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šajā numurā

Atvērta slēpju 
noma 
> 4. lpp.

Atkal izcīnīs 
„Katrīnas kausu”  
> 7. lpp.

Lielākie pasākumi 
2015. gadā
> 5. lpp.

aLEKSanDrS 
LanGE, 
Kuldīgas 
novada Domes 
priekšsēdētājas 
vietnieks

Kuldīga iedzīvināta fotogrāfijās

No 5. janvāra vecāki, kuru bērni sasnie-
guši pirmklasnieka gaitas, aicināti viņus 
pieteikt izvēlētajā izglītības iestādē 1. klasē 
2015./2016. mācību gadam.

Decembrī ar Kuldīgas novada Domes sēdes 
lēmumu tika apstiprināta kārtība, kādā vecāki 
piesaka bērnus mācībām 1. klasē. Līdz 13. martam 
izglītības iestādēs tiek reģistrēti Kuldīgas novadā 
deklarētie bērni. Citu pašvaldību iedzīvotājiem 
pieļaujami izņēmumi, ja viņi ir konkrētās izglītī-
bas iestādes pedagoģisko un tehnisko darbinieku 
bērni vai ja konkrētajā skolā mācās brāļi vai 
māsas.

No 16. marta līdz 30. aprīlim brīvajās vietās 
izglītības iestāžu 1. klasē var pieteikt visus pārējos 
obligāto skolas vecumu sasniegušos bērnus neat-
karīgi no dzīvesvietas. Savukārt, piesakot bērnu 

pēc 30. aprīļa, neatkarīgi no dzīvesvietas tiek no-
drošināta vieta 1. klasē skolā, kurā ir brīvas vietas.

Kuldīgas novada vispārizglītojošajās skolās 
2015./2016. mācību gadā uzņems izglītojamos 
1. klasē:

Kuldīgas 2. vidusskolā – 2 klases vispārējās 
pamatizglītības programmā un 3 klases speciālās 
izglītības programmā;

Kuldīgas 2. vidusskolas Rendas filiālē – vienu 
klasi vispārējās pamatizglītības programmā;

Kuldīgas Centra vidusskolā – 3 klases vispā-
rējās pamatizglītības programmā;

Kuldīgas pamatskolā – vienu klasi vispārējās 
pamatizglītības programmā;

Kuldīgas pamatskolas Basu filiālē – vienu klasi 
vispārējās pamatizglītības programmā;

Kuldīgas Mākslas un humanitāro zinību vi-
dusskolā – vienu klasi vispārējās pamatizglītības 

programmā;
Kuldīgas Alternatīvajā sākumskolā – 3 klases 

vispārējās pamatizglītības programmā;
Kuldīgas Alternatīvās sākumskolas Padures 

filiālē – vienu klasi vispārējās pamatizglītības 
programmā;

Vilgāles, Vārmes, Turlavas, Z.A.Meierovica 
Kabiles, Ēdoles un Laidu pamatskolā – katrā 
vienu klasi vispārējās pamatizglītības programmā.

Maksimālais bērnu skaits vienā klasē ir 24, 
tāpēc vecāki aicināti pieteikt bērnu mācību iestādē 
savlaicīgi – izvēlētās skolas vadītājam iesniedzot 
rakstisku iesniegumu. Izglītības iestādes vadītājs 
savukārt sniegs informāciju par pārējo nepiecie-
šamo dokumentāciju, lai bērnu reģistrētu skolā.

SIGnETa rEImanE, 
sabiedrisko attiecību speciāliste

Sākusies bērnu uzņemšana 1. klasē

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

9. janvārī Kuldīgas Mākslas namā atklāja 
starptautiskā fotoplenēra „Kuldīgas impre-
sijas” noslēguma izstādi, kas būs apskatāma 
līdz 8. februārim.

Fotoplenērs, kas sastāvēja no divām daļām, 
tika rīkots no 2014. gada 30. maija līdz 7. septem-
brim, lai izveidotu mākslas fotoalbumu „Kuldīgas 
impresijas”. Pasākumā piedalījās 73 fotogrāfi no 
astoņām valstīm, radot fotogrāfijas grāmatai un 
noslēguma izstādei.

Šis bija jau otrais fotoplenērs Kuldīgā, un būs 
arī otrs mākslas fotoalbums. Pirmais tika rīkots 
2010./2011. gadā, lai radītu grāmatu „Sajūti 
Kuldīgu”. Jaunais mākslas fotoalbums „Kuldīgas 
impresijas” atšķirsies no iepriekšējā gan ar māks-
liniecisko koncepciju, gan formātu. Grāmata būs 
ar fotogrāfijām, kurās Kuldīga tiek atspoguļota 
rītā, pēcpusdienā un vakarā caur dažāda gada-
gājuma cilvēkiem. Katram fotogrāfam izlozes 
kārtībā tika „piešķirti” objekti, kas jāfotografē 

caur kādu noskaņu un/vai kopā ar Kuldīgas cil-
vēkiem viņu dabiskajā vidē un ikdienas gaitās. 
Projekta idejas autors Artis Gustovskis atzina, ka 
uzdevums fotogrāfiem bijis ļoti sarežģīts, tāpēc 
redzēt galarezultātu visiem ir īpašs mirklis: „Šis 
bija liels kopdarbs, turklāt nevienam nebija ne 
jausmas, ka rezultāts būs tik apjomīgs – ar izstādi, 
grāmatu un tik daudzu starptautisku mākslinieku 
iesaisti. Prieks, ka tas izdevās!”

Izstādes kuratore Ieva Vītola-Lindkvista atzi-
na: „Izstādes autori ir Kuldīgas iedzīvotāji, viesi, 
aktieri un mākslinieki, un tas ir ļoti patīkami, ka 
kopā var darboties tik dažādu autoru grupas – cil-
vēki, kuri tikai apgūst fotogrāfiju, un profesionāļi, 
kuriem tā ir ikdiena.”

Fotoizstāde ir kā atskaite fotokluba „Divas 
upes” gada jubilejā, kas ir viens no fotoplenēra 
idejas autoriem. Klubs ir attīstības sākumā un 
straujiem soļiem iet uz priekšu. To novērtēja 
arī Kuldīgas novada Domes priekšsēdētāja Inga 

Bērziņa: „Kuldīgā pēdējos gados ir atdzimusi 
fotogrāfija kā māksla. Ir ienākusi ne tikai Starp-
tautiskā vasaras fotogrāfiju skola (ISSP), kas 
atdzīvina vidi un rada interesi, bet ir arī fotoklubs 
„Divas upes”. Kuldīga sen bija pelnījusi, lai tā 
tiktu iedzīvināta fotogrāfijās, un šobrīd tas veik-
smīgi notiek.”

Grāmatas atvēršanas svētki janvārī notiks 
Rīgā, Latvijas Fotogrāfijas muzejā. 

Projekta idejas autors, kā arī izstādes un 
grāmatas producents ir A.Gustovskis sadar-
bībā ar Kuldīgas fotoklubu „Divas upes” un 
Viduskurzemes tūrisma apvienību. Sponsori un 
atbalstītāji: Kuldīgas novada Dome, Kuldīgas 
Galvenā bibliotēka, Kuldīgas Mākslas nams, ISSP 
(International Summer School of Photography), 
Francijas institūts Latvijā u.c. Grāmatas māksli-
niece – Helga Melnbārde.

SIGnETa rEImanE, sabiedrisko attiecību speciāliste
EDuarDa DamBErGa foto

mākslas namā atklāta starptautiskā fotoplenēra izstāde „Kuldīgas impresijas”, kuras autors ir artis Gustovskis (pa labi).

Aizvadītā gada beigās bija jauki 
pasākumi, kuros varēja atcerēties 
2014. gadā paveikto, bija mainīgi 
laika apstākļi, tika solītas lielas vēt-
ras, kas, par laimi, mūsu novadam 
gāja secen. 

Nu klāt 2015. gads ar jaunām rū-
pēm un izaicinājumiem novada tālākā 
attīstībā. Janvārī tiek veidots novada 
budžets un sabalansētas mūsu iespējas 
ar iestāžu visām nepieciešamībām. 
Bet 2014. gads noslēgts ar pozitīvu 
bilanci, tas nozīmē, ka pagājušā gada 
budžeta ieņēmumi nedaudz pārsnie-
dza plānoto.

Šim gadam kā viena no prioritā-
tēm, veidojot budžetu, ir gatavošanās 
ES fondu apguvei turpmākajā periodā. 
Tas nozīmē, ka tiek gatavoti materiāli, 
pasūtīti projekti, lai brīdī, kad ES fondi 
tiks atvērti, mēs tam būtu gatavi. Bez 
tiem projektiem, kas paredzēti Kul-
dīgas pilsētā, laukos šobrīd aktuāla ir 
ceļu tīkla atsevišķu posmu rekonstruk-
cija. Šeit jāsaprot to autoceļu remont-
darbi, kuri atrodas pagasta bilancē un 
apsaimniekošanā. Vienlaikus tiek vei-
dota autoceļu attīstības programma arī 
visam Kurzemes reģionam. Tur šobrīd 
notiek būvniecības procesu salikšana 
pa gadiem un iepirkumu organizēšana 
attiecīgiem ceļu posmiem. Priecē, ka 
turpināsies autoceļa izbūve virzienā 
uz Rīgu caur Kabili – šeit braucamu 
ceļu iegūs ne tikai kabilnieki, bet 
satiksmei tiks apgūts ceļa posms 
virzienā Tukums – Rīga.

Nākamā prioritāte, veidojot budže-
tu šim gadam, ir iedzīvotāju labklājība 
un sociālie jautājumi. Daudzi jautā-
jumi saistīti ar minimālās algas pa-
augstināšanu. Lielai daļai strādājošo 
algas tiks pārrēķinātas. Tāpat plānots 
turpināt programmu, kas paredz au-
dzēkņiem piešķirt brīvpusdienas no-
vada skolās. Pēc Senioru padomes ie-
teikuma un kaimiņu novada pieredzes 
ar konkrētu naudas summu tiks segti 
transporta izdevumi pensionāriem virs 
75 gadiem. Ņemot vērā to, ka pabalstu 
sistēma piesaistīta minimālajai algai, 
arī šeit plānots pieaugums. 

Arī mūsu novada lauksaimnieki 
cer, ka 2015. gads būs labvēlīgs, jo 
iepriekšējie divi gadi zemniekiem 
nebija iepriecinoši – nosala ziemāji 
un graudu cena kritās par trešdaļu.

Janvāris ir arī mēnesis, kad 
mēs atceramies notikumus Latvijā 
1991. gadā. Atceramies vēsturi, kas 
saistīta ar mūsu valsts neatkarības 
atjaunošanu un brīvības cīņu. Aicinu 
tā laika dalībniekus, aculieciniekus, 
jauno paaudzi piedalīties 20. janvāra 
pasākumā Pilsētas dārzā. Paldies 
visiem tiem, kas nenobijās, bet bija 
barikādēs, paldies tiem, kas organizēja 
un sniedza atbalstu. Lai arī kā mums 
veicies gandrīz 25 neatkarības gados, 
priecājamies, ka varam dzīvot mierā, 
varam paši lemt par savu valsti, savu 
novadu.

Noteiktas 
prioritātes šim 

gadam
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Decembrī izsniegtās būvatļaujas
Objekta nosaukums Objekta adrese Pasūtītājs
Kūtsmēslu krātuve „Druvas”, Kabiles pagastā ZS „Bīčas”
Slaucamo govju kūts 40 vietām, 
1. kārta – kūtsmēslu krātuve 

„Kalnāres”, Kabiles 
pagastā Ingrīda Ozoliņa

Gājēju celiņa izbūve Kuldīgā, posmā no Jelga-
vas ielas līdz Vienības ielai Kuldīgas novada pašvaldība

Kūts rekonstrukcija par 
saimniecības ēku 

 „Sniedziņi”, Rumbas 
pagastā Alma Korbmahere

Dārza māja Ķiršu ielā 32, „Ābelē”, 
Pelču pagastā Indulis Lange

Meža ceļa „Briežu ceļš” rekons-
trukcija

Ventas meža iecirknī, 
Kabiles pag. AS „Latvijas valsts meži”

Dārzeņu noliktava „Garīši”, Vārmes pagastā ZS „Garīši”

Dzīvojamās mājas rekonstrukcija Zemeņu ielā 16, Kuldīgā Anda Jemberga
Maizes ceptuves rekonstrukcija Graudu ielā 14, Kuldīgā SIA „Kuldīgas RPB”

Glābšanas stacijas rekonstrukcija „Glābšanas stacija”, 
Stendes ielā, Kuldīgā Kuldīgas novada pašvaldība

Pilsētas dārza infrastruktūras izvei-
des 3. kārta Kuldīgā Kuldīgas novada pašvaldība

Tehnikas novietne, liellopu kūts, 
kūtsmēslu krātuve

„Vecparužas”, Ēdoles 
pagastā SIA „Breant”

Dārza māja Jasmīnu ielā 9, „Ābelē”, 
Pelču pagastā Juris Balodis

Būvniecības komisijā 2014. gada decembrī lemtais
akceptētās būvniecības ieceres dokumentācijas

Objekta nosaukums Adrese
Elektroapgādes pieslēguma pārbūve Pasta ielā 5, Kuldīgā
Ainavu dīķa izbūve „Ezerpiņķi”, Laidu pagastā 
Dzīvojamās mājas rekonstrukcija Zemeņu ielā 16, Kuldīgā
Dzīvojamās mājas nojaukšana „Salmiņi”, Rendas pagastā 
Elektroapgādes pieslēgums „Stūrkalni”, Kurmāles pagastā 
TP794 0,4kV GVL F-1 un F-2 rekonstrukcija „Dreimaņi”, Vārmes pagastā 
Elektronisko sakaru tīkla ierīkošana „Arāji”, Padurē, Padures pagastā 
Maizes ceptuves piebūves Graudu ielā 14, Kuldīgā
Tehnikas novietne, liellopu kūts, kūtsmēslu krātuve „Vecparužas”, Ēdoles pagastā 
Pelču speciālās internātpamatskolas-attīstības centra ēkas pārbūve 
vides pieejamības nodrošināšanai „Saulesstari”, Pelčos, Pelču pagastā

akceptētie būvprojekti
Objekta nosaukums Adrese
TP612 „Ēnava” rekonstrukcija Laidu pagastā

Kūts rekonstrukcija par saimniecības ēku  „Sniedziņi”, Rumbas pagastā 

Dārza māja Ķiršu ielā 32, „ Ābelē”, Pelču pagastā 

Ūdens atvadu un sāngrāvju renovācija 

Rumbas pagastā un Krasta, Jaunsaimnieku, Ziedoņa, Alejas, 
Smilgu, Vidus, Robežu, Apšu, Meža, Ventas, Vēju, Mazā, Šķērsu, 
Liepu, Mērnieku, Briežu, Saldus, Valciņu, Pīlādžu, Bumbieru, 
Vijolīšu, Zeļģu ielā, Kuldīgā 

Angāra – noliktavas rekonstrukcija  „Angārs”, Sermītē, Laidu pagastā 

Glābšanas stacijas rekonstrukcija Mārtiņsalā, Stendes ielā, Kuldīgā

akceptētās apliecinājuma kartes
Objekta nosaukums Adrese
Ūdensapgādes un kanalizācijas ārējo tīklu pievada, siltumapgādes ārējo tīklu 
pievada, siltuma mehānikas, apkures sistēmas iekšējo tīklu izbūve Strautu ielā 1, Kuldīgā

Daudzdzīvokļu ēkas telpu vienkāršota atjaunošana Baložu ielā 3-2, Kuldīgā
Telpu grupas vienkāršota atjaunošana Lapegļu ielā 4-26, Kuldīgā

2014. gada decembrī ekspluatācijā pieņemtās būves
Nosaukums Adrese Pasūtītājs
Dzīvojamā māja un 
saimniecības ēka „Meldri”, Padures pagastā Imants Milbergs

Kūtsmēslu krātuve „Jaunrozbeķi”, Kabiles pagastā ZS „Rozbeķi”
Ielu apgaismojuma 
rekonstrukcija Ēdoles un Nomales ielā, Kuldīgā Kuldīgas novada 

pašvaldība
Liellopu novietne „Gatves”, Kurmāles pagastā SIA „Limakom”

Kūtsmēslu krātuve „Strēlnieki”, Kabiles pagastā Aldis Freimanis
Dārza māja Ceriņu ielā 16, Pelču pagastā Jānis Rapa

Dzīvojamā māja Pīlādžu ielā 14, Kuldīgā Austris Žvīgurs

Brīvdienu māja „Sanītes”, Kabiles pagastā ZS „Sanītes”

Dzīvojamā māja Pīlādžu ielā 10, Kuldīgā, 1. kārta Kristīne Ionašku

Pirts Pīlādžu ielā 10, Kuldīgā, 1. kārta Kristīne Ionašku

Saimniecības ēka Pīlādžu ielā 10, Kuldīgā, 1. kārta Kristīne Ionašku
Mehānisko darbnīcu 
rekonstrukcija „Pirtnieki”, Pelču pagastā SIA „Forge”

Ieejas mezgla un 
pandusa izbūve vides 
pieejamības nodroši-
nāšanai

Piltenes ielā 24, dz.3, Kuldīgā Kuldīgas novada 
pašvaldība

Uguns novērošanas 
tornis „Ugunstornis”, Rendas pagastā LR Valsts meža dienests

Publisko iepirkumu komisijā 2014. gada decembrī pieņemtie lēmumi
Iepirkuma priekšmets Lēmuma 

pieņ. dat. Uzvarētājs

Marķētās kurināmās dīzeļdegvielas 
iegāde Vilgāles pamatskolai 05.12.2014. SIA „Baltimar VT”, 

EUR 18750 bez PVN
Higiēnisko materiālu piegāde Kul-
dīgas novada pašvaldības admi-
nistrācijas vajadzībām

05.12.2014. SIA „Selding”, 
EUR 1810,75 bez PVN

Kuldīgas novada pašvaldības un 
tās iestāžu bankas kontu atvēršana 
un uzturēšana

08.12.2014. AS „SEB Banka”; EUR 41999,99 bez PVN

Atklāts konkurss „Pārtikas produktu 
piegāde Kuldīgas Centra vidus-
skolai Mucenieku ielā 6, Kuldīgā, 
Kuldīgas novadā”

05.12.2014.

1. daļa – gaļa un gaļas produkti – SIA „Forevers”, EUR 17160,40 
bez PVN;
2. daļa – piena produkti - SIA „Sanitex”, EUR 10 496,10 bez PVN;
3. daļa – ilglaicīgai uzglabāšanai paredzēti produkti – 
SIA „Futurus Food”, EUR 4942,09 bez PVN; 
6. daļa – konservēti produkti – SIA „Futurus Food”, 
EUR 1440,50 bez PVN;
7. daļa – saldēti produkti – SIA „Sanitex”, EUR 6294,98 bez PVN;
8. daļa – dārzeņi – SIA „ADS Pagrabs”, EUR 3133,20 bez PVN;
9. daļa – vistu olas – SIA „Futurus Food”, EUR 1152,00 bez PVN;
10. daļa – kartupeļi –SIA „Kabuleti Fruit”, EUR 2003,40  bez PVN

Pakalpojuma sniegšana būvuz-
raudzībā objektā „Vecā rātsnama 
restaurācija un rekonstrukcija 
Baznīcas ielā 5, Kuldīgā”

18.12.2014. SIA „Būves un būvsistēmas”, EUR 7980,00 bez PVN

Atklāts konkurss „Pārtikas produktu 
piegāde Kuldīgas Centra vidus-
skolai Mucenieku ielā 6, Kuldīgā, 
Kuldīgas novadā” 5. daļa.

23.12.2014. 5. daļa – svaigi augļi – UAB „Citva”, EUR 2208,05 bez PVN

Decembrī Kuldīgas novada pašvaldība noslē-
dza līgumu par 10 jaunu publisko interneta 
pieejas punktu izveidi pilsētā un pagastos.

Projekta ietvaros tiks izveidoti pieejas punkti 
Ēdoles, Kabiles, Laidu, Padures, Pelču, Rumbas, 
Turlavas, Vārmes pagastā un Kuldīgā. Seši jaunie 
publiskie interneta pieejas punkti būs ar pieeju 
datortehnikai, četri – ar pieeju bezvadu interneta 
piekļuves zonai.

Projekta mērķis ir paaugstināt piekļuves iespē-
jas internetam pēc iespējas plašākām sabiedrības 
grupām, nodrošinot piekļuvi publiskās pārvaldes 
un komercsabiedrību piedāvātajiem elektronis-
kajiem pakalpojumiem un informācijai, lai vei-
cinātu Kuldīgas novada iedzīvotāju iekļaušanos 
sabiedrības sociālajos, ekonomiskajos un kultūras 
procesos un uzlabotu viņu dzīves kvalitāti.

Kuldīgas novada pašvaldība noslēdza līgumu 
(vienošanās nr. 3DP/3.2.2.2.0/14/VRAA/064/076) 
ar valsts reģionālās attīstības aģentūru par projekta 
„Jaunu publisko interneta pieejas punktu izveido-
šana Kuldīgas novadā” īstenošanu.

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir 
EUR 40515,50, no tām 85% jeb EUR 34438,17 
ir ERAF līdzfinansējums, EUR 1215,47 –  valsts 
budžeta dotācija un EUR 4861,86 – pašvaldības 
līdzfinansējums.

Projekta īstenošanas laiks – 2015. gada pirmais 
ceturksnis.

KLāVS SVILPE, 
attīstības aģentūras 

speciālists

Būs jauni publiskā interneta 
pieejas punkti

Slēdza nomas līgumu ar SIA „Saules ieleja 3” par nekustamā īpašuma Leona Paegles ielā 10, 
Kuldīgā, kas sastāv no zemesgabala (1374 m2) un ražošanas nozīmes ēkas –  katlumājas, 
kura ir sliktā tehniskā stāvoklī, un nekustamā īpašuma Leona Paegles ielā 12, Kuldīgā, kas 
sastāv no zemesgabala ( 948 m2) un transformatoru ēkas, kura ir sliktā tehniskā stāvoklī, nomu 
uz 12 gadiem. Nomas līgums paredzams ar apbūves tiesībām un iespēju uzbūvētos objektus 
reģistrēt zemesgrāmatā kā patstāvīgus nekustamā īpašuma objektus.

Apstiprināja 2014.gada decembrī izstrādāto tehniski ekonomisko pamatojumu ūdenssaim-
niecības attīstības projektam „Ūdenssaimniecības attīstība Kuldīgas pašvaldībā, 2. kārta” un 
investīciju projekta finanšu plānu, kā arī investīciju projekta pasākumus. Projekta finansēšanā 
SIA „Kuldīgas ūdens” nodrošināt ieguldījuma daļu EUR 142 471,68 un gatavot iesniegumu 
KF finansējuma saņemšanai par EUR 382 500. ES finansējuma paredzēto KF daļu projekta 
realizācijai, nepieciešamajiem apgrozāmajiem līdzekļiem atļāva SIA „Kuldīgas ūdens” ņemt 
ilgtermiņa kredītu un sniedza pašvaldības galvojumu kredītam projekta īstenošanai.

Atļāva Kuldīgas novada pašvaldībai pieņemt ziedojumu no SIA „MKM mežs”, lai atbalstītu 
sporta nozares attīstību Kuldīgas novadā – biedrības „Kuldīgas tehniskais sporta klubs” rīkotos 
pasākumus.

20. janvārī 17.00 Kuldīgas novada iedzīvotāji aicināti uz tradicionālo Barikāžu 
atceres pasākumu Pilsētas dārzā.

Sildoties pie ugunskura, dzerot zāļu tēju, ēdot zupu, klausīsimies Mārtiņa Burkes-Bur-
kevica uzrunu, atmiņu stāstus, kā arī dziedāsim kopā ar folkloras kopu „Suitu vīri”. 
Pasākumā piedalīsies Kuldīgas novada pašvaldības pārstāvji, to dienu aculiecinieki, 
Bērnu un jauniešu centra teātra studijas audzēkņi.

No 19. līdz 21. janvārim Kuldīgas Galvenajā bibliotēkā skatāma literatūras izstāde 
par barikāžu laika notikumiem Rīgā.

Pasākumu organizē Kuldīgas novada Bērnu un jauniešu centrs sadarbībā ar Kuldī-
gas Zemessardzes 45. nodrošinājuma bataljonu, Kuldīgas novada muzeju un Kuldīgas 
novada pašvaldību.

ruTa OrLOVa, BjC direktore

Domes 2015. gada 8. janvāra
ārkārtas sēde

Barikāžu atceres pasākumi



Zemes noma
Uzdeva Kabiles pagasta pārvaldei noslēgt vienošanos ar nomnieci pie 

līguma nr. 260 par „Palīgsaimniecībās” nomājamās platības samazināšanu.
Slēdza nomas līgumu par zemesgabala „Tiltiņi” (2,2 ha) iznomāšanu 

uz 10 gadiem un izbeidza zemes nomas līgumu par zemesgabala daļu 
„Palīgsaimniecībās” (kad. apz. 6264 001 0122) Laidu pagastā.

Izbeidza nomas līgumu par pašvaldības īpašuma „Brunovi”, Kabiles 
pagastā, zemes vienības ar kad. apz. 62580110025 daļas iznomāšanu. 
5,4 ha zemi iekļāva pašvaldības iznomājamo zemju sarakstā.

Pamatojoties uz to, ka nomnieks nav ievērojis nomas līgumā noteiktos 
būvniecības termiņus, ar 2014. gada 12. decembri vienpusēji lauza ar SIA 
„K Info” noslēgto nomas līgumu par zemesgabala daļu Graudu ielā 3, Kuldīgā. 

Izbeidza nomas līgumu par zemesgabala „Atpūtas dārzs”, Kurmāles 
pagastā, daļas nomu. 0,9 ha platību iekļāva pašvaldības iznomājamo 
zemju sarakstā.

Noslēdza nomas līgumu par zemes vienību „Ugunsdzēsības baseins” un 
pagarināja nomas līgumu par zemesgabalu „Magones”, Kurmāles pagastā. 

Atļāva nomniecei nodot apakšnomniekam zemesgabala daļas „Kraulīši”, 
Laidu pagastā, nomas lietošanas tiesības.

Grozīja fiziskas personas un Pelču pagasta padomes 2007. gadā 
27. augustā noslēgtā nomas līguma 1.1.; 1.2.; 1.3. punktu un papildināja 
līgumu ar 1.5. punktu.

 Pagarināja noslēgto nomas līgumu par zemes vienību „Palīgsaimnie-
cībās”, Kabiles pagastā (kad. apz. 6258 007 0249; 6258 007 0469; 6258 
007 0443) reālās daļas nomu.

Izbeidza zemes nomas tiesības par zemesgabala daļu „Palīgsaimnie-
cībās”, Laidu pagastā, ar kad. apz. 6264 006 0097. Grozīja 2010. gada 
2. jūnijā noslēgtā nomas līgumu 1.1. punktu un svītroja 6.4. punktu.

nekustamais īpašums 
Slēdza līgumu par nekustamā īpašuma „Kokdarbnīca”, Laidu pagastā, 

nomu uz 10 gadiem.
Pagarināja nedzīvojamo telpu Maņģenes ielā 10-1, Mežvaldē, Rumbas 

pagastā, nomas līgumu ar IK „Bērzragi E.E”  uz vienu gadu pārtikas un 
nepārtikas preču tirdzniecībai. 

Pagarināja nedzīvojamo telpu „Valtaiķu tautas nams”, Laidu pagastā,  
nomas līgumu ar SIA „Vērsītis 8” uz pieciem gadiem pārtikas un saimnie-
cības preču tirdzniecībai. 

Slēdza nomaksas pirkuma līgumu par pašvaldības nekustamā īpašu-
ma – Jasmīnu alejā 1, Kuldīgā, pārdošanu par nosacīto cenu.

Slēdza nomaksas pirkuma līgumu par nekustamā īpašuma  –  zemes-
gabala Jaunsaimnieku ielā 45, Kuldīgā, pārdošanu par nosacīto cenu.

Rīkos nekustamo  īpašumu Leona Paegles ielā 10 un 12, Kuldīgā, 
nomas tiesību izsoli. 

Pagarināja nedzīvojamās telpas nomas līgumu ar I.Zīles ģimenes ārsta 
praksi par telpām „Madaras”-14, Vārmes pagastā, doktorāta vajadzībām 
līdz 2017. gada 1. decembrim.

Pieņēma dāvinājumā dzīvokļa īpašumu nr.3 Smilšu ielā 17, Kuldīgā, 
ar nosacījumu, ka pašvaldība piedāvā īpašniecei īrēt dzīvojamo telpu 
Rātskunga ielā 2.

Atcēla Kuldīgas novada Domes 26.06.2014. lēmumu „Par pašvaldī-
bas dzīvokļa īpašuma Abavas ielā 4-8, Ventā, Rumbas pag., Kuldīgas 
nov., atsavināšanu, mainot pret citu”. Telpas turpināt izmantot dzīvokļu 
jautājumu risināšanā. 

Slēdza nomas līgumus ar SIA „Hotel Virkas muiža”, SIA „G.F” un SIA 
„IG Rota” par reklāmas laukumu nomu uz stendiem, kuri atrodas pie Kalna 
un Baznīcas ielas krustojuma un pie Saldus un Stendes ielas krustojuma.

Lauza ar a/s „Preses apvienība” noslēgto zemes nomas līgumu, ar 
reģistrācijas Nr. Z-349 (08.01.2003.).

Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanos
Atdalīja zemesgabalu ar kad. apz. 6250 006 0079 no nekustamā īpa-

šuma „Pilskalni”, Gudenieku pagastā, piešķīra nosaukumu „Jaunpilskalni”. 
Noteica, ka neapbūvēta zemesgabala „Jaunpilskalni” lietotājam zemes 
lietošanas tiesības izbeidzas ar lēmuma pieņemšanas brīdi un ka viņam ir 
nomas pirmtiesības, kas jāizlieto divu mēnešu laikā no zemes pastāvīgās 
lietošanas tiesību izbeigšanās. 

Noteica, ka apbūvēta zemesgabala „Laucenieki”, Kabiles pagastā, ze-
mes lietotājas mantiniekiem zemes lietošanas tiesības izbeidzas ar lēmuma 
pieņemšanas brīdi un ka viņiem ir nomas pirmtiesības, un ka apbūvētais 
zemesgabals piekrīt Kuldīgas novada pašvaldībai.  

Noteica, ka apbūvētu zemesgabalu „Mazvidiņi” un „Miltiņi”, Kabiles 
pagastā, lietotājiem zemes lietošanas tiesības izbeidzas ar lēmuma pieņem-
šanas brīdi un ka viņiem ir nomas pirmtiesības. Uzdeva Kabiles pagasta 
pārvaldei ar nomniekiem noslēgt nomas līgumu. Noteica, ka apbūvētie 
zemesgabali piekrīt Kuldīgas novada pašvaldībai.  

Uzdeva Kabiles pagasta pārvaldei reģistrēt apbūvētus zemesgabalus 
„Laucenieki”,  „Mazvidiņi”, „Miltiņi” uz pašvaldības vārda zemesgrāmatā.

Noteica, ka neapbūvēta zemesgabala „Miltiņi”, Kabiles pagastā, lietotā-
jam zemes lietošanas tiesības izbeidzas ar lēmuma pieņemšanas brīdi un 
ka viņam ir nomas pirmtiesības, kas jāizlieto divu mēnešu laikā no zemes 
pastāvīgās lietošanas tiesību izbeigšanās. 

Noteica, ka neapbūvēta zemesgabala „Veldze 29”, Rumbas pagastā, 
lietotājam zemes lietošanas tiesības izbeidzas ar lēmuma pieņemšanas 
brīdi un ka viņam ir nomas pirmtiesības, kas jāizlieto divu mēnešu laikā no 
zemes pastāvīgās lietošanas tiesību izbeigšanās. 

Noteica, ka zemesgabala „Dauģi”, Ēdoles pagastā, lietotājas mantinie-
kam zemes lietošanas tiesības izbeidzas ar lēmuma pieņemšanas brīdi un 
ka viņam ir zemes nomas pirmtiesības. Uzdeva Ēdoles pagasta pārvaldei 
ar mantinieku noslēgt nomas līgumu. Noteica, ka apbūvētais zemesgabals 
piekrīt Kuldīgas novada pašvaldībai un uzdeva Ēdoles pagasta pārvaldei 
reģistrēt zemesgabalu uz pašvaldības vārda zemesgrāmatā.

Noteica, ka apbūvēta zemesgabala „Naftas laukums”, Kabiles pagastā, 
lietotājam a/s „LASAM” zemes lietošanas tiesības izbeidzas ar lēmuma 
pieņemšanas brīdi. Uzdeva Kabiles pagasta pārvaldei ar SIA „LatRosTrans” 

noslēgt nomas līgumu. Noteica, ka zemesgabals „Naftas laukums” piekrīt 
Kuldīgas novada pašvaldībai un  uzdeva Kabiles pagasta pārvaldei to 
reģistrēt uz pašvaldības vārda zemesgrāmatā.

Noteica, ka apbūvēta zemesgabala „Mākoņi”, Kabiles pagastā, lietotājas 
mantiniecēm zemes lietošanas tiesības izbeidzas ar lēmuma pieņemšanas 
brīdi un ka viņām ir zemes nomas pirmtiesības. Uzdeva Kabiles pagasta 
pārvaldei ar mantiniecēm noslēgt nomas līgumu. Noteica, ka zemesgabals 
piekrīt Kuldīgas novada pašvaldībai un uzdeva Kabiles pagasta pārvaldei 
to reģistrēt uz pašvaldības vārda zemesgrāmatā.

Noteica, ka apbūvēta zemesgabala un neapbūvētu zemesgabalu „Ma-
daras”, Turlavas pagastā, lietotājai zemes lietošanas tiesības izbeidzas ar 
lēmuma pieņemšanas brīdi un ka viņai ir nomas pirmtiesības. kas jāizlieto divu 
mēnešu laikā no zemes pastāvīgās lietošanas tiesību izbeigšanās. Uzdeva 
Turlavas pagasta pārvaldei ar lietotāju noslēgt nomas līgumu. Noteica, ka 
zemesgabali piekrīt Kuldīgas novada pašvaldībai un uzdeva Turlavas pagasta 
pārvaldei reģistrēt zemesgabalus uz pašvaldības vārda zemesgrāmatā.

Noteica, ka zemesgabala „Lauķi”, Vārmes pagastā, lietotājam zemes 
lietošanas tiesības izbeidzas ar lēmuma pieņemšanas brīdi un ka viņam ir 
nomas pirmtiesības, kas jāizlieto divu mēnešu laikā no zemes pastāvīgās 
lietošanas tiesību izbeigšanās. Noteica, ka zemesgabals piekrīt Kuldīgas 
novada pašvaldībai un uzdeva Vārmes pagasta pārvaldei to reģistrēt uz 
pašvaldības vārda zemesgrāmatā.

nosaka zemes piekritību
Noteica, ka apbūvēts zemesgabals „Airītes”, Ēdoles pagastā, piekrīt 

Kuldīgas novada pašvaldībai. 
Noteica, ka Kabiles pagastā neapbūvēti zemesgabali „Aleksandroviči”  

ar kad. apz. 6258 009 0031 un 6258 009 0032, neapbūvēts zemesgabals 
„Dārzi” ar kad. apz. 6258 007 0482, piekrīt Kuldīgas novada pašvaldībai. 

Noteica, ka apbūvēts zemesgabals „Vīnupji” un neapbūvēti zemesgabali 
„Vīnupji” ar kad. apz. 6280 006 0080 un 6280 006 0081, Rendas pagastā, 
piekrīt Kuldīgas novada pašvaldībai. 

Noteica, ka apbūvēts zemesgabals „Kļavas”, Rumbas pagastā, piekrīt 
Kuldīgas novada pašvaldībai. 

Noteica, ka apbūvēti zemesgabali „Attāli” un  „Mežgaiķi”, Vārmes pa-
gastā, piekrīt Kuldīgas novada pašvaldībai. 

Noteica, ka neapbūvēts zemesgabals „Stari”, Pelču pagastā, piekrīt 
Kuldīgas novada pašvaldībai. 

Noteica, ka neapbūvēts zemesgabals „Jēkabi” un apbūvēts zemesga-
bals „Oļas”, Laidu pagastā, piekrīt Kuldīgas novada pašvaldībai. 

Noteica, ka neapbūvēti zemesgabali „Dzinēji” un „Grantskalnu ūdens-
krātuve”, Kurmāles pagastā, piekrīt Kuldīgas novada pašvaldībai. 

Noteica, ka neapbūvētais zemesgabals „Upenes”, Snēpeles pagastā, 
piekrīt Kuldīgas novada pašvaldībai.

Noteica, ka apbūvēts zemesgabals „Ēvarti”, Turlavas pagastā, piekrīt 
Kuldīgas novada pašvaldībai. Uzdeva Turlavas pagasta pārvaldei noslēgt 
zemes nomas līgumus. 

Noteica, ka neapbūvēti zemesgabali „L/s mašīnu šķūnis” un „Lejas Vāģi” 
ar kad. apz. 6292 006 0044 un 6292 006 0045, apbūvēti zemesgabali „Lejas 
Vāģi” ar kad. apz. 6292 006 0043 un „Pāvelsoni” ar kad. apz. 6292 007 
0061, Turlavas pagastā, piekrīt Kuldīgas novada pašvaldībai. 

Noteica, ka neapbūvēti zemesgabali „Vičsāti”, Gudenieku pagastā, 
ar kad. apz. 6250 005 0066 un 6250 005 0132, piekrīt Kuldīgas novada 
pašvaldībai. 

Uzdeva Ēdoles, Kabiles, Rendas, Rumbas, Vārmes, Pelču, Laidu, 
Kurmāles, Snēpeles, Turlavas un Gudenieku pagasta pārvaldēm Kuldīgas 
novada pašvaldībai piekrītošos zemesgabalus reģistrēt uz pašvaldības 
vārda zemesgrāmatā.

Precizēja Gudenieku pagasta padomes 2009.g ada 30. aprīļa lēmumu 
„Par lauku apvidus zemes piekritību Gudenieku pašvaldībai” (protokols nr. 
4., p. 2)  un izteica to jauna redakcijā.

Finanšu jautājumi
Izslēdza no Kurmāles pagasta pārvaldes grāmatvedības uzskaites 

debitora parādu EUR 1015,45 un EUR 426,86, kā arī norakstīja izveidoto 
uzkrājumu šaubīgiem debitoriem.

Izslēdza no Vārmes pagasta pārvaldes grāmatvedības uzskaites debi-
tora parādu (komunālo maksājumu parādu) EUR 541,93 un norakstīja to 
iestādes zaudējumos, jo maksātājs ir miris.

Izslēdza no Vārmes pagasta pārvaldes grāmatvedības uzskaites 
nemateriālo pamatlīdzekli –  projektu „Ūdensvada un kanalizācijas tīklu 
rekonstrukcija un izbūve ūdenssaimniecības attīstības projekta ietvaros 
Vārmē, Vārmes pag., Kuldīgas nov.”.

Noteica daudzdzīvokļu mājas „Madaras”, Vārmes pagastā, pašvaldī-
bas dzīvokļu īrniekiem īres maksu EUR 0,34/m2, t.sk. apsaimniekošanas 
maksa EUR 0,14. 

Ar 2015. gada 1. aprīli daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Planīcas ielā 
2, Kuldīgā, pašvaldībai piederošajiem dzīvokļiem paaugstināt īres maksu 
par 0,10 EUR/m2, nosakot to 0,66 EUR/m2.

Ar 2015. gada 1. aprīli noteikt īres maksu pašvaldībai piederošajiem 
dzīvokļiem dzīvojamajā mājā „Briljanti”, Kabiles pagastā,  īres maksu  
0,50 EUR/m².

Pārņēma no Vārmes pagasta pārvaldes bilances Kuldīgas novada 
pašvaldības bilancē ar projekta „Vārmes bibliotēkas remontdarbi Vārmes 
pag., Kuldīgas nov.”, realizāciju saistītās izmaksas.

Nodeva datortehniku pašvaldības izglītības iestādēm un p/a „Kuldīgas 
Galvenā bibliotēka” bilancē. 

Nodeva pamatlīdzekļus no PII „Ābelīte” bilances Ēdoles pamatskolas, 
Ēdoles pagasta un Gudenieku pagasta pārvaldes bilancē. 

Kuldīgas novada p/a „Sociālais dienests” slēdza līgumu ar LELB 
Kuldīgas Sv. Katrīnas evaņģēliski luterisko draudzi par zupas virtuves 
pakalpojumu 2015. gadā diakonijas centrā. Noteica pašvaldības līdzfinan-
sējumu pakalpojumam.

Piešķīra biedrības „Viduskurzemes tūrisma apvienība” Kuldīgas fotoklu-
bam „Divas upes” finansējumu starptautiskas fotoizstādes sarīkošanai.

Atļāva Kuldīgas novada pašvaldībai pieņemt ziedojumu no SIA „Rit-
logistika” EUR 1800 biedrības „Kuldīgas tehniskais sporta klubs” rīkoto 
pasākumu atbalstam.

Atļāva atsavināt Kuldīgas novada Pieaugušo izglītības centra īpašumā 
esošo transportlīdzekli „Mazda 6” izsolē ar augšupejošu soli. Noteica kustamās 
mantas atsavināšanas cenu – EUR 3000, apstiprināja izsoles noteikumus

Atsavinās pašvaldības nekustamo īpašumu –  zemesgabalu „Kalnansi 
1”, Kabiles pagastā, piedāvājot to pirkt uz zemes vienības esošās būves 
īpašniekam. 

Piešķīra naudas balvas par izciliem sasniegumiem sportā Kuldīgas 
novada sportistiem: Jānim Šmēdiņam, Ingum Lejam, Ralfam Reinfeldam, 
Edgaram Peterlevicam, Aigaram Tīdmanim, Mārim Rozentālam.

Noteica Kuldīgas novada pašvaldībai piederošajās un Kuldīgas novada 
sporta skolas apsaimniekošanā esošajās sporta bāzēs ar 2015. gada 1. jan-
vāri nomas maksu treniņu nodarbību un mājas spēļu organizēšanai EUR 10 
mēnesī sporta klubu komandām un citiem Uzņēmuma reģistrā reģistrētiem 
sporta klubiem un sporta organizācijām, kas ieguldījušas atzīstamu darbu 
sporta veidu attīstības veicināšanā Kuldīgas novadā.

atjauno sociālo telpu īres līgumus
Atjaunoja sociālās dzīvojamās telpas „Gobas”-5, Ēdolē, īres līgumu 

līdz 2015. gada 30. jūnijam.
Atjaunoja sociālās dzīvojamās telpas „Mazīvande”-5, Īvandes pagastā, 

īres līgumu līdz 2015. gada 30. aprīlim.
Atjaunoja sociālās dzīvojamās telpas „Ūšas”-1, Padures pagastā, īres līgu-

mu līdz 2015. gada 28. februārim un „Ūšas” -3 –  līdz 2015. gada 28. februārim.

apstiprina saistošos noteikumus
Apstiprināja Kuldīgas novada pašvaldības saistošos noteikumus nr. 

2014/15 „Grozījumi Kuldīgas novada pašvaldības saistošajos noteikumos 
nr. 2013/4 „Par maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa noteikšanu 
Kuldīgas novada pašvaldībā””; nr. 2014/16  „Par grozījumiem Kuldīgas no-
vada saistošajos noteikumos nr. 2011/1 „Par kārtību, kādā izvietojamas ielu 
un laukumu nosaukumu plāksnes un ēku numurzīmes Kuldīgas novadā””; 
nr. 2014/13 „Par braukšanas maksas atvieglojumiem Kuldīgas novadā” 
precizēto redakciju; nr. 2014/17 „Par dzīvokļa (mājokļa) pabalstu pilngadību 
sasniegušam bērnam bārenim un bez vecāku gādības palikušam bērnam”.

Apstiprināja Kuldīgas novada Domes saistošos noteikumus „Kuldīgas 
novada pašvaldības 2014. gada budžeta grozījumi”.

Apstiprināja Kuldīgas novada pašvaldības noteikumus „Par koku uz-
skaites un vērtēšanas kārtību”.

Kuldīgas novada pašvaldības aģentūras „Kuldīgas Galvenā bibliotēka” 
direktora amatā atkārtoti uz pieciem gadiem apstiprināja Laimu Mirdzu 
Osteli.

Apstiprināja Z.A.Meierovica Kabiles pamatskolas attīstības plānu 
2015. – 2017. gadam.

Apstiprināja Kuldīgas novada pašvaldības aģentūras „Kuldīgas Galvenā 
bibliotēka” lietošanas noteikumus un krājuma komplektēšanas un organi-
zācijas politiku 2012. – 2015. gadam.

Apstiprināja nolikumu Kuldīgas novada pašvaldības finansējuma sa-
ņemšanai 2015. gadā biedrībām un nodibinājumiem, kuru darbība saistīta 
ar sociālo jomu.

Organizēs konkursu „Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pagalmu sakopša-
na un labiekārtošana Kuldīgas novadā” 2015. gadā. Apstiprināja konkursa 
nolikumu, kopējās izmaksas, izveidoja komisiju. 

Apstiprināja noteikumus „Kārtība par minimālo un maksimālo izglītojamo 
skaitu Kuldīgas novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs, speciālās 
izglītības un pedagoģiskās korekcijas programmās, kā arī grupās, kurās 
realizē pirmsskolas izglītību”. 

nosaka klašu skaitu nākamajam mācību 
gadam 

Noteica 2015./2016. mācību gadā komplektēt obligātās pirmsskolas 
izglītības grupas bērnu sagatavošanai pamatizglītības apguvei: Kuldīgas 
Centra vidusskolas Snēpeles filiālē; Kuldīgas 2. vidusskolā un Rendas filiālē; 
Kuldīgas pamatskolas Basu filiālē; Kuldīgas Alternatīvajā sākumskolā un 
Padures filiālē; Vārmes, Z.A.Meierovica Kabiles, Ēdoles, Vilgāles, Laidu 
un Turlavas pamatskolā.

Noteica uzņemšanu Kuldīgas novada vispārizglītojošo skolu 10. klasēs 
2015./2016. m.g.: V.Plūdoņa Kuldīgas ģimnāzijā un Kuldīgas Centra vidus-
skolā – katrā 2 klases; Kuldīgas 2. vidusskolā – 1 klase dienas plūsmā, 
pēc nepieciešamības komplektēt klases neklātienē; Kuldīgas Mākslas un 
humanitāro zinību vidusskolā – 1 klase.

Noteica Kuldīgas novada vispārizglītojošajās skolās 2015./2016. mācību 
gadā izglītojamo uzņemšanu 1. klasē un kārtību bērnu pieteikšanai mācībām.

Noteica, ka V.Plūdoņa Kuldīgas ģimnāzijā 2015./2016. mācību gadā 
komplektēs divas 7. klases. 

Dažādi
Atcēla SIA „Mink IV” izsniegto būvatļauju nr. 162/2014 „Ūdeļu ferma 

6000 dzīvniekiem ar palīgēkām un inženiertīkliem”.
Aktualizēja Kuldīgas novada teritorijas attīstības programmas sadaļu 

„Investīciju plāns 2014. – 2020. gadam”. 
Atstāja spēkā Kuldīgas novada Domes 2014 .gada 30. oktobra lēmu-

mu „Par pastāvīgā lietošanā bijušā neapbūvētā zemesgabala ar kadastra 
apzīmējumu 6250 006 0091 atdalīšanu no nekustamā īpašuma „No Saul-
gožiem”, Gudenieku pagastā, Kuldīgas novadā, nosaukuma piešķiršanu 
un ieskaitīšanu rezerves zemes fondā”.

Piešķīra Domes priekšsēdētājas vietniekam Aleksandram Langem 
papildu atvaļinājumu četras darba dienas.

Piešķīra Domes priekšsēdētājai Ingai Bērziņai neizmantoto ikgadējo 
atvaļinājumu  divas  kalendāra nedēļas.

2015. gada 15. janvāris
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Domes 2014. gada 18. decembra sēde
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Novērots, ka Adatu ielas 
krustojumā ar Mucenieku ielu 
transportlīdzekļi, kas novieto-
ti stāvēšanai pie grāmatnīcas 
„Zvaigzne ABC”, ierobežo 
redzamību no Adatu ielas 
izbraucošajam transportam, 
kā rezultātā veidojas avārijas 
situācijas.

Savukārt transportlīdzekļi, kas 
novietoti stāvēšanai Baložu ielā pie 
krustojuma ar Adatu ielu, apgrūtina 
piegādes transporta manevrētspēju, 
tādēļ Kuldīgas novada pašvaldība 
atgādina autovadītājiem, ka Mu-
cenieku un Baložu ielā vietās, kas 
krustojas ar jaunizbūvēto Adatu 
ielu, transportlīdzekļiem aizliegts 
apstāties un stāvēt. 

Ceļu satiksmes noteikumu 
135.6. pants paredz, ka brauktuvju 
krustošanās vietā un tuvāk par 5 m no 

Kuldīgas novada slēpot gribētājiem 
pēc sarežģīta procesa izveidots slēp-
ju nomas punkts Kuldīgas novada 
sporta skolā.

Nomai pieejams 61 distanču slēpju 
komplekts gan bērniem, gan pieauguša-
jiem. Komplektā ietilpst slēpes, zābaki 
un nūjas. Inventāru var iznomāt Kalna 
ielā 6 pie sporta skolas administratores, 
uzrādot pasi, ID karti vai autovadītāja 
apliecību. Nomas maksa par diennak-
ti bērniem līdz 16 gadu vecumam ir 
EUR 2, pieaugušajiem – EUR 5. Tālru-
nis informācijai 63322465.

Par slēpju kopšanu gādās Kuldīgas 

novada sporta skolas velomehāniķis 
Normands Treilons, kurš ir izgājis īso 
apmācības kursu šī darba veikšanā.

Projektu „Distanču slēpošanas in-
ventāra nomas punkta izveidošana 
Kuldīgas novada sporta skolā” realizēja 
Kuldīgas sporta klubs „Katrīna” ar LAD 
LEADER programmas un Kuldīgas 
novada pašvaldības atbalstu. Projekta 
kopējās izmaksas ir EUR 10 396, no 
tā pašvaldības līdzfinansējums – 10%.

SIGnETaS rEImanES, 
sabiedrisko attiecību speciālistes 

teksts un foto

Ziema ar uzsnigušo sniegu aktivi-
zējusi SIA „Kuldīgas komunālie 
pakalpojumi” (KKP) darbus uz 
ceļiem un ietvēm.

KKP valdes priekšsēdētājs Pēteris 
Gobzemis pastāstīja: „Strādā sāls 
un smilts kaisāmās mašīnas un arī 
traktortehnika.” KKP regulāri pil-
sētā jātīra 64 kilometri brauktuvju 
un ceļu, tādēļ darbi tiek koordinēti 
gan dienā, gan naktī, lai nodrošinātu 
normālus braukšanas apstākļus ne 
tikai sabiedriskajam transportam un 
automašīnām, bet arī pārvietošanos 
gājējiem.

Uzsniegot pirmajam sniegam, 
katru gadu iedzīvotāji interesējas, 
kas kopj gājēju ietves pie privātmā-
jām, veikaliem un iestādēm. 

Sētnieki pilsētā tīra pašvaldības 
un kopīpašuma teritorijas. Taču 
Kuldīgas novada Domes saistošie 
noteikumi nosaka, ka fiziskajām un 
juridiskajām personām jārūpējas par 
to, lai piegulošā teritorija, kas ir pub-
liskā lietošanā (gājēju ietve), tiktu 
sakopta gar īpašumā, valdījumā vai 
lietošanā esošajiem nekustamajiem 
īpašumiem. Jānovāc arī lāstekas, kas 
var apdraudēt cilvēku dzīvību un ve-
selību. Katram privātmājas, veikala, 
iestādes īpašniekam, lietotājam vai 
valdītājam pašam jārūpējas par gājē-
ju ietves sakopšanu gar sava īpašuma 
robežu. Piegulošo teritoriju īpašnie-
kiem jāsakopj līdz pulksten 8.00 rītā. 

Taču, ja tiek noslēgts līgums ar KKP, 
sētnieki tīra arī privātīpašumam 
piegulošo teritoriju. P.Gobzemis at-
zīst, ka šāds pakalpojums nav dārgs 
un māju saimnieki to izmanto. 100 
m2 piegulošās teritorijas sakopšana 
maksā EUR 32,16 mēnesī. Sektora 
vadītājas Melitas Miksones tālrunis 
26671490, 63350579.

Arī sāls-smilts kaisāmo materiālu 
var iegādāties KKP. Piegāde 0,3 m3 

kastes uzpildei maksā EUR 7,87 + 
PVN (1 m3 cena EUR 26,24 + PVN). 
Dispečeres Gaidas Bakanauskaites 
tālrunis 63322380. 

Pagastos par ceļu kārtību rūpē-
jas pagastu pārvaldes, un arī tur 
tehnika ir gatava darbam. Laidos 
līgums par ceļu tīrīšanu noslēgts ar 
z/s „Jaunkalni” un z/s „Kamenes”, 
taču atsevišķus ceļus tīra arī ar 
pārvaldes traktoru. Rumbas pagastā 
noslēgti divi līgumi ar zemnieku 
saimniecībām – ar „Upeskalniem” 
un „Madarām”. Pelčos ceļus tīra 
ar pagasta traktoru, taču ir noslēgts 
līgums arī ar AS „Latvijas valsts 
ceļi” un SIA „Dienvidu celtnieks”. 
P. Gobzemis pastāstīja, ka Vārmē 
ceļu uzturēšana ir z/s „Ezergaļi” 
pārziņā, savukārt Snēpelē – z/s „Kal-
nāji”. Turlavas pagastā jau vairākus 
gadus ceļus tīra z/s „Kupšas” saim-
nieks, Rendā – SIA „ICU projekti” 
un i/u „Rimzāti”, bet Padurē – 
z/s „Upeskalni”. Par Ēdoles ceļiem 
rūpējas divas zemnieku saimniecī-

Stāvēt aizliegts!

šķērsojamās vai šķērsotās brauktuves 
malas stāvēt un apstāties aizliegts.

Adatu iela savieno Mucenieku 

un Baložu ielu un atvieglo piegā-
des transporta piekļuvi uzņēmu-
miem, kas atrodas Liepājas ielā. 

Transporta kustība Adatu ielā pa-
redzēta vienā virzienā – no Baložu 
uz Mucenieku ielu.

SIGnETaS rEImanES, 
sabiedrisko attiecību speciālistes 

teksts un foto

automašīnu stāvēšanai novietot nedrīkst Baložu ielas krustojumā ar adatu ielu un mucenieku ielas krustojumā ar adatu ielu (5 m katrā virzienā). 

Atvērta slēpju 
noma

Ceļus uztur kārtībā

bas – „Sili” un „Indrāni”, savukārt 
Īvandē drošus braukšanas apstākļus 
autovadītājiem uztur individuālais 
uzņēmējs ar savu tehniku Anatolijs 
Melnis un z/s „Zemzari”. Gudenie-
ku pagasta pārvaldes vadītāja Daina 
Bērende pastāstīja, ka par ceļiem 
rūpējas z/s „Ziemeļi”, „Katliņkalni” 

un piemājas saimniecības īpašnieks 
Ainars Ivanovskis. Kabiles pagasta 
centru kaisa KKP darbinieki, bet 
ārpus centra ceļus pārmaiņus tīra trīs 
zemnieku saimniecības – „Nogaļi”, 
„Mestri” un „Miļģumi”. Pārvaldes 
vadītājs Tālvaldis Bergmanis atzina, 
ka ir situācijas, kad jāpiesaista arī 

palīgi. Kurmāles pagastam ir savs 
traktors, kas kaisa un notīra ceļus, 
bet Priedaines ciemā plānots noslēgt 
līgumu ar SIA „Kalna Rinkas”.

SIGnETa rEImanE, 
sabiedrisko attiecību speciāliste

arhīva foto

Ceļu uzturētāji aktīvi tīra sniegu pilsētā un pagastu ceļos. 

Kuldīgas novada sporta skolas direktors 
agris Kimbors priecājas, ka īstenots 
projekts par slēpju nomu.
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5. decembrī – 12. ziemas festivāls „notici brīnumam!”.
5. – 23. decembrī – Ziemassvētku tirdziņš rātslaukumā.
12. decembrī – labdarības pasākums „Eņģeļi pār Latviju” rendas 
pagastā.
31. decembrī – jaunā gada sagaidīšanas svinības Kuldīgā un pagastos.

Informāciju apkopoja SIGnETa rEImanE, 
sabiedrisko attiecību speciāliste

Lielākie kultūras un sporta pasākumi 
Kuldīgā 2015. gadā

janVārIS
16. janvārī – „Kuldīgas novada uzņēmēju un amatnieku Gada balvas” 
un lielāko nodokļu maksātāju godināšanas pasākums.

17. janvārī – starptautiskas vieglatlētikas sacensības „Kuldīgas 
Katrīnas kauss”.
30. janvārī – „Kuldīgas novada sporta laureāts”.

FEBruārIS
6. februārī – „jaunatnes sporta laureāts”.

6. – 8. februārī – FIa Eiropas rallija čempionāta 2. posms.
13. februārī – Kuldīgas novada kultūras darbinieku diena. 
28. februārī – Kuldīgas novada 6. ziemas sporta spēles.

marTS
6. martā – Kuldīgas novada Ģimeņu balle.
7. martā – starptautiskas jauniešu vieglatlētikas sacensības „Kuldīgas 
kauss”.
16. – 21. martā – biedrības ISSP fotogrāfu pavasara skola.

aPrīLIS
25. aprīlī – pavasara palu šovs „Lido zivis Kuldīgā”.
25. aprīlī – sezonas atklāšana brīvdabas kinoteātrī „Goldingen Knight 
Cinema”.

maIjS
2. – 3. maijā – jāņa Baukša piemiņas kauss riteņbraukšanā.
8. maijā – unESCO pilsētas spēle skolu jauniešiem.
10. maijā – SEB kalnu divriteņu maratons 2015, 2. posms.
16. maijā – muzeju nakts.
16. maijā – labdarības koncerts „Torņu sasaukšanās” Vārmes Sv. mi-
ķeļa baznīcā.

23. maijā – velofestivāls „Eiropa. Kuldīga. Domā zaļi!”.
30. maijā – estrādes „Liepu birzs” vasaras sezonas atklāšana. Vārmes 
pagasta VPDK „Dimdari” piecu gadu jubilejas koncerts. Balle.
30. maijā – „Dullā maijvabole 2015” Padures pagastā.

jūnIjS

6. jūnijā – Ģimeņu diena Kuldīgā.
7. jūnijā – „Skrējiens Turlava 2015”.
14. jūnijā – Komunistiskā genocīda upuru piemiņas dienas pasākumi 
Kuldīgā un pagastos.
16. – 18. jūnijā – „mākslinieku rezidences” rīkotā radošā vasaras 
skola (lekciju, diskusiju un dokumentālo filmu programma mākslas 
studentiem, māksliniekiem, pedagogiem un ikvienam interesentam).

15. jūnijā – 12. jūlijā – starptautiskais glezniecības plenērs.
20. jūnijā – Tautas mākslas svētki Kuldīgā.
21. jūnijā – riteņbraukšanas sacensības „Čempionu kauss 2015”.
21. jūnijā – Emīla tirgus ar 17 sieriem un vēžiem Ēdoles pilī.

jūLIjS
4. jūlijā – orientēšanās „Pelči – naktī”.
10. jūlijā – starptautiskā glezniecības rezidences projekta „Izlaist 
ainavu” izstādes atklāšana.
11. jūlijā – 6. atklātās vasaras sporta spēles Vārmes sporta stadionā.
16. – 19. jūlijā – Kuldīgas pilsētas festivāls „Dzīres Kuldīgā”.

25. jūlijā – Ķikuru ezera svētki.
26. jūlijā – annas Basos, Gudenieku pagastā.
31. jūlijā – 1. augustā – Dizaina filmu festivāls 2015.

auGuSTS
1. augustā – Ģimenes diena „Polīšos”, 
rumbas pagastā.
2. – 10. augustā – Starptautiskā vasaras 
fotogrāfiju skola (ISSP).
8. augustā – Kuldīgas novada 7. vasaras 
sporta spēles.
8. augustā – amatierteātru festivāls – sa-
lidojums „Spiets” – teātra izrādes visas 
dienas garumā estrādē „Liepu birzs”.
8. – 9. augustā – rokmūzikas festivāls 
pieaugušajiem „Live Fest 2015” Kuldīgas 
pilsētas estrādē.

15. augustā – 10. Kuldīgas pusmaratons.
15. – 16. augustā – Vilgāles ezera svētki.

SEPTEmBrIS
12. septembrī – folkloras ansambļa „Gudenieku suiti” 50 gadu jubileja.
12. – 13. septembrī – starptautiskas sacensības jauniešiem volejbolā 
„50. Kurzemes kauss”.
19. septembrī – piedzīvojumu sacensības „X-race”, 6. posms.

OKTOBrIS

3. oktobrī – Hercoga jēkaba gadatirgus Pilsētas dārzā.
9. oktobrī – Senioru veselības diena Kuldīgas kultūras centrā.
10. oktobrī – „Dziesma manam pagastam – 13” Snēpeles pagastā.
12. – 16. oktobrī – Karjeras nedēļa.
17. oktobrī – ansambļa 5 gadu jubilejas koncerts Pelču pagastā.
24. oktobrī – Leģendu nakts Pelču pagastā.

nOVEmBrIS
11. novembrī – Lāčplēša dienas pasākumi Kuldīgas novadā.
18. novembrī – Kuldīgas novada „Goda balvas” pasniegšana Kuldīgas 
kultūras centrā. Gaismas ceļš un svētku koncerts.
7. novembrī – Ģimeņu veselības diena Kuldīgas vieglatlētikas manēžā.

DECEmBrIS21. martā – Ģimenes veselības diena.
21. martā – Snēpeles amatierteātra pirmizrāde.
25. martā – Komunistiskā genocīda upuru piemiņas dienas pasākumi 
Kuldīgā un pagastos.
28. martā – sporta deju sacensības „Cīruļputenī” Vārmē.
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Paskaidrojuma raksta sadaļas norādāmā informācija

1. Saistošo noteikumu projekta nepieciešamības pamatojums
Lai veicinātu iedzīvotāju saikni ar pašvaldību un izrādītu rūpes par novada iedzīvotājiem cienījamā vecumā, kā arī lai nedaudz 
uzlabotu viņu materiālo stāvokli, ar saistošajiem noteikumiem nepieciešams noteikt kritērijus un kārtību materiālo pabalstu 
piešķiršanai dzīves nozīmīgās jubilejās

2. Īss projekta satura izklāsts Saistošie noteikumi nosaka pabalstu piešķiršanas kritērijus un saņemšanas kārtību
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Pašvaldības budžeta izdevumi palielināsies, 2015. gada budžetā izdevumi ieplānoti
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 Saistošie noteikumi izstrādāti pēc Kuldīgas novada Senioru padomes priekšlikuma 

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 43. pan-
ta trešo daļu. 

I  Vispārīgie jautājumi
1. Saistošie noteikumi „Par Kuldīgas novada svētku 

pabalstiem” (turpmāk – saistošie noteikumi) nosaka 
materiālo pabalstu (turpmāk –  pabalsti) veidus, ko 
piešķir Kuldīgas novada iedzīvotājiem nozīmīgās dzīves 
jubilejās, to piešķiršanas un izmaksas kārtību. 

2. Pabalsti tiek izmaksāti no Kuldīgas novada 
pašvaldības budžeta līdzekļiem, kas paredzēti sociālo 
pakalpojumu un sociālās palīdzības izdevumiem, ne-
izvērtējot personas materiālo stāvokli. 

3. Lēmumu pieņemšanu par pabalstu piešķiršanu 
Kuldīgas novada Dome deleģē pašvaldības aģentūrai 
„Kuldīgas sociālais dienests” (turpmāk – Dienests).

4. Pabalstus var saņemt personas, kuras  deklarējušas 
savu dzīvesvietu un pastāvīgi dzīvo pamatdzīvesvietā 

Kuldīgas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā.

II Pabalstu veidi
5. Dienests izsniedz šādus pabalstus:
5.1.  Pabalsts cienījama vecuma personām nozī-

mīgās dzīves jubilejās;
5.2.  Pabalsts nozīmīgās laulību jubilejās.

III Pabalsta saņemšanas kārtība
6. Informāciju par personām, kurām ir tiesības sa-

ņemt 5.1. – 5.2. punktā noteikto pabalstu, Dienestam 
un pagastu pārvaldēm katru mēnesi iesniedz Kuldīgas 
Dzimtsarakstu nodaļa, vienlaicīgi sagatavojot arī ap-
sveikuma kartītes.

7. Pabalstu personām izmaksā skaidrā naudā, 
piegādājot saņēmēja dzīvesvietā. 

8. Pabalsta saņēmējs uzrāda personas apliecino-
šu dokumentu, parakstās par pabalsta saņemšanu 

izmaksu sarakstā.
9. Ja pabalsta saņēmējs nav saņēmis pabalstu vai 

nav bijis sastopams dzīvesvietā, pabalstu var saņemt 
viena mēneša laikā p/a „Sociālais dienests” vai pagasta 
pārvaldē.

IV Pabalsts cienījama vecuma 
personām
10.  Pabalstu EUR 30 piešķir un izmaksā personām 

75, 80, 85, 90 un katrā nākamajā   jubilejā no 91 līdz 
99 gadiem.

11. Pabalstu EUR 150  piešķir un izmaksā personām 
100 gadu un katrā nākamajā jubilejā.

V Pabalsts nozīmīgās laulības 
jubilejās
12. Pabalstu EUR 150 piešķir  50 gadu laulības 

jubilejā (Zelta kāzas), 55 gadu laulības jubilejā (Sma-

rag- da kāzas), 60 gadu laulības jubilejā (Dimanta 
kāzas), 65 gadu kopdzīves jubilejā (Lielās dimanta) un 
70 gadu kopdzīves jubilejā (Briljanta kāzas), apsveicot 
un izmaksājot katrai ģimenei pabalstu EUR 150 (viens 
simts piecdesmit).

13. Kuldīgas novada Dzimtsarakstu nodaļa organizē 
svinīgu laulāto sveikšanu.

VI noslēguma 
jautājumi
14. Saistošie noteikumi stājas spēkā likuma 

„Par pašvaldībām” 45. panta sestajā daļā noteiktajā 
kārtībā.

15. Saistošajos noteikumos noteiktie svētku pabalsti 
izmaksājami  šajos noteikumos minētajiem jubilāriem arī  
laika periodā no 2015. gada 1. janvāra līdz šo saistošo 
noteikumu spēkā stāšanās brīdim.

Saistošie noteikumi nr. 2014/14 „Par Kuldīgas novada pašvaldības pabalstiem”

Paskaidrojuma raksts

aicinām atsaukties kuldīdzniekus, kuru īpašumā saglabājušās 
liecības, kas raksturo 19. gs. Kuldīgas rūpniecību:
• fabriku – „Meteor”, Levinsona un Hiršmana ražotās adatas;
• Līčes degvīna fabrikas pudeles;
• aptiekāru – Gabes, Kozaka un Palcnera ražoto minerālūdens 
  un limonādes pudeles;
• Jansona alus fabrikas pudeles;
• iepakojumi no Goldberga un „Wenus” parfimērijas un ziepju fab-
rikām;
• citi ražojumi vai iepakojumi, uz kuriem redzams 
  Kuldīgas senais nosaukums Goldingen.

Lūdzam rakstīt e-pastā: kuldigasmuzejs@inbox.lv 
vai zvanīt, tālr. 26005212.

24. janvārī plkst. 14.00  
pensionāru apvienība „Rumbiņa”

rīko BALLI senioriem.
Oktobrī, novembrī un decembrī dzimušajiem senioriem pieteikties 

pa tālr. 26300247 vai „Rumbiņā” līdz 19. janvārim.
Uz balli aicināti arī firmu pārstāvji – labdari, kuri 2014. gadā dažādi 

palīdzējuši „Rumbiņai”. 
Balle notiks sporta klubā „Poligons”, Virkas ielā 13.
Līdzi jāņem labs noskaņojums un groziņš. Dalības maksa – EUR 3. 

Valsts apmaksā surdotehniskos 
palīglīdzekļus vājdzirdīgām un 
nedzirdīgām personām, bet bēr-
niem līdz 18 gadu vecumam –  
dzirdes aparātus.

Surdotehniskos palīglīdzekļus  
var saņemt, sākot ar vājdzirdības 
3. pakāpi, kad dzirdes zudums ir 
vismaz 55 dB labāk dzirdošajā ausī, 
bet bērni – ja vājdzirdība konstatēta 
vismaz 1. pakāpē (dzirdes zudums ir 
vismaz 25 dB labāk dzirdošajā ausī).

Reizi 5 gados valsts piešķir: 
dzirdes aparātu, laikrādi ar vibro-
zvanu (pulkstenis pamodina, spēcīgi 
vibrējot), savienotājvienību radio un 
televīzijas uztvērējiem (indukcijas 
spole radio un televīzijas skaņas 
labākai uztveršanai tiem, kas lieto 
dzirdes aparātu), skaņas indikatoru 
ar mehānisko signālu vai skaņas in-
dikatoru ar gaismas signālu (ierīce, 
izmantojot vibrācijas vai mirgojošas 

gaismas signālu, norāda uz notie-
košajiem procesiem vietā, kur atro-
das raidītājs, piem., bērnu raudas, 
durvju un telefona zvana signāli u. 
tml.), FM radiofrekvenču pārraides 
sistēmu (ierīce kopā ar dzirdes 
aparātu ļauj uztvert runāto bez fona 
trokšņiem), tālruni ar pastiprinātāju 
(stacionārais telefons ar iebūvētu 
skaņas pastiprinātāju).

Reizi 3 gados valsts piešķir: 
dzirdes palīglīdzekli – komunika-
toru (ierīce pilda dzirdes aparāta 
funkcijas, bet ir daudz vienkāršāka 
lietošanā. To pievieno pie apģērba vai 
nēsā ap kaklu. Piemērota vecākiem 
cilvēkiem, jo sevišķi „gulošajiem” 
un cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, 
kuriem dažādu iemeslu dēļ dzirdes 
aparāts nav piemērots), digitālās 
vizuālās saziņas ierīci (ļauj attālināti 
sazināties ar videozvana palīdzību 
un izmantot zīmju valodas tulka 
pakalpojumu. Uz to var pieteikties 

nedzirdīgi un vājdzirdīgi cilvēki, kuri 
izmanto noteiktus  sociālās rehabili-
tācijas vai surdotulka pakalpojumus).

Surdotehniku steidzamības kārtā 
ir tiesības saņemt: bērniem, no-
darbinātām personām, izglītības 
programmu apguvējiem, personām 
ar pirmreizējiem funkcionāliem 
traucējumiem, personām ar progno-
zējamu invaliditāti, bērna vecākam, 
adoptētājam, audžuģimenes locek-
lim, aizbildnim vai citai personai, 
kura faktiski aprūpē bērnu līdz 
pusotra gada vecumam.

Papildu informāciju par iesnie-
dzamajiem dokumentiem var sa-
ņemt Latvijas Nedzirdīgo savienī-
bas mājaslapas www.lns.lv sadaļā 
„Pakalpojumi” vai zvanot uz tālruni 
67611660, sūtot īsziņu uz 29643789 
vai rakstot e-pastā: surdotehnika@
lns.lv.

SIGnETa rEImanE, 
sabiedrisko attiecību speciāliste

Kuldīga bijusi viena no tām 10 
pašvaldībām, kuras speciālisti 
izglītojušies grupu terapijas, 
vardarbību veikušu personu so-
ciālajai rehabilitācijai, vadīšanai.

Vardarbīgas attiecības ir sistēma, 
ko nevar mainīt, ja strādā tikai ar 
cietušajiem. Ir jāstrādā arī ar varmā-
kām. Līdz šim sociālā rehabilitācija 
par valsts finansētajiem līdzekļiem 
lielākoties tika nodrošināta upu-
riem. 2014. gadā Kuldīgas novada 
pašvaldības aģentūra „Sociālais 
dienests” organizēja vardarbību vei-
kušu personu grupas par pašvaldības 
finansējumu. Labklājības ministrija 
prognozē, ka tuvākajos gados šādai 
grupu terapijai tiks paredzēts valsts 
finansējums.

Grupu nodarbībās tiek mācīts 
atpazīt vardarbīgo uzvedības modeli 

un mainīt to. Akcents tiek likts uz 
dusmu kontrolēšanu un pozitīvu 
konfliktsituāciju risināšanu. Kuldī-
gas pašvaldībā šādas grupas vada 
sociālā darbiniece darbā ar ģimenēm 
un bērniem Kristīne Ivanovska 
(Prof. mag.sociālajā darbā) un psi-
holoģe Dace Giela (Mag. psych). 
Par šo pakalpojumu sīkāku informā-
ciju var saņemt Kuldīgas novada p/a 
„Sociālais dienests”.

Vardarbība pret partneri ir rīcība, 
kā rezultātā rodas fizisks, seksuāls 
vai garīgs kaitējums. Partnerattiecī-
bās nereti ir dažādu veidu uzvedība, 
lai pakļautu, kontrolētu un pazemotu 
partneri – sišana, ievainošana, psi-
holoģiska terorizēšana, pazemošana, 
seksuāli uzbrukumi, sociāla izolēša-
na un materiāla kontrolēšana.

Bieži varmāka ir pārliecināts, ka 
pie viņa izdarībām vainojams otrs 

partneris, taču patiesībā tā pamatā ir 
vāja emociju radīto impulsu kontrole, 
kā arī apzināta vajadzība pakļaut un 
uzspiest savu viedokli.  Savukārt 
upuris visbiežāk neapzinās, ka ir 
upuris. Nereti sievietei šķiet – ja es 
nebūtu ļāvusi bērniem skraidīt pa 
istabu, viņš nebūtu sadusmojies; ja es 
būtu laicīgāk atnākusi no darba, viņš 
uz mani nekliegtu; ja es vairāk pel-
nītu, tad viņš mani nepazemotu utt.

Pētījumos minēts, ka starp var-
darbības izraisītājiem bieži ir arī 
alkohola vai citu atkarības vielu 
lietošana. Taču alkohols un citas 
atkarības ir tikai vardarbību pastip-
rinošs apstāklis.  Pat ja cilvēkam 
ir iemesls būt dusmīgam, viņam 
nav tiesību izpaust savas dusmas 
varmācīgā formā. 

KrISTīnE IVanOVSKa, 
sociālā darbiniece 

Pret vardarbību

Par valsts apmaksātajiem 
surdotehniskajiem palīglīdzekļiem

Kuldīgas novada Pieaugušo izglītības centrs piedāvā: 
• darba aizsardzības kursus –  60 stundas;
• angļu valodas kursus ar vai bez priekšzināšanām – 80 stundas.  
  Nodarbības pusdienas laikā vai/un darbdienu vakaros; 
• datorzinību kursus:
 mans jaunais dators (15 stundas, 5 nodarbības);
 darbs programmā „Word 2010” (18 stundas, 6 nodarbības);
 darbs programmā „Excel 2010” (21 stunda, 7 nodarbības);
• kursus „Dokumentu pārvaldība/lietvedība, CV, motivācijas vēstules sagatavošana, 
  veiksmīga komunikācija, prezentēšanas prasmes/lietišķā etiķete” – 8 mācību 
  stundas, viena nodarbība sestdienā;
• auklīšu kursus „Bērnu aprūpes pamati” – 40 stundas, 5 nodarbības sestdienās;
• „Minimālās higiēnas prasības pārtikas nozarē strādājošiem”, HACCP.

Pieteikšanās un sīkāka informācija pa tālruni 63322540.

Kuldīgas novada muzejs 
aicina iedzīvotājus palīdzēt 

vēstures ekspozīcijas 
„Kuldīga pirms mums” veidošanā.
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FIA Eiropas rallija čempionāta 
(ERČ) otrā posma „Rally Lie-
pāja” rīkotāji saņēmuši oficiālus 
pieteikumus no 21 ekipāžas, kuri 
no 6. līdz  8. februārim pošas 
sacensībām pa Kuldīgas un Lie-
pājas ceļiem.

„Peugeot Rally Academy” da-
lībai pieteikusi īru Kreigu Brīnu 
un portugāli Djogu Gagu. Liepājā 
startēs arī FIA ERČ sezonas pirmā 
posma uzvarētājs, „Lotos Rally 
Team” pilots, polis Kajetans Ka-
jetanovičš. Starp dalībniekiem būs 
arī vairāki Latvijas rallija meistari, 
tajā skaitā arī 2014. gada Latvijas 
rallija čempions Jānis Vorobjovs. 
Dalībnieku pieteikumus pieņems 
līdz 22. janvārim.

Jaudīgākajā, pilnpiedziņas kla-
sē, kurā ietilpst „R5” un „S2000” 
grupas automašīnas, saņemti četri 
pieteikumi. Tos iesnieguši divi FIA 
ERČ 2014. gada sezonas vadošie 
braucēji – Kajetanovičs („Ford 
Fiesta” R5), kurš čempionāta kop-
vērtējumā pērn ieņēma 4. vietu, 
un Brīns („Peugeot 208” T16 R5), 
kurš čempionātu noslēdza 3. vietā, 
atzīstot vien „Škoda Motorsport” 
pilotu  Esapekas Lapi un Zepa Vī-
ganda pārākumu. Ar „Peugeot 208” 

T16 Liepājas un Kuldīgas ātrum-
posmos startēs arī pieredzējušais 
šveicietis Jonatans Hirši, kurš līdz 
šim galvenokārt braucis autošosejas 
sacensībās. Ar vienu paaudzi senāku 
auto – „Peugeot 207” S2000 – sa-
censībām pieteicies itālis Džakomo 
Kastenāro. Atgādināsim, ka ar šādu 
auto pirms diviem gadiem Latvijā 
startēja arī leģendārais franču ral-
lija pilots Fransuā Delekūrs, kurš 
izcīnīja 3. vietu.

Latvijas rallija apmeklētāju un 
autosportistu iecienītajā „N4” grupā 
saņemti pieci pieteikumi. Ar „Mit-
subishi Lancer Evolution X” startēs 
gan J.Vorobjovs, gan Aleksandrs 
Gorelovs (Krievija), savukārt ar 
„Mitsubishi Lancer Evolution IX” 
– Dāvids Botka (Ungārija). Divi 
pieteikumi saņemti no sportistiem, 
kuri „Rally Liepāja” startēs ar „Su-
baru Impreza” automašīnām, ar tām 
rallijā brauks Tomašs Kasperčiks 
(Polija) un Vojtehs Stajfs (Čehija), 
kurš 2013. gadā izcīnīja Čehijas 
rallija čempiona kausu 3. klasē.

Jāatzīmē, ka ar „Latvijas Auto-
mobiļu federācijas” izsniegtu licenci 
rallijam pieteikušies vēl divi piloti 
– Emīls Blūms, kurš sacensībām 
pieteikts „LMT Autosporta akadē-

Novadā jau par tradīciju ir kļu-
vušas starptautiskās sacensības 
vieglatlētikā „Kuldīgas Katrīnas 
kauss”, kas notiks jau 5. reizi, 
šogad – 17. janvārī Kuldīgas viegl-
atlētikas manēžā, Dzirnavu ielā 13.

Sacensībām pieteikušies sportisti no 
12 valstīm – Latvijas, Lietuvas, Igauni-
jas, Baltkrievijas, Krievijas, Ukrainas, 
Azerbaidžānas, Grieķijas, Itālijas, 
Somijas, Lielbritānijas un Nīderlandes. 

„Kuldīgas Katrīnas kauss” sāk-
sies ar oficiālo atklāšanu plkst. 
16.00, un klātesošos uzrunās Kul-
dīgas novada Domes priekšsēdētāja 
Inga Bērziņa. 

Sacensībās startēs pazīstamā Lat-
vijas sportiste Aiga Grabuste, kas 
„Kuldīgas Katrīnas kausā” piedalīsies 
divās disciplīnās – 60 m barjerskrējienā 
un tāllēkšanā. Sportiste mēģinās labot 
personīgos rekordus, kā arī izpildīt 

Pamatojoties uz pērnā gada 30. janvārī apstiprināto nolikumu „Naudas bal-
va par izciliem sasniegumiem sportā”, Kuldīgas novada Dome piešķīra nau-
das balvu par izciliem sasniegumiem sportā Kuldīgas novada sportistiem:

Jānim Šmēdiņam – par 2. vietu Eiropas čempionātā un 1. vietu Latvijas čempionātā pludma-
les volejbolā – EUR 600; Ingum Lejam – par 2. vietu Eiropas čempionātā un 3. vietu Pasaules 
čempionātā svara bumbu celšanā – EUR 300; Ralfam Reinfeldam – par Latvijas čempiona 
titula izcīnīšanu motokrosā kvadracikliem – EUR 50; Edgaram Peterlevicam – par Latvijas 
čempiona titula izcīnīšanu spēka trīscīņā ar ekipējumu – EUR 50; Aigaram Tīdmanim – 
par Latvijas čempiona titula izcīnīšanu supersprintā – EUR 50; Mārim Rozentālam – par 
Latvijas čempiona titula izcīnīšanu spēkavīriem pāriem – EUR 50.

Naudas balvas izmaksātas no Kuldīgas novada sporta skolas budžeta šim nolūkam 
paredzētajiem līdzekļiem.

Eiropas rallija meistari pošas uz čempionātu

mija” sastāvā, un Daņila Belokoņs. 
Abi sportisti startēs ar „Ford Fiesta” 
R2 automašīnām.

„Rally Liepāja” būs arī pirmais 
no sešiem ERČ Junioru čempionāta 
posmiem, kuram šobrīd pieteikušies 
pieci sportisti – Stēve Reklanns 
(Norvēģija), Gagu (Portugāle), 
Džons Ārmstrongs (Lielbritānija), 
Jūliuss Tannerts (Vācija) un Ma-
rijans Grībels (Vācija). Lai gan 

oficiāls pieteikums vēl nav iesniegts, 
zināms, ka sacensībās plāno pieda-
līties arī Ralfs Sirmacis un Vasilijs 
Grjazins, kuri 2015. gadā pilotēs 
Latvijas rallija komandas „Sports 
Racing Technologies” sagatavotus 
„Peugeot 208” R2.

Kolorīts dalībnieku saraksts 
gaidāms priekšpiedziņas grupās 
R2 un R3, jo šobrīd pieteikumus 
iesniegušas 12 ekipāžas, kuru piloti 

un stūrmaņi pārstāv 12 dažādas 
valstis un kas sacensībās piedalīsies 
ar pieciem dažādiem automašīnu 
modeļiem – „Ford Fiesta”, „Opel 
Adam”, „Peugeot 208”, „Renault 
Clio” un „Škoda Fabia”.

Dalībnieku sarakstu skatīt: 
www.2015.lvrally.com.

jānIS unBEDaHTS, „ra EVEnTS” 
sabiedrisko attiecību speciālists

Publicitātes foto

Kuldīgas 
novads jau 

3. gadu kļūs 
par FIa Ei-

ropas rallija 
čempionāta 

ziemas 
posmu.

„Kuldīgas Katrīnas kausam” 5 gadi!

normatīvu Eiropas čempionātam telpās 
un, protams, arī Pasaules čempionātam. 
Sīvas konkurentes A.Grabustei 60 m/b 

skrējienā būs sportistes no Lietuvas un 
Baltkrievijas. Šajā disciplīnā startēs 
arī kuldīdzniece, LSPA studente Zane 

Andersone. Sprinta distancē redzēsim 
olimpieti Līnu Grinčikaiti no Lietuvas, 
kurai būs stipras konkurentes no Balt-
krievijas, Krievijas un Latvijas. 

Īpaši spraiga solās būt cīņa vīrie-
šiem 60 m/b skrējienā, jo pieteikti ir ne 
tikai Latvijas labākie sportisti, bet arī 
itālis Emanuele Abate, kas piedalījās 
Londonas olimpiskajās spēlēs, kā arī 
spēcīgi konkurenti no Grieķijas, Balt-
krievijas, Ungārijas un Lielbritānijas. 
Šajā distancē cīnīsies arī kuldīdznieks 
Edgars Ziņģis.

Skatītāji varēs vērot aizraujošas 
cīņas kārtslēkšanas sektorā, kur par 
uzvaru cīnīsies Londonas olimpisko 
spēļu dalībnieks, Latvijas labākais 
kārtslēcējs Mareks Ārents un sportisti 
no Ungārijas, Baltkrievijas un Igau-
nijas. Šeit savus spēkus izmēģinās arī 
Kuldīgas labākie jaunie kārtslēcēji 
– Niks Samauskis un Kristaps Aber-
sons. Protams, sacensībās redzēsim arī 

Latvijas labāko sievieti kārtslēcēju Ildzi 
Bortaščenoku.

Arī tāllēkšanas sektorā būs aiz-
raujoša cīņa, jo Elvijam Misānam 
konkurents būs lietuvietis Tomas Vi-
tonis, kurš 2013. gadā Kuldīgā laboja 
EAP sacensību rekordu tāllēkšanā, kā 
arī citi sportisti no Lielbritānijas un 
Nīderlandes. 

Sacensībās kausi tiks izcīnīti 60 m 
skrējienā, 60 m/b skrējienā, tāllēkšanā, 
kārtslēkšanā, 300 m skrējienā un 1000 
m skrējienā.

Nāciet un atbalstiet Latvijas labākos 
sportistus un ārzemju viesus! Ieeja 
brīva.

Detalizēta sacensību programma 
un dalībnieku saraksts www.kuldi-
gasports.lv, www.lat-athletics.lv 

ILZE STuKuLE, 
sacensību galvenā tiesnese

jura SOma foto

„Kuldīgas Katrīnas kauss” šogad notiks jau piekto reizi, un tajā piedalīsies 
vadošie sportisti no visas pasaules.

Izciliem sportistiem piešķir 
naudas balvas17.I 10.00 Kuldīgas novada atklātais čempionāts telpu futbolā; KNSS halle, Piltenes iela 25, Kuldīga

17.I 15.00 „Schenker” līga volejbolā vīriešiem: „ASK/Kuldīga” – „Poliurs/Ozolnieki”; KNSS halle, Piltenes iela 25, Kuldīga
17.I 16.00 Katrīnas kauss vieglatlētikā; KNSS manēža, Dzirnavu iela 13, Kuldīga
17.I 18.00 Latvijas čempionāts futbolā 1. līgā: FC „Nikers-TFK” –  Rēzekne; KNSS halle, Piltenes iela 25, Kuldīga
18.I 10.00 Kuldīgas novada atklātais čempionāts telpu futbolā; KNSS halle, Piltenes iela 25, Kuldīga
18.I 13.00 Latvijas meistarsacīkstes florbolā 1. līgā: „Kuldīga-FK” – „Ogres vilki”; KNSS halle, Piltenes iela 25, Kuldīga
18.I 14.00 LČ volejbolā 1. līgā vīriešiem: Kuldīgas NSS – Vecumnieki; KNSS sporta nams, Virkas iela 13, Kuldīga
18.I 17.00 „Schenker” līga volejbolā vīriešiem: „ASK/Kuldīga” – Pārnu VK; KNSS halle, Piltenes iela 25, Kuldīga
20.I 15.00 Atlases sacensības vieglatlētikā C grupā; KNSS manēža, Dzirnavu iela 13, Kuldīga
21.I 11.00 Kurzemes skolēnu sporta spēles šahā; KNSS šaha klubs, Kalna iela 6, Kuldīga
24.I 10.00 Kurzemes jaunatnes ziemas čempionāts futbolā U-12; KNSS halle, Piltenes iela 25, Kuldīga
24.I 14.00 Kuldīgas novada atklātais čempionāts telpu futbolā; KNSS halle, Piltenes iela 25, Kuldīga
24.I 16.00 Rietumu līgas čempionāts basketbolā vīriešiem; KNSS sporta nams, Virkas iela 13, Kuldīga
25.I 10.00 Kurzemes jaunatnes ziemas čempionāts futbolā U-10; KNSS halle, Piltenes iela 25, Kuldīga
25.I 14.00 Kuldīgas novada atklātais čempionāts telpu futbolā; KNSS halle, Piltenes iela 25, Kuldīga

6. –  8. februārī FIa Eiropas rallija čempionāta sarīkošanas vajadzībām Kuldīgā un apkārtnē 
būs izmaiņas satiksmes organizācijā.

KuLDīGā TIKS SLĒGTaS IELaS
Sacensību servisa parka izvietošanas vajadzībām Kuldīgā no 6. februāra plkst. 18.00 līdz 7. feb-

ruāra plkst. 14.00 vispārējai satiksmei tiks slēgtas šādas ielas un laukumi:
• Pilsētas laukums;
• Liepājas iela posmā no Parka ielas līdz Putnu ielai;
• Piltenes iela posmā no Liepājas ielas līdz Aploku ielai;
• Kalpaka iela visā garumā;
• Baložu iela visā garumā;
• Mālu iela posmā no Smilšu ielas līdz Aploku ielai;
• Smilšu iela posmā no Pilsētas laukuma līdz Pētera ielai.

TIKS SLĒGTI nOVaDa auTOCEļI
• SS1/5 – 7. februārī no 9.30 līdz 13.30 un no 16.00 līdz 20.30. Ceļu posms: Gaidas – Dižandrej-

dīķis – Akmeņkalni – Lāses – Lēnenieki – Vecjaunarāji – Dižarāji – Ceļarāji – Jēres dīķis. Kopējais 
slēgtā posma garums: 17,27 km.

• SS2/4 – 7. februārī no 10.05 līdz 14.05 un no 15.00 līdz 19.00. Ceļu posms: Kaparāji – Burtnie-
ki – Ezerkukšas – Kauliņi – Kažoki – Apšenieki – Ģeri – Celmiņi – Mežbrūveri (caur Mežsarglīdumu 
pusi) – Plāņi – Upītes kalte – Induļi. Kopējais slēgtā posma garums: 37,89 km.

Uz kuldīdznieku jautājumiem par satiksmes ierobežojumiem atbildēs rallija rīkotājs Kaspars 
Ērkulis, mob .tālr. 22309446, e-pasts kaspars@raevents.lv.

„Rally Liepāja” organizators SIA „RA Events” pateicas iedzīvotājiem un viesiem par sapratni.
Plašāka informācija par „Rally Liepāja”  atrodama oficiālajā interneta mājaslapā www.lvrally.com.

jānIS unBEDaHTS, „ra Events” sabiedrisko attiecību speciālists

Satiksmes ierobežojumi FIa Eiropas rallija laikā



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

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

2015. gada 15. janvāris

no 16. līdz 22. janvārim kino netiks rādīts! 

P. 23.I 18.00 SErĒna
S. 24.I 16.00  ASV, Francija, Čehija, 2014
Sv. 25.I 17.00 Ilgums 1’50”
O. 27.I 17.30 Drāma
T. 28.I 19.30 Līdz 16. g.v. – neiesakām

S. 24.I 18.00  nESaLauZTaIS
Sv. 25.I 15.00 ASV, 2014
P. 27.I 19.30 Ilgums 1’36”. Biogrāfiska
O. 28.I 17.30 drāma, asa sižeta filma
C. 29.I 18.00 Līdz 16. g.v. – neiesakām

S. 31.I 16.00  LāCĒna PaDInGTOna 
Sv. 1.II 15.00 PIEDZīVOjumI 
O. 3.II 17.30 Lielbritānija, 2014. Ilgums 1’35”
T. 4.II 18.00 Komēdija, ģimenes filma
C. 5.II 17.30 Filma dublēta latviešu valodā

Piektdien, 16. janvārī, 18.30 – Dailes teātra viesizrāde „Prezentācija”. Lomās: Ērika 
Eglija, Intars Rešetins, Aldis Siliņš, Gints Grāvelis, Dārta Daneviča, Gints Andžāns. Reži-
sors – Pauls Timrots. Biļetes www.bilesuparadize.lv Ieeja –  EUR 9; 11; 13; 15.

Svētdien, 18. janvārī, 18.00 – koncertizrāde bērniem „Baltā brīnumpasaka”. Uz-
vedumā piedalās Kuldīgas kultūras centra kolektīvi: bērnu un jauniešu teātris „Focus”, 
saksofonistu ansamblis, vokālie ansambļi „Karameles” un „Solem”. Ieeja –  EUR 1.

7. un 8. au-
gusta festivāla 
dienās galve-
nie mākslinie-
ki būs jau ag-
rāk izziņotās 
grupas „Secret 
Serv i c e ”  u n 
„Sweet”, ku-
rām pievienojas 
skotu leģendā-
rie „Bay City 
Rollers”, „The 
Rubettes”, kā 
arī grupa „Sla-
de”, kas festivālā uzstājās jau 2013. gadā. 

„Bay City Rollers” ir skotu grupa, kuras pirmsākumi meklējami 1966. 
gadā. Grupa savus lielākos panākumus guva 70. gados ar hitiem „Satur-
day Night”, „Bye Bye Baby”, kas tolaik iekaroja daudzu tīņu simpātijas 
un tiek saglabātas vēl joprojām.

Savukārt grupa „The Rubettes” ir britu „pop-rock” grupa, kas dibināta 
1973. gadā un kļuva pamanāma ar „Sugar Baby Love”, kas kļuva par 
hitu uzreiz pēc dziesmas izdošanas un noturējās britu topos 1. vietās, 
bet ASV topos sasniedza 37. vietu. Šis tiek uzskatīts par viņu visu laiku 
populārāko darbu.

2013. gadā grupa „Slade” bija festivāla „Live Fest” galvenie māks-
linieki. „Slade” kļuva populāra agrajos 70. gados, būdama viena no 
„glam-rock” mūzikas žanra pārstāvēm. Kopumā grupa ir guvusi pa-
nākumus topos ar 17 hitiem Top 20, kā arī sešiem 1. singliem savas 
karjeras laikā, to skaitā „Oh la la in LA” un Ziemassvētku hitu „Merry 
Xmas Everybody”.

Festivāls „Live Fest 2015” Kuldīgā notiks jau trešo gadu un pulcēs 
gan vietējos, gan pasaules mēroga zvaigznes.

Biļetes pieejamas www.bilesuparadize.lv un visās „Biļešu paradīzes” 
kasēs.

SIGnETa rEImanE, sabiedrisko attiecību speciāliste
IEVaS BEnEFELDES foto

2014. gadā Kuldīgas novada 
Dzimtsarakstu nodaļā reģistrēts 261 
jaundzimušais –  par 26 bērniņiem 
vairāk nekā 2013. gadā, un noslēg-
tas 204 laulības – par 31 vairāk 
nekā aizpērn.

Tā ir ļoti liela vērtība – ĢI-
MENE. Tas, ka mēs esam svarīgi 
cits citam. Alkas pēc dzimtas. Pēc 
kopības.

Dzimtsarakstu nodaļai ir sena 
tradīcija rīkot balles ģimenēm. 
Laika gaitā ir mainījusies pasākuma 
forma, bet saglabājusies tapšanas 
pamatideja – apliecināt ģimeni kā 
vērtību, ar kuru jālepojas pašiem un 
jānovērtē citiem. Kuldīgas novada 
Dome atbalsta pasākumus, kuros 
cildina ģimenes, tāpēc dāvā iespēju 
cilvēkiem satikties un baudīt svēt-
kus Ģimeņu ballē. Šogad tā notiks 
6. martā plkst. 19.00 Kuldīgas 
kultūras namā.

Vispirms biju es. Tad caur gultas 
redelītēm es sāku saredzēt Tevi, 
mammīt! Tēti ar lielajiem zāba-
kiem. Jūsu abu stiprās rokas un 
mīļās sirdis. Tam visam pielipinājās 
klāt māsu spurdzīgie smiekli un 
mazie strīdi. Vectēvi un vecmātes ar 
savu sirdsmīļo siltumu. Tā veidojās 
mana pasaule. Tā staigāja pa mūsu 
pilsētas vecajām ielām, cauri mazo 
pagalmiņu čukstiem. Tai kļūstot 
plašākai, augstie nami vairs nelikās 
tik lieli un Venta nebija tik plaša 
kā jūra. Bet vecāku rokas bija ne-
mainīgi tās pašas. Tad mani bērni. 
Tagad vispirms esat jūs abi – Annija 
un Ādam! Mazās ačeles, kas manī 
bezaizsardzīgi skatās. Un, viņās 
raugoties, manas rokas daudz ko var 
pacelt un sirds tik daudz ko izturēt. 
Cauri laikam un telpai – viss, kas ir 
mans Visums, mans tuvums un bez-
galība – to saucu par savu Ģimeni.

Mēdz teikt, ka vecākus un Dzim-
teni neizvēlas. Viņus vienkārši mīl! 

Mēģināsim dzīvot tā, lai mūs 
mīlētu. Tas nemaz nav tik sarežģīti. 
Varbūt nevajag nemaz tik daudz, 
lai nesamītu skudru, ielietu kaķē-
nam pienu, lai pieceltos kājās, kad 
atskan valsts himna. Un vēl drusku 
citu pamatvērtību, kas ir katra pa-
saulē. Tik vajag spēka to atrast, ja 
tas ir pazudis. Un atkal ir jāsāk no 
sevis. No ģimenes. 

Mīlēsim savus bērnus patiesi, bez 
nosacījumiem, jo tā mēs palīdzēsim 
viņiem justies droši, pieņemtiem 
un novērtētiem. Un, augot pozitīvi 
emocionālā un mīlestības pildītā 
gaisotnē, ikvienam bērnam radīsies 
sapratne par to, ka ģimene ir vērtība.

Ģimene ir 
liela vērtība

ILOna ĶESTErE, 
Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja

„Live Fest”  izziņo galvenos 
festivāla māksliniekus

Festivālā „Live Fest 2015” uzstāsies arī leģendārā grupa 
„Slade”, kas klausītājus jau reiz pulcēja Kuldīgas estrādē.

Rumbas pagasta pārvaldē mainīts
sekretāres-kasieres telefona numurs.

Tagad tas ir 633 23935.

GuDEnIEKOS
Katru piektdienu 15.00  Basu tautas 

namā – ansambļa „Basu suiti” mēģinājums, 
aicina pieteikties jaunus dalībniekus.

Līdz 16. februārim Gudenieku kultūras 
namā – Inta Rozenbaha gleznu izstāde.

29. janvārī tiek organizēts brauciens uz 
Liepājas teātra izrādi „Atsaldētais”. Lūgums 
pieteikties līdz 26. janvārim pa tālr. 29266724.

KaBILĒ
Līdz 30. janvārim bibliotēkā – „Eņģeļi pār 

Kabili” (Kabiles skolas zīmēšanas pulciņa 
bērnu darbi).

17. janvārī 15.00 saieta namā – literāri 
muzikāla kompozīcija „Tāds skudras ceļš”. 
Piedalās Valdeķu kultūras nama  jauktais vo-
kālais ansamblis „Doremi”, Dagnijas Gudriķes 
dzeja (varēs iegādāties D.Gudriķes dzejas 
grāmatu „Mainos, bet nesamainos”). Ieeja 
bez maksas.

31. janvārī 16.30 saieta namā – animāci-
jas filma „7. rūķītis”. Ieeja – EUR 1; 18.00 – lat-
viešu filma „Modris” (līdz 12 g.v. – neiesakām). 
Ieeja –  EUR 2.

KurmāLĒ
Janvārī Priedaines bibliotēkā – literatū-

ras izstāde „Mana grāmatu karaliene 2014” 
(lasītāju augstāk novērtētās grāmatas). 
20. janvārī 11.00 Priedaines bibliotēkā – Da-
ces Priedes grāmatas „Mums vienas asinis – 
Tev un Man” atvēršana, tikšanās ar autori.

24. janvārī 15.00 pagasta pasākumu 
zālē – ,,Toreiz uz barikādēm”. Tikšanās ar 
barikāžu dalībniekiem.

LaIDOS
Pirmdienās 18.00 – 20.00 brīvā laika 

pavadīšanas centrā – spēļu istaba. Ceturt-
dienās 9.00 – 15.00 – iespēja apgūt datora 
pamatprasmes. Informācija pa tālr. 20222398.

Janvārī Sermītes bibliotēkā – Laidu pa-
gasta rokdarbnieču, bērnudārza audzēkņu 
pašdarināto ziedu rokdarbu izstāde „Veltījums 
Annai Saksei, „Pasakas par ziediem” autorei 
110. jubilejā”.

16. janvārī 9.30 Sermītes bibliotēkā – lite-
ratūras stunda bērnudārzā, veltīta rakstnieces 
Annas Sakses daiļradei.

30. janvārī  9.30 Sermītes bibliotēkā – 
bērnu žūrijas noslēguma pasākums.

PaDurĒ
Padures pagasta pasākumu zālē, Deks-

nē: otrdienās 17.00 – aicina uz sieviešu vokālo 
ansambli; aušanas pulciņu; otrdienās, ceturt-
dienās 14.00 – bērnu tautisko deju kolektīvs 
aicina dejot bērnus no 6 gadu vecuma; treš-
dienās 18.00 – uz vingrošanu; ceturtdienās 
16.00 – senioru vokālais ansamblis aicina 
jaunus dalībniekus; 18.30 – aicina piebied-
roties sporta deju hobijklasei. Interesentiem 
zvanīt 26550695.

19. janvārī 17.00 Padures pagasta pārval-
dē – floristikas nodarbība kopā ar Iritu Gulbi. 
Meistarosim sienas dekorus – akrila parafīna 
tehnikā. Dalības maksa – EUR 3. Pieteikša-
nās e-pastā: visock@inbox.lv. Informācija pa 
tālr. 26550695. 

26. janvārī 18.00 Padures pagasta pārval-
dē – Ineses Prisjolkovas seminārs. Dalības 
maksa – EUR 15.

PELČOS
Janvārī bibliotēkā – Jolantas Alkšares 

izšuvumu izstāde.
Katru piektdienu 18.00 bibliotēkā – spāņu 

valodas kursi.
Līdz 31. janvārim bibliotēkā – virtuālā 

izstāde „Lasītākās grāmatas 2013. gadā”.
17. janvārī 11.00 bibliotēkā – Vinnijs Pūks 

ielūdz bērnus uz tēju ar medusmaizēm savā 

dzimšanas dienā! 
25. janvārī 12.00 tautas namā – intelek-

tuālā spēle „Es mīlu Tevi – Pelči”. Piedalās 
2 komandas. Aicināti skatītāji un līdzjutēji. 
Ieeja brīva.

rEnDā
9. februārī 16.00 kultūras namā – gardēžu 

klubiņa nodarbība „Gliemežu gatavošana un 
degustācija”.

14. februārī 20.00 kultūras namā – atpūtas 
vakars pie klātiem galdiem „Sniegputeņu 
virpulī”. Vakaru ar koncertu ievadīs latīņu un 
spāņu mūzikas grupa „Los Daugavas Nens”; 
ballē spēlēs muzikālā apvienība „Duets” no 
Liepājas. Dalības maksa –  EUR 10. Pieteikties 
un samaksāt kultūras namā līdz 9. februārim.

13. martā 19.00 – brauciens uz mūziklu 
„Gipsy baron” Kuldīgas kultūras centrā. Biļetes 
cena –  EUR 9. Samaksāt līdz 15. februārim.

22. martā 17.00 – brauciens uz Marijas 
Naumovas koncertprogrammu „Pusnakts 
Parīzē” Kuldīgas kultūras centrā. Biļetes 
cena – EUR 8. Samaksāt līdz 15. februārim.

rumBā
21. janvārī 14.15 „Bukaišos” – gardēžu 

tikšanās.
21. janvārī 16.30 „Bukaišos” – pagastu 

sadraudzības pasākums. Ar izrādēm uzstā-
sies Pelču speciālās internātpamatskolas 
audzēkņi un Rumbas pagasta teātris.

28. janvārī 16.00 Mežvaldē – radošās 
darbnīcas bērniem „Mazie sniegavīriņi”. Līdzi 
jāņem balta dzija.

29. janvārī 12.15 „Bukaišos” – radošā 
darbnīca pieaugušajiem „Baltās sniega 
rozes”. Līdzi jāņem baltie vates aplīši, balts 
diegs un adata.

SnĒPELĒ
Līdz janvāra beigām bibliotēkā – Ritas un 

Emīlijas Kaminsku adījumu izstāde; Turlavas 
bibliotekāres Sandras Brantevicas fotogrāfiju 
izstāde „Fotoknipši”.

No 16. janvāra bibliotēkā – tematiska 
izstāde „Annai Saksei – 110”.

27. janvārī 10.00 bibliotēkā – radošā darb- 
nīca pirmsskolas vecuma bērniem „Tinam, 
pinam, līmējam”.

30. janvārī 15.00 kultūras namā – radoši, 
praktiski, interesanti (nodarbības dažāda 
vecuma dāmām). Sīkāka informācija kultūras 
namā vai pa tālr. 27843792.

TurLaVā
Līdz 30. janvārim bibliotēkā – rokdarbu 

izstāde „Četras čaklas ķikurnieces”; b/d gru-
pas „Lāčuks” radošo darbu izstāde „Skaitam 
un zīmējam līdz 10”; pagarināta Lasīšanas 
veicināšanas programma „Bērnu un jauniešu 
žūrija 2014”.

17. janvārī 19.00 kultūras namā – kon-
kurss-koncerts „Nāc un dziedi Turlavā”.

24. janvārī 18.00 kultūras namā – Kuldī-
gas popgrupas „Putas” mūzikls „Jūras kaķis 
pilsētā”.

29. janvārī 12.00 Turlavas bibliotēkā – 
ķikurniece Iveta Pļaviņa dalīsies savās pras-
mēs – savvaļas augu pielietojums pārtikā un 
dziedniecībā, masāžas paņēmieni un tehnikas 
daudzveidība, un citas veselīgas lietas.

VārmĒ
Līdz 30. janvārim bibliotēkā – Alana Per-

ševica izstāde „Mani žurnāli”.
20. janvārī 10.00 pamatskolas zālē – 

Liepājas leļļu teātra izrāde „Saldais sapnis ”. 
Ieeja –  EUR 1,50.

25. janvārī 10.00 sporta hallē – atklātais 
turnīrs „Zolīte 2015”.

30. janvārī 20.00 sporta hallē – 2. līgas 
florbola sacensības: Vārme – Talsi.

SEKO LīDZI aKTuaLITāTĒm!
Arī 2015. gadā ik nedēļu būs iespēja sekot līdzi Kuldīgas novada aktualitātēm:
• pirmdienās plkst. 10.30 – Kuldīgas novada Domes ziņas „Kurzemes Radio”;
• otrdienās plkst. 9.30 – Kuldīgas aktualitātes „Eiropas hitu radio”;
• piektdienās plkst. 12.30 – Kuldīgas aktualitātes radio „SWH”.
Savukārt Skrundas TV veidotie sižeti par notikumiem novadā būs apskatāmi kanālā 
„Re:TV” katru darbdienu plkst. 20.15, kā arī www.kuldiga.lv sadaļā „Video”.
Brīvdienu programmu ar raidījumiem un filmām par Kuldīgu un novadu aicinām meklēt 
www.retv.lv.

aktuālā informācija atrodama: www.twitter.com/kuldigasnovads
    www.draugiem.lv/kuldigasnovads/
    www.facebook.com/kuldiga.tourism


