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šajā numurā

Sermītē tīrs 
ūdens
> 2. lpp.

Kuldīgai – divas 
balvas būvniecībā
> 5. lpp.

Aizvadītas pirmās iedzīvotāju 
sapulces pagastos
> 4. lpp.

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

InGa BĒrZIŅa,
Kuldīgas novada Domes priekšsēdētāja

20. un 21. martā Kuldīgas viegl-
atlētikas manēžā notika kārtējā 
Ģimeņu veselības diena, kurā 
apmeklētāji varēja pārbaudīt ve-
selību, piedalīties dažādās fiziskās 
aktivitātēs un izmantot brīvā laika 
pavadīšanas iespējas. 

Veselības dienas pasākumi ie-
sākās ar veselības apļiem „Noķer 
pavasari!”, kuros piedalījās aptuveni 
50 aktīvā dzīvesveida piekritēji.

Lielu atsaucību guva acu ārsta 
konsultācijas bērniem, sirds veselī-
bas un kaulu blīvuma pārbaude, kāju 
vēnu skrīnings, kā arī dermatologa 
konsultācijas un svara kabinets.

Vairāki desmiti cilvēku apmek-
lēja sporta kluba „Fitnesa studija” 
piedāvātās nodarbības –  „Slow& 
Strong”, TRX „Circuit training” un 
treniņu ar bulgāru somām.

Manēžā darbojās dažādas stu-
dijas, piemēram, „Radošā studija” 
jaunu un radošu prasmju apgūšanai, 
kuru nodrošināja veikals radošiem 
cilvēkiem „Pindzele”. Kuldīgas 
Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums 
rūpējās par divām studijām -  „Vese-
līga uztura studijā” varēja nobaudīt 
kokteiļus un sulas, bet „Labsajūtu 
studijā” – palutināt sevi ar mugu-
ras, pēdu vai roku masāžu. Ļoti 
apmeklēta bija stilistes un vizāžistes 
Zanes Melnaces vadītā „Skaistuma 
studija”. Apmeklētājas uzzināja par 
dekoratīvās kosmētikas jaunumiem 
šajā pavasarī, kā arī izmantoja iespē-
ju veidot frizūru un uzlikt meikapu.

Visapmeklētākās bija aktivitātes 
bērniem – piepūšamās atrakcijas, 
ūdensbumbas, krāsošana, zīmē-
šana, balonu locīšana, DIP–DAP 
skrejriteņi. 

Lielu atsaucību guva Pētera 
Kļavas vadītā praktiskā nodarbība 
„Meditācija – teorija un prakse”, 
kuru apmeklēja gandrīz divi simti 
dalībnieku, kā arī lekcija „Ēšana un 
veselīgs dzīvesveids” ar vairāk nekā 
250 dalībniekiem. Apmeklētāji lielu 
interesi izrādīja par Marijas Mežec-
kas vadīto nodarbību par gongu 
nozīmīgumu veselības uzlabošanā.

Organizatori secina, ka ar katru 
gadu pasākuma apmeklētība turpina 
pieaugt. Lai arī precīzu pasākuma 
apmeklējumu grūti nosaukt, lēšams, 

Veselā ģimenē – vesels gars!

Dalībnieki pirms skrējiena „noķer pavasari!” cītīgi iesildījās treneres Santas milleres vadībā.

Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums rūpējās par dalībniekiem 
„Veselīga uztura studijā”.

mazās dāmas sparīgi gaidīja 
rindā, lai tiktu pie frizūriņām un seju 

apgleznojumiem.

jaunākos pasākuma dalībniekus priecēja dažādas aktivitātes, tai skaitā vizināšanās ar 
mīkstajiem dzīvnieciņiem.

Daudzi dalībnieki izrādīja interesi stilistes un vizāžistes 
Zanes melnaces „Skaistuma studijā”.

ka tie bija aptuveni 850 
dalībnieki.

Pasākumu organizēja 
Kuldīgas novada Dome, 
Kuldīgas aktīvās atpūtas 
centrs, Kuldīgas novada 
sporta skola. Sadarbības 
partneris – „Veselības 
centrs 4”.

jana BErGmanE, Kuldīgas aktīvās atpūtas centra vadītāja vietniece
EDuarDa DamBErGa, arTa GuSTOVSKa foto

Reizē ar pavasara atnākšanu Kul-
dīgas novadā ir sākušies būvniecības 
un rekonstrukcijas darbi.

Vēsturiskajam rātsnamam jau 
saudzīgi noņemti dakstiņi, kuri pēc 
jumta konstrukciju atjaunošanas 
iegulsies vecajās vietās. Pavisam 
drīz tur tiks mūrēts manteļskurstenis 
kā seno vecpilsētas ēku simbols. 
Ikviens varēs atnākt apskatīt un 
pārliecināties par tā lomu sendie-
nās. Darbi un rakšana sāksies arī 
kultūras centra priekšā – atjaunos 
skvēru un stāvlaukumu. Pils iela 
līdz krustojumam ar Dīķa ielu tiks 
būvēta, ieklājot vēsturisko akmens 
bruģi, un vēl būs daudzi citi lielāki 
un mazāki darbi.

Pēdējo gadu lielākie ēku, ielu, 
tiltu būvniecības, rekonstrukcijas 
un restaurācijas darbi Kuldīgas 
novadā ir veikti, izmantojot Eiropas 
Savienības fondu līdzekļus. Šobrīd 
iepriekšējā ES fondu apguves perio-
da finansējums ir beidzies, bet jaunā 
perioda līdzekļi pašvaldībām vēl 
nav pieejami. Jāatceras, ka kopumā, 
salīdzinot ar iepriekšējiem septiņiem 
gadiem, ES fondi būs mazāki. Tāpēc 
meklējam iespējas īstenot ļoti gaidī-
tus un lielus projektus, izmantojot 
mūsu budžeta resursus.

Lai gan gandrīz visi pašvaldības 
budžeta ieņēmumi tiek izlietoti, lai 
uzturētu un apsaimniekotu skolas, 
bērnudārzus, kultūras iestādes, pa-
gastu pārvaldes, maksātu algas un 
pildītu citas likumā par pašvaldībām 
noteiktās funkcijas, pēdējos gados 
gandrīz miljonu eiro spējam novirzīt 
infrastruktūras sakārtošanai. Tas nav 
maz, bet ir nepietiekami, lai atjau-
notu mūzikas skolu vai uzbūvētu 
peldbaseinu. Paliek vēl viena iespēja 
– aizņēmums valsts kasē.

Kuldīgas novada Domes deputā-
tiem tuvākajā laikā būs jāpieņem ļoti 
atbildīgi lēmumi par kredītu ņem-
šanu vairākiem lieliem projektiem, 
kurus nevarēs līdzfinansēt no ES 
fondiem. Ikviens kredīts ir papildu 
slogs pašvaldības budžetam, jo tās 
ir saistības, kuras uzņemamies uz 
daudziem gadiem un kuras sama-
zina nākotnes ieņēmumus. Tāpēc 
ļoti rūpīgi ir jāizvērtē mūsu iespējas 
kredītus atmaksāt un, pats galvenais, 
jāsaprot, cik nepieciešams ir katrs 
projekts. Šajā pavasarī būs jālemj 
par sporta skolas ēkas rekonstrukciju 
un baseina būvniecību Kalna ielā. 
Tikko ir beidzies iepirkums, un pare-
dzamās būvniecības izmaksas varētu 
būt ap 2,2 miljoniem eiro. Mūsuprāt, 
cena ir ļoti laba, turklāt maz ticams, 
ka kādreiz tā varētu būt zemāka. 
Man ļoti gribētos uzņemties atbildī-
bu un balsot par kredīta ņemšanu, lai 
2016. gada beigās Kuldīgas novada 
iedzīvotājiem būtu savs peldbaseins. 

Kā domājat Jūs?

Būs jāpieņem 
atbildīgi lēmumi
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Februārī izsniegtās būvatļaujas

Objekta nosaukums Objekta adrese Pasūtītājs
Dzīvokļu nr. 8 un 
12 pārbūve

Liepājas ielā 8, 
Kuldīgā Aiga Vaitkus

Nesošo konstrukciju atjaunošanas – 
glābšanas darbi, darbnīca ar pagrabu 
(muižas kalpu māja)

„Internāts”, Kabilē, 
Kabiles pagastā

Kuldīgas nova-
da pašvaldības 
Kabiles pagas-
ta pārvalde

Šautuve ar tiesneša māju „Šautuve”, Rumbas 
pagastā

Kuldīgas nova-
da pašvaldība

Dzīvojamās mājas rekonstrukcija (pārbūve) Ābeļu alejā 3, 
Kuldīgā Uldis Ziņģis

Ēkas fasāžu un pamatu atjaunošana Pils ielā 4, Kuldīgā
SIA „Kuldīgas 
pils sarga 
nams”

Dzīvojamās ēkas nesošo un norobežojošo 
konstrukciju renovācija un restaurācija

Baznīcas ielā 30, 
Kuldīgā

Kuldīgas nova-
da pašvaldība

Ūdensapgādes tīklu būvniecība Ventspils 
ielā posmā no Grants ielas līdz Lapegļu ielai, 
kanalizācijas tīklu būvniecība Ventspils ielā 
posmā no Grants ielas līdz Gravas ielai un 
ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu pārbūve 
Gravas ielā posmā no Ventspils ielas līdz 
Gravas ielas nr.1 iebrauktuvei

Kuldīgā SIA „Kuldīgas 
ūdens”

Būvniecības komisijā 2015. gada februārī lemtais

akceptētās būvniecības ieceres dokumentācijas

Objekta nosaukums Adrese
Nesošo konstrukciju atjaunošanas-glābšanas darbi, darbnīca 
ar pagrabu (muižas kalpu māja) „Internāts”, Kabilē, Kabiles pagastā

Dzīvojamās mājas nojaukšana Piltenes ielā 10, Kuldīgā
Šautuve ar tiesneša māju „Šautuve”, Rumbas pagastā
Ūdensapgādes tīklu būvniecība Ventspils ielas posmā no Grants 
ielas līdz Lapegļu ielai, kanalizācijas tīkla būvniecība Ventspils 
ielas posmā no Grants ielas līdz Gravas ielai un ūdensapgādes 
un kanalizācijas tīklu pārbūve Gravas ielas posmā no Ventspils 
ielas līdz Gravas ielas nr. 1 iebrauktuvei

Kuldīgā

0,4 kV elektrolīnijas uzskaites sadales pārcelšana Torņa ielā 6, Kuldīgā
20 kV kabeļlīnijas A77 nomaiņa posmā TP7334-TP708 Kuldīgā
Eģinieku purva kūdras ieguves lauku nosusināšana un sagata-
vošana „Eģinieku purva kūdras atradnes”, Kabiles pagastā

Zivju mazuļu audzētava „Vēži”, Pelču pagastā
Zivju pārstrādes cehs „Vēži”, Pelču pagastā
Kūtsmēslu un vircas krātuves pārbūve „Pārupes”, Pelču pagastā 
Ēkas fasāžu un pamatu atjaunošana Pils ielā 4, Kuldīgā
Dzīvojamās mājas rekonstrukcija Ābeļu alejā 3, Kuldīgā
Tehnikas novietne Planīcas ielā 8, Kuldīgā
Dzīvojamās ēkas telpu vienkāršota atjaunošana ar lietošanas 
mērķa maiņu Pētera ielā 6, Kuldīgā

Durvju restaurācija Liepājas ielā 38, Kuldīgā
Dzīvojamās mājas ieejas mezgla pārbūve Mālu ielā 12, Kuldīgā

Februārī ekspluatācijā pieņemtās būves

Nosaukums Adrese Pasūtītājs
Dzīvojamā māja „Muižnieki”, Rendas pagastā Jānis Kursītis
Makšķernieku nakšņo-
šanas mājiņas un pirts „Muižnieki”, Rendas pagastā Jānis Kursītis

Dzīvojamā māja Parka ielā 16, Kuldīgā Armands Rudens
Elektroapgādes tīklu 
rekonstrukcija Parka un Egļu iela, Kuldīgā AS „Sadales tīkls”

Ēkas pārbūve Dzelzceļa ielā 23A, Kuldīgā Agrita Čīma
Elektroapgādes tīklu 
rekonstrukcija

„Ādiņas”, TP7293 „Asfalta poli-
gons”, Kurmāles pagastā AS „Sadales tīkls”

0,4 kV elektroapgādes 
tīklu rekonstrukcija „Plāņi”, Īvandes pagastā AS „Sadales tīkls”

Dzīvojamā māja Rudupes ielā 4, 
Rumbas pagastā Uldis Rozentāls

Dzīvojamā māja ar 
malkas šķūni „Pļavmaļi”, Rendas pagastā Juris Grasmanis-Laše

Publisko iepirkumu komisijā 2015. gada februārī pieņemtie lēmumi

Iepirkuma priekšmets Lēmuma pieņemšanas 
datums Uzvarētājs

Pakalpojuma sniegšana būvuzraudzībā 
objektā „Alekšupītes promenādes izveide 
un ar to saistīto ielu rekonstrukcija 
Kuldīgā, 2. kārtas 1. daļa”

05.02.2015. AS „Ceļu inženieri”; EUR 7700 bez PVN

Tehniskā projekta „Mūzikas skolas pārbūve 
(rekonstrukcija) Smilšu ielā 6, Kuldīgā” izstrā-
de un autoruzraudzība

12.02.2015. SIA 
„Nams 3”; EUR 10 100 bez PVN

Topogrāfiskās uzmērīšanas, zemes 
kadastrālās uzmērīšanas un zemes ierīcības 
pakalpojumi Kuldīgas novada pašvaldības 
vajadzībām

12.02.2015.

Kopējā līguma summa EUR 41 999,99 bez PVN:
1. daļa – topogrāfiskās uzmērīšanas pakalpojumi – 
SIA „Ģeodēzists”, reģ. nr. 41203006878; SIA „Topopro-
jekts”, reģ. nr. 42103041630 un SIA „Apriņķa mērnieks”, 
reģ. nr. 40103681842;
2. daļa – zemes kadastrālās uzmērīšanas pakalpojumi – 
SIA „Metrum”, reģ. nr. 40003388748; SIA „Latvijasmēr-
nieks.lv”, reģ. nr. 40003783960 un SIA „Topoprojekts”, 
reģ. nr. 42103041630;
3. daļa – zemes ierīcības pakalpojumi – SIA „Metrum”, reģ. 
nr. 40003388748; SIA „Ventmetrs”, reģ. nr. 41203040331 
un SIA „Topoprojekts”, reģ. nr. 42103041630

Būvdarbu izpilde objektā „Glābšanas stacijas 
rekonstrukcija, Mārtiņsalā, Stendes ielā, 
Kuldīgā”

19.02.2015. SIA „AB Būvniecība”, EUR 46 464,34 bez PVN

Kuldīgas pilsētas dārza infrastruktūras izvei-
des III kārta, Pils iela 3 – 2. kārta 26.02.2015. SIA „AB Būvniecība”, EUR 33 528,44 bez PVN

13. martā Kuldīgas novada 
Domes un VAS „Latvijas Valsts 
ceļi” vadības tikšanās biju-
si konstruktīva, pašvaldības 
viedoklis uzklausīts ar ieintere-
sētību, informē Kuldīgas novada 
Domes priekšsēdētājas vietnieks 
Aleksandrs Lange. 

Tikšanās laikā apspriesti vairāki 
jautājumi. Saistībā ar saņemtajām 
sūdzībām no iedzīvotājiem pār-
runāts jautājums par grantētā ceļa 
Ķikuri – Alsunga rekonstrukcijas 
plāniem un termiņiem, kā arī nepie-
ciešamību uzturēt ceļu apmierinošā 
stāvoklī līdz atjaunošanai. 

Tāpat pārrunāta iespēja grantētā 
ceļa posmu Kuldīga – Basi ieklāt 
melnajā segumā – asfaltam līdzīgā 
segumā, kas nodrošina komfor-
tablāku braukšanu un novērš ceļa 
putēšanu. Ceļš šobrīd ir neapmieri-
nošā stāvoklī un Gudenieku pagasta 
iedzīvotājiem apgrūtina nokļūšanu 
novada centrā.

„Latvijas Valsts ceļu” pārstāv-
jiem teikts arī par to, ka valstij 
piederošajā asfaltētajā ceļā Kuldī-
ga – Kabile – Vāne aptuveni viens 
kilometrs Kabiles pagasta centrā ir 

Laidu pagasta Sermītes ciemā 
ekspluatācijā nodota ūdens-
saimniecība, kas iedzīvotājiem 
nodrošinās kvalitatīvu dzeramā 
ūdens apgādi un kanalizācijas 
novadīšanu.

Projekta „Ūdenssaimniecības 
attīstība Kuldīgas novada Laidu 
pagasta Sermītes ciemā 1. kārta” 
ietvaros no jauna izbūvēts gandrīz 
950 m garš ūdensvads, 1046 m gari 
pašteces kanalizācijas cauruļvadi un 
kanalizācijas spiedvads 162,90 m 
garumā. Lai uzlabotu notekūdeņu 
savākšanu un attīrīšanu, izbūvēta 
kanalizācijas sūkņu stacija un notek-
ūdeņu attīrīšanas ietaises, ap kurām 
ierīkots jauns nožogojums. Savu-
kārt, lai uzlabotu dzeramā ūdens 
kvalitāti, rekonstruēts dziļurbums, 
izbūvēta jauna ūdens sagatavošanas 
stacija un izremontēta ēka, kurā tā 
atrodas. 

Objekts tika nodots ekspluatācijā 
ar atliktajiem darbiem –  ielu un ceļu 
sakārtošana, laukumu labiekārtošana 
un zaļās teritorijas nolīdzināšana. 

Tikšanās ar VAS „Latvijas Valsts 
ceļi” bijusi konstruktīva

ļoti sliktā stāvoklī, un lūgts drīzumā 
savest šo posmu kārtībā.

Visbeidzot, pamatojoties uz ie-
dzīvotāju sūdzībām, VAS „Latvijas 
Valsts ceļi” aicināta sakārtot autobu-
su pieturu un tai piegulošo teritoriju 
Rendas pagasta centrā. Pašvaldība 
jau ir savedusi kārtībā stāvlaukumu 
pie pagasta pārvaldes ēkas.

Kuldīgas novada Domes priekš-

sēdētājas vietnieks Aleksandrs Lan-
ge pastāstīja, ka sarunā abas puses 
vienojušās atkārtoti sazināties pēc 
divām nedēļām, lai precizētu veica-
mos darbus un termiņus.

KrISTĪnE DuĻBInSKa, 
mārketinga un sabiedrisko attiecību 

nodaļas vadītāja
SIGnETaS rEImanES foto

Iedzīvotāju sūdzības par grantēto ceļu kvalitāti pašvaldība pārspriedusi 
ar VaS „Latvijas Valsts ceļi” pārstāvjiem.

Sermītes iedzīvotājiem 
tīrs ūdens

Sermītes ciemā, lai uzlabotu ūdens kvalitāti, izbūvētas atdzelžošanas iekārtas.

Minētie darbi tiks paveikti līdz 
1. jūnijam.

Papildus jānorāda, ka projekts 
tika īstenots saskaņā ar Laidu pa-
gasta pārvaldes un Centrālā finan-
šu un līguma aģentūras (CFLA) 
2013. gada 10. oktobrī noslēgto 
vienošanos Nr. 3DP/3.4.1.1.0/13/
APIA/CFLA/177/125.

Projekta kopējās izmaksas ir 
EUR 294 111,16 bez PVN, no 
tām CFLA atmaksā 85% no tieša-
jām izmaksām (bet ne vairāk kā 
EUR 232 972,94). Pārējās izmaksas 
jeb EUR 122 901,56 sedz Laidu 
pagasta pārvalde. Naudu šim no-
lūkam pārvalde ņēma Valsts kasē 
kā kredītu.

uĢIS CEPurĪTIS, 
projektu speciālists

anDra nEILanDa foto
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Februāra Kuldīgas novada Do-
mes sēdē deputāti lēma precizēt 
saistošos noteikumus par koku 
ciršanu ārpus meža, pieņemot 
noteikumus „Kārtība, kādā 
rīkojama publiskās apsprieša-
nas procedūra gadījumos, ja 
paredzēta koku ciršana publiski 
pieejamos objektos”.

Saistošie noteikumi nr. 2012/30 
„Par koku ciršanu ārpus meža Kul-
dīgas novadā” pieņemti 2012. gadā, 
taču šajos noteikumos nepilnīgi 
atrunāta publiskās apspriešanas pro-
cedūra, tādēļ pašvaldība uzskata, ka 
jāizdod noteikumi „Kārtība, kādā 
rīkojama publiskās apspriešanas pro-
cedūra gadījumos, ja paredzēta koku 
ciršana publiski pieejamos objektos”.

Šie noteikumi paredz rīkot pub-
lisko apspriešanu, ja ciršanas rezul-
tātā būtiski tiek ietekmēta apkārtējās 
vides ainaviskā, dendroloģiskā vai 

ekoloģiskā kvalitāte. Kuldīgas nova-
da pašvaldības vides speciāliste Dace 
Jansone atzina: „Gadījumos, kad 
publiski pieejamos objektos tiks plā-
nota koku ciršana, Apstādījumu uz-
raudzīšanas komisija varēs pieņemt 
lēmumu par publiskās apspriešanas 
procedūras piemērošanu – informēt 
sabiedrību un uzklausīt tās viedokli. 
Ņemot vērā sabiedrības viedokli, 
komisija pieņems lēmumu.”

Publiskās apspriešanas proce-
dūru organizēs un rīkos Kuldīgas 
novada Domes Apstādījumu uz-
raudzīšanas komisija vai Kuldīgas 
novada pagasta pārvalde, kuras 
teritorijā paredzēta koku ciršana 
ārpus meža.

Ar noteikumiem var iepazīties 
Kuldīgas novada pašvaldības mā-
jaslapā www.kuldiga.lv.

SIGnETa rEImanE, 
sabiedrisko attiecību speciāliste

Kurzemes plānošanas reģions 
(KPR) izsludina pieteikšanos 
Valsts kultūrkapitāla fonda 
(VKKF) mērķprogrammas 
„Latvijas Valsts mežu atbalsts 
kultūras programmām reģionos” 
atbalstītajai Kurzemes kultūras 
programmai. 

Programmas mērķis ir veicināt 
kultūras pieejamību sabiedrībai, or-
ganizējot projektu konkursu Kurze-
mes reģionā. Šī mērķa sasniegšanai 
finansiāli tiek atbalstīti reģionālas un 
vietējas nozīmes kultūras projekti, 
kas paredz bagātināt Kurzemes kul-
tūrtelpu ar kvalitatīvām aktivitātēm, 
sekmējot Kurzemes reģiona atpa-
zīstamību, un nodrošināt Kurzemes 
vēsturisko kultūrtelpu unikalitātes 
un lokālās vides un mantojuma 
savdabības saglabāšanu, attīstību un 

popularizēšanu.
KPR tiesības administrēt Kur-

zemes kultūras programmu ieguvis 
pirmo reizi. Piešķirtais finansējums 
ir EUR 76 522. Programmas pro-
jektu konkursā atbalstu var saņemt 
kultūras projekti, kurus plānots īste-
not no 2015. gada maija līdz 15. de-
cembrim. VKKF ir apstiprinājis 
ekspertu komisiju šādā sastāvā: Atis 
Egliņš-Eglītis, Guna Millersone, 
Anita Vaivade, Jānis Puriņš, Baiba 
Mūrniece, Jānis Birģelis.

Kultūras programmas projektu 
konkursa pieteikuma veidlapa un 
nolikums pieejams KPR interneta 
mājaslapā www.kurzemesregions.
lv, kā arī VKKF interneta mājaslapā 
www.vkkf.lv. Skaidrojumus par 
konkursu un nolikumu var saņemt 
pie reģionālā kultūras plānotāja KPR 

birojā Kuldīgā, Pilsētas laukumā 3, 
2. stāvā, darba dienās no 9.00 līdz 
16.00, iepriekš piesakoties pa tālruni 
63322371 vai 29110981, vai elektro-
niski, interesējošo jautājumu nosūtot 
e-pastā: kultura@kurzemesregions.lv

Kultūras programmas projekta pie-
teikumi iesniedzami līdz 2015. gada 
10. aprīlim plkst. 12.00 KPR birojā 
personīgi vai nosūtāmi pa pastu (ar 
noteikumu, ka pasta zīmogs ir piecas 
dienas pirms konkursa beigu termiņa). 
Adrese: Kuldīga, Pilsētas laukums 3, 
2. stāvs (ieeja no sētas), LV-3301.

DaCE rEInKOPa, 
Kultūras nodaļas vadītāja

Jau devīto reizi marta pēdējā 
sestdienā cauri laika joslām visā 
pasaulē svinēs Zemes stundu.

28. martā no 20.30 līdz 21.30 
iedzīvotāji un uzņēmumi aicināti 
uz vienu stundu simboliski izslēgt 
apgaismojumu, lai parādītu savu 
apņemšanos videi draudzīgākai 
rīcībai ikdienā.

Arī Kuldīgas novada pašvaldība, 
atbalstot Pasaules Dabas fonda rī-
koto akciju, izslēgs apgaismojumu 
vecajam tiltam, muzeja ēkai, kā arī 
Kuldīgas novada Domes ēkai.

Savukārt Bērnu un jauniešu 
centrs no 20.00 līdz 21.30 pagalmā 
aicina uz pasākumu, kurā tiks vēdi-

nāta „Pūra lāde”, uz veļas auklām 
izkarinot tautas tērpus un villaines, 
gatavoti PET lukturi no LED gais-
mas, izmantojot zemes enerģiju. 
Solārā apgaismojumā apmeklētāji 
varēs baudīt bērzu sulas un pašau-
dzētus dārzeņus. Domājot par vidi, 
uz pasākumu interesenti aicināti nākt 
kājām vai braukt ar velosipēdu.

Nedēļas sākumā Bērnu un jaunie-
šu centrs vietējās kafejnīcas aicināja 
atbalstīt akciju, sarīkojot vakariņas 
sveču gaismā, īpaši no 20.30 līdz 
21.30.

Pēdējos astoņos gados Zemes 
stunda ir izaugusi no simboliskas 
gaismas izslēgšanas Sidnejā par 
pasaules vērienīgāko vides kam-

paņu, apvienojot simtiem miljonu 
cilvēku vairāk nekā 7000 pilsētās 
un 163 valstīs.

Zemes stundas video var noska-
tīties: http://www.earthhour.org/
official-videos.

SIGnETa rEImanE, sabiedrisko 
attiecību speciāliste

Atsaucoties uzņēmēju iniciatīvai, 
Kuldīgas novada Domes deputāti 
26. februāra sēdē nolēma atļaut 
izvietot ēdināšanas pakalpojumu 
informatīvu reklāmas stendu 
Kalna un Pils ielas krustojumā.

Vairāki Kuldīgas novada uzņē-
mēji, kuri Kuldīgā sniedz ēdināšanas 
pakalpojumus, norādījuši, ka pilsētā 
trūkst attiecīgās jomas informatīvu 
reklāmas stendu.

Kuldīgas novada pašvaldība Kal-
na un Pils ielas krustojumā izvietos 
objektu, uz kura būs iespēja reklamēt 
Kuldīgā atrodošos ēdināšanas jomas 
uzņēmumus. Katrs pakalpojumu 

sniedzējs varēs nomāt vienu lauku-
mu uz stenda.

Reklāmas vizualizācijas izstrādās 
un saskaņos, balstoties uz Kuldīgas 
novada pašvaldības saistošajiem 
noteikumiem nr. 2010/19 „Par rek-
lāmas un vizuālās komunikācijas 
objektu izvietošanu publiskajās 
vietās Kuldīgas pilsētā”. 

Lai nodrošinātu vienlīdzīgas 
iespējas ēdināšanas pakalpojumu 
sniedzējiem reklamēt savus pakalpo-
jumus, tiks rīkota reklāmas laukumu 
nomas tiesību izsole. 

EDuarDS DamBErGS, 
sabiedrisko attiecību speciālists

Līdz maija beigām iedzīvotāji 
aicināti iesaistīties zinātniskā 
pētījuma „Kuldīga. Laiki, cilvēki 
un ainava” tapšanā, sniedzot in-
formāciju par Kuldīgas vietvār-
diem.

Kā radies nosaukums „Jāņa kalns”? 
Kā un kurā laikā ir saukta Veckuldīga, 
Vecmuiža, Virkas muiža?  Kādi no-
stāsti ir zināmi par Annas laukiem? 
Vai ir zināms, kad un kāpēc stādīta 
Aizputes ielas aleja? Gaidīsim arī 
citus vietvārdus un to rašanās vēsturi, 
ja vēlaties to darīt zināmu sabiedrībai.

Veidojot jauno zinātnisko pētī-
jumu „Kuldīga. Laiki, cilvēki un 
ainava”, tiek apzināta un apkopota 

informācija par līdz šim nepilnīgi 
pētītiem Kuldīgas vecpilsētas Ventas 
senlejas datiem – dabas raksturoju-
mu, vides unikalitātes izpausmēm 
vecpilsētā, vēsturisko ietekmi. Līdz 
šim veiktie pētījumi nesniedza pil-
nīgu avotu apkopojumu un aktuālo 
informāciju par unikālo vidi. Noza-
res speciālistu vispārējs atzinums par 
Kuldīgas vecpilsētas Ventas senlejā 
„anonimitāti” ir rosinājis meklēt 
atbildes, darot to profesionāli un 
ar neapstrīdamām metodēm. Tādēļ 
Kuldīgas novada pašvaldība ir 
uzrunājusi Latvijā atzītus speciā-
listus, pētniekus un citus ekspertus, 
lai izstrādātu zinātnisku darbu, kas 

veltīts Kuldīgas vecpilsētas Ventas 
senlejā unikalitātei, ko Eiropā pazīst 
ar platāko ūdenskritumu.

Laika liecības var iesniegt katru 
darbdienu Kuldīgas novada Domē, 
Baznīcas ielā 1, 1. stāvā, kā arī 
Kuldīgas novada muzejā, Pils ielā 5, 
1. stāvā (darbdienās un brīvdienās).

Plašāka informācija: Kuldīgas 
novada pašvaldības vecpilsētas 
projektu speciāliste Sintija Vītoliņa, 
tālr. 29170106, 29579088; Kuldīgas 
novada muzeja direktore Dace Bum-
biere, tālr. 29150644, 63322364.

SIGnETa rEImanE, 
sabiedrisko attiecību speciāliste

Papildina kārtību, 
kādā veicama koku ciršana 

ārpus meža

Konkurss kultūras programmām

Iedzīvotāji aicināti 
iesaistīties pētījumā

Zemes stundā izslēgs apgaismojumu

Bezmaksas kursi 
meža īpašniekiem

9. un 14. aprīlī  9.30 Pilsētas laukumā 2, Mārtiņzālē, notiks divu 
dienu bezmaksas kursi „Meža atjaunošana”.

Pirmajā dienā tiks pārrunātas tēmas par meža tipoloģiju un likumdošanu, 
augsnes sagatavošanu un atjaunošanas plānošanu, stādīšanu un sēšanu, 
stādījumu aizsardzību, otrajā dienā –  praktiskas nodarbības mežā.

Piedalīties var ikviens meža īpašnieks, meža nozares speciālists vai cil-
vēks, kuram interesē meža apsaimniekošana. Kursus beidzot, tiks izsniegti 
sertifikāti.

Vietu skaits ierobežots. Pieteikties un vairāk par kursiem uzzināt var pa 
tālr. 25468419. Kursus organizē Meža konsultāciju pakalpojumu centrs.

2. aprīlī 10.00 Rendas pagasta 
pārvaldē interesenti aicināti pie-
dalīties dabas aizsardzības plānu 
izstrādes dabas parkam „Abavas 
senleja” un dabas liegumam 
„Maņģenes meži” uzsākšanas 
sanāksmē.

Dabas parka „Abavas senleja” 
teritorija plešas no Ventspils (Zlēku, 
Ugāles un Usmas pag.), līdz pat 
Kuldīgas (Rumbas un Rendas pag.), 
Talsu (Ģibuļu un Abavas pag.) un 
Kandavas (Kandava un Matkules 
pag.) novadiem, bet dabas lieguma 
„Maņģenes meži” teritorija – Kuldī-
gas novada Rumbas pagastā.

Darbs pie dabas aizsardzības plā-
nu izstrādes dabas parkam uzsākts šā 
gada februārī, to veic SIA „Metrum” 
(kontaktpersona Ilze Circene, tālr. 
67860305).

Dabas aizsardzības plāni tiek 
izstrādāti Norvēģijas finanšu instru-
menta 2009. – 2014. gada perioda 
programmas „Kapacitātes stipri-
nāšana un institucionālā sadarbība 
starp Latvijas un Norvēģijas valsts 
institūcijām, vietējām un reģionālām 
iestādēm” projekta nr.4.3-24/NFI/
INP-003 „Latvijas īpaši aizsargā-
jamo dabas teritoriju integrācija 
teritorijas plānojumā” ietvaros.

Kalna un Pils ielas 
krustojumā būs 
reklāmas stends

Sanāksme par dabas 
aizsardzības plānu 
izstrādes uzsākšanu 

9. aprīlī 10.00 interesenti aicināti 
piedalīties bezmaksas starptau-
tiskā konferencē „Pašvaldību 
un valsts loma skolu aktuālo 
vajadzību nodrošināšanā” Rīgas 
Pedagoģijas un izglītības vadības 
akadēmijas (RPIVA) Kuldīgas 
filiāles zālē.

Projekta „Šodienas izglītība – 
nākotnes sabiedrības attīstība” 
mērķis ir iepazīstināt Latvijas un 
starptautiskos izglītības speciālistus 
un sabiedrību ar jaunākajām iekļau-
jošās izglītības tendencēm Latvijā 
un Eiropā, lai pilnveidotu resursu 
nodrošinājumu valsts, sabiedriskā 
un privātā sektora pārstāvjiem šīs 
izglītības īstenošanai. 

Iekļaujoša izglītība, par ko bieži 

Kuldīgā notiks starptautiska 
konference par izglītību

runā un raksta, nozīmē profesionālu 
varēšanu un cilvēcisku vēlmi ikdie-
nas darbā sniegt labāko iespējamo 
atbalstu ikviena bērna un skolēna 
izaugsmei un attīstībai. Latvijā un 
sabiedrībai kopumā šajā jomā vēl 
daudz darāmā, lai attīstītu atbalsta 
sistēmu audzēkņiem kvalitatīvas 
izglītības nodrošināšanai.

Semināru cikls noslēgsies ar 
starptautisko zinātnisko konferenci 
„Teorija praksei mūsdienu sabiedrī-
bas izglītībā” 10. aprīlī Rīgā. Kopā 
projekta pasākumos piedalīsies ap 
600 dalībnieku, tai skaitā, ap 50 
dalībnieku no Eiropas – vieslektori, 
darba grupu vadītāji un klausītāji.

Seminārā aicināti piedalīties paš-
valdību pārstāvji, skolu direktori un 
vietnieki izglītības jomā, pedagogi, 

speciālie pedagogi, sociālie pedago-
gi, logopēdi, psihologi u.c. intere-
senti. Dalībnieki saņems sertifikātu.

Konferencei Kuldīgā var pieteik-
ties līdz 29. martam: kuldiga@rpiva.
lv, pa tālr. 63323457, 26437524. 
Darba kārtība apskatāma mājaslapā: 
www.rpiva.lv.
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2015. gada 26. marts

Uz sudraba karotīšu svinīgo pa-
sniegšanu 10. martā tika aicināts 
51 bērniņš.

Pasākumā piedalījās jaundzimu-
šie, kuri Kuldīgas novada Dzimt-
sarakstu nodaļā reģistrēti no 2014. 
gada 15. decembra līdz 2015. gada 
22. februārim.

20 ģimenēs mazulis ir pirmais 
bērns, 18 ģimenēs – otrais, 5 ģime-
nēs – trešais, 2 ģimenēs – ceturtais 
un vienā ģimenē –  sestais. Janvārī 
reģistrēti pirmie dvīnīši Kuldīgas no-
vadā – brālīši Matīss un Rūdolfs, kuri 
dzimuši 2014. gada 27. decembrī.

Populārākais vārds jaundzimuša-

jiem zēniem ir – Roberts (2), Kārlis 
(2) un Gustavs (2). Pārējie zēni un 
meitenes ir tikuši katrs pie sava 
unikālā vārdiņa. Četriem bērniņiem 
ir doti divi vārdi: Katrīna Viktorija, 
Aleksandra Karolīna, Šarlīze Vikto-
rija un Ernests Kristens.

Mazuļus un viņu vecākus sveica 

Kuldīgas pirmsskolas izglītības ies-
tādes „Ābelīte” audzēkņi. Pasākuma 
noslēgumā visi kopīgi nofotografējās. 

Kuldīgas novada jaundzimušie uz 
svinīgu sudraba karotīšu pasniegšanu 
tiek aicināti reizi divos mēnešos. 
Nākamais pasākums notiks 12. maijā.

Kuldīgas novada Dzimtsarakstu 

nodaļā no šā gada 1. janvāra līdz 
28. februārim reģistrēti jau 46 bēr-
niņi – 27 zēni un 19 meitenes. 
Iepriekšējā gadā šajā laikā bija par 
septiņiem jaundzimušajiem mazāk. 

ILOna ĶESTErE, 
Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja

arTa GuSTOVSKa foto

Arī šogad jau marta beigās 
Kuldīgas ielas un skvērus rotās 
krāšņi Lieldienu dekori.

Liepājas ielā svētku sajūtu ienesīs 
33 koka mucas ar krāsainiem zariem, 
bet pie apgaismes stabiem arī šogad 
salidos 21 krāsains, no putuplasta 
veidots putniņš – zīlītes, zvirbuļi, 
sarkankrūtīši. Savukārt puķu kastēs 
uzziedēs mazas, krāsainas atraitnītes.

„Lieldienu dekoriem izvēlētas 
pavasara krāsas, lai pilsētā ienestu 
šī gadalaika noskaņu,” pastāstīja 
Kuldīgas novada pašvaldības māk- 
sliniece Inese Sulojeva.

Skvērā, Pilsētas laukumā 2, bērnus 

priecēs nepilnus trīs metrus augstā 
zaķu meitene, kuras metāla karkass 
jau tika izmantots 2010. gadā. Salmus 
sagādājis Kuldīgas novada Domes 
deputāts un zemnieku saimniecības 
„Akmeņkalni” īpašnieks Ainars 
Bierands, bet zaķenīti veidoja SIA 
„Kuldīgas komunālie pakalpojumi” 
darbinieki, māksliniece Inese Suloje-
va un vides speciāliste Dace Jansone.

Savukārt Semināra parka kokus 
šogad ietērps krāsainās, tapotās jaci-
ņās un zaros iekarinās jau iepriekšējā 
gadā Pelču speciālās internātpamat-
skolas-attīstības centra bērnu gata-
votās olas. Aizputes ielas apli pie 
veikala „Rimi” rotās pērn izveidotie 

divus metrus augstie dekoratīvie 
putnu būrīši un sniegpulkstenītes. 
Rātslaukuma skvērā un Pilsētas 
dārzā izvietos lielās bērnu krāsotās 
Lieldienu olas. Šūpoles arī šogad 
būs Pilsētas dārzā un Rātslaukumā.

„Lai ekonomētu finanses, Liepā-
jas ielas dekori ir veidoti no zariem, 
kuri katru gadu, iztīrot grāvjus, 
tiek sadedzināti. Manuprāt, tas ir 
ļoti radošs un vecpilsētai atbilstošs 
risinājums. Novēlu visiem baudīt 
pavasari un priecāties par skaisto sev 
apkārt!” vēlēja I.Sulojeva.

SIGnETa rEImanE, 
sabiedrisko attiecību speciāliste

ELVISa VIĻumSOna foto

Iedzīvotāji aicināti uz sapulcēm
Novada pagastu iedzīvotāji aicināti apmeklēt sapulces, kurās Kuldīgas novada Do-

mes vadībai, Valsts policijas un SIA „Kuldīgas komunālie pakalpojumi” darbiniekiem, kā 
arī citu nozaru pārstāvjiem varēs uzdot visus interesējošos un neskaidros jautājumus.

Lieldienās visus priecēs zaķu meitene

Liepājas ielā tiks izvietotas koka mucas ar krāsainiem zariem, lai ienestu pilsētā pavasara sajūtu.

Dzimstība novadā turpina pieaugt

10. martā Kuldīgas novada Domē viesojās, sudraba karotīti saņēma un fotografējās 51 jaundzimušais.

Aizvadītajā nedēļā Gudeniekos 
un Īvandē norisinājās pirmās šī 
gada iedzīvotāju sapulces.

Sapulcē Gudeniekos aktuālākais 
jautājums bija ceļu sakārtošana. 
Iedzīvotāji sūdzējās, ka rudenī ceļa 
uzturētāji aizmirsuši Basu – Kuldī-
gas ceļu nogreiderēt, tāpēc tas ziemā 
kļuvis grūti izbraucams. Domes 
priekšsēdētājas vietnieks Aleksandrs 
Lange pastāstīja, ka viņam saistībā 
ar iedzīvotāju sūdzībām bijusi 
konstruktīva saruna ar valsts akciju 
sabiedrības „Latvijas Valsts ceļi” 
vadību par valstij piederošo ceļa 
posmu sakārtošanu. Divi no ceļa 
posmiem – Alsunga – Basi – Ķikuri 
un Kuldīga – Basi – skar Gudenieku 
pagastu. Ir iecere Basu – Kuldīgas 
ceļu ieklāt melnajā segumā kā 
Alsungas – Jūrkalnes ceļu. Tas ir 
asfaltam līdzīgs segums, kas no-
drošina komfortablākus braukšanas 
apstākļus un novērš ceļa putēšanu. 
Taču vietējiem zemniekiem un pār-
vadātājiem jāsaprot – jaunais ceļa 
segums nozīmēs lielākus smaguma 
ierobežojumus. Savukārt ceļa posmu 
no Alsungas uz Ķikuriem valsts 
bija iecerējusi rekonstruēt jau pērn, 
taču ticis samazināts finansējums, 

tāpēc darbi atlikti uz 2020. gadu. 
Pašvaldība risina sarunas, lai šo ceļu 
sakārtotu agrāk. 

Iedzīvotāji sūdzējās par to, ka 
ceļus izbraukā arī naftas biznesā 
iesaistītais smagais transports, bet 
naftinieki nepalīdz ceļus sakārtot. 
Pagasta pārvaldniece Daina Bērende 
skaidroja, ka uzņēmējiem ir licence 
naftas ieguvei eksperimentālā kārtā 
līdz šī gada augustam. Licenci iz-
sniedz valsts, un pašvaldība to nevar 
ietekmēt. D.Bērende piebilda, ka 
ceļus izbraukā ne tikai naftinieki, bet 
arī dāņu zemnieka lauksaimniecības 
tehnika un baļķvedēji.

Aktuāls ir jautājums par Basu 
skolas saglabāšanu. Lai gan skolēnu 
skaits Basos samazinās, apzinoties 
skolas nozīmi vietējās kultūras 
saglabāšanā un sabiedriskajā dzīvē, 
pašvaldība skolu saglabās vēl vis-
maz vairākus gadus.

Iedzīvotājiem bija jautājumi arī 
saistībā ar komunālajiem pakalpo-
jumiem un ēku apsaimniekošanu, 
piemēram, izskanēja sūdzība, ka 
ciemata centrā esot dārgs ūdens, 
jāmaksā arī par ūdens patēriņa 
starpību. Pārvaldniece skaidroja, 
ka pirmo reizi, lai ieviestu kārtību, 

notikusi vienota skaitītāju nolasīšana 
dzīvokļos. Ūdens patēriņa starpība 
skaidrojama ar to, ka kāds no iemīt-
niekiem diemžēl krāpjas, norādot 
nepareizus skaitītāju rādījumus.

Savukārt Īvandes pagasta iedzī-
votāju sapulcē, lai gan iedzīvotāji 
bija sanākuši kuplā skaitā, daudz 
jautājumu neizskanēja. Pagasta 
pārvaldniece Anda Upleja pastās-
tīja, ka novada mazākajā pagastā 
sasāpējušu problēmu nav. A.Upleja 
aicināja iedzīvotājus ziņot viņai, 
pamanot nebūšanas pagasta ceļos, 
lai var problēmas operatīvi risināt. 
Kāda īvandniece interesējās, vai 
ar pašvaldības finansēto e-talonu 
senioriem, kuri vecāki par 75 ga-
diem, var braukt tikai uz Kuldīgu 
vai arī citos maršrutos. Pašvaldības 
pārstāvji pastāstīja, ka ar e-talonu 
seniori var braukt sabiedriskajā 
transportā jebkurā maršrutā novada 
teritorijā par kopējo summu 5 EUR 
mēnesī. E-taloni senioriem ieviesti 
pēc pašvaldības Senioru padomes 
ierosinājuma.

KrISTĪnE DuĻBInSKa, 
mārketinga un sabiedrisko 
attiecību nodaļas vadītāja

EVITaS PĒTErSOnES foto

Notikušas pirmās iedzīvotāju sapulces

Iedzīvotāju sapulcē Gudeniekos Kuldīgas novada pašvaldības priekšsēdētājas 
vietnieks aleksandrs Lange atbildēja uz iedzīvotājiem neskaidrajiem jautājumiem 

saistībā ar pagasta ceļiem, skolu un citām aktualitātēm.

SaPuLCES nOTIKS:
30. martā 18.00 – Rumbas pagasta brīvā laika 
pavadīšanas centrā „Bukaiši”;
31. martā 16.00 – Vārmes pagasta Jauniešu 
centrā;
9. aprīlī 17.00 – Pelču pagasta pārvaldē;
13. aprīlī 18.00 – Kurmāles pagasta pārvaldē;

14. aprīlī 18.00 – Kabiles pagasta pārvaldē;
20. aprīlī 17.00 – Ēdoles pagasta kultūras 
namā;
21. aprīlī 16.00 – Laidu pagasta brīvā laika 
pavadīšanas centrā;
27. aprīlī 18.00 – Padures pagasta pārvaldē.



Ukmerģes ģimnāziju, tehnoloģiju un 
biznesa skolu, klātienē iepazīstoties 
ar fondu ietvaros paveikto, kā arī pār-
runājot nākotnes plānus un ieceres. 

Vizītes laikā tika iegūta vērtīga 

pieredze pašvaldību jautājumu kār-
tošanā un kontakti jaunas sadarbības 
veidošanai.

Ukmerģes reģiona teritorijā ie-
tilpst 10 pilsētas, un iedzīvotāju 

skaits ir nedaudz virs 22 tūkstošiem. 
EVITa DrEIjErE, 

Kurzemes plānošanas reģiona 
administrācijas vadītāja v.i.

Publicitātes foto
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Divi Kuldīgā īstenoti projekti – 
Kuldīgas novada muzeja restau-
rācija un Alekšupītes promenā-
des izveide – guvuši panākumus 
konkursā „Latvijas Būvniecības 
gada balva”.

Kuldīgas novada muzejs ieguva 
2. vietu nominācijā „Restaurācija”, 
savukārt Alekšupītes promenādes 
izveides un saistīto ielu rekonstruk-
cijas 1. kārta – 3. vietu nominācijā 
„Publiskā ārtelpa”.

Kuldīgas novada Domes priekš-
sēdētāja Inga Bērziņa ir iepriecināta 
par iegūto atzinību: „Esam gandarīti 
saņemt šīs balvas, jūtamies novērtē-
ti. Balva ir apliecinājums kvalitatī-
vajiem projektiem, tāpēc īpašs pal-
dies būvniekiem un projektētājiem!” 

Kuldīgas novada muzeja restau-
rācija noslēdzās 2014. gada vasarā. 
Projekta „Vēsturiskās Bangerta 
villas restaurācija jaunu un inova-
tīvu muzeja pakalpojumu izveidei” 
ietvaros notika muzeja ēkas interjera 
restaurācija, iekārtojot ekspozīciju 

„Bangerta dzīvoklis”, kas atspoguļo 
20. gs. sākuma dzīvokļa iekārtoju-
mu. Projekta mērķis bija atjaunot 
vēsturisko Bangerta villu (tagadējo 
Kuldīgas novada muzeju), saglabā-
jot tās kultūrvēsturisko vērtību un 
izveidojot to par vēstures, pētniecī-
bas, mākslas, restaurācijas centru. 

Muzeja ēkā saskaņā ar vēsturisko 
izpēti tika atjaunotas tapetes, kā arī 
sienu, griestu un grīdas vēsturiskais 
krāsojums, restaurētas durvis, kāp-
nes un izgatavoti trūkstošie elemen-
ti, veikta krāšņu restaurācija un in-
ženierkomunikāciju rekonstrukcija.

Muzeja būvprojektu izstrādāja 
arhitektu birojs SIA „Arhitektonis-
kās izpētes grupa”, arhitekte Liesma 
Markova. Galvenais būvuzņēmējs 
bija SIA „RERE 04”, būvuzraudzību 
veica SIA „Būves un būvsistēmas”.

Savukārt projekts „Kuldīgas 
„Venēcijas” – Alekšupītes un ar to 
saistīto ielu un laukumu kā pievil-
cīgas dzīves telpas un ekonomiskās 
attīstības teritorijas izveide, 1. kārta” 

ir viens no vērienīgākajiem Kuldīgas 
vecpilsētas ielu telpas rekonstrukci-
jas projektiem.

Projekta ietvaros veikta Baznīcas 
ielas (t.sk. vēsturiskā Rātslaukuma), 
Tirgus ielas un daļēja Policijas, 
Kalna un Pasta ielas rekonstruk-
cija, esošo ietvju un ielu seguma 
nomaiņa, uzstādīti pilsētai rakstu-
rīgie apgaismes ķermeņi, ierīkots 
autostāvlaukums un stāvvietas, 
izbūvēta lietusūdens novadīša-
nas sistēma, rekonstruēti sadzīves 
ūdensapgādes un kanalizācijas 
tīkli, divi tilti pār Alekšupīti, kā arī 
sakārtota teritorija, ierīkoti zālieni 
un apstādījumi, uzstādītas atkritumu 
urnas u.c. labiekārtojuma elementi, 
ierīkoti nepieciešamie pievedceliņi, 
lai nodrošinātu pilnvērtīgu minētās 
teritorijas ekspluatāciju tūrisma 
vajadzībām.

Tehnisko projektu izstrādāja un 
autoruzraudzību būvdarbu laikā vei-
ca SIA „Inženierbūve”, SIA „Diānas 
Zalānes projektu birojs” u.c. part-

Kuldīgas projekti gūst panākumus 
Būvniecības gada balvā

Kuldīgas novada muzejs un alekšupītes promenādes projekti ieguvuši apbal-
vojumu konkursā „Latvijas Būvniecības gada balva”.

neri. Būvdarbus veica SIA „Ostas 
celtnieks” (ģenerāluzņēmējs), kā arī 
SIA „AVA”, SIA „CVS”, SIA „Tilts” 
u.c., savukārt būvuzraudzību nodro-
šināja a/s „Ceļu inženieri”.

KrISTĪnE DuĻBInSKa, 
mārketinga un sabiedrisko attiecību 

nodaļas vadītāja
EDuarDa DamBErGa foto

Kurzemes plānošanas reģions 
(KPR) no 16. līdz 18. martam 
organizēja labās prakses apgū-
šanas braucienu uz Lietuvu, lai 
iepazītos ar Ukmerģes rajona 
pašvaldības darba pieredzi.

Braucienā piedalījās pārstāvji no 
13 Kurzemes reģiona pašvaldībām, 
pašvaldību vadītāji, tai skaitā Kul-
dīgas novada Domes priekšsēdētāja, 
KPR Attīstības padomes priekšsēdē-
tāja Inga Bērziņa, Kuldīgas novada 
Domes priekšsēdētājas vietnieks 
Aleksandrs Lange, citi vietnieki, 
kā arī attīstības un projektu nodaļas 
vadītāji.

Brauciena mērķis bija iepazīties 
ar pašvaldības pieredzi ikdienas dar-
bu organizēšanā, atbildībā, pārval-
des modeli pašvaldību un reģionālā 
skatījumā, kā arī investīciju piesaisti 
rajona sakārtošanā un problēmjautā-
jumu risināšanā.

Delegācijai stāstīja par tikko 
notikušajām tiešajām pašvaldību vē-
lēšanām, kas šādā veidā bija organi-
zētas pirmo reizi Lietuvā. Kā atzina 
pašvaldību pārstāvji no Lietuvas, 
tiešās vēlēšanas vairākās pilsētās ir 
ieviesušas būtiskas izmaiņas, jo par 
pašvaldību vadītājiem izvirzītas arī 
personas, kuras iepriekš nav darbo-
jušās politikā. 

Latvijas pārstāvjus iepazīstināja 

ar rajona pašvaldību atbildību un 
veicamajām funkcijām. Diskutējot 
par izglītības jautājumiem, Ukmer-
ģes kolēģi informēja, ka izglītības 
sistēma tiek finansēta pēc principa 
„nauda seko skolēnam” un nekādi 
savstarpējie norēķini starp rajonu 
pašvaldībām, kā tas šobrīd notiek 
Latvijā, nav. Līdzīgi kā Latvijā, 
arī Lietuvā skolēnu skaits nemitīgi 
samazinās. Pēdējos piecos gados 
Ukmerģes rajonā skolēnu skaits ir 
sarucis aptuveni par 1200 bērniem, 
tādēļ notiek skolu optimizēšana, 
atsevišķas mazākās skolas pārvei-
dojot par filiālēm. Ukmerģes rajona 
pašvaldībā mazākajā skolā mācās ap 
60 skolēnu.

Sabiedriskā transporta un sko-
lēnu pārvadājumus rajona teritorijā 
organizē rajona pašvaldība, un tas 
tiek dotēts no valsts budžeta, turpretī 
starppilsētu pārvadājumi Lietuvā ir 
nodoti privāto uzņēmēju pārziņā un 
no valsts netiek dotēti.

Viesiem stāstīja arī par paveikto 
pilsētas sakārtošanā un iedzīvotāju 
dzīves kvalitātes paaugstināšanā 
ES struktūrfondu 2007. – 2013. 
gada plānošanas perioda ietvaros. 
Pašvaldība kopumā ir īstenojusi vai 
vēl turpina īstenot 112 projektus, 
piesaistot aptuveni EUR 40 milj. 
finansējumu. 

Delegācija apmeklēja vecpilsētu, 

Kurzemes pašvaldību pārstāvji 
iepazīst kaimiņvalsts pieredzi

Kurzemes plānošanas reģiona delegācija devās pieredzes apmaiņas braucienā uz ukmerģes pašvaldību Lietuvā, lai 
tiktos ar pašvaldības vadību un iepazītos ar ikdienas darbu organizēšanu un pārvaldes modeli.

No 15. līdz 21. martam Kuldīgā 
notika jaunās ISSP starptautiskās 
meistarklases pirmā sesija, veidojot 
fotogrāfiju sēriju, instalācijas un vi-
deodarbus mijiedarbībā ar Kuldīgas 
vidi un cilvēkiem.

24 fotogrāfi no 12 dažādām pasaules 
valstīm tika sadalīti divās grupās, lai 
strādātu pie projektiem. Dokumentālo 
fotogrāfiju komanda improvizētā ielas 
fotostudijā izveidoja divus vidējā kuldīdz-
nieka portretus – sievietes un vīrieša. Lai 
to paveiktu, speciālā programmā viena 
uz otras tika liktas 75 cilvēku fotogrāfi-
jas. Dalībnieks Vikus de Vets (Wikus de 
Wet) pastāstīja, ka šajā projektā pārkāptas 
tradicionālās fotožurnālistikas robežas, 

izmantojot citu pieeju un veidus.
Konceptuālās darbnīcas dalībnieki sa-

vukārt veidoja fotogrāfiskus „labirintus”, 
izmantojot pilsētā atrastus pavedienus – 
vēsturisku attēlu, tekstu u.c.

ISSP skolas vadītāja Jūlija Berkoviča 
pauda gandarījumu par padarīto: „Esam 
pavadījuši veselu nedēļu Kuldīgā un piedzī-
vojuši daudz. Priecājamies uzsākt šo jauno 
programmu fotogrāfiem, kas ilgs gadu ar 
ilgtermiņa produktiem un rezultātiem.”

ISSP starptautiskā meistarklase pie-
dāvā divas paralēlas tematiskās plūsmas. 
Plūsmas –  „Labirinti: pētot fotogrāfijas 
ceļus” – studenti pēta un interpretē labirintu 
kā konceptu mākslas un dokumentālajā 
fotogrāfijā. To vada Ārons Šūmans (Aa-

ron Schuman, Lielbritānija), pazīstams 
kurators, fotogrāfs, žurnālists, lektors un 
interneta žurnāla „SeeSaw Magazine” di-
binātājs. Otrās plūsmas – „Pārkāpjot foto-
žurnālistikas robežas” – studenti strādā pie 
personiskiem dokumentāliem projektiem. 
Darbnīcu vada pazīstams fotožurnālists, 
daudzkārtējs „World Press Photo” un 
citu balvu laureāts Jurijs Kozirevs (Yuri 
Kozyrev, Krievija) un izdevuma „Russian 
Reporter” redaktors Andrejs Poļikanovs 
(Andrei Polikanov, Krievija). 

Izstādi Kuldīgā, Mākslas namā varēs 
aplūkot līdz 12. aprīlim.

SIGnETa rEImanE, 
sabiedrisko attiecību speciāliste

Publicitātes foto

Radīts vidējā kuldīdznieka portrets

meistarklases ietvaros, iesaistot 75 iedzīvotājus, tika radīts vidējā 
kuldīdznieka fotoattēls.
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Kurzemes Biznesa inkubators 
noslēdzis līgumu ar Latvijas 
Investīciju un attīstības aģentūru 
par biznesa inkubācijas pakal-
pojumu nodrošināšanu uzņēmu-
miem Dienvidkurzemē, tāpēc 
tiek aicināti pieteikties topošie 
un pašreizējie uzņēmumi. 

Līdz 2015. gada 31. oktobrim 
pieejamais atbalsts inkubatorā eso-
šajiem komersantiem ir EUR 313 
223,14. Tas saņemams dažāda veida 
pakalpojumiem, t.sk. infrastruktūrai. 
Arī šajā programmā joprojām nav 
atbalsta pamatlīdzekļu iegādei, kā 
arī apgrozāmajiem līdzekļiem.

Nepilnu gadu strādājošiem uz-
ņēmumiem pieejamais atbalsts ir 
līdz 80%, bet uzņēmumiem, kuru 
vecums ir līdz divi gadi – līdz 75%. 
Inkubatorā uzņem komersantus, 
kuru darbības laiks ir līdz diviem 
gadiem pēc reģistrācijas komerc- 
reģistrā. 

Vairāk informācijas www.kbi.
lv vai rakstot e-pastā: info@kbi.lv.

rOLITa VaIDILa, 
KBI projektu vadītāja

Kuldīgas novada 
muzejā apska-
tāma ārzemju 
fotogrāfa Luka 
Berti izstāde 
„Cilvēks un daba 
Latvijā”.

Dānijā dzīvojo-
šais itāļu fotogrāfs 
Luka Berti izstādi 
veidojis, fotogra-
fējot ar analogo 
fotoaparātu. Darbi 
demonstrē Latvijas 
ainavas skaistu-
mu – senos ciema-
tus ar tipiskajām 
koka mājām, baznīcas un lauku sētas.

Autors skaidro: „Kā profesionāls dokumentālās fotogrāfijas pārstāvis 
lauku kopienu dzīves dokumentēšanu es uztveru ļoti nopietni. „Cilvēks 
un daba Latvijā” ir daļa no plašāka projekta, kas dokumentē 21. gadsimta 
lauku kultūru Skandināvijas, Baltijas un Austrumeiropas valstīs. Modernās 
sabiedrības dzīvesveids un vajadzības radījušas izmaiņas, kuru dēļ lauku 
kopienās ir nopietna izdzīvošanas krīze: novecojoša populācija, bezdarbs, 
jaunu cilvēku emigrācija, kopienas identitātes zaudēšana. Lauku pamešana 
pilsētas dēļ ir izjaukusi seno attiecību harmoniju starp cilvēku un dabu līdz 
lūzuma punktam.”

Dokumentālo fotoprojektu ietvaros Luka Berti sadarbojies ar muzejiem 
Dānijā, Ungārijā, Zviedrijā, Norvēģijā, Igaunijā un ar Latvijas Etnogrāfisko 
brīvdabas muzeju Rīgā.

KrISTa janSOnE, 
Kuldīgas novada muzeja mārketinga un izglītības nodaļas vadītāja

LuKa BErTI foto

13. aprīlī 18.00 Padures pagas-
ta pārvaldē sociālās kampaņas 
par atbildīgu pārtikas patēriņu 
„Beidz spēlēt pārtikas cirku!” 
ietvaros bez maksas demonstrēs 
dokumentālo filmu „Laimes 
ekonomika”.

Filmā mūsdienu globālās krīzes – 
klimata pārmaiņas, terorisms, finanšu 
krahs, savītas ar personīgiem stāstiem 
par cilvēkiem, kuri jūtas depresīvi un 
patērētāju sabiedrības nomākti.

„Atbildīgs pārtikas patēriņš – tā ir 
gudra un pārdomāta pārtikas izvēle. 

Kampaņas ietvaros mēs 
skaidrosim, kāpēc 
būtiski izvēlēties 
veselīgu, sezonā-
lu vietējo pārtiku, 
priekšroku dodot 
neapstrādātiem 
produktiem; sa-
mazināt gaļas pa-
tēriņu uzturā; iegā-
dāties pārtiku tieši no 
zemniekiem, izvēloties ģimenes 
saimniecības; neizmest pārtiku at-
kritumos; atbalstīt godīgu tirdzniecī-

bu,” stāsta organizācijas 
„homo ecos:” vadītāja 

Santa Krastiņa.
Kampaņu or-

ganizē biedrība 
„Latvijas Plat-
forma attīstības 
sadarbībai” (LA-

PAS) kopā ar tās 
biedriem – vides or-

ganizāciju „homo ecos:” 
un Latvijas Zemnieku federāciju.

SIGnETa rEImanE, 
sabiedrisko attiecību speciāliste

Sociālajā darbā arvien lielāka 
nozīme tiek pievērsta klientu va-
jadzību un resursu izzināšanai, 
kas netieši veicina arī cilvēka 
paša problēmas apzināšanos un 
motivē uz pārmaiņām.

Sociālā darba joma nemitīgi pa-
plašinās, jo veidojas jaunas sociālās 
grupas un problēmas, un aktuāls 
kļūst jautājums par profesionālu 
darbinieku skaita palielināšanu.

aktuālais sociālajā 
palīdzībā 
Šajā gadā sociālās palīdzības 

aktualitātes saistītas ar maznodroši-
nātas ģimenes (personas) ienākumu 
līmeņa izteikšanu procentuālā lie-
lumā no valstī noteiktās minimālās 
algas.

Ministru kabineta noteiktā mi-
nimālā mēneša darba alga 2015. 
gadā ir EUR 360. Līdz ar to šogad 
ienākumu līmenis, līdz kuram var 
iegūt maznodrošinātas personas 
statusu ir: EUR 252 katrai personai 
ģimenē, kurā ir nepilngadīgi bērni, 
un ģimenēm (personām), kurās visi 
ģimenes locekļi ir pensionāri un/vai 
invalīdi; EUR 234 personai ģimenē, 
kurā nav nepilngadīgu bērnu un kāds 
no ģimenes locekļiem ir darbspējas 
vecumā bez noteiktas invaliditātes. 

Palielinās arī sociālās palīdzības 
pabalstu apjomi, kas ir piesaistīti 
minimālajai mēnešalgai. 

Lai palīdzētu risināt dzīvokļa 
jautājumu, pašvaldības atbalsts tiks 
sniegts bērniem bāreņiem vai bez 
apgādības palikušiem bērniem pēc 

ārpusģimenes aprūpes beigšanās, sa-
sniedzot pilngadību. Šie bērni varēs 
saņemt pabalstu dzīvojamās telpas 
īres izdevumu segšanai saskaņā ar 
pašvaldības saistošajos noteikumos 
paredzēto kārtību.

Grozījumi sociālo 
pakalpojumu saņemšanā
Lai pilnveidotu sociālo pakal-

pojumu klāstu un precizētu jau 
pieejamo pakalpojumu mērķus un 
piešķiršanas nosacījumus, paredzēti 
grozījumi saistošajos noteikumos, 
kas Kuldīgas novadā nosaka sociālo 
pakalpojumu saņemšanas un samak-
sas kārtību. Precizējumi un jaunu 
pakalpojumu ieviešana tiek veikta, 
pamatojoties uz cilvēku vajadzībām, 
kuras sociālie darbinieki konstatē 
ikdienā, strādājot ar klientiem un ri-
sinot ne tikai atsevišķus individuālos 
gadījumus, bet arī sociālās problē-
mas, kas skar noteiktas iedzīvotāju 
grupas un izpaužas kā atkarības, 
vardarbība, likumpārkāpumi un 
sociālās atstumtības risks.

atbalsts pieaugušajiem
Viena no sociālo pakalpojumu 

aktualitātēm ir mentora pakalpo-
jums. Tā mērķis ir sniegt atbalstu 
pieaugušām personām, kuras sava 
dzīvesveida vai nepietiekamu soci-
ālo prasmju dēļ nespēj nodrošināt 
savas pamatvajadzības. Šīs personas 
sabiedrībā nereti ir atpazīstamas kā 
alkoholiķi, kuri ir degradējušies 
un vairs nespēj un neprot par sevi 

parūpēties.
Kā vēl viens atbalsta veids jau 

minētajām personām tiek plānots 
ilgstošas izmitināšanas pakalpo-
jums. Lai arī šo cilvēku vajadzības 
ir zemā līmenī, tomēr viņiem ir ne-
pieciešama pajumte, darba prasmju 
veicināšana un uzraudzība. 

Sociālās rehabilitācijas 
pakalpojumi
Savukārt ģimeņu ar bērniem 

atbalstam tiek pilnveidotas psiho-
sociālo atbalstu un speciālistu kon-
sultācijas. Šo sociālās rehabilitācijas 
pakalpojumu, kas ietver izglītojošas 
nodarbības, atbalsta grupas, galve-
nais mērķis ir sniegt psihosociālo 
atbalstu, uzlabot sociālās un bērnu 
audzināšanas prasmes, novērst var-
darbību ģimenē. 

Par zupas virtuvi
Izmaiņas plānotas arī zupas 

virtuves nodrošināšanas procesā. 
Šo pakalpojumu paredzēts sniegt 
noteiktām personu grupām atbilstoši 
viņu vajadzībām. Šādas izmaiņas 
nepieciešamas, lai cilvēki, kuriem, 
iespējams, nepieciešama profesio-
nāla palīdzība un arī citi sociālie 
pakalpojumi, nepaliktu ārpus sociālā 
dienesta redzesloka. Pakalpojuma 
sniedzējs zupas virtuves nodrošinā-
šanai tiks izvēlēts, veicot pašvaldī-
bas iepirkumu.

anDa šLaKOrCIŅa, 
p/a „Sociālais dienests” direktores 

vietniece

Kurzemes Biznesa inkubators 
gaida jaunus uzņēmumus

Veidojas jaunas sociālās 
grupas un problēmas

Izstāde „Cilvēks un 
daba Latvijā” 

Laimes ekonomika Padurē

27. martā 16.00 Kuldīgas novada 
muzejā, 3. stāvā notiks kārtējais 
„Kā tur īsti bija?” pasākumu 
cikls, kas šoreiz būs veltīts drēb-
nieka amatam.

Kurzemes un Zemgales hercogis-
tes laikā lielākā daļa Kuldīgas pilso-
ņu bija amatnieki. Kuldīgas drēbnie-
ka amats dibināts 1650. gada janvārī, 
tātad šogad tam apritējuši 365 gadi. 
Pirms 15 gadiem – 2000. gadā muze-
jā ar izstādi tika atzīmēta drēbnieka 
amata 350 gadu jubileja. Tas bija 
laiks, kad bija atjaunota Latvijas 
Amatniecības kamera, kura izdeva 
meistaru diplomus. 1989. gada 
25. maijā Kuldīgā notika amatnieku 
biedrības atjaunošanas sanāks-
me. Tajā piedalījās arī drēbnieki. 
2000. gadā Kuldīgas amatnieku 
biedrībā bija reģistrēti 13 drēbnieki. 
Drēbnieka amatu tolaik varēja apgūt 
arī Kuldīgas 78. arodvidusskolā, 
taču pagājušajos gados daudz kas ir 
mainījies. Kuldīgas amatnieku bied-
rības darbs ir apsīcis. Taču drēbnieku 

Drēbnieki Kuldīgā

darbnīcas mūsu pilsētā joprojām 
pastāv, jo individuāli pašūts tērps 
arvien ir cieņā.

Uz pasākumu aicināti drēbnieki – 
gan bijušie, gan tagad strādājošie, kā 
arī interesenti, kuri gatavi dalīties 
atmiņās par modi un šūšanu Kuldīgā, 
kā arī ņemt līdzi fotogrāfijas.

„Kā tur īsti bija?” ir pasākumu 
cikls par atsevišķu vietu un notiku-
mu norisi Kuldīgā un novadā.

KrISTa janSOnE, 
Kuldīgas novada muzeja mārketin-

ga un izglītības nodaļas vadītāja
muzeja arhīva foto

ap 1930. gadu Kuldīgas šuvēja anna Sproģe (no labās) 
ar māceklēm darbnīcā Policijas ielā 11.



Mājturības un tehnoloģiju olim-
piādē 18. februārī piedalījās 51 sko-
lēns no visām novada skolām. 
Darbus vērtēja četrās klašu grupās.

Mājturība un tehnoloģijas I
5., 6. klašu grupā: 1. vietā – Ieva 

Valdmane (Kuldīgas Mākslas un 
humanitāro zinību vsk., sk. Ruta 
Lapsa), 2. – Alise Lūciņa (Ēdo-
les pamatsk., sk. Aiga Ciekale), 
3. – Romija Vārpiņa (Kuldīgas 2. 
vsk., sk. Ivonna Zīverte). Atzinību 
saņēma Agnese Zeltiņa (Kuldīgas 
pamatsk., sk. Signe Lūse-Oficiere), 
Kristīne Salma (Turlavas pamatsk., 
sk. R.Lapsa) un Sonora Benefelde 
(Kuldīgas Alternatīvā sākumsk., sk. 
S.Lūse-Oficiere).

7., 8. klašu grupā: 1. vietā – Este-
re Lakija Jansone (Kuldīgas Mākslas 
un humanitāro zinību vsk., sk. 
R.Lapsa) un Igeta Māzere (Turlavas 
pamatsk., sk. R.Lapsa), 2. – Elizabe-
te Blūma (Kuldīgas Centra vsk., sk. 
Gita Mazā). Atzinību saņēma Līva 
Lukševica (Kuldīgas pamatsk., sk. 
Aiga Lagzdiņa).

Mājturība un tehnoloģijas II
6., 7. klašu grupā: 1. vietā – 

Alekss Žernovs (Kuldīgas Mākslas 
un humanitāro zinību vsk., sk. Ai-
gars Blūms), 2. – Edgars Ērglis (Vār-
mes pamatsk., sk. Aivars Ērglis), 
3. – Roberts Āboliņš (V.Plūdoņa 
Kuldīgas ģimn., sk. Māris Saulgrie-
zis). Atzinību saņēma Guntis Kris-
tovskis (Laidu pamatsk., sk. Gunita 
Zemberga).

8., 9. klašu grupā: 1. vietā – Māris 
Zikmanis (Kuldīgas pamatsk., sk. 
Andris Lagzdiņš), 2. – Aleksis Plāts 
(Vārmes pamatsk., sk. A.Ērglis), 3. – 
Audris Immers (Ēdoles pamatsk., sk. 
Ilgvars Krauze).

Matemātikas olimpiādē 5. – 
8. klašu skolēniem 20. februārī 
piedalījās 86 dalībnieki no visām 
pilsētas skolām un no Ēdoles, Laidu, 
Vārmes, Vilgāles un Z.A.Meierovica 
Kabiles pamatskolas. Darbus vērtēja 
četrās klašu grupās.

5. klašu grupā: 1. vietā – Ģirts Pū-
ris (Kuldīgas Alternatīvā sākumsk., 
sk. Santa Reimane), 2. – Mārsija 
Ieva Jurēvica (Kuldīgas Mākslas 
un humanitāro zinību vsk., sk. 
Mirdza Medne), 3. – Pauls Purviņš 
(Kuldīgas Centra vsk., sk. Liene 
Mūrniece). Atzinību saņēma Pēteris 
Genrihs (Kuldīgas 2. vsk., sk. Mārīte 
Suhanova), Ieva Valdmane un Lineta 
Zīberga (abas no Kuldīgas pamats., 
sk. Dace Zomerovska).

6. klašu grupā: 1. vietā – Kristaps 
Goldbergs (Kuldīgas Centra vsk., 
sk. Inta Vaselāne), 2. – Agnese 
Zeltiņa (Kuldīgas pamatsk., sk. 
D.Zomerovska), 3. – Samanta Santa 

Gruntiņa (Kuldīgas Mākslas un hu-
manitāro zinību vsk., sk. M.Medne). 
Atzinību saņēma Ance Jēkabsone, 
Romija Vārpiņa (abas no Kuldīgas 
2. vsk., sk. Anita Milstere), Mārtiņš 
Dadzis (Kuldīgas Centra vsk., sk. 
I.Vaselāne), Annija Šīrante (Kuldī-
gas Centra vsk., sk. Santa Lapiņa), 
Anta Abersone un Kristaps Dergačš 
(abi no Kuldīgas pamatsk., sk. D.Zo-
merovska).

7. klašu grupā: 1. vietā – Kārlis 
Rimaševskis (Kuldīgas pamatsk., 
sk. D.Zomerovska), 2. – Kristaps 
Mikāls (Kuldīgas Centra vsk., 
sk. Gunta Jankovska), 3. – Krista 
Drulle (V.Plūdoņa Kuldīgas ģimn., 
sk. Māra Megne). Atzinību saņēma 
Paula Astiča, Ieva Lizete Rožkalna 
(abas no Kuldīgas pamatsk., sk. 
D.Zomerovska) un Ieva Dubāne 
(Z.A.Meierovica Kabiles pamatsk., 
sk. Vita Vīgante).

8. klašu grupā atzinību saņēma 
Kristiāna Rozentāle (Kuldīgas 2. 
vsk., sk. M.Suhanova), Daniela Rei-
mane (V.Plūdoņa Kuldīgas ģimn., 
sk., Inese Freimane) un Ričards 
Zariņš (Kuldīgas pamatsk., sk. 
D.Zomerovska).

Latviešu valodas olimpiādē 
7. klašu skolēniem 23. februārī 
piedalījās 22 skolēni no visām pil-
sētas skolām un no Ēdoles, Laidu, 
Vārmes, Vilgāles un Z.A.Meierovica 
Kabiles pamatskolas.

1. vietā – Marta Redīza (Vilgāles 
pamatsk., sk. Aija Robežniece), 2. – 
Krista Drulle (V.Plūdoņa Kuldīgas 
ģimn., sk. Daiga Strupule-Buka), 
3. – Monta Tetere (Ēdoles pamat-
sk., sk. Inita Valmunska). Atzinību 
saņēma Elza Elīna Kļava (Kuldīgas 
Mākslas un humanitāro zinību 
vsk., sk. Aiga Moļņika), Vendija 
Maslobojeva (V.Plūdoņa Kuldīgas 
ģimn., sk. D.Strupule-Buka), Kārlis 
Rimaševskis un Paula Astiča (abi no 
Kuldīgas pamatsk., sk. Rita Bērtule).

Vizuālās mākslas olimpiādē 
1. – 12. klašu skolēniem 27. feb-
ruārī piedalījās 83 skolēni no visām 
novada izglītības iestādēm. Darbus 
vērtēja sešās klašu grupās.

1., 2. klašu grupā: 1. vietā – En-
dija Valkovska (Vilgāles pamatsk., 
sk. Dacīte Rozentāle), 2. – Klāvs 
Lagzda (Turlavas pamatsk., sk. 
Lauma Astra Grīnvalde), 3. – Katrī-
na Kļaviņa (Laidu pamatsk., sk. 
Gunita Zemberga). Atzinību saņēma 
Viktorija Prauliņa (Kuldīgas Centra 
vsk., sk. Ilona Valkovska), Marta 
Martina Druva (Kuldīgas Mākslas 
un Humanitāro zinību vsk., sk. 
Iveta Goldberga), Ketija Pulmane 
(Kuldīgas Alternatīvā sākumsk., sk. 
Lāsma Balode).

3., 4. klašu grupā: 1. vietā – Re-
nāte Treimane (Kuldīgas Alternatīvā 
sākumsk., sk. Ineta Kronberga), 2. 
– Māris Matīss Bensons (Vilgāles 
pamatsk., sk. D.Rozentāle), 3. – 
Mārtiņš Osis (Kuldīgas pamatsk., 
sk. Dace Rimaševska). Atzinību 
saņēma Ailija Garoza (Kuldīgas 
Centra vsk., sk., Inguna Bensone), 
Katrīna Kiričenko (Kuldīgas Centra 
vsk., sk. Ausma Grundmane), Monta 
Enola Līdaka (Kuldīgas Alternatīvā 
sākumsk., sk. Ilona Incenberga), 
Marta Rībena (Ēdoles pamatsk., sk. 
Daina Jercuma).

5., 6. klašu grupā: 1. vietā – Janta 
Jolanta Jonele (Ēdoles pamatsk., 
sk. Aiga Ciekale), 2. – Betija Gra-
bovske (Kuldīgas Centra vsk., sk. 
A.Grundmane), 3. – Santa Sedliņa 
(Kuldīgas Mākslas un humanitāro 
zinību vsk., sk., Inga Pūce). Atzinību 
saņēma Maija Kanneniece (Kuldīgas 
pamatsk., sk. Aiga Lagzdiņa), Krista 
Lange (Vārmes pamatsk., sk. Anita 
Celminā), Linda Elīna Vanuška (Vil-
gāles pamatsk., sk. Alda Alksne).

7., 8. klašu grupā: 1. vietā – Marta 
Pūpola (Kuldīgas Mākslas un hu-
manitāro zinību vsk., sk. I.Pūce), 
2. – Kristiāna Rozentāle (Kuldīgas 
2.vsk., sk. Ivonna Zīverte), 3. – 
Grēta Girvaite (Kuldīgas Mākslas 
un humanitāro zinību vsk., sk. 
I.Pūce). Atzinību saņēma Katrīna 
Bruže (Kuldīgas Centra vsk., sk. 
A.Grundmane).

9., 10. klašu grupā: 1. vietā – Lin-
da Fabriciusa (Turlavas pamatsk., 
sk. L.A.Grīnvalde), 2. – Nika Da-
dzīte (Kuldīgas Mākslas un huma-
nitāro zinību vsk., sk. I.Goldberga), 
3. – Alise Paula Zīverte (Kuldīgas 2. 
vsk., sk. I.Zīverte).

11., 12. klašu grupā: 1. vietā – 
Madara Sustrupa (V.Plūdoņa Kul-
dīgas ģimnāzija, sk. Ilze Pāvelsone), 
2. – Paula Grundmane (Kuldīgas 2. 
vsk., sk. I.Zīverte).

Ģeogrāfijas olimpiādē 10. – 
12. klašu skolēniem 25. februārī 
piedalījās 14 skolēni no Kuldīgas 
2. vidusskolas, Kuldīgas Centra 
vidusskolas un V.Plūdoņa Kuldīgas 
ģimnāzijas.

Atzinību saņēma Toms Raikstiņš, 
Beatrise Šmidberga (abi no Kuldīgas 
Centra vsk., sk. Iveta Eglīte) un 
Ēriks Rudziks (V.Plūdoņa Kuldīgas 
ģimn., sk. Anita Balode).

Angļu valodas olimpiādē 8. un 
10. – 12. klašu skolēniem 6. martā 
piedalījās 44 skolēni no visām pil-
sētas skolām un no Ēdoles, Laidu, 
Turlavas, Vilgāles un Z.A.Meiero-
vica Kabiles pamatskolas. Darbus 
vērtēja divās klašu grupās.

8. klašu grupā: 1.vietā – Krišs 

Ernests Freibergs (Kuldīgas Mākslas 
un humanitāro zinību vsk., sk. Ag-
ita Zubriļena), 2. – Reinis Eduards 
Indriksons (Kuldīgas Centra vsk., 
sk. Līga Lapsa), 3. – Gatis Dvilaitis 
(Kuldīgas 2. vsk., sk. Laila Meirup-
ska). Atzinību saņēma Paula Ros-
leviča (Kuldīgas 2. vsk., sk. Inese 
Reisa), Kristaps Rūdolfs Obodņi-
kovs, Elans Andrejs Vēvers (abi no 
Kuldīgas Mākslas un humanitāro 
zinību vsk., sk. A.Zubriļena), Māris 
Saulkalns (V.Plūdoņa Kuldīgas 
ģimn., sk. Aira Bērzkalne), Andrejs 
Štrāls (Kuldīgas pamatsk., sk. Agne-
se Kārkliņa), Kristaps Ruņģis (Kul-
dīgas pamatsk., sk. Iveta Akeldama), 
Gatis Cimmermanis (Vilgāles pa-
matsk., sk. Daira Linarte).

10. – 12. klašu grupā: 1. vietā – 
Justīne Iesaliņa (Kuldīgas Mākslas 
un humanitāro zinību vsk., sk. 
A.Zubriļena), 2. – Lība Sokolovska 
(V.Plūdoņa Kuldīgas ģimn., sk. Vi-
neta Pērkone), 3. – Laura Āboliņa 
(Kuldīgas Centra vsk., sk. Līga 
Lapsa). Atzinību saņēma Krists 
Ābelnieks (Kuldīgas Centra vsk., 
sk. L.Lapsa), Katrīna Poriķe, Zane 
Junga (abas no Kuldīgas Mākslas un 
humanitāro zinību vsk., sk. A.Zub-
riļena), Asnate Matroze (V.Plūdoņa 
Kuldīgas ģimn., sk. V.Pērkone).

Ģeogrāfijas olimpiādē 7., 8. un 
9. klašu skolēniem 12. martā pie-
dalījās 42 skolēni no visām pilsētas 
skolām un no Ēdoles, Laidu, Tur-
lavas, Vilgāles un Z.A.Meierovica 
Kabiles pamatskolas. Darbus vērtēja 
divās klašu grupās.

7. klašu grupā: 1. vietā – Kristaps 
Mikāls (Kuldīgas Centra vsk., sk. 
Iveta Eglīte), 2. – Kārlis Rima-
ševskis (Kuldīgas pamatsk., sk. 
Santa Zeidaka), 3. – Monta Tetere 
(Ēdoles pamatsk., sk. Gunita Meie-
re). Atzinību saņēma Edžus Rolavs 
(Kuldīgas Centra vsk., sk. I.Eglīte), 
Ieva Dubāne (Z.A.Meierovica Ka-
biles pamatsk., sk. Līga Bergmane), 
Paula Ante (V.Plūdoņa Kuldīgas 
ģimn., sk. Anita Balode).

8., 9. klašu grupā: 1. vietā – Lau-
ra Balandiņa (Kuldīgas 2. vsk., sk. 
Daina Rasa), 2. – Andrejs Štrāls (Kul-
dīgas pamatsk., sk. S.Zeidaka), 3. – 
Alise Alma Ābula (Kuldīgas Centra 
vsk., sk. I.Eglīte). Atzinību saņēma 
Marta Pūpola (Kuldīgas Mākslas un 
humanitāro zinību vsk., sk. S.Zei-
daka) un Laima Jansone (Vilgāles 
pamatsk., sk. Sandra Junkere).

23. februārī notika 5., 6. klašu 
latviešu valodas konkurss, veltīts 
Dzimtās valodas dienai.

Konkursā piedalījās 13 komandas 
no visām pilsētas skolām un no Ēdo-
les, Laidu, Vārmes, Vilgāles un Z.A.

Meierovica Kabiles pamatskolas.
1. vietu ieguva Kuldīgas Mākslas 

un humanitāro zinību vidusskolas 
komanda (Mārsija Ieva Jurēvica, 
Jana Brūvere, Enija Grēta Fiļippova, 
Katrīna Krīmiņa, sk. Aiga Moļņika), 
2. vietā –  Kuldīgas 2. vidusskolas 
komanda (Pēteris Genrihs, Daila 
Kronberga, Romija Vārpiņa, Sintija 
Kārkliņa, sk. Ligita Mežkalne un 
Anita Laula), 3. vietā –  Kuldīgas pa-
matskolas komanda (Rūta Mediņa, 
Elza Krastiņa, Agnese Zeltiņa, Anta 
Abersone, sk. Kristīne Mūrniece, 
Rita Bērtule).

26. februārī vokālās mūzikas 
konkursā „Balsis 2015” piedalījās 
mazie mūzikas kolektīvi no visām 
pilsētas skolām un no Ēdoles, Tur-
lavas, Vārmes, Vilgāles, Z.A.Mei- 
erovica Kabiles pamatskolas un 
Kuldīgas kultūras centra.

Augstāko pakāpi ieguva Kuldīgas 
2. vsk. kolektīvs „Kuldīgas liesmi-
ņas” (sk. Jana Paipa), Kuldīgas kul-
tūras centra kolektīvi „Karameles”, 
„Trifeles”, „Triumfs” (sk. Agnese 
Čīče).

I pakāpi ieguva Kuldīgas Centra 
vsk. 1. – 4. klašu kolektīvs (sk. Li-
gita Brauna), Kuldīgas Centra vsk. 
10. – 12. klašu kolektīvs (sk. Dagnija 
Šteinberga), Kuldīgas 2. vsk. 5. – 7. 
klašu kolektīvs (sk. J.Paipa), Kuldī-
gas Alternatīvās sākumskolas zēnu 
ansamblis (sk. Sangrita Upeniece), 
Vārmes pamatsk. 5. – 9. klašu ko-
lektīvs (sk. Inese Krūmiņa), Ēdoles 
pamatsk. meiteņu ansamblis (sk. 
Egita Putniņa) un abi Z.A.Meiero-
vica Kabiles pamatskolas kolektīvi 
(sk. Anete Siltāne).

II pakāpi ieguva abi V.Plūdoņa 
Kuldīgas ģimnāzijas kolektīvi (sk. 
A.Čīče), abi Kuldīgas Mākslas un 
humanitāro zinību vsk. kolektīvi (sk. 
Iveta Vīksne), Kuldīgas pamatsk. 
5. – 9. klašu kolektīvs (sk. Ļubova 
Pirtniece), Kuldīgas Alternatīvās sā-
kumsk. 1. – 2. klašu un 3. – 4. klašu 
kolektīvs (sk. S. Upeniece).

III pakāpi ieguva Kuldīgas Cen-
tra vsk. 5. – 9. klašu kolektīvs (sk. 
D.Šteinberga), Kuldīgas pamatsk. 
1. – 2. klašu kolektīvs (sk. Ļ. Pirt-
niece), Kuldīgas 2. vsk. 1. – 4. klašu 
kolektīvs un zēnu ansamblis (sk. 
J.Paipa), abi Turlavas pamatsk. ko-
lektīvi (sk. A.Čīče), Ēdoles pamatsk. 
zēnu ansamblis (sk. E.Putniņa), Vil-
gāles pamatsk. 1. – 4. klašu kolektīvs 
(sk. Inga Dubure).

Kurzemes reģiona mazo mūzi-
kas kolektīvu skatē mūsu novadu 
pārstāvēs „Kuldīgas liesmiņas” un 
„Triumfs”.

LILITa maČTama, 
Izglītības nodaļas speciāliste 
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SPOrTa PaSāKumI marTā un aPrĪLĪ

2015. gada 26. marts

Olimpiāžu uzvarētāji februārī un martā

28.III 10.00  „Lieldienu zaķis”; KNSS manēža, Dzirnavu iela 13, Kuldīga
28.III 12.00  LJBL-LR čempionāts basketbolā jauniešiem 1. divīzijā; 
  KNSS sporta nams, Virkas iela 13, Kuldīga
28.III 11.00  Kuldīgas novada atklātais čempionāts basketbolā vīriešiem; 
  KNSS sporta nams, Virkas iela 13, Kuldīga
29.III 15.30  LJBL-LR čempionāts basketbolā jauniešiem 1. divīzijā; 
  KNSS sporta nams, Virkas iela 13, Kuldīga
31.III 10.00  Kuldīgas novada atklātās skolēnu sacensības florbolā 1996./1998.g.; 
  KNSS halle, Piltenes iela 25, Kuldīga
1.IV 16.00  Orientēšanās seriāla „Taciņas 2015” 1. kārta;  
  Krauļu priedes, Kuldīga
1.IV 17.30  27. skriešanas seriāla „Kuldīgas apļi 2015” 1. kārta; 
  Krauļu priedes, Kuldīga
1.IV 20.00  Latvijas kausa izcīņa futbolā; KNSS halle, Piltenes iela 25,Kuldīga
8.IV 16.00  Orientēšanās seriāla „Taciņas 2015” 2. kārta; Alsunga
11.IV 11.00  Kuldīgas novada atklātais čempionāts basketbolā vīriešiem; 
  KNSS sporta nams, Virkas iela 13, Kuldīga
11.-12.IV 10.00  Starptautiskas sacensības boccia; 
  KNSS manēža, Dzirnavu iela 13, Kuldīga
12.IV 11.00  Kuldīgas novada atklātais čempionāts basketbolā vīriešiem; 
  KNSS sporta nams, Virkas iela 13, Kuldīga
14.IV 10.00  Kuldīgas novada atklātās skolēnu sacensības orientēšanās; 
  Krauļu priedes, Kuldīga
15.IV 16.00  Orientēšanās seriāla „Taciņas 2015” 3. kārta; Kuldīga
18.IV 11.00  Kuldīgas novada atklātais čempionāts basketbolā vīriešiem; 
  KNSS sporta nams, Virkas iela 13, Kuldīga

20. martā Rīgā lielākajās skolu 
sacensībās volejbolā „Lāses 
kauss 2015” tradicionāli tika 
apbalvotas labākās 2014. gada 
Latvijas sporta skolas un 
treneri.

Kuldīgas novada sporta skola 
saņēma balvu par 3. vietu pirmajā 
sporta skolu grupā (skolas, kurās ir 
vairāk nekā 200 volejbola nodaļas 
audzēkņu). 1. vietu ieguva specia-
lizētā Rīgas volejbola skola, bet 
2. – Daugavpils sporta skola.

Latvijas Volejbola federācija 
katru gadu izvērtē sporta skolu 
darbu pēc sasniegtajiem rezultā-
tiem un organizētajām sacensībām 
volejbolā. 

Pasākumā apaļajā jubilejā tika 
sveikta mūsu izcilā volejbola tre-
nere Rasma Zeberliņa.

aGrIS KImBOrS, 
sporta skolas direktors

Publicitātes foto

Kuldīgas sporta skolai – balva

Kuldīgas novada sporta skola ieguva 3. vietu kā skola, 
kurā mācās vairāk nekā 200 volejbolistu.



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 26. marts

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

Nesen esmu atgriezusies dzimtajā 
pilsētā, lai liktu lietā līdz šim gūto 
pieredzi un zināšanas mārketingā un 
sabiedriskajās attiecībās. 

Mārketings daudziem ir sveš-
vārds ar ne īsti izprotamu nozīmi. 
Dažiem tas saistās ar reklāmām, 
kas mūs uzmācīgi uzrunā no tele-
vīzijas ekrāniem, traucējot skatīties 
iecienītos raidījumus, vai reklāmas 
bukletiem, kas piepilda pastkastes. 
Taču mārketinga nozīme ir plašāka, 
un mūsdienās tas ir kļuvis arī par kat-
ras pašvaldības darba nozīmīgu daļu. 

Kāpēc man dzīvot un savus 
bērnus audzināt šeit, nevis kur ci-
tur? Ja esmu uzņēmējs, kāpēc man 
savu uzņēmumu veidot šeit, nevis 
kur citur? Ja dzīvoju citur, kāpēc 
man brīvdienās atpūsties braukt uz 
Kuldīgas novadu, nevis kur citur? 
Kas šeit ir tāds, kas cilvēkiem patīk 
un ir nepieciešams? Kas mums ir 
īpašāks, salīdzinot ar kaimiņiem? 
Mārketings rosina meklēt atbildes uz 
šiem jautājumiem, un tā uzdevums 
ir pastāstīt par savu novadu iedzīvo-
tājiem, uzņēmējiem un tūristiem tā, 
lai katrs justos pārliecināts – jā, šī 
ir īstā vieta man un manai ģimenei!

Maldīgi ir domāt, ka ar mārketin-
gu nodarbojas vien atsevišķi speciā-
listi. Mārketings sākas cilvēkos, mēs 
visi kopā veidojam savas pilsētas un 
novada tēlu. Par savu dzīvesvietu 
lepni iedzīvotāji uzlabo savas pilsē-
tas, novada tēlu. Tāpēc priecē pērn 
studentu veiktās aptaujas rezultāti, 
kas liecina, ka lielākajai daļai – 82% 
– no aptaujātajiem kuldīdzniekiem 
ļoti patīk dzīvot Kuldīgā. Viņi no-
vērtē dabas skaistumu un ainavu, 
pilsētas un ēku senatnīgumu – vēr-
tības, bez kurām, viņuprāt, Kuldīga 
vairs nebūtu Kuldīga, kas padara 
pilsētu atpazīstamu un šarmantu un 
piesaista tūristus. 

Aptaujas rezultāti rāda, ka kul-
dīdznieki ir īsti savas dzīvesvietas 
patrioti. Tāpēc gribas cerēt, ka, uz-
ņemot tūristus, kuri arvien kuplākā 
skaitā viesojas mūsu novadā, esam 
viesmīlīgi saimnieki, ar lepnumu 
izrādām skaistākās un nozīmīgākās 
vietas. Ka laipni atbildam un parādām 
ceļu tūristam, kurš nomaldījies un 
nespēj atrast kādu apskates objektu. 

Man atmiņā palicis kāds gadījums 
Somijas galvaspilsētā Helsinkos. 
Ar kolēģi bijām atbraukušas strādāt 
tūrisma izstādē. Pilsētas centrā pēkšņi 
apjukām, nesaprotot, uz kuru pusi 
meklējama mūsu viesnīca. Kamēr 
apstājušās pētījām karti, mūs pārsteidza 
kāds kungs, pajautājot, vai nevajag 
palīdzēt? Acumirklī problēma tika at-
risināta. Uz mūsu pateicību kungs tikai 
uzsmaidīja un piebilda, ka esot Mika no 
Helsinkiem un bijis prieks mums palī-
dzēt. Tieši šis gadījums man saistās ar 
patiesu viesmīlību, kad palīdzi kādam, 
vēl pirms viņš lūdzis palīdzību. 

Būsim viesmīlīgi un savas dzī-
vesvietas patrioti!

ĒDOLĒ
No 30. marta līdz 5. aprīlim kultūras 

namā – gaidītas Lieldienu kompozīcijas, 
dekori, zīmējumi. Visi darbi tiks vērtēti un 
apbalvoti pagasta Lieldienu pasākumā.

5. aprīlī 11.00 pie kultūras nama – Liel-
dienu tirgus. Aicina piedalīties amatniekus, 
rokdarbu meistarus, mājražotājus, stādu 
audzētājus. Pieteikties Ēdoles kultūras 
namā vai pa telefonu 29372970; 22013247.

5. aprīlī 12.00 pie kultūras nama – teat-
ralizēts uzvedums „Lieldienu brīnumzālīte”. 
Piedalās Ēdoles pagasta pašdarbnieki.  
Paredzēta olu krāsošana un ripināšana, šū-
pošanās, Lieldienu kompozīciju vērtēšana.

GuDEnIEKOS
Aprīlī kultūras namā – Aivara Brenča 

gleznu izstāde.
ĪVanDĒ
Līdz maijam Īvandes bibliotēkā un 

muižas kamīnzālē – Kurmāles pagasta 
iedzīvotājas Līvijas Bružes gleznas.

5. aprīlī 11.00 Īvandes baznīcā – Diev-
kalpojums.

5. aprīlī 13.00 Īvandes muižas parkā – 
Lieldienu pasākums.

18. aprīlī 20.00 Īvandes muižā – Kolhoz- 
nieku balle. Aicināts ikviens, kurš saistīts 
ar kolhozu laikiem Īvandē. Spēlēs grupa 
„Kurzeme” no Aizputes. Pieteikties pagasta 
pārvaldē līdz 10. aprīlim vai pa tālr. 63343117, 
27080467.

KaBILĒ
4. aprīlī 10.00 saieta namā „Sencis” – 

R.Dabiņa piemiņas turnīrs zolītē. Dalības 
maksa – EUR 3.

5. aprīlī 11.00 Kabiles baznīcā – Lieldienu 
dievkalpojums; 13.00 saieta nama sētā (ja 
slikti laikapstākļi – telpās) – Lieldienu svinē-
šana. Dziesmas, spēles, radošas nodarbes 
kopā ar zaķu mammu, šūpošanās parka  
šūpolēs. Līdzi jāņem vārītas un krāsotas 
olas atrakcijām.

18. aprīlī 13.00 saieta namā – „Dāmu un 
kungu vakars” senioriem. Spēlēs grupa „Zeļ-
ļi”. Ieeja – EUR 3. Līdzi jāņem groziņš. Pie-
teikšanās līdz 13. aprīlim (tālr. 29903638).

KurmāLĒ
Līdz 24. aprīlim izstāžu zālē – rokdarbu 

kopas „Darbīgās rokas” izstāde „Mans 
darbiņš mani teica…”. Izstādē Lieldienu 
noskaņās darināti darbi dažādās tehnikās.

31. martā 15.00 Kurmāles pagasta vēs-
tures istabā – izstādes „Planīcas pagasta 
19. gadsimta dokumenti” atklāšana.

6. aprīlī 12.00 Priedainē, pagalmā pie 
„Bangām”  ciemosies Lieldienu zaķis. Līdzi 
jāņem vārīta ola.

6. aprīlī 12.00 „Pagastmājas” pagalmā – 
uz Lieldienu pasākumu aicina „Mazie suiti” 
no Jūrkalnes.

LaIDOS
27. martā 9.30 Sermītes bibliotēkā – Te-

ātra svētki. Bērnudārza audzēkņu uzvedumi 
pēc dzejnieka Raiņa dzejoļu motīviem.

28. martā 10.00 Laidu skolas brīvā laika 
pavadīšanas telpās – krustvārdu mīklu kon-
kurss pieaugušajiem „Gudrā pūce 2015.” 
Dalību pieteikt pagasta bibliotēkā vai kul-
tūras darba organizatorei (tālr. 20222398).

5. aprīlī 11.00 Valtaiķos – „Lieldienu 
jampadracis Valtaiķos”. Pasākumā – svētku 
Dievkalpojums un labdarības koncerts Valtai-
ķu baznīcā, tirgošanās, radošās darbnīcas, 
priekšnesumi, aktivitātes lieliem un maziem 
visu dienu. Tirgotājus aicinām pieteikties, 
zvanot pa tālr. 28310610.  Uz pasākumu 
kursēs autobuss: Laidi – 10.15; Jaunbrēdiķi 
– 10.20; Vanga – 10.30; Sermīte – 10.35.

10. aprīlī 19.00 Laidu skolas zālē – Kul-
dīgas amatierteātra izrāde „Kā mēs viņus…” 
Ieeja bez maksas. Uz pasākumu kursēs 
autobuss: Valtaiķi – 18.10; Sermīte – 18.15; 
Vanga – 18.20; Jaunbrēdiķi 18.30.

PaDurĒ
Bibliotēkā – Padures audēju pulciņa otrā 

darbu izstāde „Viss labsajūtai” (spilveni, 
pirts dvieļi u.c. darinājumi); Baibas Krūkles 
„Pērlīšu rotas un tērpu aksesuāri”.

Līdz 10. aprīlim bibliotēkā – lasīšanas 
veicināšanas pasākums – konkurss  sko-
lēniem „Punktainā lasīšana”. Čaklākos 
lasītājus gaida ekskursija ar pārsteigumu.

28. martā 15.00 – 17.00 Padures pa-
gasta „Liepziedos” – „Satiec savu meistaru”. 
Inga Vīksna mācīs, kā mest audeklus.

30. martā 18.00 Padures pagasta 
pārvaldē – Ineses Prisjolkovas seminārs. 
„Sirds mīlestība, kā iemīlēt sevi, citus un 
visu pasauli”. Ieeja –  EUR 15. Pieteikšanās 
visock@inbox.lv.

5. aprīlī 15.00 pie Padures klēts – 
Lieldienu pasākums  ar kopas „Nārbuļi” 
piedalīšanos. Būs šūpošanās, olu izstāde 
un kaujas (jāņem līdzi vārītas, krāsotas 
olas), ripas dzīšana un citas atrakcijas. 
Var ņemt līdzi našķu groziņus, karsta tēja 
būs uz  vietas.

10. aprīlī 19.30 Padures pasākumu zālē, 
Deksnē – Ventspils novada Vārves pagas-
ta amatierteātra „Vārava” izrāde „Ansis 
Auniņš”, režisors Valdis Šmēliņš. Ieeja par 
ziedojumiem. Par transporta nepieciešamī-
bu zvanīt – 63348149.

13. aprīlī 18.00 Padures pagasta pār-
valdes ēkā – filma „Laimes ekonomika”.

PELČOS
Aprīlī bibliotēkā – Dainas Girvaites foto-

grāfiju izstāde „Mani putni”; grāmatu izstāde 
„23. aprīlis – Vispasaules grāmatu diena ”.

27. martā 18.00 bibliotēkā – e-prasmju 
nedēļā „Atvērto durvju diena datorpasaulē”.

30. martā 15.00 „Pagrabiņā” – „Se-
nioru pēcpusdiena”. Veidosim puzurus, 
gatavosimies Lieldienām. Gaidīts ikviens 
pagasta seniors.

Sveiks, 
kuldīdzniek!

KrISTĪnE DuĻBInSKa, 
mārketinga un sabiedrisko attiecību 

nodaļas vadītāja

P. 27.III 16.00 FREIMIS. MĀRTIŅŠ FREIMANIS
S. 28.III 16.00 Latvija, 2015, ilgums 1’36”
O. 31.III 16.00 Dokumentālā filma
T 1.IV 17.30 U
     
P. 27.III 18.00 VĒL VIENA VISLABĀKĀ 
O. 31.III 18.00 EKSOTISKĀ VIESNĪCA
T. 1.IV 19.30 KLIŅĢERĪTE
C. 2.IV 18.00 ASV, Lielbritānija,
   2015, ilgums 1’36”, 12+

S. 4.IV 16.00 ASTERIKSS: DIEVU ZEME
P. 6.IV 15.00 Francija, Beļģija, 2015, ilgums 1’26”
O. 7.IV 17.30 Animācijas ģimenes filma
T. 8.IV 18.00 Filma dublēta latviešu valodā
C. 9.IV 17.30 U

S. 4.IV 18.00 AMERIKĀŅU SNAIPERIS
P. 6.IV 17.00 ASV, 2014
O. 7.IV 19.30 Ilgums 2’12”
T. 8.IV 20.00 Asa sižeta filma
C. 9.IV 19.30 16+

S. 11.IV 16.00 FOKUSS
O. 14.IV 17.30 ASV, 2015, ilgums 1’44”
T. 15.IV 18.00 Komēdija, detektīvfilma
C. 16.IV 20.00 16+

Sestdien, 28. martā, 19.00 – grupas „Otra Puse” koncerts „mana pilsēta”. Populāri 
hiti un mazāk zināmi skaņdarbi. Biļetes: www.bilesuparadize.lv. Ieeja – EUR 7, 10, 12.
Svētdien, 29. martā, 12.00 – Kuldīgas, Skrundas un Alsungas novada tautas deju kolek-
tīvu skate dalībai XI Latvijas skolu jaunatnes Dziesmu un deju svētku laureātu koncertā 
un deju lielkoncertā „Līdz varavīksnei tikt”. Ieeja – bez maksas.
Svētdien, 5. aprīlī, 12.00 – 14.00 – svinēsim Lieldienas Pilsētas dārzā! Krāsosim un 
ripināsim olas, darināsim Lieldienu dekorus, mauksim stabules, iesim rotaļās, dziedāsim 
un, protams, kārtīgi izšūposimies. Ieeja – bez maksas.
Piektdien, 10. aprīlī, 12.00 – koncerts bērniem „Kad zvēri Daugavu raka”. Koncertā 
piedalās Ilga Reizniece (vijole, balss), Laima Jansone (kokle), Krišjānis Bremšs (sitam- 
instrumenti), Andris Grunte (kontrabass), ansamblis „Knīpas un knauķi”, TDA „Dancītis”. 
Koncertu vada Karina Bērziņa. Ieeja – EUR 3.
Svētdien, 12. aprīlī, 13.00 – Kuldīgas un Alsungas novada vokālo ansambļu koncerts 
– skate. Ieeja – bez maksas.
Sestdien, 18. aprīlī 18.00 – grupas „Galaktika” koncerts „Labvakar, draugi!”. Koncerts 
labākajās latgaliešu grupu tradīcijās, sirsnīgs un emocionāls – no asarām līdz smiekliem. 
Biļetes – www.bilesuparadize.lv. Ieeja – EUR 5, 7.

1. aprīlī 16.00 „Pagrabiņā” – „Joku pēc-
pusdiena”. Stāstīsim jokus par sevi.

5. aprīlī 13.00 laukumā pie tautas 
nama – „Sportiskas Lieldienu aktivitātes”. 
Atrakcijas vadīs Sporta svētku darbnīca no 
Rīgas. Veidosim izstādi no jūsu atnestām 
krāsotām oliņām. Ieeja brīva.

10. un 24. aprīlī 18.00 bibliotēkā – spāņu 
valodas kursi.

Bibliotēkā pasaku pēcpusdienas – 
7. aprīlī 16.30 – „Auniņš Šons”; 14. aprīlī 
16.30 – „Hello Kitty”; 21. aprīlī 16.30 – „Mā-
koņains, gaidāms kotlešu lietus”; 28. aprīlī 
16.30 – „Bernhards”.

rEnDā
30. martā 16.00 kultūras namā – gardē-

žu klubiņa nodarbība – citronu kūka.
13. aprīlī 16.00 kultūras namā – tikšanās 

ar gladiolu un īrisu audzētāju Laimoni Zaķi. 
Šķirnes, stādīšana, kopšana, slimības, 
video… Varēs nopirkt un pasūtīt gladiolu 
sīpolus. Dalības maksa –  EUR 1. Informā-
cija pa tālr. 26181470.

rumBā
No 1. aprīļa Mežvaldē, pagasta pār-

valdes zālē – Mudītes Martīnovas gleznu 
izstāde.

1. – 15. aprīlī Novadniekos, 16. – 30. ap-
rīlī „Bukaišos” – Skaidrītes Rozenbergas 
zilonīšu kolekcija.

1. aprīlī 16.00 „Bukaišos” – pasākums 
„Aprill-aprill bērniem”. 

4. aprīlī 11.30 „Bukaišos” – tikšanās 
Klusajā sestdienā ar Daci Priedi.  

5. aprīlī 11.00 Mežvaldē pie pagas-
ta pārvaldes, 13.00 „Bukaišos”, 15.00 
Novadniekos pie pasta mājas – svinam 
Lieldienas kopā.

11. aprīlī 14.00 Mežvaldē, pagasta 
pārvaldes zālē – minigolfs.

15. aprīlī 14.15 „Bukaišos” – kulinārijas 
pasākums „Gardēži”.

SnĒPELĒ
No 1. aprīļa bibliotēkā – izstāde „Nāc 

nākdama, Liela diena!”.
No 1. aprīļa līdz Lieldienām kultūras 

namā – bērnu veidota izstāde „Lieli zaķi, 
mazi zaķi”. 

1. aprīlī 10.00 bibliotēkā – joku rīts 
bērniem (kāpēc 1. aprīlī cilvēki viens otru 
izjoko?).

6. aprīlī 12.00 brīvdabas estrādē (aukstā 
laikā kultūras nama zālē) – kopīgi svinēsim 
otrās Lieldienas.

17. aprīlī 20.00 kultūras namā – ama-
tierteātris Neretieša lugā „Kam tiks Pičs?”. 
Biļetes var iegādāties iepriekš kultūras 
namā (27843792).

TurLaVā
Aprīlī bibliotēkā – Ramonas Bullenas 

„Gotiņizstāde”; Ligitas Eglītes rokdarbu 
izstāde; PII „Lāčuks” radošo darbu izstāde 
„Visi putni skaisti dzied”.

1. aprīlī 14.00 Klosteres baznīcā – Liel-
dienu dievkalpojums.

6. aprīlī 13.00 Turlavas Dižgaiļu parka 
estrādē – sagaidīsim kopā otrās Lieldienas. 
Skatīsimies priekšnesumus, iesim rotaļās, 
līdzi jāņem krāsota vārīta ola.

10. aprīlī 11.00 – bibliotēkā – „Daces 
stiprās dziesmas un dzīves raibumi”. Sa-
dziedāšanās kokles pavadījumā.

VārmĒ
28. martā 11.30 sporta hallē – sporta 

deju sacensības „Cīruļputenī”. Piedalās 
pirmsskolas un skolas sporta deju pulciņi 
no Kurzemes un Zemgales.

2. – 29. aprīlī bibliotēkā – Eduarda 
Skabja „Mākoņu atlants un citas foto- 
grāfijas”.

5. aprīlī 13.00 atpūtas parkā „Aizupī-
tes” – Lieldienu izdarības – olu krāsošana, 
ripināšana, mīklu minēšana un Lieldienu 
stafetes.


