarācija. Tā brīža tautas 
pacēlums un vairāku apstākļu sakritība 
ļāva sākt neatkarīgās Latvijas ceļu pēc 
50 gadu okupācijas. Esot 4. maija pa-
sākumos Rīgā, tiekoties ar kolēģiem, 
bija aizkustinoši brīži un svētku izjūta. 
Protams, jāsaka liels paldies par atbalstu 
pirms 25 gadiem mūsu novada iedzīvo-
tājiem, kas piedalījās, bija gatavi celties 
un krist par neatkarības atjaunošanu 
Latvijā. Aprīļa beigās novada skolās 
tikos ar jauniešiem un runāju par šiem 
notikumiem. Redzēju, ka viņiem ir ļoti 
liela interese par savas valsts vēsturi un 
gatavība iesaistīties Latvijas izaugsmē. 
Tas priecē un rada pārliecību, ka izaugs 
paaudze, kas gatava mācīties, dzīvot un 
strādāt. Jauku pasākumu bija noorga-
nizējis Kuldīgas novada muzejs, kurā 
tikās tā laika Latvijas Tautas frontes 
dalībnieki, interesenti, vēsturnieki. 

Noslēgušās iedzīvotāju sapulces 
novada pagastos. Visur tās pēdējos 
gados sākās ar nelielu īsfilmu par 
svarīgākajiem notikumiem iepriek-
šējā gadā. Paldies Skrundas televī-
zijai par notikumu atspoguļošanu 
un interesantiem sižetiem. Paldies 
visiem, kas bija ieradušies un ak-
tīvi diskutēja par sava pagasta un 
novada attīstību. Bija redzams, 
ka iedzīvotājiem rūp ne tikai sava 
sēta un pievedceļi, bet arī pagasta 
izaugsme un attīstība. Daudzviet 
iedzīvotāji atzinīgi novērtējuši sava 
pagasta darbinieku ieinteresētību un 
paveikto. Ar to gribu teikt, ka svarīgs 
ir ne tikai pagasta vadītāja veikums, 
bet liels paldies par padarīto gan 
kultūras darbiniekiem, bibliotekā-
riem, sociālajiem darbiniekiem un 
ikvienam, kurš savā pagastā rūpējas 
par interesantu dzīvi un sakoptu vidi. 

Šopavasar zivju lidošanai Ventas 
rumbā bija ideāli apstākļi. Varam teikt, 
ka festivāla un tūrisma sezonas atklāša-
na bija izdevusies. Daudzi satiktie bija 
pārsteigti par kuplo dalībnieku skaitu un 
vērtēja tos kā mazos Pilsētas svētkus. 
Paldies organizatoriem un apkalpojo-
šajām organizācijām, kas nodrošināja 
patīkamu atpūtu un kārtību. Protams, 
kā parasti, neesam spējuši apmierināt 
visu iedzīvotāju vēlmes. Sūdzības 
saņemtas no Pārventas un vecpilsētas 
iedzīvotājiem par zināmu izolēšanu un 
transporta problēmām. Šos jautājumus 
analizē svētku organizatori, pašvaldības 
policija, sporta skola, lai, organizējot 
nākamos pasākumus, pēc iespējas 
mazāk radītu problēmas iedzīvotājiem. 
Aicinu uz sapratni, jo uzskatu, ka svētki 
nav tikai tūristiem un viesiem, bet atpū-
tai un jaukiem brīžiem arī mūsu novada 
iedzīvotājiem.

Priecē Latvijas 
un savas vietas 

patriotisms 
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Kuldīgas restaurācijas centrs arī šogad 
aicina Kuldīgas vecpilsētas ēku un dzīvokļu 
iedzīvotājus, īpašniekus un apsaimniekotā-
jus sakārtot sava nama logus.

Interesenti laipni lūgti līdz 29. maijam ie-
priekš pieteikties Kuldīgas restaurācijas centrā 
Pils ielā 5 (iepretim muzejam) darba laikā vai 
zvanīt restauratoram Jānim Mertenam pa tālruni 
29604434.

29. maijā 15.00 restaurācijas centrā tiem 
iedzīvotājiem, kuri iepriekš būs pieteikušies, 
tiks rīkots praktisks pasākums „Logu regulārā 
apkope”, kurā varēs noslēgt sadarbības līgumu. 
Centra restauratori stāstīs un praktiski rādīs, kā 
un cik bieži jāveic logu rāmju apkope. Restau-
rators J.Mertens runās par krāsu toņu izvēli, 
krāsām, kuras būtu jālieto, lai logi ilgāk kalpotu. 
Iedzīvotāji paši varēs apgūt logu ieķitēšanu, jo 
vēsturiski Kuldīgā stikli nav bijuši stiprināti ar 
līstēm, šis vecpilsētai neatbilstošais paradums 
ieviests padomju laikos. Praktisko darbu veik-
šanā iedzīvotājiem palīdzēs centra amatnieki. 

Kuldīgas novada pašvaldība pasākumu at-
balsta, piedāvājot bez maksas izmantot darbam 
nepieciešamos instrumentus, lineļļu rāmju 
gruntēšanai, ķiti un krāsu. Tādējādi šī būs iespēja 
iedzīvotājiem bez maksas, izmantojot tikai laiku 
un darbu, sakārtot sava nama logus. 

ILZE ZarIŅa, 
Kuldīgas restaurācijas centra vadītāja

EDuarDa DamBErGa foto

Sākusies rekonstrukcija Pils ie-
las galā, Pilsētas dārza teritorijā, 
pēc kuras saskaņā ar Transporta 
komisijas lēmumu iela vairs 
nebūs caurbraucama.

Projekta „Kuldīgas Pilsētas dārza 
infrastruktūras izveide Pils iela, Pil-
sētas dārzs, zaļā zona aiz „Vulkāna”, 
Rumbas iela, Kalna iela 19, Vimbu, 
Dīķu iela, Pils iela 5, teritorijas 
labiekārtošana un seguma darbi 
3-2 kārta” ietvaros tiks sakārtota Pils 
iela un dzelzsbetona caurteka, caur 
kuru tiek novadīts ūdens no Pilsētas 
dārza dīķa uz Ventu, kā arī nostipri-
nās daļu no Ventas krasta nogāzes.

Būvdarbus veic SIA „AB Būv-

niecība”. Atbildīgais būvdarbu 
vadītājs ir Agris Liepiņš. Risi-
nājumus minētajam projektam 
izstrādājis un autoruzraudzību ob-
jektā veiks SIA „Diānas Zalānes 
projektu birojs”, bet būvuzraudzī-
bu – SIA „SNB projekti” norīkotais 
būvuzraugs Jānis Barons.

K o p ē j ā  p r o j e k t a  c e n a  i r 
EUR 33 528,44, neskaitot PVN. 
Darbus plānots pabeigt līdz 1. jū-
lijam. 

Jau iepriekš atvainojamies pilsē-
tas iedzīvotājiem par sagādātajām 
neērtībām.

uĢIS CEPurĪTIS, 
projektu speciālists

SIGnETaS rEImanES foto

Kuldīgas novada Dome aprīļa 
sēdē izskatīja jautājumu par 
mācību procesa organizēšanu 
Kuldīgas pamatskolas Basu 
filiālē 2015./2016. mācību gadā 
un nolēma nākamajā mācību 
gadā atvērt 1. un 2. klasi (katrā 1 
izglītojamais).

Pedagogu likmes nodrošināšanai 
finansējums tiks piešķirts no pašval-
dības budžeta.

Tāpat, lai kvalitatīvi sagatavotu 
audzēkņus eksāmeniem, Dome 
atļāva no 2015. gada 1. septembra 
neapvienot 9. klasi (5 izglītojamie).

„Pašvaldības motivācija, nodro-
šinot Basu filiāles darbu, ir sniegt 

iespēju tieši mazākajiem bērniem 
mācīties skolā tuvāk viņu dzīves-
vietai,” jautājuma izskatīšanas laikā 
sacīja Kuldīgas novada Domes 
priekšsēdētāja Inga Bērziņa, uz-
sverot, ka nevar piekrist Kuldīgas 
pamatskolas priekšlikumam nāka-
majā mācību gadā Basu filiālē 1.  un 
2. klasi neatvērt.

Gudenieku pagasta vadītājas 
Dainas Bērendes viedoklis ir līdzīgs: 
„Ir jauki, ja pašiem mazākajiem ir 
dota iespēja turpināt mācības skolā, 
pie kuras tie jau ir pieraduši. 1. un 2. 
klases bērniņi šeit apmeklēja nodar-
bības arī 5 un 6 gadu vecumā, tāpēc 
skolas vide tiem jau kļuvusi mīļa. 

Lai bērnus izvadātu uz kādu skolu 
pilsētā, jāveic vismaz 18 kilometru 
liels attālums. Tas ir sarežģīts un 
dārgs process.”

Saskaņā ar prognozi no 2015. 
gada 1. septembra Basu filiālē no 1. 
līdz  9. klasei mācīsies 36 audzēkņi. 
Skolā turpinās darboties internāts.  

Kuldīgas pamatskolas Basu filiā-
le izvietota vēsturiskajā Biržu muižā 
18 km attālumā no Kuldīgas. Skola 
ir suitu kultūrtelpas sastāvdaļa, tajā 
darbojas folkloras ansamblis „Krē-
tainie suiti”.

KrISTĪnE DuĻBInSKa, 
mārketinga un sabiedrisko attiecību 

nodaļas vadītāja

Izīrē dzīvokļus Ozolos
SIA „Kuldīgas komunālie pakalpojumi” steidzami izīrē vai piedāvā 

iegādāties īpašumā dzīvokļus piecstāvu ēkā „Plēderi”, Rendas pagas-
ta Ozolos. Ēkā ir 36 dzīvokļi – vienistabas, divistabu un trīsistabu. 
Attālums no Kuldīgas līdz Rendai – 18 kilometri. Ja vēlaties par 
simbolisku samaksu iegādāties vai īrēt dzīvokli šajā īpašumā, rakstiet 
mums e-pastā: kkp@kuldiga.lv vai zvaniet 63321965.

Vecpilsētas iedzīvotājus aicina 
sakārtot logus

Pils iela nebūs 
caurbraucama

Pils ielas galā notiek rekonstrukcija, pēc kuras iela braukšanai cauri būs slēgta.

Kuldīgas pamatskolas Basu 
filiālē lemts atvērt 1. un 2. klasi

Noslēgusies pašvaldības organizētā iedzī-
votāju iniciatīvu konkursa „Darīsim paši” 
projektu pieņemšana.

Pieteikumus projektu konkursam novada 
iedzīvotāju grupas un biedrības varēja iesniegt 
līdz 7. aprīlim. Darītgribētāju skaits ar katru gadu 
pieaug – šogad saņemti 83 projekti. Pieteikumi 
iesniegti no visiem novada pagastiem.

Pārsteigumu žūrijas komisijai sagādāja Turlavas 
pagasta iedzīvotāju aktivitāte – iesniegti 7 pieteikumi. 
No Kuldīgas pilsētas aktīvistiem saņemti 36 projekti. 
Iesniegto projektu idejas ir dažādas – ēku sakopšana, 
teritoriju labiekārtošana, pludmaļu izveidošana, tērpu 
darināšana, kapsētu žogu salabošana, bērnu rotaļu 
un sporta laukumu izveidošana, kultūrvēsturiskā 
mantojuma saglabāšana Kuldīgas vecpilsētā u.c. 
Tā kā pieteikumu šogad krietni daudz, bet atbalstīta 
tiks puse (40 projekti), žūrija īpaši rūpīgi vērtēs, lai 
projekts tiešām atbilst būtībai darīsim paši.

Žūrijas komisijas priekšsēdētājs ir Aleksandrs 
Lange, komisijas locekļi: projekta vadītāja Evita 
Pētersone, būvuzņēmējs Dainis Šēlis, Kuldīgas 
Centra vidusskolas direktores vietniece Indra Iveta 
Gaile, Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības cen-
tra Kuldīgas nodaļas vadītāja Daiga Mellere, sporta 
un deju pedagogs Arvis Sprude un kā pieaicinātā –  
laikraksta „Kurzemnieks” žurnāliste Iveta Grīniņa.

Līdz maija beigām žūrija iecerējusi apmeklēt 
visus konkursam pieteiktos projektus, lai jūnija 
sākumā pieņemtu lēmumu, kurus no tiem atbalstīt. 

EVITaS PĒTErSOnES, 
„Darīsim paši” vadītājas teksts un foto

„Darīsim paši 2015”

Kuldīgas pilsētā iniciatīvu konkursā „Darīsim paši” iedzīvotāji 
visvairāk vēlas sakopt koplietošanas kāpņu telpas un labiekārtot 

apkārtni.

Nāc mācīties mūsdienīgā, 
radošā un dinamiskā vidē – 

V.Plūdoņa Kuldīgas ģimnāzijā!
Uzņemšana:

• 7. klasē – 2015. gada 1.un 2. jūnijā no plkst. 9.30 līdz 13.30 
 1. stāva 1. kabinetā;

• 10. klasē –  2015. gada 15. un 16. jūnijā no plkst. 9.30 līdz 13.30 
 1. stāva 1. kabinetā.

Par dokumentu iesniegšanu skatīties ģimnāzijas mājaslapā – 
www.vpg.kuldiga.lv.

Uzņemšanas komisijas tālrunis – 27020675.

26. maijā, otrdien, plkst. 16.00

iestājeksāmens 

Kuldīgas mākslas skolā, 
Pētera ielā 5,

bērniem no 8 gadu vecuma.

Līdzi jānem A3 papīrs, guaša krāsas, zīmulis, otas, 
dzimšanas apliecības kopija, vecāki.

Tālrunis informācijai 27020568.
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Zemes noma
Iznomāja fiziskām personām: zemesgabalu ar nosaukumu „Pekši” Tur-

lavas pagastā, zemesgabala daļu „Lazdenieki” Kurmāles pagastā, 6,30 ha 
lauksaimniecības zemi „No Kalnozoliem” un zemesgabalus īpašumā „Rīti”, 
Gudenieku pagastā. 

Slēdza zemes nomas līgumu ar SIA „Kalve Kandavā” par zemesgabala 
daļu Planīcas ielā 55F, Kuldīgā, stāvlaukuma ierīkošanai un uzturēšanai.

Slēdza nomas līgumu ar fizisku personu par zemesgabala Sakņu ielā 
1, Kuldīgā, iznomāšanu līdz brīdim, kad Kuldīgas novada pašvaldībā tiks 
iesniegts tiesas spriedums par iepriekšminēto ēku piederību.

Iznomāja fiziskām personām: 1016 m2 zemesgabalu Sakņu ielā 9, 
Kuldīgā, uz 2 gadiem; divas zemesgabala daļas „Palīgsaimniecībās” Lai-
du pagastā, zemesgabalu „Lielkalni 1”, Turlavas pagastā, zemesgabalu 
„Pīlādžkalni” Gudenieku pagastā.

 Nodeva īpašumā bez atlīdzības daudzdzīvokļu mājas „Krāces”, 
Rumbas pagastā, dzīvoklim nr. 3 piekrītošās domājamās daļas no ēkai 
piesaistītā zemesgabala.

Slēdza nomas līgumu par zemesgabala Celtniecības ielā 5, Kuldīgā, 
iznomāšanu līdz 2019. gada 25. februārim.

Precizē zemes platības
Precizēja platības Kuldīgas novada pašvaldībai piekrītošajām zemes 

vienībām: Ēdoles pagastā (3 īpašumiem), Gudenieku pagastā (2 īpašumiem),
Īvandes pagastā (2 īpašumiem), Kabiles pagastā (20 īpašumiem), 

Kurmāles pagastā (8 īpašumiem), Laidu pagastā (5 īpašumiem), Padures 
pagastā (2 īpašumiem),

Pelču pagastā (3 īpašumiem), Rendas pagastā (1 īpašumam), Rum-
bas pagastā (54 īpašumiem), Snēpeles pagastā (3 īpašumiem), Turlavas 
pagastā (36 īpašumiem), Vārmes pagastā (1 īpašumam).

Noteica, ka Kuldīgas novada pašvaldībai piekrīt, pieder un ierakstā-
mas zemesgrāmatā uz Kuldīgas novada pašvaldības vārda pašvaldības 
autonomo funkciju veikšanai nepieciešamās zemes vienības Rumbas 
pagastā –  Silarāju kapi, Straģu kapi, Upatnieku kapi. Zemes vienībai 
Silarāju kapi precizēt platību – 0,12 ha.

Noteica, ka apbūvēts zemesgabals „Šķiņķi”, neapbūvēts zemesgabals 
„Veldze 178”, Rumbas pagastā, un neapbūvēti zemesgabali „Madaras”, 
Turlavas pagastā, piekrīt Kuldīgas novada pašvaldībai. Uzdeva pagastu 
pārvaldēm reģistrēt zemesgabalus uz pašvaldības vārda zemesgrāmatā.

Noteica, ka Kuldīgas novada pašvaldībai piekrīt, pieder un ierakstā-
mas zemesgrāmatā uz Kuldīgas novada pašvaldības vārda pašvaldības 
autonomo funkciju veikšanai nepieciešamās zemes vienības –  „Pagasts”, 
Turlavas pagastā, un zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 6284 006 
0581 (1,03 ha) Rumbas pagastā.

Uzdeva pagastu pārvaldēm reģistrēt zemesgabalus uz pašvaldības 
vārda zemesgrāmatā.

Noteica, ka  ½ domājamā daļa no apbūvēta zemesgabala Darba iela 3, 
Kuldīgā, piekrīt Kuldīgas novada pašvaldībai. Uzdeva Nekustamo īpašumu 
nodaļai reģistrēt zemesgabala daļu uz pašvaldības vārda zemesgrāmatā.

Gatavos atsavināšanai
Gatavos atsavināšanai pašvaldībai piederošo dzīvokli „Liepas”-16, 

Ēdolē.
Uzdeva Pelču pagasta pārvaldei slēgt nomas līgumu uz 5 gadiem par 

zemesgabalu Ķiršu ielā 32, Ābelē, un Nekustamo īpašumu nodaļai saga-
tavot dokumentus pašvaldības zemes īpašuma atsavināšanai.

Atsavinās Kuldīgas novada pašvaldības dzīvokļa īpašumu Maņģenes 
ielā 10-31, Mežvaldē, Rumbas pagastā, piedāvājot to pirkt dzīvokļa īrniecei.

Atsavinās pašvaldības nekustamos īpašumus – apbūvētu zemesgabalu 
„Upmaļi”, Padures pagastā, un apbūvētu zemesgabalu Vienības ielā 68, 
Kuldīgā, piedāvājot tos pirkt būvju īpašniecēm.

apstiprina pārskatus un nolikumus
Apstiprināja Kuldīgas novada Domes 2014. gada konsolidēto pārskatu 

un Kuldīgas novada pašvaldības kapitālsabiedrību un asociēto uzņēmumu 
2014. gada pārskatus.

Apstiprināja:
• Ēdoles pamatskolas nolikumu jaunā redakcijā;
• iekšējo normatīvo aktu – instrukciju „Sociālās palīdzības organizēša-

nas kārtība Kuldīgas novadā”;
• Kuldīgas novada pašvaldības saistošos noteikumus nr. 2015/8 „Par 

grozījumiem Kuldīgas novada pašvaldības saistošajos noteikumos nr. 
2013/10 „Kuldīgas novada pašvaldības aģentūras „Sociālais dienests” 
nolikums”;

• Kuldīgas novada jauniešu organizāciju un neformālo grupu projektu 
konkursa „Jaunieši Kuldīgas novadam” nolikumu;

• Kuldīgas novada mācību priekšmetu olimpiāžu organizēšanas 
nolikumu.

Kuldīgas novada pašvaldības aģentūras „Sociālais dienests” direktora 
amatā apstiprināja Marutu Jautaiķi, slēdzot ar viņu pārjaunoto darba līgumu 
līdz 2020. gada 30. aprīlim.

Akceptēja UNESCO pilsētas spēles „Kuldīgas vēsturiskais mantojums 
un Eiropa” konkursa organizēšanu 2015. gadā. Apstiprināja konkursa 
nolikumu un izveidoja komisiju.

Izskatīja pieteikumus un apstiprināja Kuldīgas novada pašvaldības 
projektā „Vasaras interešu un talantu skola 2015” 19 pieteikumus, piešķirot 
katrai EUR 900.

Atbalstīja Kuldīgas novada pašvaldības dalību projektā „PROTI un 
DARI!”, nodrošinot priekšfinansējumu 2015. gada 4. ceturksnī paredzēto 
aktivitāšu īstenošanai.

Paaugstina īres maksu
Nolēma ar 2015. gada 1. augustu dzīvojamās mājas Policijas ielā 4, 

Kuldīgā, pašvaldībai piederošiem dzīvokļiem paaugstināt īres maksu par 
0,322 EUR/m2 uz 6 mēnešiem.

Ar 2015. gada 1. augustu daudzdzīvokļu mājas „Liepziedi”, Vār-
mes pagastā, pašvaldībai piederošiem dzīvokļiem noteica īres maksu 
0,36 EUR/ m2.

No 2015. gada 1. augusta līdz 30. novembrim daudzdzīvokļu mājas 
Maņģenes ielā 1, Rumbas pagastā, pašvaldībai piederošiem dzīvokļiem 
noteica  īres maksu 1,16 EUR/m2.

Finanšu jautājumi
Atļāva Kuldīgas novada pašvaldībai pieņemt ziedojumu no AS „SEB 

Banka” riteņbraukšanas sporta kluba „Kuldīga” atbalstam.
Atļāva Kuldīgas Centra vidusskolai pieņemt ziedojumu no SIA „Rietumu 

nafta” un Kuldīgas 2. vidusskolai pieņemt ziedojumus no SIA „Amazone”, 
SIA ”Baloži & Co”, Snēpeles pagasta zemnieku saimniecības „Smaidas”, 
SIA „Lāses AM”, Imanta Rukuta mācību/pieredzes braucienam uz Horvātiju 
projekta „Mnogoļikaja Rossija” 3. posma projekta „Starpkultūru dialogs 
slāvu valodās” ietvaros.

Atļāva sadalīt termiņos nokavētās nekustamā īpašuma nodokļa un 
nokavējuma naudas parāda samaksas par nekustamajiem īpašumiem  
Ēdoles ielā 3 – 8 un Kaļķu ielā 27, Kuldīgā, veicot ikmēneša maksājumu.

Piešķīra SIA „Centrs” 2015. gadā nekustamā īpašuma nodokļa atvieg-
lojumu 70%, jo SIA „Centrs” ar saviem finanšu resursiem piedalījusies 
Kuldīgas novada Kurmāles pagasta infrastruktūras sakārtošanā.  

atjauno īres līgumus
Atjaunoja sociālo dzīvojamo telpu „Gobas”-1, „Gobas”-4, „Gobas”-6, 

„Gobas”-7, „Gobas”-8, Ēdolē, „Mazīvande”-2, „Mazīvande”-4, „Mazīvan-
de”-5, „Mazīvande”-6, Īvandes pagastā, īres līgumus līdz 2015. gada 
31. oktobrim.

Atjaunoja sociālās dzīvojamās telpas „Ūšas”-7, Padures pagastā, īres 
līgumu līdz 2015. gada 31. augustam.

Atjaunoja sociālās dzīvojamās telpas „Arkādijas”-8, Snēpeles pagastā, 
īres līgumu līdz 2015. gada 30. septembrim.

Izmaiņas komisijās
Izdarīja izmaiņas Kuldīgas novada Domes Tūrisma komisijas perso-

nālsastāvā: izslēdza no komisijas Solvitu Lapiņu.
Izdarīja izmaiņas Kuldīgas novada un Skrundas novada Civilās 

aizsardzības komisijas personālsastāvā – izslēdza Aivaru Raukaiti  un 
iekļāva Kristiānu Ozoliņu, VUGD Kurzemes reģiona brigādes Kuldīgas 
daļas inspektori. 

Izdarīja izmaiņas Kuldīgas novada Domes Izsoļu komisijas personāl-
sastāvā – izslēdza Raiti Šefanovski un ievēlēja Ivetu Zvirbuli.

Dažādi
Atļāva atvērt apvienoto 1. un 2. klasi (katrā 1 izglītojamais) 2015./2016. 

mācību gadā  Kuldīgas pamatskolas Basu filiālē, paredzot finansējumu no 
pašvaldības budžeta. 

Pilnvaroja fizisku personu iesniegt Kuldīgas novada pašvaldības vārdā 
projekta pieteikumu konkursam „Labiedarbi.lv” bērnu rotaļu laukuma izveidei 
Dzintaru ielas 10. mājas pagalmā uz pašvaldībai piederošā zemesgabala.

Precizēja Kuldīgas notekūdeņu aglomerācijas robežas saskaņā ar 
tehniski ekonomiskajā pamatojumā projektam „Ūdenssaimniecības attīstība 
Kuldīgas aglomerācijā” iekļauto karti.

Piešķīra Domes priekšsēdētājai Ingai Bērziņai ikgadējo atvaļinājumu 
no 18.05.2015. līdz 26.05.2015. 

Ieteica Kuldīgas novada Domei atcelt Pelču pagasta padomes 
08.08.2007. lēmumu (prot. nr.12, p.7.) „Par nekustamā īpašuma sadalīšanu”. 

Atlika jautājuma „Par nedzīvojamo telpu nomas līguma Adatu ielā 9, 
Kuldīgā, un zemes nomas līguma Adatu ielā 9, Kuldīgā, un zemesgabala 
daļas Sūru ielā 4, Kuldīgā, nomas līguma pagarināšanu ar transporta firmu 
„Mobile-A”, SIA” izskatīšanu uz maija Attīstības komitejas sēdi.

Domes 2015. gada 30. aprīļa sēde

Jaunās iekārtas, kas, pateicoties sadarbī-
bai ar SIA „Vizuālā diagnostika”, šobrīd 
pieejamas Kuldīgas slimnīcas diagnostikas 
nodaļā, kā arī mainītā pieteikšanās kārtība 
aprīļa vidū radīja saspīlētu situāciju nodaļas 
reģistratūrā.

Tā kā valsts finansētās veselības aprūpes pakal-
pojumu kvotas ir nepietiekamas, daudzi Kuldīgas 
novada iedzīvotāji nevar veikt viņiem nepiecie-
šamos izmeklējumus. Lai meklētu situācijai risi-
nājumu, Kuldīgas novada Domes priekšsēdētāja 
Inga Bērziņa pie sarunu galda aicināja slimnīcas 
un SIA „Vizuālā diagnostika” vadību, Nacionālā 
veselības dienesta pārstāvjus un žurnālistus.

SIA „Vizuālā diagnostika” valdes loceklis 
Māris Rēvalds skaidroja, ka problēmas pamatā 
ir nepietiekamās veselības aprūpes pakalpojumu 
kvotas, ko uzņēmums nevar ietekmēt. Jaunā 
pieraksta kārtība ieviesta, lai mazāk veidotos 
situācijas, kad pacients noteiktajā laikā uz iz-
meklējumu neatnāk. Praksē pierādījies – ja ir 
pieraksts mēnešiem uz priekšu, pienākot rindai, uz 
izmeklējumu neatnāk līdz pat 40% pacientu. Taču 
15. aprīlī, kad pacientiem pēc jaunās kārtības bija 
iespējams pierakstīties uz pakalpojumiem, lielā 
pieprasījuma dēļ pārstāja darboties reģistratūras 
telefoncentrāle, cilvēkiem, kas ieradās personīgi, 
nācās stāvēt garās rindās, dažiem pat kļuvis slikti. 

Lai novērstu problēmu, uzņēmums plāno 
pilnveidot pierakstīšanās sistēmu – iegādāta 
rindu regulēšanas sistēma, lai katram gaidītājam 
būtu savs kārtas numurs, pierakstīšanās uz katru 

izmeklējuma veidu tiks organizēta dažādās die-
nās, uzņēmums nodrošinās papildu darbiniekus 
pieraksta dienās, tostarp tikai telefona zvanu 
atbildēšanai, kā arī veidos atsevišķu rindu neat-
liekamajiem pacientiem, piemēram, gadījumos, 
kad ir aizdomas par iespējamu audzēju. Tāpat 
uzņēmums uzņemsies risku un pārstrādās valsts 
noteiktās kvotas cerībā, ka valsts gada beigās 
iedalīs papildu kvotas, kā arī meklēs iespējas pie-
šķirt atlaides maksas pakalpojumiem. Nacionālā 
veselības dienesta Kurzemes nodaļas vadītāja 
Dzintra Eglīte gan ieteica uz papildu kvotām 
necerēt, jo valsts tādas šogad nesola un esot jau 
pārtēriņi gandrīz visās jomās. 

Rezerve nepietiekamo kvotu gadījumā ir pri-
vātā apdrošināšana. SIA „Vizuālā diagnostika” 
ir noslēgusi līgumus ar visām apdrošināšanas 
kompānijām, lai pacienti, kuriem ir apdrošināša-
na, varētu ērti to izmantot. Tādā veidā pie valsts 
apmaksātiem izmeklējumiem varētu tikt vairāk 
cilvēku, kuriem apdrošināšanas nav un trūkst arī 
līdzekļu maksas pakalpojumu segšanai.

Radioloģijas nodaļas administratore Ilze Zari-
ņa aicināja pacientus būt godprātīgiem, piezvanīt 
un atteikt pakalpojumu, ja tas vairs nav nepie-
ciešams, lai uz izmeklējumiem tiktu citi cilvēki. 
Administratores pacientiem zvana un atgādina par 
to, ka viņiem pienākusi rinda uz izmeklējumiem, 
bet pat tad ir tādi, kuri telefoniski apstiprina, ka 
būs, tomēr neierodas.

KrISTĪnE DuĻBInSKa, 
mārketinga un sabiedrisko attiecību 

nodaļas vadītāja

Spriež, kā mazināt rindas 
uz izmeklējumiem

Kuldīgas novada pašvaldība 
izsludina konkursu uz vakanto

Kuldīgas novada pašvaldības policijas 
LIETVEžA amatu

Prasības – vismaz 1. līmeņa augstākā izglītība tiesību zinātnēs, prasme strādāt ar 
datoru, vēlamas svešvalodu zināšanas, komunikabilitāte. Pieredze līdzīgā darbā 
tiks uzskatīta par priekšrocību.
Konkursa pretendentiem jāiesniedz – izglītības dokumentu kopijas, sertifikātu 
par cita veida apmācību kopijas, CV, motivācijas vēstule.

Dokumentus iesniegt Kuldīgas novada pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas un 
informēšanas centrā (Baznīcas ielā 1, Kuldīgā) vai elektroniski 
e-pastā: dome@kuldiga.lv līdz 2015. gada 22. maija plkst.16.00.
Informācija pa tālr. 63320216.

Novada uzņēmēji aicināti 
piedalīties Uzņēmēju dienā

25. maijā Kuldīgas novada uzņēmēji aicināti uz Uzņēmēju dienu, lai pārrunātu 
sadarbības, investoru, eksporta un citus jautājumus, kā arī tiktos ar pārstāvniecību 
vadītājiem un pieteiktos uz individuālām sarunām.

Plašāka informācija un pieteikšanās līdz 18. maijam Kuldīgas Attīstības aģen-
tūras projektu speciālistei Jutai Kasakovskai pa tālr. 29638612 vai e-pastā: juta.
kasakovska@kuldiga.lv.

Pasākums notiks Kuldīgas Mākslas namā, 1905. gada ielā 6, to organizē Kuldīgas 
novada pašvaldība.

SIGnETa rEImanE, sabiedrisko attiecību speciāliste
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2015. gada 14. maijs

Uzņēmēji izrādījuši iniciatīvu izveidot jaunu 
tūrisma piedāvājumu pilsētas viesiem – ap-
ceļot Kuldīgu ar autovilcieniņu.

Svinot Kuldīgas bānīša 80 gadu jubileju, Kul-
dīgas ielās izbrauks „Goldingen Train” – Kuldīgas 
vilcieniņš „Ludis”. Tas kuldīdzniekus un viesus 
vizinās cauri pilsētai teju visa gada garumā. Ik-
viens ir aicināts doties piedzīvojumā – braukt un 
izzināt Kuldīgas ielas, vēsturiskas ēkas, vietas, no-
tikumus un pilsētas iedzīvotājus, kā arī piedzīvot 
ceļojumu laikā ar videotūri, kura būs skatāma un 
klausāma braucienā. Tā atklās Kuldīgu dažādos 
laikos, svētkos un gadalaikos.

Vilcieniņa atklāšana paredzēta Velodienā – 
23. maijā.

Pamatojoties uz uzņēmēju saņemto iesniegu-
mu, Kuldīgas novada Domes deputāti apstiprinā-

juši saistošos noteikumus „Par specializētajiem 
tūrisma transportlīdzekļiem Kuldīgas pilsētā”. 
Saistošie noteikumi bija jāpieņem, lai noteiktu 
kārtību, kādā tiek reģistrēts specializētais tūristu 
transportlīdzeklis, apstiprināts tā kustības marš-
ruts un nodrošināta tehniskā stāvokļa kontrole, kā 
arī noteiktu specializēto tūristu transportlīdzekļu 
izmantošanas nosacījumus.

Tūrisms Kuldīgas novadā stabili attīstās. 
2014. gadā salīdzinājumā ar 2013. gadu par 5% 
pieaudzis nakšņotāju skaits. Lielākā daļa tūristu, 
kas apciemo Kuldīgas novadu, ir no Latvijas. No 
ārvalstu ceļotājiem Kuldīgu visvairāk iecienījuši 
vācu, lietuviešu un krievu tūristi. 2014. gadā Kul-
dīgas novadā atvērtas četras jaunas naktsmītnes 
un darbu sākuši trīs jauni ēdināšanas uzņēmumi. 

KrISTĪnE DuĻBInSKa, mārketinga 
un sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja

30. aprīlī Kuldīgas kultūras centrā novada Domes 
priekšsēdētāja Inga Bērziņa sveica uzcītīgākos un 
labākos novada izglītības iestāžu skolēnus.

Tradīcija godināt labākos skolēnus aizsākās pirms 
vairāk nekā desmit gadiem. Ik gadu pašvaldība uz tik-

šanos ar priekšsēdētāju aicina skolēnus, kuriem ir augsti 
sasniegumi novada, valsts un starptautiskajās mācību 
priekšmetu olimpiādēs, zinātniski pētniecisko darbu 
lasījumos, publiskās runas konkursos, kuri ir aktīvi un 
radoši sabiedriskajā darbībā un popularizē skolas un 
novada vārdu.

Kopš 2014. gada 1. septembra 
Kuldīgas Centra vidusskolas 
11.m klasē (audzinātājs Ivo So-
lomahins) apmaiņas programmā 
„Youth for understandig” mācās 
meitene no Vācijas Marla Barge.

Latvija ir interesanta valsts, īpaši 
tās kultūra un vēsture, tāpēc meitene 
nolēmusi pieteikties mācībām tieši 
šeit. „Vēlējos izzināt to, kā Latvi-
ja apraksta un interpretē Vācijas 
okupācijas gadus, salīdzinot ar pie-
ejamo informāciju manā dzimtenē. 
Protams, vēlējos iepazīt arī cilvēku 
mentalitāti,” saka M.Barge.

Salīdzinot mācības Vācijā un 
Latvijā, Marla saka, ka šeit valdot 
draudzīgākas savstarpējās attiecības, 
taču skolotāju teiktais tiek respektēts 
un skolēni ir motivēti strādāt. Mei-
tene ļoti priecājas par saliedēšanās 
pasākumiem – klases vakariem, 
ekskursijām. „Berlīnē manā skolā 
nekā tāda nav, pēc skolas katrs dodas 
mājās pie ģimenes,” stāsta Marla. 
Tur meitenei neesot bijusi viena fik-
sēta klase, katrs gājis uz tiem mācību 
priekšmetiem, kādu jomu izvēlējies. 
Arī starpbrīdis skolēniem esot bijis 
ik pēc 90 minūtēm, bet stundas vienā 
dienā neesot tik atšķirīgas kā Latvijā.

Meitene brīvajā laikā dzied Kul-
dīgas kultūras centra korī, bet E.Vīg-
nera Kuldīgas mūzikas skolas orķes-
trī spēlē trombonu, kā arī apmeklē 
klavieru stundas. Ar viesģimeni 
Marla dzied arī Kabiles pagasta 
korī. „Brīvdienās dažreiz apciemoju 
Vācijas draugus Rīgā, kuri apmaiņas 
programmā mācās Latvijā,” par savu 
brīvo laiku saka Marla.

Jautājot par lielo attālumu līdz 
dzimtenei, meitene atzīst, ka sākumā 
bijis grūti pierast pie jaunajiem apstāk-
ļiem. Marlas ģimene rudenī apciemoja 
viesģimeni Kabilē, turklāt meitene 
mammu gaida atkal vasaras brīvlaikā.

„Latvijā esmu satikusi brīniš-
ķīgus cilvēkus, mazliet apguvusi 
latviešu valodu. Noteikti atcerēšos 
arī skaisto dabu un neaizmirsīšu 
sirsnīgos cilvēkus,” par Latvijas 
iespaidiem saka Marla.

Meitenes klasesbiedri uzskata, ka 
Marla ir ļoti aktīva un pozitīva. Tik 
īsu brīdi atrodoties Latvijā, jau ļoti 
labi apguvusi valodu un adaptējusies 
vidē. Viņa ir labs piemērs tam, ka 
mācoties un esot apņēmīgam, var 
panākt daudz.

arITa KārKLIŅa, Kuldīgas Centra 
vidusskolas sekretariāta vadītāja 

LELDES rOLaVaS foto

Šogad mūzikas skolu gatavojas beigt 
17 audzēkņi, tāpēc 21. maijā 18.00 
Mākslas namā izskanēs absolventu 
koncerts, uz kuru aicināts ikviens 
mūzikas baudītājs.

Bet pirms tam, 16. maijā, 17.00 Sv. 
Katrīnas baznīcā varēsim klausīties latvie-
šu komponistu skaņdarbus koru „Cantus” 
(diriģentes Maruta Rozīte un Maruta 
Grigale), „Ventava” (diriģente M.Rozīte) 
un skolas kamerorķestra (diriģente Velta 
Jūrmale) sniegumā. 

Izlaidums notiks 22. maijā 17.00 E.Vīg-
nera Kuldīgas mūzikas skolas zālē. Ir ie-
guldīts liels pedagogu, skolēnu un vecāku 
kopīgs darbs, lai skolu absolvētu. Vēlam 
visiem veiksmi un labas sekmes eksāmenos!

Klavieru klasē – Elvis Dēliņš (ped. Māra 
Šlakorcina), Elīza Karteļeva (ped. Marta 
Ozoliņa), Rihards Porgailis (ped. Larisa Gai-
līte), Anna Kricka un Katrīna Luize Lagzdiņa 
(ped. Daiga Šmēdiņa), akordeona klasē – 
Madara Maija Mančinska, Elīna Dieziņa 
un Liene Bērica (ped. Ingrīda Jankovska), 
vijoles klasē – Marta Viktorija Pētersone 
(ped. Mārīte Cinovska), Helēna Navicka 
(ped. Inguna Svara), flautas klasē – Klinta 
Tāfelberga un Evelīna Vasiļčika (ped. Heda 
Auziņa), kora klasē – Aleksandra Gontare un 
Marta Aleksa Sproģe (ped. Maruta Rozīte), 
saksofona klasē – Andrejs Štrāls (ped. Līga 
Aleksandra Jāvalde), klarnetes klasē – Agneta 
Līdaka (ped. Valentīns Vinokurovs).

VaIra LEITE, E.Vīgnera Kuldīgas 
mūzikas skolas skolotāja

Sveic labākos novada skolēnus
PaSāKumā TIKa GODInāTI:
Dāvids Bendreksis, Inga Birzniece – Kuldīgas novada sporta skola; 
Nils Zīle, Alise Valtere – Kuldīgas Bērnu un jauniešu centrs;
Rebeka Jāvalde un Annija Kleinberga – E.Vīgnera Kuldīgas mūzikas skola; 
Liene Spāģe (2. kurss), Mairis Mitenbergs (8.b klase) – Pelču speciālā internātpa-
matskola-attīstības centrs;
Mārsija Ieva Jurēvica, Ieva Valdmane (5. klase), Marta Pūpola (8. klase), Sanija 
Smidberga (9. klase), Katrīna Poriķe (12. klase), Grēta Girvaite, Kristiāna Rozentā-
le (7. kurss) – Kuldīgas Mākslas un humanitāro zinību vidusskola;
Katrīna Spēkaine, Kristers Nolle (9.b klase), Rodrigo Gruntmanis (11.m klase) , 
Annija Dadze (11.v klase), Toms Raikstiņš, Jurģis Pēteris Eglītis, Madara Kāle, Ieva 
Mediņa, Renāte Putniņa, Klāvs Zītars (12.m1 klase) – Kuldīgas Centra vidusskola;
Ieva Ozola, Amanda Kāle (4. klase), Romija Vārpiņa (6.a klase), Kristiana Kova-
ļevska, Kristiāna Rozentāle (8.a klase), Oskars Šēlis (9.b klase), Paula Grundmane 
(11. klase) –  Kuldīgas 2. vidusskola; Armands Zvagulis (1. klase) –  Rendas filiāle;
Lība Sokolovska (12. klase), Deivids Agriņš, Līga Birzniece, Ieva Kristiāna Bleive, 
Līva Luīze Bleive (11. klase) – V.Plūdoņa Kuldīgas ģimnāzija;
Agnese Zeltiņa (6. klase), Paula Astiča, Kārlis Rimaševskis (7. klase), Andrejs Štrāls, 
Ričards Zariņš (8. klase), Laura Zikmane (9.b klase) –  Kuldīgas pamatskola;
Kristīne Grinberga, Sonora Benefelde (6.a klase), Ģirts Pūris (5.b klase), Lilija 
Kļaviņa (5.a klase) , Kristers Jānis Spuļģītis (6.c klase) – Kuldīgas Alternatīvā 
sākumskola;
Ieva Ķemlere (3. klase), Edgars Ērglis (6. klase) – Vārmes pamatskola;
Dana Lība Blūma (3. klase), Ieva Dubāne (7. klase) – Z.A.Meierovica Kabiles 
pamatskola;
Agneta Līdaka, Dāvis Biksons (9. klase) – Vilgāles pamatskola;
Juta Guļaško, Elīza Jansone (9. klase) – Ēdoles pamatskola;
Kristers Daniels Botsmanis (9. klase), Gustavs Gulbis (4. klase) – Laidu pamatskola;
Patrīcija Junkere (5. klase), Linda Fabriciusa (9. klase) – Turlavas pamatskola.

Kuldīgas novada Domes priekšsēdētāja Inga Bērziņa (no kreisās) sveic Kuldīgas alternatīvās sākumskolas labākos 
skolēnus – Sonoru Benefeldi, Kristeru jāni Spuļģīti, Liliju Kļaviņu, Ģirtu Pūri un direktori Loritu Dermani.

SIGnETa rEImanE, sabiedrisko attiecību speciāliste
EDuarDa DamBErGa foto

Gūst pieredzi apmaiņas programmā

Kuldīgas Centra vidusskolas 11.m klasē apmaiņas programmā mācās meitene no Vācijas marla Barge (vidū pirmajā 
rindā).

Mūzikas skolas absolventu koncerts Kuldīgu varēs apceļot ar autovilcieniņu
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3. maijā kinopilsētā „Cinevilla” 
septītajā „Stipro skrējienā” jau 
piekto gadu izcilus rezultātus 
guva kuldīdznieku komandas.

500 komandu konkurencē „Spor-
ta klubs „Katrīna”” masu star-
tā izcīnīja 1. vietu, konkurentus 
apsteidzot vien par 2 sekundēm 
(1:02:34). Komandā startēja Ivo 
Solomahins, Marats Solomahins, 
Antra Grīnberga, Niklāvs Ērcītis. 
Komanda „Kuldīgas novads”, kuru 
pārstāvēja Evija Grīnberga, Madars 
Rumbenieks, Aivis Kleinbergs un 
Mārtiņš Cīrulis, elites grupā izcīnīja 
6. vietu un pašvaldību vērtējumā 
ieguva 2. vietu.

Kuldīdznieks Kristaps Bērziņš, 

kurš iepriekšējos trīs gadus, pārstā-
vot komandu „Kuldīgas novads”, 
izcīnīja uzvaru pašvaldību/novada 
vērtējumā, šogad pārstāvēja ko-
mandu „Stop Drugs” un ieguva 1. 
vietu elites grupā komandām. „Stop 
Drugs” komandā par rezultātiem cī-
nījās arī turlavnieks Āris Brantevics, 
Jolanta Liepiņa no Salacgrīvas un 
Maigurs Ozoliņš no Rīgas.

Vīriešu elites skrējienā 182 
finišējušo dalībnieku konkurencē 
labu rezultātu uzrādīja kuldīdznieks 
Andris Silvestrovs – 8. vieta, bet 
Jānim Laubem – 31. vieta. Savukārt 
sieviešu elites skrējienā kuldīdznie-
cei Initai Vējkājai – 31. vieta.

Skrējienā šogad bija pieteikušies 

vairāk nekā 4000 dalībnieku gan 
no Latvijas, gan ārvalstīm. Trases 
garums ir vairāk nekā 9 km ar 33 
dabīgiem un mākslīgi veidotiem 
šķēršļiem. „Stipro skrējiens” ir 
Baltijā vienīgais ekstrēmais masu 
izturības skrējiens, kurā ikviens var 
pārvarēt sevi, pārbaudīt spēkus un 
fizisko formu.

SIGnETa rEImanE, 
sabiedrisko attiecību speciāliste

GuSTaVa LIEPIŅa foto

2. maijā Kuldīgā notika Jāņa 
Baukša piemiņas kausa otrā izcī-
ņa riteņbraukšanā, kurā pieda-
lījās vairāk nekā 100 dalībnieku 
no Latvijas un Lietuvas.

Sacensības notika trīs vecuma 
grupās, un programmā bija 10 km 
individuālais brauciens Snēpeles 
šosejā un kritērija brauciens Pilsētas 
laukumā.

Zēnu grupā divu disciplīnu kop-
vērtējumā uzvarēja Rīgas riteņ-
braukšanas skolas pārstāvis Pauls 
Rubenis, labākais no kuldīdznie-
kiem – Anrijs Rancāns, kurš izcīnīja 

11. vietu.
Jauniešu grupā uzvarēja viesis 

no Klaipēdas – Sijands Šereiva, 
bet 2. vietu izcīnīja kuldīdznieks 
Kristaps Pelčers.

Savukārt Open grupā viss goda 
pjedestāls tika „Rietumu-Delfin” 
komandas riteņbraucējiem, 1. vietā 
rīdzinieks Valters Čakšs.

Paldies bijušajiem sporta skolas 
riteņbraucējiem par atbalstu dalīb-
nieku apbalvošanas fonda izveidē. 
Uz tikšanos nākamgad!

aGrIS KImBOrS, 
sporta skolas direktors

Publicitātes foto

Aprīļa nogalē Kuldīgā notika septī-
tais no 32 CSDD „Jauno satiksmes 
dalībnieku forums” 1. kārtas sacensību 
posmiem, kurā pārliecinošu uzvaru 
izcīnīja Kuldīgas Alternatīvās sākum-
skolas komanda „3x3”.

Sacensību 1. kārtā piedalījās 13 ko-
mandas no novada un tuvākie kaimiņi – 
skrundenieki un alsundznieki. Līderu 
komanda – Renārs Alševskis, Ritvars 
Šalme, Gusts Lapiņš, Annija Kārkliņa, Una 
Raikstiņa, Lilija Kļaviņa un skolotāja Līga 
Zeidaka – ieguva 623 punktus un iekļuva 
2. kārtā, tādējādi pretendējot uz galveno 

balvu – dalību Eiropas jauno satiksmes 
dalībnieku sacensībās Austrijā.

Velosipēdistiem sacensībās bija jāde-
monstrē teorētiskās zināšanas par ceļu 
satiksmes noteikumiem, jāprot sniegt 
pirmo medicīnisko palīdzību, jāpārzina 
velosipēda uzbūve, kā arī jāveic praktiskā 
braukšana. 

Sacensības „Jauno satiksmes dalībnie-
ku forums” CSDD visā Latvijā rīko jau 
22. gadu, lai veicinātu drošību uz ceļiem.

SIGnETa rEImanE, 
sabiedrisko attiecību speciāliste

Publicitātes foto

Turpinās pieteikšanās lielākajam nekomerciālajam ve-
lofestivālam Latvijā „Velodiena un velonakts Kuldīgā”, 
kas notiks 23. maijā.
Dienas programma Pilsētas estrādē:
10.00 – 11.00 –   dalībnieku reģistrācija dienas velobraucienam;
10.00 – 17.00 –  fotokluba „Divas upes” izstāde brīvā dabā 
 „Velo pēdas Kuldīgā”;
11.00 – 11.30 –  pasākuma atklāšana kopā ar ritma apvienību 
 „Pulsa Efekts”;
11.30 – 12.00 –  Velodienas parāde vilcieniņa „Ludis” un 
 „Rumbas kvarteta” pavadībā (pa Pētera, 
 Liepājas, Dzirnavu ielu līdz „Bānīša” ceļam).  
 Velobrauciens pa Īvandes, Ēdoles un Padures 
 apkārtni.
 Pieturas – Īvandes muiža, Īvandes ūdens 
 dzirnavas, Ēdoles pils, „Amazone”, Keramika. 
 Izpildi aizraujošu uzdevumu katrā no izvēlētā  
 maršruta pieturām un saņem zīmoga nospie-
 dumu pasākuma kartē, lai būtu viens no veik-
 sminiekiem, kurš iegūs savā īpašumā
 SIA „Velokurjers” dižbalvu – „KTM” velosipēdu;
13.00 – 16.30 –   dienas programma ar „Bānīša telti”, „Eiropas  
 Mobilo izziņu platformu” un citām aktivitātēm:
13.00 – 13.20 –  atrakcija „Velobibendums II”;
13.30 – 13.30 –  velostudija „Uz štang” kopā ar Māri Grigali;
13.30 – 13.45 –  E.Vīgnera Kuldīgas mūzikas skolas 
 saksofonistu ansamblis;
13.45 – 13.55 –  velostudija „Uz štang” kopā ar Māri Grigali;
14.00 – 14.25 –  studija „FIX Zumba”;
14.25 – 14.35 –  velostudija „Uz štang” kopā ar Māri Grigali;
14.40 – 15.00 –  atrakcija jauniešiem „Velobullis konusā”;
15.00 – 15.15 –  konkursa „Radīti mūzikai” uzvarētāja 
 Mika Akota koncertprogramma;
15.20 – 15.30 –  velostudija „Uz štang” kopā ar Māri Grigali;

15.30 – 15.50 –  atrakcija 
 „Velobas-
 kets”;
15.50 – 16.00 –  velostudi-
 ja „Uz štang” 
 kopā ar Māri 
 Grigali;
16.00 – 16.30 –  koncertprogrammā Ūdris&Balode.
12.00, 13.00, 14.00 un 15.00 – 
 vilcieniņa „Ludis” tūres pa Kuldīgas vecpilsētu. 
 Biļetes cena – EUR 4;
14.00 – 22.00 –  radošā darbnīca „Esi spožs un drošs”; 
 Iespēja nakts brauciena dalībniekiem, 
 samaksājot dalības maksu, aprīkot savu 
 velosipēdu ar dažāda veida gaismas 
 risinājumiem un atstarojošiem elementiem. 
 Pirmo reizi Latvijā – velo neredzami atstarojošā 
 darbnīca!
15.00 –  trešais „DIP-DAP” čempionāts 2 – 5 gadus 
 veciem bērniem ar līdzi paņemtiem „DIP-DAP” 
 līdz 12 collu ritenīšiem. Uzvarētājiem balvās 
 „DIP-DAP” koka mājas; 
16.30 – 17.00 –  pasākuma noslēgums ar pārsteiguma balvām. 
 SIA „Velokurjers” dižbalva – „KTM” velosipēds.
nakts programma Pilsētas estrādē
22.00 – 23.00 –  dalībnieku reģistrācija nakts velobraucienam;
23.00 –  nakts velobrauciena starts.
nakts programma Pilsētas dārzā
no 23.30 –  nakts velobrauciena noslēgums. Pikantā 
 velozupa;
23.30 – 0.45 –  brīvdabas kino izlase;
0.45 –  spožākā nakts velobrauciena dalībnieku 
 apbalvošana;
1.00 – 2.00 –  grupas „Astro`n`out” akustiskais koncerts.

Kuldīdzniekiem uzvara 
„Stipro skrējienā”

Kuldīdznieki ar komandu SK „Katrī-
na” masu skrējienā izcīnīja 1. vietu. 
no kreisās – Ivo Solomahins, antra 

Grīnberga, niklāvs Ērcītis un marats 
Solomahins.

Jaunie satiksmes dalībnieki pretendē uz galveno balvu

rEZuLTāTI
1. vieta Kuldīgas Alternatīvās sākumskolas komandai „3x3” – 623 punkti;
2. vieta Kuldīgas Alternatīvās sākumskolas komandai 
„Alternatīvie velobraucēji” – 506 punkti;
3. vieta Kuldīgas Centra vidusskolas komandai „Draugi” – 428 punkti;
4. vieta Kuldīgas Alternatīvās sākumskolas komandai „Padure ripo” – 419 punkti;
5. vieta Alsungas vidusskolas komandai „Baikeri” – 384 punkti;
6. vieta Skrundas vidusskolas komandai „Skrunda” – 373 punkti;
7. vieta Alsungas vidusskolas komandai „Jūras lauvas” –2 90 punkti;
8. vieta Skrundas vidusskolas komandai „Bēči” – 236 punkti;
9. vieta Skrundas vidusskolas komandai „Kurmīši” – 236 punkti;
10. vieta Kuldīgas Centra vidusskolas komandai „Centriņi” – 160 punkti;
11. vieta Kuldīgas 2. vidusskolas komandai „Ašie” – 147 punkti;
12. vieta Kuldīgas 2. vidusskolas komandai „Zvaigznes” – 76 punkti;
13. vieta Skrundas vidusskolas komandai „Āči” – 64 punkti.

jauno velosipēdistu 
sacensībās pārlieci-
nošu uzvaru izcīnīja 
Kuldīgas alterna-
tīvās sākumskolas 
komanda „3x3”.

Velodiena Kuldīgā J.Baukša piemiņas 
kausa izcīņa

jāņa Baukša piemiņas kausa izcīņa Kuldīgā notika otro gadu, 
un šogad piedalījās vairāk nekā 100 dalībnieku.
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Kuldīgas novada muzejā, Kuldīgas Pilsētas dārzā
 20.00 – 1.00
„Raiņa un Aspazijas dzimšanas dienas svinības”
muzeja ēkā: 
ekspozīcijā „20. gs. sākuma turīga kudīdznieka dzīvoklis” iespēja iejusties 
Aspazijas un Raiņa laika interjerā, skanēs komponista M.Butlera mūzika 
un Aspazijas un Raiņa dzeja. Kuldīgas vēstures ekspozīcija un izstādes. 
muzeja pagalmā:
radošā darbnīca „Ko Rainis ēd? Vai Aspazija gatavo?”. Rainis ciena 
veselīgu dzīvesveidu, arī ēdienu, kas stiprina miesu kā ietvaru lielam 
garam. Darbnīca veidota, sadarbojoties ar „Virtuves studiju”;
radošā darbnīca „Lai viņa spēcīga top un spirgta..*”
Rainis aicina:
„Tai jaunai paaudzei dzīvot ar mani
Un elpot svaigu jūras gaisu 
Un kalnu tekas un mežus staigāt*”
*(Rainis par jauno paaudzi, „Jaunākās Ziņas”, 1923.g.)
Darbnīcas ietvaros notiks cilvēku piramīdu veidošana un paraugdemons-
trējumi. Atnākušie varēs izmēģināt akrobātikas elementus un pārbaudīt 
savus spēkus, pārvarēt šķēršļus un uzjāt „stikla kalnā”; 
ziedu veidošanas darbnīca sadarbībā ar rokdarbu kopu „Čaupe” 
„Tā puķe, tā zilā puķe…”;
grupas „Manta” koncerts;
„Salonā pie Raiņa un Aspazijas”.  Abu dižgaru mājās allaž pulcējās 
inteliģence, lai kopīgi baudītu salonvakarus – lasot priekšlasījumus, 
apmainītos idejām un saviesīgā gaisotnē spēlētu spēles. Spēlēsim arī 
mēs un darināsim jaunvārdus;

22.30 –  animācijas filmas „Zelta zirgs” („Rija”, 2014) kinoseanss Kuldīgas 
brīvdabas kino „Goldingen Knight Cinema”;
nakts ekskursija pa Kuldīgu, starts pie Kuldīgas novada muzeja vārtiem – 
20.30, 21.30, 22.30.

1905. gada parkā
22.00 – Kuldīgas kultūras centrs aicina uz mākslu kaleidoskopu „Uguns 
un nakts”.
Mūsdienu cilvēka – Homo Modernis – tikšanās  ar klasiķiem Aspaziju 
un Raini laikmetīgā un stilizētā veidolā.  Skolas grāmatās rakstītajā 
var lūkoties arī kā krāsainā kaleidoskopā, kurā iebērtas visdažādākās 
mākslas formas – „house” mūzika, laikmetīgā deja, dzeja, kino, gaismas 
instalācijas un glezniecība.

Kuldīgas novada Domē, Baznīcas ielā 1 
20.00 – 24.00
Muzeju naktī būs atvērta arī Kuldīgas novada Dome jeb jaunais rātsnams. 
Kuldīgas novada pašvaldība ir vienīgā Latvijā, kas darbojas vēsturiski 
domes rātei celtā namā. Arī ikdienā jaunais rātsnams ir atvērts iedzī-
votājiem un pilsētas viesiem, greznajā zālē notiek laulību ceremonijas, 
pieņemšanas par godu pilsētas viesiem, Domes sēdes un citas pilsētas 
un novada attīstībai nozīmīgas sanāksmes. Interesenti aicināti izstaigāt 
ekskursijā seno namu kopā ar Domes priekšsēdētāju Ingu Bērziņu plkst. 
20.30 un plkst. 21.30. Pirmā stāva sēžu zālē interesenti varēs apskatīt 
mākslinieka, kuldīdznieka Valda Līcīša akvareļus, Domes lielajā zālē 
Daces Priedes balss ierakstā skanēs Raiņa un Aspazijas dzeja, būs 
iespēja ielūkoties Domes vadības darba kabinetos.

mākslas namā, 1905. gada ielā 6
19.00 – 24.00
19.00 –  „Rainis un Aspazija dvēseles stīgās”. Piedalās Dace Priede un 
Ingūna Svara. 1. stāva izstāžu zālē;
20.30 un 21.30 –  Kuldīgas Bērnu un jauniešu centra uzvedums pēc 
Aspazijas dzejas motīviem „Mūzas kambarītis”, režisore Gunta Krauze. 
1. stāva izstāžu zālē. 
Izrāžu starplaikos tiks demonstrētas animācijas filmas pēc Raiņa un 
Aspazijas darbu motīviem.

Izstādes
Izstāžu zālē, 1. stāvā – grafiķes, ilustratores Ivetas Fogeles izstāde 
„Meistardarbnīca”; „Galerija”, Kuldīgas mākslas skolas diplomdarbu 
izstāde un naksnīgais balsojums.
Semināru zālē, 3. stāvā – Mākslinieku rezidences „3 eksponēti varianti 
1905. gada parka bērnu rotaļu laukuma dizainam 20. gs. 60. gadu stilā”.

Kuldīgas mākslinieku rezidencē, Pils ielā 2
19.00 – 24.00 – izstāde „30 no 30”. Neobjektīvi – objektīvākā izstāde, 
kurā eksponēti specifiskākie un laikmeta mākslinieciskās tendences 
visvairāk raksturojošie 30 mākslinieku darbi, caur kuriem atskatīsimies 
uz (gandrīz) trīs desmitgadēm. 

Līvijas rezevskas izstāžu zālē, mucenieku ielā 19
 20.00 – 1.00 –  atbalsta grupas „Kopā būt” rokdarbu izstāde.

Muzeju nakts 2015 Kuldīgā
2015. gadā Latvijas muzeji uzņēmušies aizraujošu misi-
ju – lasīt, pārlasīt un atrast Raiņa un Aspazijas darbos 
vistuvākos, visiedvesmojošākos un aktuālākos motīvus, 
lai popularizētu muzejiem nodoto kultūras mantojumu 
un uzrunātu Muzeju nakts apmeklētājus. 

16. maija vakarā muzeji aicinās gan klejot pa dzejnieku 

biogrāfiju dramatiskajiem līkločiem, gan meklēt viņu daiļrades 
atspulgus apkārtējās dzīves realitātēs. 

Arī Kuldīga aicina doties prom no lielpilsētas drūzmas, baudīt 
Muzeju nakti un svinēt dižgaru – Raiņa un Aspazijas 150 gadus. 
Pasākumi dažādām gaumēm visas nakts garumā norisināsies gan 
muzejā un Pilsētas dārzā, gan vairākās citās pilsētas vietās, kur 

dažādas aktivitātes sagatavojuši muzeja draugi un sadarbības 
partneri. Jūs gaidīs  izstādes, darbnīcas, kino, teātris, koncerti, 
ekskluzīvas ekskursijas un iespēja uzjāt stikla kalnā.

Uz tikšanos Kuldīgā 16. maijā!
KrISTa janSOnE, 

Kuldīgas novada muzeja mārketinga un izglītības nodaļas vadītāja

Iedzīvotāju sapulcē Laidu pagastā 
aprīļa nogalē pagasta pārvaldes 
vadītājs Andris Neilands, Kuldī-
gas novada Domes priekšsēdētāja 
Inga Bērziņa un SIA „Kuldīgas 
komunālie pakalpojumi” (KKP) 
speciālisti iepazīstināja ar pada-
rīto pērn un aktuālo šajā gadā.

Sociālā darbiniece Daiga Korpfa 
norādīja, ka četros mēnešos no gada 
sākuma ir izmaksāti jau 49% no 
summas, kas paredzēta pabalstiem. 
Pensionāri, kuriem pensija ir zem 
EUR 252 un nav papildu ienākumu, 
tika aicināti vērsties pie sociālās 
darbinieces, lai nokārtotu pabal- 
stus malkas iegādei, komunālajiem 
maksājumiem vai citas palīdzības 
saņemšanai. „Esam iesaistījušies 
pakalpojumā „Samariešu aprūpe 
mājās”, kuru nu jau izmanto septiņi 
pagasta vecļaudis. Tas nodrošina 
drošības pogu 24 stundas, iespēju 
nomazgāties, izmazgāt veļu, aprū-
pēt pēdas un citus pakalpojumus,” 
pastāstīja D.Korpfa.

Laidu pagastā pagājušā gadā sākti 

vairāki projekti. Daudzi no tiem jau 
pabeigti, bet daži turpinās arī šogad. 
Pagasta pārvaldes vadītājs iedzīvo-
tājus īsumā iepazīstināja ar paveikto. 
Pabeigts ūdenssaimniecības attīstības 
projekts Sermītes ciemā, veikta urbu-
ma  un ūdens sagatavošanas stacijas 
rekonstrukcija, jauna sūkņa stacijas 
un notekūdeņu attīrīšanas stacijas 
izbūve, rekonstruēts un no jauna izbū-
vēts kanalizācijas un ūdensvada tīkls. 
„Šāda projekta mērķis ir nodrošināt 
kvalitatīvu un prasībām atbilstošu 
dzeramo ūdeni,” norādīja A.Neilands. 
„Turpināsim atjaunot arī segumus ce-
ļiem – Kalēji, Biezaiši, Veckamenes, 
Strauti, Sermīte, Ozolnieki, Palangas, 
Sniķeri, Irbenieki. Plānots rekonstruēt 
autoceļu Sermīte – Kazdanga.”

Aktuāls jautājums bija par 
SIA „Kuldīgas ūdens” sniegtajiem 
pakalpojumiem. Kāds iedzīvotājs 
pastāstīja par situāciju: „1 m3 ūdens 
mājā izmaksā aptuveni EUR 0,82, 
arī kanalizācija tikpat, bet mums, 
kuri neesam pieslēgti kanalizāci-
jai, kubikmetra izvešana maksā 
EUR 10,81.” KKP speciālists Ma-

Padure bija pēdējais novada pa-
gasts šopavasar, kurā 27. aprīlī 
notika iedzīvotāju sapulce. 

Sapulcē Domes vadība kopā ar 
pārstāvjiem no Valsts policijas, SIA 
„Kuldīgas komunālie pakalpojumi” 
(KKP), SIA „Kuldīgas ūdens” un 
SIA „Kuldīgas siltumtīkli” (KS) 
pārrunāja aktuālo un uzklausīja ie-
dzīvotāju problēmas un ieteikumus. 

Tāpat kā citos pagastos, arī 
Padurē viens no lielākajiem pārbau-
dījumiem ir izmaiņas namu apsaim-
niekošanā un siltuma apgādē. KS 
valdes priekšsēdētājs Artis Roberts 

iedzīvotājiem pastāstīja par situā-
ciju kopumā, kā arī to, kāds ir bijis 
pagājušais gads pēc tam, kad tikusi 
pārņemta apkures sistēmas apsaim-
niekošana: „Mēs domājam, ko vēl 
uzlabot. No iedzīvotājiem neesam 
saņēmuši zvanus un sūdzības, ka 
ir auksti vai katlumāja nedarbotos 
vispār. Esam spējuši nodrošināt pa-
kalpojumu un turpināsim to darīt.” 
Tomēr vairāki iedzīvotāji norādīja, 
ka problēmas tomēr ir: „Šogad bija 
slikta apkure, puse radiatora silda, 
puse ne, virtuvē  labi silda, bet ista-
bā ne.” Kāda iedzīvotāja sūdzējās, 

ka ir pārāk karsts, jo esot jānotur 
noteikta temperatūra sistēmā, lai 
visiem būtu silti. Vēl kāds norādīja, 
ka pēc pakalpojuma pārņemšanas 
ir cēlusies maksa par siltumu, uz 
ko Aleksandrs Lange norādīja, ka 
maksu ietekmē vairāki faktori: „Ir 
tomēr atšķirība, vai māja ir siltināta 
vai ne. Siltuma zudumi rodas, ilg-
stoši vēdinot telpas. Ietaupīt var arī 
tad, ja seko līdzi un regulē radiatora 
temperatūru. Vērā jāņem pat tas, 
kādas dzīvoklim ir durvis, jo arī tās 
dod grādu uz augšu vai leju.”

KKP namu apsaimniekotājs 

Matīss Upītis atgādināja, ka kopš 
pagājušā gada ir būtiskas izmai-
ņas arī maksāšanas un uzskaites 
sistēmā. Katrā māja ir uzstādīti 
skaitītāji, un, cik māja patērē, par to 
arī jāmaksā. Kādreiz sistēma nebija 
tik sakārtota un arī maksas krasi 
atšķīrās. „Kādreiz bija tā, ka apkuri 
regulēja pa tiešo no katlumājas, un 
tad bieži vien veidojās situācijas, ka 
cilvēki vēra vaļā logus, jo bija pārāk 
karsts, un visi maksāja vienādi,” 
piebilda M.Upītis. Viņš uzsvēra, 
ka dažām mājām pagastā ir viena 
no sakārtotākajām un modernā-

kajām apkures sistēmām novadā, 
kas labi darbosies vēl vismaz 10 
gadus. Pagasta pārvaldes vadītāja 
Brigita Lange piebilda: „Jūs sakāt, 
ka agrāk bija labāk, bet tā jau gluži 
nav! Tāpat bija sūdzības, ka reizēm 
pa siltu, reizēm –  auksts. Bieži vien 
iedzīvotājiem nebija par pakalpo-
jumu jāsamaksā tik, cik tas reāli 
maksāja. Pagasts starpību sedza no 
sava budžeta, tāpēc varbūt tagad 
šķiet sāpīgi, ka jāmaksā tik, cik 
pakalpojums tiešām maksā.” 

EDuarDS DamBErGS, 
sabiedrisko attiecību speciālists

Laidu iedzīvotājus satrauc ūdens rēķini

tīss Upītis komentēja: „„Kuldīgas 
ūdens” ir vienīgais, kas drīkst izvest 
kanalizāciju, jo tā tiek novadīta 
speciālās attīrīšanas iekārtās. Ir do-
māts par pagasta attīrīšanas iekārtu 
atjaunošanu, lai samazinātu izmak-
sas, taču tam nepieciešams ļoti liels 

ieguldījums, kam pagaidām līdzekļu 
nav.” M.Upītis bilda, ka šādas ka-
nalizācijas izvešanas izmaksas ir 
arī pilsētā. I.Bērziņa informēja, ka 
risinājums tiks meklēts, jo arī citos 
pagastos šis jautājums ir aktuāls. 
Izbūvējot centralizēto kanalizāciju, 

Laidu pagasta iedzīvotājiem aktuāls bija jautājums par dārgo kanalizācijas 
izvešanu un ūdens rēķiniem.

svarīgi, lai iedzīvotāji ir gatavi tai 
pieslēgties.

Laidu pagasta mājās nesen veikta 
ūdensskaitītāju kontrole. Iedzīvotā-
jus satrauc uzrēķins par ūdens patē-
riņa starpību. M.Upītis skaidroja, ka 
tas var rasties divu iemeslu dēļ – ja 
kāds uzrāda nepareizus ūdens rādī-
jumus vai plīsušu cauruļu dēļ. Pēc 
Ministru kabineta noteikumiem 
starpība, kas radusies, jāizdala uz 
dzīvokļiem mājā.

Elita Tisjaka, Laidu skolas di-
rektore informēja par skolas dzīvi. 
Laidu pils ēkā notiek pulciņi gan 
pieaugušajiem, gan bērniem. „Ai-
cinu iedzīvotājus būt aktīvākiem un 
tos apmeklēt,” aicināja E.Tisjaka. 
Kāda iedzīvotāja jautāja, vai arī 
nākamgad būs apvienotās klases kā 
šogad – 5. klase kopā ar 7. un 8. klasi. 
Direktore atbildēja, ka tas ir pagaidu 
risinājums, jo skolotāji ilgstoši sli-
mojuši. 16. maijā Laidu pamatskolā 
būs lielais salidojums, kuru aicināti 
apmeklēt skolas absolventi.

SIGnETaS rEImanES, sabiedrisko 
attiecību speciālistes teksts un foto

Padurē aktuāla apsaimniekošana 
un siltuma apgāde



Kuldīgas novada pašvaldības finansiāli atbalstītās nometnes Kuldīgas novadā 2015. gada vasarā
Nometnes nosaukums Laiks Norises vieta Nometnes vadītājs Tālrunis Nometnes mērķauditorija
„Mēs gribam un varam” (diennakts nometne) 03.08.-07.08. Z.A.Meierovica Kabiles pamatskola Anita Zēberga 29665357 Bērni no 7 līdz 11 gadiem
„No piliena līdz jūrai” 01.06.-12.06. Turlavas pamatskola Ināra Uzulēna 26455807 Bērni un jaunieši no 11 līdz 16 gadiem
„Caur sidraba birzi” 01.06.-12.06. Turlavas pamatskola Ināra Uzulēna 26455807 Bērni no 6 līdz 10 gadiem
„Ar ceļasomu plecos” 01.06.-12.06. Vilgāles pamatskola Sandra Junkere 27710847, 63361152 Bērni no 8 līdz 14 gadiem
„Te zem varavīksnes 2015” (diennakts nometne) 02.06.-08.06. Kuldīgas pamatskolas Basu filiāle Aiga Lagzdiņa 26253907 Bērni no 7 līdz 13 gadiem 
 „Krāsaini sapņi” 15.06.-30.06. Vārmes pamatskola Ilze Birģele 26410998 4. – 9. klašu skolēni – skolas kora dalībnieki

Sportiskā teātra māksla (diennakts nometne) 16.06.-20.06. Laidu pamatskola Kaspars Rudītis 26165847 4. – 9. klašu skolēni 
(bērni un jaunieši no 9 līdz 16 gadiem)

Jūrkalne 2015 (diennakts nometne) 26.06.-01.07. Jūrkalnes pamatskola, organizē V.Plūdoņa Kuldīgas ģimnāzija Laila Zudāne 29106235 7. – 11. klašu skolēni
„Raibā pasaule” 01.06.-12.06. Kuldīgas pamatskola Dace Rimaševska 29230463 1. – 4. klašu skolēni
„Par zaļu pat vēl zaļāks” (diennakts nometne) 15.06.-19.06. Kuldīgas pamatskolas Basu filiāle Dace Rimaševska 29230463 4. – 6. klašu skolēni
„Mēs dabā, daba mūsos!” (diennakts nometne) 15.06.-19.06. Kuldīgas Centra vidusskola Iveta Eglīte 29644116 Vidusskolas klašu skolēni
Latviskās dzīvesziņas un radošuma skola 01.06.-12.06. Kuldīgas Centra vidusskola Silvija Herca 29358013 1. – 2. klašu skolēni

Latviskās dzīvesziņas un radošuma skola 01.06.-12.06. Kuldīgas Centra vidusskola Silvija Herca 29358013 3. – 4. klašu skolēni

„Domā globāli- rīkojies lokāli! Pēti un eksperimentē!” 15.06.-30.06. Kuldīgas Centra vidusskola Iveta Megne 29627999 4. – 6. klašu skolēni

Jauno Latvijas valsts patriotu skola 2015 (diennakts 
nometne) 29.06.-04.07. Padures pagasta „Lapsas”, Tigavas mežs, skautu atpūtas bāzes teritorija, 

organizē Kuldīgas Centra vidusskola Viesturs Zviedris 26165856 5. – 11. klašu skolēni

Īvande 2015, diennakts sporta-atpūtas nometne 25.07.-01.08. „Skolas nams”, Īvandes pagasts, organizē Kuldīgas novada sporta skola Inita Šneidere 29555220 Kuldīgas novada sporta skolas audzēkņi, 
2. – 10. klase

„Talanti dabas skolā V” 01.06.-11.06. Kuldīgas 2. vidusskolas Rendas filiāle Silvija Balana 27157331 Bērni no 7 līdz 13 gadiem (1. – 6. klase)
„Vasaras raibumiņi” 01.06.-12.06. Kuldīgas 2. vidusskola Sanita Miltoviča 29541066 Sākumskolas skolēni
„Darbs dara darītāju” (diennakts nometne) 17.08.-21.08. Kuldīgas Alternatīvās sākumskolas Padures filiāle Inese Vitte 29628811 Bērni un jaunieši no 7 līdz 16 gadiem
„Slepenie noslēpumu meklētāji” 02.06.-12.06. Kuldīgas Alternatīvā sākumskola Sangrita Upeniece 29159070 5. – 6. klašu skolēni
„Doktors Dūlitls-2” 08.06.-19.06. Kuldīgas Alternatīvā sākumskola Laila Zudāne 27020674 1. – 4. klašu skolēni
„Doktors Dūlitls-1” 08.06.-19.06. Kuldīgas Alternatīvā sākumskola Inese Vitte 29628811 1. – 4. klašu skolēni
„Iekāp desmitniekā” (diennakts nometne) 17.08.-21.08. Kalvenes pamatskola, organizē Kuldīgas Centra vidusskola Silvija Herca 29358013 Kuldīgas Centra vidusskolas 10. klašu skolēni

„Zem matemātikas brīnumu cepures” (diennakts 
nometne) 16.06.-20.06. Laidu pamatskola, organizē Kuldīgas Centra vidusskola Gunta Jankovska 28353904 11 līdz 14 gadus veci 5. – 7. klašu skolēni

„Elpo zaļi 2015” (diennakts nometne) 01.08.-05.08. Kuldīgas Alternatīvās sākumskolas Padures filiāle, organizē Bērnu un jaunie-
šu centrs Inga Zelcere 29139790 6. – 9. klašu skolēni

„Man plaukstā jūra...” (diennakts nometne) 26.06.-30.06. Kempings „Liepene”, Tārgales pagasts, Ventspils novads, organizē Bērnu un 
jauniešu centrs Aiga Ciekale 29562590 Bērni un jaunieši no 12 līdz 15 gadiem 

(6. – 9. klase)
„Zem viļņa” 25.06.-04.07. Bērnu un jauniešu centrs Ruta Orlova 26467724 Jaunieši no 15 līdz 22 gadiem
„Raibā vasara” 25.06.-04.07. Bērnu un jauniešu centrs Sangrita Upeniece 29159070 Bērni un jaunieši no 7 līdz 14 gadiem

„Putas 2015” 26.06.-05.07. Bērnu un jauniešu centrs Agnese Čīče 20060805 Popgrupas „Putas” esošie un jaunie dalībnieki 
no 10 līdz 18 gadiem 

„Vārds skaņā un kustībā” 18.06.-22.06., 
25.06.-29.06. Bērnu un jauniešu centrs Ruta Orlova 26467724 BJC teātra studijas dalībnieki

Eksperimentu un triku angļu valodas nometne 27.07.-07.08. Dzirnavu iela 13, Kuldīgā, organizē „DaJo” izglītības centrs Agnese Čīče 20060805 Bērni no 5 līdz 9 gadiem ar un 
bez angļu valodas priekšzināšanām 

„Āra dzīves ABC 2” (diennakts nometne) 03.08.-07.08. Abavas un Ventas upju baseins, Talsu un Kuldīgas novada teritorija, organizē 
SIA „DA 1” Rita Kunga 29562339 Jaunieši no 14 līdz 16 gadiem 

„Esi sveicināta, vidusskola!”
(diennakts nometne) 15.06.-19.06. Kuldīgas Mākslas un humanitāro zinību vidusskola, Abava un Venta, Nabas 

ezeri un tiem pieguļošā teritorija,  organizē biedrība „MESS” Edgars Gaigalis 26476779 Jaunieši no 15 līdz 16 gadiem 

Suitu tradīciju skoliņa 2015
(diennakts nometne) 29.06.-03.07. Alsunga, Jūrkalne, Basi, Gudenieki, organizē biedrība „Etniskās kultūras 

centrs „Suiti”” Aiga Lagzdiņa 26253907 Sākumskolas vecuma bērni (7 līdz 10 gadi) no 
Alsungas, Jūrkalnes, Gudeniekiem un Basiem 

„Mazie novadpētnieki”
(diennakts nometne) 15.06.-19.06. Kuldīgas Alternatīvās sākumskolas Padures filiāle, organizē Kuldīgas novada 

mācību programmas izveides darba grupa Gunita Meiere 29668074 11 līdz 12 gadus veci Kuldīgas novada 5. klašu 
skolēni

„Atklāj sevi no jauna!”
(diennakts nometne) 28.06.-03.07. „Ciecernieki”, Zirņu pagasts, Saldus novads, organizē biedrība „Velte” Gaida Malaņina 29713525 Kuldīgas novada maznodrošināto un 

trūcīgo ģimeņu bērni no 7 līdz 12 gadiem 
„Ielecam vasarā” 08.06.-20.06. Fitnesa centrs, Smilšu iela 24, Kuldīgā, organizē SIA „Viva fitness” Jeļena Miezīte 26405549 Bērni un jaunieši no 5 līdz 16 gadiem
Radošā krāsu nometne 08.06.-19.06. Kaļķu iela 33, Kuldīgā, organizē biedrība „Kuldīgas mantojums” Lāsma Vītoliņa 26488601 Bērni un jaunieši no 7 līdz 12 gadiem 
Kuldīgas florbola kluba vasaras nometne 2015
(diennakts nometne) 01.08.-05.08. Virkas iela 13, Piltenes iela 25, Kalna iela 6, Kuldīgā, organizē Kuldīgas 

florbola klubs Ivo Solomahins 29810990 Kuldīgas florbola kluba biedri 
no 14 līdz 16 gadiem

„Es un mēs-I” 20.07.-31.07. Pelču tautas nams, organizē biedrība „Mēs Pelčiem” Edīte Krasnopa 28777917 Bērni no 8 līdz 13 gadiem no Pelču pagasta
„Nezinīši-I” 29.06.-10.07. Snēpeles kultūras nams, organizē Edīte Krasnopa Edīte Krasnopa 28777917 Bērni no 8 līdz 13 gadiem no Snēpeles pagasta

„„Jauki dzīvot laukos” turpinās” 03.08.-14.08. Zemnieku saimniecība „Birzgaļi”, organizē Dace Zommere Dace Zommere 26185967
Bērni no 8 līdz 15 gadiem, uzrādot izziņu par 
trūcīgās vai maznodrošinātās ģimenes statusu, 
dalības maksai atlaide 25%

„Ekspedīcija Abava 2015”
(diennakts nometne) 17.08.-21.08. Abava, Venta un tām pieguļošā teritorija posmā Abavas rumba- Nabas ezeri, 

organizē biedrība „Eguss” Nils Klints 22837830 Jaunieši no 14 līdz 16 gadiem 

EKO skola 08.06.-19.06. V.Plūdoņa Kuldīgas ģimnāzija, organizē biedrība „Piektdienis” Anita Balode 226827266
Kuldīgas Alternatīvās sākumskolas 
6. klašu skolēni un V.Plūdoņa Kuldīgas 
ģimnāzijas 7. klašu skolēni

Joga bērniem un jauniešiem 03.08.-14.08. 1905. gada iela 5, Kuldīgā, ajūrvēdas centrs, organizē biedrība „Septiņas 
kļavas” Lāsma Sanda Belova 29104091 Bērni un jaunieši no 10 līdz 16 gadiem

„Vasaras raibumiņi-2” (diennakts nometne) 06.07-10.07. Īvandes muiža, organizē SIA „Īvandes muiža” Inguna Krebse 29719122 Bērni un jaunieši no 9 līdz 12 gadiem

„Dziedu savai Kuldīgai un Latvijai” 01.06.-05.06. Kuldīgas 2. vidusskola, organizē Jana Paipa Jana Paipa 29155295 Kuldīgas 2. vidusskolas kora un ansambļa 
dalībnieki (4. – 9. klase)

„Mūsu mantojums” 20.07-31.07. Dienas centrs, Liepājas iela 8, Kuldīgā, organizē p/a „Sociālais dienests” Daiga Zemke 27020736 Trūcīgu un maznodrošinātu ģimeņu 
bērni no 10 līdz 12 gadiem

„Raibās dienas Basos” (diennakts nometne) 29.05.-02.06. Kuldīgas pamatskolas Basu filiāle, organizē Izglītības nodaļa Iveta Eglīte 29644116 Kuldīgas novada Jauno talantu 
skolas dalībnieki

Sporta un intelektuālo spēļu studijas 2015 20.07. -24.07., 
27.07.-31.07. Kuldīgas novada sporta skolas šaha klubs, Kalna iela 6, Kuldīga Saila Jansone 26579494 2. – 5. klašu skolēni

„Ezīšu skriešanas skola”
(diennakts nometne) 05.07.-10.07. Īvandes muiža, organizē biedrība „Sporta klubs Katrīna” Saila Jansone 26579494 1. – 7. klašu skolēni

„Labāk padziedam!” 03.08.-14.08. Bērnu un jauniešu centrs Ruta Orlova 26467724 BJC popgrupas „Putiņas” dalībnieki 
no 6 līdz 11 gadiem

„Radošie kuldīdznieki” 01.06.-11.06. Kuldīgas Mākslas un humanitāro zinību vidusskola Ina Ozola 27020568 Kuldīgas Mākslas skolas audzēkņi
„Animācijas darbnīca” 03.08.-14.08. Kuldīgas Mākslas un humanitāro zinību vidusskola Ina Ozola 27020568 Bērni un jaunieši no 8 līdz 16 gadiem

                                                                                                                                                                                                                Informāciju apkopoja SanTa DuBurE, Izglītības nodaļas vadītāja
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Sākusies pieteikšanās Kuldīgas 
novada pašvaldības finansiāli 
atbalstītajām vasaras nometnēm 
bērniem un jauniešiem, kuras 
organizē dažādas biedrības, 
organizācijas un individuālas 
personas.

Kuldīgas novada pašvaldība šo-

gad pavisam atbalstījusi 54 dažādas 
nometnes, lielu daļu no tām organizē 
Kuldīgas novada skolas, kas pieteik-
šanos izsludina individuāli. Intere-
sentiem jāseko līdzi informācijai 
un jāpiesakās skolā. Savukārt aprīļa 
Domes sēdē Kuldīgas novada depu-
tātu 19 atbalstītās nometnes organizē 

dažādas biedrības, organizācijas vai 
individuālas personas. Pieteikšanās 
uz tām ir sākusies.

Ar katru gadu Kuldīgas novada 
pašvaldībai izdodas atbalstīt aizvien 
vairāk radošu un izglītojošu nomet-
ņu. Šogad tajās varēs piedalīties ap 
1300 dalībnieku. Saturs  nometnēs 

tradicionāli ir ļoti plašs un daudz-
veidīgs – sākot ar dziedāšanu un de-
jošanu, līdz pat izdzīvošanas ABC.

Vasaras nometņu projekts tiek 
atbalstīts jau piekto gadu, lai bērni 
un jaunieši no 5 līdz 16 gadiem va-
rētu daudzpusīgi pavadīt vasaru un 
attīstīt savus talantus. Pašvaldības 

finansiālais atbalsts vienai nometnei 
ir līdz EUR 900, projekta kopējais fi-
nansējums ir EUR 18 000, neskaitot 
novada skolu organizētās nometnes.

SIGnETa rEImanE, 
sabiedrisko attiecību speciāliste

Skolēniem šovasar daudz nometņu



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 reimane, tālr. 63350100. Iespiests SIa „Poligrāfijas grupa mūkusala”, mūkusalas iela 15a, rīga, LV-1004. Tirāža – 10 077. reģistrācijas apliecība nr. 000702841.

mūSu LaIKS

KKC PIEDāVā

PaSāKumI PaGaSTOS

BrĪVDaBaS KInO KuLDĪGaS PILSĒTaS DārZā

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

SPOrTa PaSāKumI maIjā

2015. gada 14. maijs

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

12 gadi ar vēja 
spārniem

12 gadi – tas ir it kā ļoti ilgs laika 
posms, bet mums tie ir paskrējuši 
vēja spārniem, un sirdi kņudina 
patiess prieks, ka esam kopā pie-
dzīvojuši šos dzīves gadus. Neesam 
spējuši pat attapties, kad jau nākamie 
eksāmeni klauvē pie durvīm un iz-
laidums māj ar roku. 

Pirmajās klasēs, kā jau visi, arī 
daudzi no mums gribēja kļūt par 
policistu, dziedātāju, aktieri, frizieri, 
bet nu 12. klasē domas, protams, 
ir mainījušās. Vairāki klasesbiedri 
nolēmuši pievērsties radošajām 
profesijām, daži sevi nākotnē redz 
kā tieslietu pārstāvjus, citi metuši 
izaicinājumu neizdibināmajai filo-
zofijai un sarežģītajai medicīnai. Bet 
daži vēl tikai meklē to savu īsto aici-
nājumu nākotnes profesijas izvēlei, 
un domas vienmēr var mainīties…

Pēdējā zvana klātbūtne mums, 
divpadsmitajiem, arī jau jūtama, šīs 
divas nedēļas ir diezgan saspringtas, 
daudzi steidz labot un uzlabot vēr-
tējumus mācībās. Citreiz darbu tik 
daudz, ka pat nezinām, ar ko sākt. 
Pašai bieži vien ir gribējies atmest ar 
roku – kā būs, tā būs. Taču vienmēr 
atkal uzrodas tā dzirkstelīte, un sev 
saku: „Nē! Tā taču nevar! „Humā-
ņi” tik ātri nepadodas! Jāsaņemas, 
un viss!” Tā nu sakostiem zobiem 
turpinām iesākto.

Taču pašlaik galvenais mums 
visiem ir veiksmīgi nokārtot eksā-
menus – gan obligātos valsts eksā-
menus, gan izvēles pārbaudījumus 
vēsturē un bioloģijā. Lai rezultāti 
būtu tādi, kas sniedz gandarījumu 
visiem, skolotājas neatlaidīgi strādā, 
cenšoties vēl pēdējās dienās pēc ie-
spējas vairāk paplašināt un nostipri-
nāt mūsu zināšanas. Tāpat arī pārējie 
skolotāji, kuri pasniedz tos mācību 
priekšmetus, kuros nav jākārto eksā-
meni, rosina mūs vēl pēdējās nedēļās 
uzlabot vērtējumu.  Protams, pāragri 
spriest par to, kā mums būs veicies, 
bet vienmēr jācer uz labāko.  Būsim 
laimīgi, kad šis trakais eksāmenu 
laiks būs beidzies.       

Kā būs pēc izlaiduma? Kas to 
lai zina! Dzīvē var gadīties visādi, 
varbūt daži klasesesbiedri kļūs par 
kolēģiem, citi būs tikpat labi un 
nešķirami draugi kā tagad. Bet gan 
jau saikne un kontakti nepazudīs, 
kā nekā pa šiem daudzajiem gadiem 
esam iepazinuši cits cita niķus un 
stiķus, tāpat arī rakstura vājības un 
individuālās prasmes gan mācībās 
ikdienā, gan kopīgajos klases orga-
nizētajos pasākumos. 

Vislielākā cerība ir tā, ka pa šiem 
gadiem būsim skolai un skolotājiem 
radījuši prieku un gandarījumu par 
to, kādus viņi mūs ir izaudzinājuši – 
tikai pašus labākos! No visas sirds 
pateicamies mūsu mīļajiem skolo-
tājiem, īpaši audzinātājām Anitai 
Gotfridsonei un Innai Zarubinai.

aLISE GrunDuLE, 
Kuldīgas mākslas un humanitāro zinību 

vidusskolas 12. klases skolniece 

P. 15.V 18.00 aDELaIDaS GaDI 
S. 16.V 16.00 ASV, 2015
O. 19.V 20.00 Ilgums 1’53”
T. 20.V 18.00 Romantiska drāma
C. 21.V 20.00 16+

S. 16.V 18.00 aTrIEBĒjI: uLTrOna LaIKmETS
O. 19.V 17.30 ASV, 2015, ilgums 2’21”
T. 20.V 20.00 Asa sižeta piedzīvojumu filma, 
C. 21.V 17.30 zinātniska fantastika, 12+

P. 22.V 17.30 KarSTā PaKaĻDZĪšanāS
Sv. 24.V 16.00 ASV, 2015
O. 26.V 18.00 Ilgums 1’27”
T. 27.V 20.00 Komēdija, asa sižeta filma
C. 28.V 18.00 12+

P. 22.V 19.00 DEnIjS KOLInSS 
Sv. 24.V 17.30 ASV, 2015
O. 26.V 19.30 Ilgums 1’46”
T. 27.V 18.00 Drāma
C. 28.V 19.30 16+

Fotokonkurss „mājas rendas pagastā”
Līdz 30. oktobrim Rendas kultūras nams, sagaidot Latvijas simtgadi, 

organizē fotokonkursu „Mājas Rendas pagastā”.
Fotogrāfijās vajadzētu fiksēt pašreizējās un bijušās mājas Rendas pagastā, 

arhitektūru, atstāto celtniecības mantojumu un cilvēkus pie mājas, lai līdz 
Latvijas simtgadei apkopotu materiālus par Rendu un tās iedzīvotājiem 
nākamajām paaudzēm. Sīkāka informācija pa tālr. 26181470.

Sestdien, 16. maijā, 22.00 – 00.00, 1905. gada parkā – mākslu kaleidoskops „uguns 
un nakts”. Sena dziesma jaunās skaņās. Mūsdienu cilvēka – Homo modernis – tikšanās 
ar klasiķiem Aspaziju un Raini laikmetīgā un stilizētā veidolā.

Svētdien, 17. maijā, 17.00 – Noras Bumbieres fonds ielūdz uz koncertu „Esmu dzi-
musi Jelgavā”. Ieeja – EUR 5, 7, 10. Biļetes – www.bilesuparadize.lv. šIS PaSāKumS 
PārCELTS uZ 20. SEPTEmBrI.

Iegādātās biļetes derīgas vai arī nododamas KKC kasē.

15. maijā 22.30 – „Kaimiņu trokšņi” („O Som ao Redor”), 
rež.  Klebers Mendosa Fiļju (Kleber Mendonça Filho) (2012);

16. maijā 22.30 – animācijas filma „Zelta zirgs”, rež. R.Kal-
naellis (2014);

22. maijā 23.00 – „Sliktie mati” („Pelo Malo”), rež. Mariana 
Rondona (Mariana Rondón) (2013);

23. maijā 23.30 – VELOnaKTS KInO IZLaSE;
29. maijā 23.00 – „rīgas sargi”, rež: A.Grauba (2007);
30. maijā 23.00 – „Kā Tev klājas, rūdolf ming?”, rež. R.Rubīns (2010).
„Goldingen Knight Cinema” seansus ar Kuldīgas novada pašvaldības atbalstu rīko 

Kuldīgas novada muzejs.
uz tikšanos Kuldīgas Pilsētas dārzā!

ĒDOLĒ
Līdz 31. maijam bibliotēkā – Gudenieku 

valsts sociālās aprūpes centra klientu darbu 
izstāde.

Līdz 31. maijam kultūras namā – Līvijas 
Bružes gleznu izstāde.

31. maijā 11.00 kultūras namā – Bērnu 
aizsardzības dienai veltīts sportisks pasā-
kums pie kultūras nama. Stafetes, rotaļas, 
riteņbraukšanas sacensības un citas aktivi-
tātes. Aicināti piedalīties vecāki ar bērniem 
līdz 2. klasei.

GuDEnIEKOS
Maijā Gudenieku kultūras namā – Aiva-

ra Brenča gleznu izstāde.
20. maijā 13.00 Alsungā – interešu 

klubiņš aicina interesentus uz tikšanos ar 
Natāliju Rutuli. Pieteikties pa tālr. 29266724 
līdz 19. maijam.

22. maijā 19.00 Basu tautas namā – 
tradīciju ansamblis „Basu suiti” un draugi 
ielūdz uz kopīgu pavasara sadziedāšanos.

KaBILĒ
Līdz 29. maijam Kabiles bibliotēkā – 

Ingas Pūces gleznas.
29. maijā 19.00 saieta namā „Sen-

cis” – koncerts „Taurenīšu deja”. Koncertu 
sagatavojuši Kabiles skolas skolēni un 
skolotāji. Pēc koncerta – balle. Spēlēs Andis 
no Talsiem. Ieeja – EUR 3. Skolēniem at-
ļauts apmeklēt balli līdz 23.00. Ieeja – EUR 
1. Vecākiem, kuri dodas uz balli ar savu 
skolnieku, ieeja – EUR 1.

KurmāLĒ
6. jūnijā kurmālnieki aicināti ekskursijā 

uz Līgatni – padomju slepeno bunkuru, 
ekskursija pa Līgatni, Vienkoču parku. 
Pieteikties pa tālr. 29257707.

23. maijā 20.00 pagasta pasākumu 
zālē – pašdarbnieku koncerts. Pēc koncerta 
atpūtas vakars; spēlēs Andis no Talsiem. 
Ieeja – EUR 3. Pašdarbniekiem ieeja brīva.

LaIDOS

20. maijā 13.00 Sermītes bibliotēkā – 
tikšanās ar krustdūrienu tehnikā izšūto 
darbu autori Jolantu Alkšari.

No 20. maija līdz 30. jūnijam Sermītes 
bibliotēkā – Jolantas Alkšares krustdūrienu 
tehnikā izšūto darbu izstāde.

PaDurĒ
Maijā bibliotēkā – Kuldīgas Alternatīvās 

sākumskolas Padures filiāles pirmsskolas 
izglītības 5 – 6 gadus veco bērnu grupas 
darbu izstāde „Mana bibliotēka”; literatūras 
izstāde, veltīta Aspazijai un Rainim „...kā 
pukstiens tavu sirdi mīl – es mīlu tevi”.

PELČOS
16. maijā 15.00 laukumā pie tautas 

nama – ģimenes dienai veltīts pasākums 
„Mamma, tētis un es”. Jautras un sportiskas 
aktivitātes visai ģimenei. Komandā 3 cilvēki 
(mamma, tētis un bērns), ja gadījumā nesa-
nāk nokomplektēt komandu, var piedalīties 
individuāli. 

18. maijā 15.00 „Pagrabiņā” – senioru 
pēcpusdiena. Gatavojam rupjmaizes 
kārtojumu.

20. maijā 17.00 „Pagrabiņā” – mācīsi-
mies filcēt.

31. maijā 13.00 tautas namā – intelektu-
ālā spēle „Es mīlu Tevi, Pelči”. Jautājumi par 
Pelču pagastu. Piedalās divas komandas. 
Aicināti skatītāji un līdzjutēji. Ieeja brīva.

rEnDā
Līdz 30. maijam bibliotēkā – Ingas 

Pūces gleznu izstāde.
Līdz 30. oktobrim kultūras namā – sa-

gaidot Latvijas simtgadi, tiek organizēts 
fotokonkurss „Mājas Rendas pagastā”. 
Fotokonkursa mērķis ir fiksēt Rendas pa-
gastā esošās un bijušās mājas, arhitektūru, 
atstāto celtniecības mantojumu un cilvēkus 
pie mājas fotogrāfijās, lai līdz Latvijas simt-
gadei apkopotu materiālus par Rendu un 
tās iedzīvotājiem nākamajām paaudzēm. 
Sīkāka informācija pa tālr. 26181470.

2. jūnijā tiek organizēts brauciens uz 
Kukšu muižu un Babītes rododendru audzē-
tavu. Sīkāka informācija pa tālr. 26181470.

rumBā
Līdz 30. jūnijam Rumbas bibliotēkā  

skatāma Dainas Girvaites fotoizstāde 
„Mani putni”.

No 5. maija Mežvaldes pārvaldes nama 
zālē – Valērija Dičkovska gleznu izstāde.

13. maijā 17.00 „Bukaišos” – izrādes 
„Neglītais pīlēns” un „Zaķīšu pirtiņa”.

14. maijā 14.15 „Bukaišos” – kulinārijas 
pasākums „Gardēži”.

19. maijā 17.00 Mežvaldes pārvaldes 
nama zālē – tikšanās ar mākslinieku Valēriju 
Dičkovski.

27. maijā 16.00 „Bukaišos” – pikniks 
bērniem „Čau, vasara”.

30. maijā 14.00 Mežvaldes pārvaldes 
nama zālē – minigolfs.

SnĒPELĒ
Maijā bibliotēkā – Ilgas Rozevskas 

kartīšu kolekcija.
Līdz 18. maijam bibliotēkā – informatīvā 

bērnu grāmatu izstāde „Mārim Rungu-
lim  – 65”.

12. maijā 18.30 kultūras namā – bērnu 
deju kolektīvs aicina māmiņas un vecmā-
miņas uz svētku pasākumu.

28. maijā 15.00 kultūras namā – prak-
tisko nodarbību cikla „Radoši, praktiski, 
interesanti un arī sātīgi” – piektā nodarbī-
ba – „Siers un vīns” (ar dažādu sieru gata-
vošanas pieredzi dalīsies Sandra Reimane, 
bet par vīna tapšanu stāstīs Ināra Paiča).

29. maijā 19.00 brīvdabas estrādē – kul-
tūras nama pašdarbības kolektīvu atskaites 
koncerts „Visi kopā” (piedalīsies TLMS 
„Vēveri”, VPDK „Snēpele”, bērnu deju 
kolektīvs, senioru ansamblis „Atvasara”, 
sieviešu un vīru vokālais ansamblis, kā arī 
amatierteātris.

29. maijā 21.00 kultūras namā – atpūtas 

vakars kopā ar grupu „Imula”.
TurLaVā
23. maijā 19.00 Dižgaiļu parka estrā-

dē – koncerts „Iedejosim Vasarsvētkus”. 
Piedalās Turlavas pašdarbnieki un ciemiņi. 
Ieeja – bez maksas.

Maijā bibliotēkā – Ramonas Bullenas 
„Gotiņizstāde”. Gotiņu kolekcijā vairāk nekā 
50 dažādas gotiņas; PII „Lāčuks” radošo 
darbu izstāde „Visi putni skaisti dzied”’; līdz 
11. jūnijam – Dzidras Lāces gleznu izstāde; 
līdz 31. jūnijam – Ainas Stebules rokdarbu 
izstāde „Dzīparotais košums”. 

28. maijā 12.00 pie Ciemgaļu mežābe-
les – plenērs radošā gaisotnē „Ciemgaļu 
mežābeles performance”. Aicināti radoši 
noskaņotie, lai iedvesmotos un radītu ko 
paliekošu par 300 gadus veco Ciemgaļu 
mežābeli – šobrīd ceturto dižāko ābeli Latvi-
jā. Informācija pa tālr. 25474017. Pieteikties 
līdz 25. maijam.

1. jūnijā 18.00 Turlavas Dižgaiļu parka 
estrādē – Bērnu aizsardzības diena. Vieso-
sies Liepājas lelles ar izrādi, satiksim bebru 
Bruno, būs ballīte un radošas nodarbības.

VārmĒ
16. maijā 17.00 Vārmes Sv. Miķeļa baz-

nīcā – labdarības koncerts „Torņu sasauk-
šanās”. Koncertā piedalīsies ansambļi no 
Tadaiķiem, Jelgavas, Skrundas un Vārmes. 
Muzicēs Paulu ģimene no Rīgas.

No 18. līdz 29. maijam bibliotēkā – 
Vārmes rokdarbnieku un amatniecības 
darbu izstāde.

30. maijā 19.00 brīvdabas estrādē 
„Liepu birzs” – VPDK „DimDari” 5 gadu 
jubilejas koncerts „Sanāciet, sadziediet, 
sasadancojiet”. 

30. maijā 22.00 brīvdabas estrādes „Lie-
pu birzs” – vasaras sezonas atklāšanas za-
ļumballe, spēlē Andris Ērglis. Ieeja – EUR 5.

16.V 11.00 Zibensturnīrs futbolā; A.Grundmaņa stadions, Īsā iela 4, Kuldīga
16.V 11.00 Latvijas jaunatnes olimpiādes priekšsacīkstes volejbolā; 
 KNSS halle, Piltenes iela 25, Kuldīga
17.V 10.00 Latvijas jaunatnes olimpiādes priekšsacīkstes volejbolā; 
 KNSS halle, Piltenes iela 25, Kuldīga
17.V 11.00 Kurzemes tūre futbolā jauniešiem U-9 grupā; 
 A.Grundmaņa stadions, Īsā iela 4, Kuldīga
19.V 10.00 Kuldīgas novada atklātās skolēnu jauno vieglatlētu sacensības; 
 Alsungas vidusskolas stadions
20.V 16.00 Orientēšanās seriāls „Taciņas 2015”, 6. kārta; Īvande
21.V 18.00 Kuldīgas novada sporta skolas apliecību izsniegšana 9. klases audzēkņiem; 
 KNSS manēža, Dzirnavu iela 13, Kuldīga
22.V 18.00 Kuldīgas novada sporta skolas izlaidums; 
 KNSS manēža, Dzirnavu iela 13, Kuldīga 
23.V 11.00 LSVS 52. sporta spēles šahā; KNSS sporta komplekss, Kalna iela 6, Kuldīga
27.V 16.00 Orientēšanās seriāls „Taciņas 2015”, 7. kārta; Misiņkalns, Aizpute


