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šajā numurā

Aicina uz jauniešu 
un ģimeņu pasākumiem
> 4. lpp. 

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

Makšķerēšanas 
licences – pieprasītas
> 5. lpp.

Tirgotāji var piedalīties Jāņu 
un Kuldīgas Dzīru tirdziņā 
> 3. lpp.

Lielākais nekomerciālais velofestivāls Latvijā, kas 
nu jau kļuvis par gaidītu un aizraujošu pasākumu 
Kuldīgā, šogad norisinājās jau vienpadsmito reizi. 

Tas gan dienas, gan nakts braucējus pārsteidza ne tikai ar 
aizraujošām pieturām, bet arī dažādiem gaismas efektiem.

“Lai radītu izglītojošas un interesantas aktivitātes dienas 
maršrutos un maģiski sirreālu noskaņu nakts brauciena laikā, 
pasākuma organizēšanā iesaistījās ne mazums cilvēku. Sapro-
tam, ka velofestivāls norisinās jau vienpadsmito gadu un dalīb-
nieki sagaida ne tikai vienkāršu izbraucienu ar velosipēdu, bet 
dažādas aktivitātes, pārsteigumus un pasākumu ar pievienoto 
vērtību. Un mēs ik gadu viņiem šīs emocijas cenšamies dot,” 
sacīja pasākuma organizatore Jana Bergmane.

Pasākumā šogad piedalījās vairāk nekā 1700 dalībnieku, 
kuri bija izvēlējušies veikt 15, 30 vai 45 km dienas distanci vai 
15 km garo nakts braucienu. Liela daļa dalībnieku izvēlējās 
piedalīties abos – gan dienas, gan nakts braucienos. Šajā gadā 
maršruts ļāva apskatīt Kuldīgas, Kurmāles, Pelču un Snēpeles 
pagastu skaistās dabas ainavas.

Populārākais maršruts atpūtnieku vidū bija 15 un 30 km. 
Vecākajam velofestivāla dalībniekam bija 88 gadi, savukārt 
jaunākajam – vien aptuveni gadiņš. 

Gan Pilsētas dārzā, gan trasē nakts braucējus sagaidīja 
organizatoru sarūpētas burvīgas gaismas spēles un skaņu efek-
ti – lāzerprojekcijas, disko bumba, TV stūrītis meža biezoknī, 
skaisti izgaismota Pelču pils un dīķis Pelču pagasta atpūtas 
vietā “Dambi”. Pārsteigumus sarūpēt palīdzēja scenogrāfs un 
mākslinieks Mārcis Ziemiņš, apvienība “PXB” ar Pēteri Brīni-
ņu un viņa komandu. Scenogrāfiju izstrādājusi Inese Krone un 
Mārcis Ziemiņš.

Dižbalvu – jaunu velosipēdu izlozes kārtībā no veloatlaides.lv 
ieguva kuldīdzniece Līga Brūkle, bet par spožāko nakts braucē-
ju atzina Kristapu Igaru. Viņš savu braucamo bija aprīkojis ar 

Velofestivāls ar pozitīvām 
emocijām un piedzīvojumiem

atklājot 11. Kuldīgas velofestivālu, vairāk nekā 1000 dalībnieku izveidoja zvaniņu kori un devās nesteidzīgā braucienā pa Kurmāles, Pelču un Snēpeles pagastu.

Septiņdesmit mazākie velofestivāla dalībnieki sacentās sestajā “Dip-Dap” 
skrejriteņu braucienā, mērojoties spēkiem 100 metru garajā distancē.

nakts braucējus trasē sagaidīja dažādi gaismas un skaņas pārsteigumi. Īpaši 
izgaismots bija ne tikai ceļš, kas veda cauri mežam, bet arī Pelču pils.

Mārtiņa Gūtmaņa foto

Jēkaba Aleksandra Krūmiņa foto

daudz lampiņām un rāciju. Kopā ar domubiedriem no organizācijas “Nightride Rīga” 
arī viņš balvā ieguva velosipēdu no veloatlaides.lv. 

Pasākumu organizēja Kuldīgas aktīvās atpūtas centrs sadarbībā ar Kuldīgas novada 
Domi un Kuldīgas novada sporta skolu.

Paldies visiem par piedalīšanos! Uz tikšanos atkal nākamgad!
SIGnETa LaPIŅa, 

sabiedrisko attiecību speciāliste

Pasākumā piedalījās arī Dānijas vēstniecība. attēlā vēstnieks Hans Brask.

Vakara noslēgumā ikvienu priecēja 
grupa “riga reggae”, nesot vēstījumu 
par mieru un draudzību.
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Jēkaba Aleksandra Krūmiņa foto

Dārzos plaukst peonijas, zied īrisi, 
lupīnes un rudzupuķes. Ir tik silts un 
svelmains laiks kā pašā vasaras viducī. 
Ieskatoties kalendārā, saprotam, ka ir 
maija beigas, esam izsprukuši bez ievu 
ziedēšanas aukstuma un tikuši uzreiz pie 
lakstīgalu treļļiem, zemnieki – pie siena 
pļavām, bērni – pie liecībām, jaunieši – 
pie eksāmeniem.

Aizvadītajā nedēļas nogalē mūsu 
novadā notika skaisti skolu salidoju-
mi: Kuldīgas 2. vidusskola atzīmēja 
140 gadu jubileju un Z. A. Meierovica 
pamatskola – 160. jubileju. Bija aiz-
kustinoši būt kopā ar absolventiem, 
skolotājiem un skolēniem viņiem tik 
emocionālajā brīdī saieta namā “Sencis” 
Kabilē.

Mēs visi nākam no savas bērnības. 
Un tikpat mīļa kā mūsu ģimene un 
māja, svarīgi ir arī skolotāji un klases-
biedri, ar kuriem kopā izlasītas pirmās 
grāmatas un izcīnītas pirmās kaujas. 
Esot salidojumā Kabilē, pārņēma tāda 
kā Dziesmusvētku sajūta, kad ļaudis  no 
malu malām sabrauc kopā un vienojas 
kopīgās atmiņās, dziesmās un dejās. 
Laiks nestāv uz vietas, citam citu grūti 
atpazīt, īpaši, ja kāds no skolasbiedriem 
nav redzēts 10, 20 vai pat 30 gadus. 

Kabiles skolas vēsture ir īpaša, jo tās 
ēka uzcelta speciāli skolas vajadzībām 
1858. gadā. Skolas zālē bijušas izbū-
vētas ērģeles, par ko gan vairs liecina 
tikai senās fotogrāfijas, mācījies pirmais 
ārlietu ministrs Meierovics, šeit ilgus 
gadus darbojusies vidusskola. Vienā 
skolā – visa Latvijas vēsture. Esot Kabi-
lē, vienmēr ir sajūta, ka Meierovica gars 
ir viņu vidū, ka skolas bērniem tik dzīvā 
un viņiem saprotamā veidā tiek izstās-
tīta skolas un pagasta vēsture, ka bērni 
un skolotāji jūtas piederīgi šai vietai. 
Skolas direktore Līga Bergmane sacīja, 
ka arī viņai Kabiles skola ir īpaša, jo šeit 
mācījušies viņas vecāki, viņa pati, pēc 
tam skolā gājuši bērni un nu jau Kabilē 
mācās Bergmaņu mazbērni. Skolotājs 
Eduards Skabis māk no skolēniem 
izvilināt ne tikai rakstus skolas avīzei 
“Kabata”, bet pat dzejas rindas, kas tik 
aizkustinoši skanēja no lielās skatuves. 
Mazie kabilnieki dziedāja un dejoja 
tautas dejas, droši  paši novadīja skolas 
salidojuma koncertu. Šādos pasākumos 
rodas pārdomas, kas skolai būtu jāie-
māca bērnam. Bez grāmatu gudrībām 
tikpat svarīga ir arī spēja domāt un 
rīkoties radoši, strādāt komandā, spējot 
atbalstīt citam citu, būt savas dzimtās 
vietas patriotam, ar atbildību izturēties 
pret uzticētiem pienākumiem un varbūt 
būt pat pašam līderim, kura vārdos 
ieklausās un ar kuru ikviens vēlas kopā 
iet un darīt.

Lai skaists izlaidumu laiks un silta 
vasara!

ILZE DamBĪTE-DamBErGa, 
izpilddirektore

Būt savas vietas 
patriotiem
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Būvvaldes sēdē 2018. gada aprīlī lemtais
akceptētās būvniecības ieceru dokumentācijas 

Objekta nosaukums Adrese Dokumentācijas veids
Vasarnīca un pirts Ķiršu alejā 34, Kuldīgā Būvprojekts minimālā sastāvā
Meža autoceļš “Sūniņu ceļš”, Ēdoles pagastā Būvprojekts minimālā sastāvā
TP7185 “Rendas skola”, 0,4 kV GVL F-2, 
F-3 un F-4 pārbūve Rendas pagastā Paskaidrojuma raksts

Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas pārbūve 
un palīgēkas nojaukšana Ventspils ielā 2, Kuldīgā Būvprojekts

Fasādes vienkāršotā atjaunošana Smilšu ielā 12, Kuldīgā Apliecinājuma karte
Dārza mājas pārbūve Bumbieru alejā 3, Kuldīgā Būvprojekts minimālā sastāvā
Automašīnu novietne Bumbieru alejā 3, Kuldīgā Būvprojekts minimālā sastāvā
TP 6211 0,4 kV GVL Z-2 pārbūve Laidu pagastā Paskaidrojuma raksts
Administratīvās ēkas vienkāršotā atjauno-
šana, funkcijas maiņa uz dzīvojamo māju Rumbas ielā 8, Kuldīgā Apliecinājuma karte

Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma 
Tehnoloģiju centra pārbūve Kalpaka ielā 1, Kuldīgā Būvprojekts minimālā sastāvā

Dzīvojamā māja, saimniecības ēka, šķū-
nis, esošās dzīvojamās mājas nojaukšana “Skudras”, Snēpeles pagastā Būvprojekts

Kiosks Stendes ielā 2a, Kuldīgā Paskaidrojuma raksts
Ielu apgaismojums Kabilē, Kabiles pagastā Paskaidrojuma raksts
Dzīvojamās mājas fasādes vienkāršotā 
atjaunošana “Odi”, Priedaine, Kurmāles pagastā Apliecinājuma karte

Viesu māja un saimniecības ēka “Skaistmales”, Vārmes pagastā Būvprojekts
Ēku pārbūve par aktīvās atpūtas 
kompleksu Stacijas ielā 2, Kuldīgā Būvprojekts minimālā sastāvā

Atpūtas māja Pūpolu alejā 13, Kuldīgā Būvprojekts minimālā sastāvā
Ēkas jumta seguma vienkāršotā 
atjaunošana Liepājas ielā 5, Kuldīgā Apliecinājuma karte

Izdotās būvatļaujas 
Objekta nosaukums Adrese
Vasarnīca un pirts Ķiršu alejā 34, Kuldīgā
Meža autoceļš “Sūniņu ceļš”, Ēdoles pagastā
Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas pārbūve un palīgēkas nojaukšana Ventspils ielā 2, Kuldīgā
Dārza mājas pārbūve Bumbieru alejā 3, Kuldīgā
Automašīnu novietne Bumbieru alejā 3, Kuldīgā
Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma Tehnoloģiju centra pārbūve Kalpaka ielā 1, Kuldīgā
Dzīvojamā māja, saimniecības ēka, šķūnis, esošās dzīvojamās mājas nojaukšana “Skudras”, Snēpeles pagastā
Viesu māja un saimniecības ēka “Skaistmales”, Vārmes pagastā
Ēku pārbūve par aktīvās atpūtas kompleksu Stacijas ielā 2, Kuldīgā
Atpūtas māja Pūpolu alejā 13, Kuldīgā

2018. gada aprīlī ekspluatācijā pieņemtās būves
Nosaukums Adrese
Dzīvojamās mājas rekonstrukcija “Brūklenāji”, Rumbas pagastā
Malkas šķūnis ar nojumi “Brūklenāji”, Rumbas pagastā
Ārsienas fragmenta pārbūve L. Paegles ielā 9, Kuldīgā
5kW saules mikroģenerators “Kupšas”, Turlavas pagastā 
5kW saules mikroģenerators “Lauri”, Kabiles pagastā 
Dzīvojamā māja “Gudermaņi”, Rendas pagastā

KuLDĪGaS noVaDa PašVaLDĪBa
saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likumu pārdod 

rakstiskā izsolē ar augšupejošu soli

kustamo mantu – transportlīdzekli CITroËn C4.
Valsts numurs GZ4505, pirmā reģistrācija 17.12.2007., VIN VF7LCNFUC79753438, nobraukums 232 925 km. 
Tehniskā apskate – līdz 31.08.2018.
Kustamās mantas izsoles sākumcena – 1500 EUR. Izsoles dalībnieka reģistrācijas maksas apmērs – 15 EUR. 
Drošības nauda 10 % apmērā no izsoles sākumcenas  – 15 EUR.
Izsole notiks 18. jūnijā plkst. 16.00 Kuldīgas novada pašvaldības mazajā zālē Baznīcas ielā 1, Kuldīgā. 
Dalībnieku reģistrācija no sludinājuma publicēšanas dienas līdz 18. jūnija plkst. 12.45. 
Izsoles noteikumus un informāciju par īpašumu var saņemt Kuldīgas novada pašvaldības informācijas centrā 
Baznīcas ielā 1, Kuldīgā. Informācija pa tālruni 63350007, e-pasts: dace.bergmane@kuldiga.lv.

KuLDĪGaS noVaDa PašVaLDĪBa 
saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likumu

pārdod atkārtotā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli

būvju īpašumu – “Ēdnīca”, Vilgālē, Kurmāles pagastā, kas sastāv no 
nedzīvojamās ēkas – ēdnīcas ar kadastra apzīmējumu 62600080005001 un 
palīgēkas – pagraba ar kadastra apzīmējumu 62600080005002.
Nekustamā īpašuma nosacītā cena – 1280 EUR, drošības nauda – 128 EUR, 
reģistrācijas maksa – 15 EUR, izsoles solis – 100 EUR. Izsole notiks 
18. jūnijā 13.30 Kuldīgas novada pašvaldības mazajā zālē Baznīcas ielā 1, 
Kuldīgā. Dalībnieku reģistrācija no sludinājuma publicēšanas dienas līdz 
15. jūnija 11.00.
Izsoles noteikumus var saņemt Kuldīgas novada pašvaldības informācijas centrā Baznīcas ielā 1, Kuldīgā. 
Informācija par nekustamo īpašumu pa tālruni 63370004, 63323839; e-pasts: klavs.svilpe@kuldiga.lv.

KuLDĪGaS noVaDa PašVaLDĪBa 
saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likumu

pārdod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli

nekustamo īpašumu – “Katli”, Ēdoles pagastā, kadastra Nr. 62460060445. 
Īpašuma sastāvs: zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 62460060445 (pla-
tība 0,1157 ha) un jaunbūve – ekspluatācijā nenodota katlu māja ar kadastra 
apzīmējumu 62460060445001 (platība 324,2 m2). Ēkas tehniskais stāvoklis 
kopumā ir daļēji apmierinošs/apmierinošs.
Nosacītā cena – 4560 EUR, drošības nauda – 456 EUR, reģistrācijas 
maksa – 15 EUR, izsoles solis – 100 EUR. Izsole notiks 18. jūnijā 13.00 
Kuldīgas novada pašvaldības mazajā zālē Baznīcas ielā 1, Kuldīgā. Dalībnieku reģistrācija līdz 15. jūnija 11.00.
Izsoles noteikumus un informāciju par īpašumu var saņemt Kuldīgas novada pašvaldības informācijas centrā 
Baznīcas ielā 1, Kuldīgā. Informācija pa tālruni 63370004; 63323839, e-pasts: klavs.svilpe@kuldiga.lv.

KuLDĪGaS noVaDa PašVaLDĪBa 
saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likumu

pārdod atkārtotā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli

nekustamo īpašumu – dzīvokli mucenieku ielā 13-5, Kuldīgā, kadastra Nr. 62019003290. 
Īpašuma sastāvs: divistabu dzīvoklis ar kopējo platību 62,3 m2 un kopīpašuma 623/3154 domā-
jamās daļas, t. sk. no dzīvojamās ēkas ar kadastra apzīmējumu 62010140093001, palīgēkas ar 
kadastra apzīmējumu 62010140093002 un zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 62010140093 
ar platību 625 m2.

Nosacītā cena – 4480 EUR, drošības nauda – 448 EUR, reģistrācijas maksa – 15 EUR, izsoles 
solis – 100 EUR. Izsole notiks 18. jūnijā 14.00 Kuldīgas novada pašvaldības mazajā zālē Baznīcas 
ielā 1, Kuldīgā. Dalībnieku reģistrācija no sludinājuma publicēšanas dienas līdz 15. jūnija 11.00.

Izsoles noteikumus un informāciju par īpašumu var saņemt Kuldīgas novada pašvaldības in-
formācijas centrā Baznīcas ielā 1, Kuldīgā. Informācija par nekustamo īpašumu pa tālruni 63370005; 
e-pasts: iveta.zvirbule@kuldiga.lv.

KuLDĪGaS noVaDa PašVaLDĪBa 
saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likumu

pārdod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli

nekustamo īpašumu – “Vasarāji”, Laidu pagastā, kadastra Nr. 
62640010198. Īpašuma sastāvs: zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 
62640010037, platība 5,62 ha.
Nosacītā cena – 10000 EUR, drošības nauda – 1000 EUR, reģistrācijas 
maksa – 15 EUR, izsoles solis – 100 EUR. Izsole notiks 18. jūnijā 14.30 
Kuldīgas novada pašvaldības mazajā zālē Baznīcas ielā 1, Kuldīgā. Dalīb-
nieku reģistrācija no sludinājuma publicēšanas dienas līdz 15. jūnija 11.00.
Izsoles noteikumus var saņemt Kuldīgas novada pašvaldības informācijas centrā Baznīcas ielā 1, Kuldīgā. 
Informācija par nekustamo īpašumu pa tālruni 63370004; 63323839, e-pasts: klavs.svilpe@kuldiga.lv.

KuLDĪGaS noVaDa PašVaLDĪBa 
saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likumu

pārdod atkārtotā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli

būvju īpašumu “Ziediņi”, Turlavas pagastā, kadastra Nr. 62925070006. Tā 
sastāvā ir dzīvojamā māja ar kadastra apzīmējumu 62920070024001, saistīta 
ar fiziskai personai piederošu zemes vienību 62920070024. Dzīvojamā ēka 
ir apmierinošā tehniskā stāvoklī.
Nosacītā cena – 1120 EUR, drošības nauda – 112 EUR, reģistrācijas mak-
sa – 15 EUR, izsoles solis – 100 EUR. Izsole notiks 18. jūnijā 13.00 Kuldī-
gas novada pašvaldības mazajā zālē Baznīcas ielā 1, Kuldīgā. Dalībnieku 
reģistrācija no sludinājuma publicēšanas dienas līdz 15. jūnija 11.00. 
Izsoles noteikumus var saņemt Kuldīgas novada pašvaldības informācijas centrā Baznīcas ielā 1, Kuldīgā. 
Informācija pa tālruni 63350007, 63323839, e-pasts: klavs.svilpe@kuldiga.lv.

Publisko iepirkumu komisijā aprīlī pieņemtie lēmumi

Iepirkuma priekšmets
Lēmuma 
pieņemšanas
datums

Uzvarētājs

Būvdarbu veikšana objektā “Gājēju ceļa atjaunošana “Skola”, Vārmē” 12.04.2018.
SIA “AB būvniecība”; 
29776,37 EUR 
bez PVN

Atklāts konkurss “Būvdarbu veikšana objektos: “Ventas upes kreisā krasta 
takas izveide posmā no Pils ielas 8 līdz Rūpniecības un Vienības ielas noejai 
pie Ventas Kuldīgā, Kuldīgas novadā”, “Ventas upes kreisā krasta takas 
izveide posmā no Rūpniecības un Vienības ielas noejas pie Ventas līdz 
Kuldīgas jaunajam tiltam Kuldīgā, Kuldīgas novadā” un “Elektriskā apgais-
mojuma izbūve Ventas upes kreisā krasta takas posmā no Pils ielas 8 līdz 
Rūpniecības un Vienības ielas noejai pie Ventas Kuldīgā, Kuldīgas novadā”

12.04.2018. SIA “AVA”; 289463,08 
EUR bez PVN

Ģimenes asistenta pakalpojumi 19.04.2018.

Nodibinājums “Sociālo 
pakalpojumu aģen-
tūra”; 5,60 EUR bez 
PVN (par vienu stundu 
vienam klientam)

Darba aizsardzības un ugunsdrošības pakalpojumu nodrošināšana Kuldīgas 
novada pašvaldībai 19.04.2018. SIA “Media Control”; 

14256 EUR bez PVN

KULDĪGAS NOVADA PAšVALDĪBAS 
(reģ. Nr. 90000035590) Turlavas pagasta pārvalde 

aicina darbā lietvedi.

Galvenie pienākumi:
• lietvedības darba nodrošināšana atbilstoši 

lietvedības prasībām;
• līgumu un lēmumprojektu sagatavošana;
• arhīva uzturēšana un kārtošana atbilstoši 

LR likumdošanai;
• maksājumu pieņemšana un reģistrācija 

sistēmā.

Prasības pretendentiem:
• pieredze darbā ar datoru, ofisa programmām, biroja tehniku;
• augsta atbildības sajūta un precizitāte;
• vēlama pieredze lietvedībā (dokumentu vadības sistēma 

“Namejs”, nekustamā īpašuma uzskaites programma 
“NINO”);

• darba likumdošanas un lietvedības reglamentējošo 
dokumentu pārzināšana.

Iesniedzamie dokumenti:
• izglītību apliecinošu dokumentu kopijas;
• CV;
• motivācijas vēstule.

Dokumenti jāiesniedz slēgtā aploksnē līdz 2018. gada 
4. jūnija 12.00 Turlavas pagasta pārvaldes lietvedei. 
Adrese: “Gundegas 1”, Turlava, Kuldīgas novads, LV – 3329.
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Rīkos nomas tiesību izsoli par reklāmas 
izvietošanu pieturvietās

Kuldīgas novada pašvaldība 
izsolē nodos reklāmas 
materiālu izvietošanas tiesību 
iegūšanu vairākās pašvaldības 
sabiedriskā transporta 
pieturvietu nojumēs.

Ņemot vērā interesi, kā arī ne-
pieciešamību pieturvietas uzturēt 
pienācīgā kārtībā, nomas tiesību 
izsole tiks rīkota sešām pieturvie-
tām Kuldīgas pilsētā – 

1) pie veikala “Maxima”, Muce-
nieku ielā 24;

2) pie veikala “Rimi”, Mucenie-
ku ielā 33A;

3) Planīcas ielā 1; 
4) Mucenieku ielā 30;
5) Piltenes ielā 24,
6) Piltenes ielā 33.

Reklāmas laukumu sabiedris-
kā transporta pieturvietu nojumēs 
nomas tiesību izsole notiks 18. jū-
nijā plkst. 15.30 Kuldīgas novada 
pašvaldībā, Baznīcas ielā 1. Izsoles 
dalībnieku reģistrācija – līdz 15. jūnija 
11.00. Reklāmas laukumu sabiedriskā 
transporta pieturvietu nojumēs nomas 
tiesības tiks piešķirtas dalībniekam, 
kurš piedāvās visaugstāko cenu.

Katrā pieturvietas nojumē ir divi 
reklāmas laukumi (viena reklāmas 
laukuma platība – 2 m2). Reklāmas 
laukuma platība vienā pieturvietas 
nojumē ir 4 m2. Reklāmas laukumu 
kopējā platība sešās pieturvietu 
nojumēs – 24 m2. 

Nomas tiesības tiks izsolītas par 
reklāmas laukumiem visās pietur-
vietu nojumēs kopā. Tas ir viens 

izsoles objekts. Līgums par nomas 
tiesībām tiks slēgts uz 3 gadiem.

Reklāmas laukumu nomas iz-
soles sākumcena ir 1040 EUR 
gadā, neskaitot PVN (par visām 
nojumēm). Izsolāmā objekta cenas 
paaugstinājums izsoles gaitā – 
10 EUR. Izsoles dalībnieka reģis-
trācijas maksa – 10 EUR.

Pieturvietu nojumēs iespējams 
izvietot reklāmas materiālus, taču 
tās nepieciešams arī regulāri kopt, 
mazgāt stiklus, novērst bojājumus, 
mainot stiklojumu un/vai bojātās 
konstrukcijas.

Ar izsoles noteikumiem var 
iepazīties pašvaldības mājaslapā 
www.kuldiga.lv.

SIGnETa LaPIŅa,
 sabiedrisko attiecību speciāliste

Jāņu tirgus Kuldīgā
Aicinām tirgotājus pieteikties Jāņu tirgum Kuldīgā, kas notiks 22. jūnijā 
no 11.00 līdz 18.00 Pilsētas laukumā.

Tirdziņā aicināti piedalīties amatnieki un amatu pratēji, tautas lietišķās 
mākslas studijas, mākslinieki un individuālie meistari, ekoloģiski tīru un 
Latvijā audzētu pārtikas produktu ražotāji, kā arī našķu tirgotāji.

Jāņu tirgū Kuldīgā skanēs dziesmas, valdīs radoša atmosfēra, varēs paši 
pīt vai iegādāties gatavus Jāņu vainagus, būs siers, alus un kvass, pīrāgi un 
rauši, kā arī dāvanas iešanai ciemos, Līgo svētku rotas mājas dekorēšanai un 
sevis rotāšanai. Netrūks arī praktiskas nodarbes bērniem un pieaugušajiem.

Jāņu tirgus placis būs skaisti noformēts, lai radītu īsti latvisku svētku 
sajūtu un atmosfēru. 

Pieteikties tirdziņam var līdz 10. jūnijam. Tirdzniecības noteikumi un 
pieteikšanās: www.kkp.lv.

anITa ZVInGuLE, KKP sabiedrisko attiecību vadītāja

Informācija sakņu 
dārzu lietotājiem

Sakņu dārzu nomas maksa par 2018. gadu būs sagatavota vasarā un 
nosūtīta visiem lietotājiem, savukārt gada sākumā tika izsūtīti nekustamā 
īpašuma nodokļa paziņojumi. Lūdzam veikt maksājumus noteiktajos 
termiņos, lai izvairītos no nokavējuma maksas.

Informējam, ka Kuldīgas pilsētā ir apstiprinātas piecas sakņu dārzu te-
ritorijas: Dārzniecības ielas dārzi, Lauktehnikas dārzi, Lapegļu ielas dārzi, 
dārzi pie “Nūdienu” mājām un dārzi pie pansionāta “Venta”.

Tiem, kuri vēl nav noslēguši nomas līgumus vai vēlas iegūt lietošanā 
sakņu dārzu, kā arī vēlas atteikties no esošā sakņu dārza, jāierodas pie ne-
kustamo īpašumu speciālistes Ivetas Zvirbules Pilsētas laukumā 2, 1. stāvā, 
Nekustamo īpašumu nodaļā, pieņemšanas laikos (pirmdienās: 15.00–18.00 
un ceturtdienās: 9.00–12.00) vai zvanot – 63370005, 29614518.

IVETa ZVIrBuLE, nekustamo īpašumu speciāliste

Jāraksta motivēts iesniegums, 
ja ir mazāk atkritumu

Ņemot vērā atsevišķu iedzīvotāju 
iebildumus saistošajiem noteikumiem 
par sadzīves (nešķirotajiem) atkritu-
miem, kas stājās spēkā 2018. gada 
1. martā, SIA “Kuldīgas komunālie 
pakalpojumi” aicina rakstīt motivētu 
iesniegumu, ja iedzīvotāji uzskata, ka 
viņu mājsaimniecībā ir mazāks atkri-
tumu daudzums kā noteikts individu-
ālajām dzīvojamajām mājām gadā.

To var izdarīt Pilsētas laukumā 
2, 216. kabinetā, elektroniski e-pa-
stā kkp@kuldiga.lv vai aizpildot 
elektronisko iesnieguma formu 

http://www.kkp.lv/iesniegumi/.
Uzņēmumā ir izstrādāti kritēriji 

un izveidota īpaša komisija, kas 
sazināsies ar iesnieguma autoru un 
dosies apsekot mājsaimniecību, lai 
pieņemtu lēmumu.

Jāpiebilst, ka lēmums par minimā-
lo nododamo atkritumu daudzumu 
balstījās datu analīzē par mājsaim-
niecību nodoto sadzīves atkritumu 
faktiskajiem apjomiem. 

KrISTĪnE DuĻBInSKa, 
mārketinga un sabiedrisko attiecību 

nodaļas vadītāja

Saistošie noteikumi Nr. 2018/4 ”Grozījumi Kuldīgas novada pašvaldības saistošajos 
noteikumos Nr. 2015/10 ”Sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtība””

Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības 
likuma 3. panta otro un trešo daļu, likuma “Par pašvaldībām” 
15. panta pirmās daļas 7. punktu, Ministru kabineta 2003. gada 
27. maija noteikumu Nr. 275 “Sociālās aprūpes un sociālās reha-
bilitācijas pakalpojumu samaksas kārtība un kārtība, kādā pakal-

pojuma izmaksas tiek segtas no pašvaldības budžeta” 6. punktu.
Svītrot Kuldīgas novada pašvaldības saistošajos noteikumu 

Nr. 2015/10 ”Sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas 
kārtība” 9.4.3. un 9.5.3. apakšpunktu.

PASKAIDROJUMA RAKSTS 
Paskaidrojuma raksta 
sadaļas Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības 
pamatojums

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (Ministrija) ierosinājusi svītrot saistošo noteikumu Nr. 2015/10 
“Sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtība” (Saistošie noteikumi) pamatredakcijas 9.5.3. apakšpunktu, 
kurš nosaka, ka izdevumi par aprūpes mājās pakalpojumu tiek segti no pašvaldības budžeta tad, ja klients nesaņem 
valsts piešķirto īpašas kopšanas pabalstu.
Ministrijas ieskatā Saistošajos noteikumos noteiktais, ka aprūpes mājās pakalpojums netiek apmaksāts klientam, 
kurš saņem valsts pabalstu personas īpašai kopšanai, nonāk pretrunā Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības 
likuma normām. Tiek vērtēta nevis klienta objektīvā vajadzība pēc aprūpes mājās pakalpojuma, bet gan citu sociālo 
pakalpojumu un sociālās palīdzības saņemšana, kura ir saistīta, bet nenovērš invaliditātes radīto seku ietekmi.
Ministrija norāda, ka Valsts sociālo pabalstu likums un izrietošie Ministru kabineta noteikumi nenosaka kārtību, kādā 
piešķirtais pabalsts būtu izlietojams, t.i., pabalsta izmantošana ir atkarīga no paša pabalsta saņēmēja ieskatiem, jo tas 
ir universālais valsts sociālais pabalsts. Persona pati var noteikt, kādiem papildus izdevumiem kopšanas pabalsts tiks 
izmantots – aprūpei, tehniskajam aprīkojumam, higiēnas preču iegādei u.c. Tādēļ, pieņemot lēmumu atteikt personai 
aprūpes mājās pakalpojuma apmaksu, lēmums būtu jāpamato ar personas individuālo funkcionālo spēju un resursu 
vērtējumu, nevis saņemto valsts sociālo pabalstu daudzumu un apmēru invaliditātes gadījumā

2. Īss projekta satura izklāsts

No saistošajiem noteikumiem tiek svītrots Saistošo noteikumu 9.5.3. punkts, kas paredz nepiešķirt aprūpes mājās 
pakalpojumu par pašvaldības budžeta līdzekļiem, ja persona saņem Valsts sociālās apdrošināšanas pabalstu 
personas kopšanai. 
Līdz ar 9.5.3. svītrošanu, aktualitāti zaudē Saistošo noteikumu 9.4.3. redakcija, kas paredzēja aprūpes mājās pakal-
pojuma nodrošināšanu līdz īpašās kopšanas pabalsta nokārtošanai. Tiek svītrots arī 9.4.3. punkts

3. Informācija par plānoto 
projekta ietekmi uz 
pašvaldības budžetu

Sociālo pakalpojumu nodrošināšana tiek veikta atbilstoši pašvaldības finansiālajām iespējām un sociālo pakalpojumu 
nodrošināšanai piešķirto mērķdotāciju

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

Nav attiecināms

5. Informācija par administra-
tīvajām procedūrām Jaunas struktūras nav jāveido

6. Informācija par konsultāci-
jām ar privātpersonām Nav attiecināms

Pieejams atbalsts ar lauksaimniecību 
nesaistītām aktivitātēm, arī tūrismam

Lauku atbalsta dienests (LAD) no 18. jūnija līdz 18. jūlijam izslu-
dina projektu iesniegumu pieņemšanu apakšpasākumā “Atbalsts 
ieguldījumiem ar lauksaimniecību nesaistītu darbību radīšanā un 
attīstīšanā”.

Trešās kārtas publiskais finansē-
jums pieejams vairākām aktivitātēm:

• “Ar lauksaimniecību nesaistītu 
darbību attīstība” un “Ar lauksaim-
niecību nesaistītu saimniecisko 
darbību dažādošana” (11,99 mil-
joni eiro);

• “Tūrisma aktivitāšu veicināša-
na” (10 miljoni eiro).

Finansējums ir sadalīts pēc 
reģionalizācijas principa.

Pasākuma mērķis ir veicināt ar 
lauksaimniecību nesaistītu saim-
niecisko darbību un nodarbinātību 

lauku teritorijā, kā arī dažādot ar 
lauksaimniecību nesaistītas ak-
tivitātes, lai attīstītu alternatīvus 
ienākumu avotus un palielinātu 
ienākumu līmeni lauku reģionos.

Projektu iesniegumi jāiesniedz, 
izmantojot LAD Elektroniskās 
pieteikšanās sistēmu.

Iesniegto projektu īstenošanas 
beigu datums: ja tiek ieguldītas 
investīcijas pamatlīdzekļu iegā-
dei – viens gads no LAD lēmuma 
pieņemšanas par projekta iesnie-
guma apstiprināšanu; ja tiek veikta 

būvniecība, pārbūve un iegādāti 
ražošanas pamatlīdzekļi – divi gadi 
no LAD lēmuma pieņemšanas par 
projekta iesnieguma apstiprināšanu.

Projekta iesnieguma veidlapas, 
plašāka informācija par pieejamo 
finansējumu katram reģionam, kā 
arī nosacījumi atbalsta saņemšanai 
pieejami mājaslapā www.lad.gov.lv  
sadaļā “Atbalsta veidi” (Projekti un 
investīcijas).

Projektu pieņemšanas kārta izslu-
dināta Eiropas Savienības Eiropas 
Lauksaimniecības fonda lauku attīs-
tībai un Lauku attīstības programmas 
pasākuma “Lauku saimniecību un 
uzņēmējdarbības attīstība” ietvaros. 

LaD Sabiedrisko attiecību daļa

1. jūnijā sākas bērnu pieteikšana pirmsskolas 
izglītības iestādes “Ābelīte” Pelču filiālē

Kuldīgas novada pašvaldība saskaņā ar Kuldīgas novada Domes saistošajiem 
noteikumiem Nr. 2011/30 “Par kārtību bērnu reģistrēšanai un uzņemšanai Kuldīgas 
novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs un to filiālēs” aicina līdz 30. jūnijam 
pieteikt pirmsskolas vecuma bērnus uzņemšanai Kuldīgas pirmsskolas izglītības ies-
tādes “Ābelīte” Pelču filiālē. Uzņemtie audzēkņi uzsāks pirmsskolas izglītības iestādi 
apmeklēt no 1. septembra.
Bērni jāpiesaka Kuldīgas novada pašvaldības Izglītības nodaļā, Baznīcas ielā 9, pa 
tālruni 63322238, 27842333 vai e-pastā: valda.krauze@kuldiga.lv.

Tirgotāji var pieteikties 
dalībai pasākumā 
“Dzīres Kuldīgā”

Sākusies tirgotāju pieteikšanās amatnieku tirgum “Dzīres Kuldīgā 
2018”, kas no 19. līdz 22. jūlijam notiks Kuldīgā – Liepājas ielā, Baznīcas 
ielā, 1905. gada ielā un 1905. gada parkā.

Pieteikšanās dalībai amatnieku tirgū un nolikums dalībai ielu tirdzniecībā 
atrodams www.kkp.lv.

Pilsētas festivāls “Dzīres Kuldīgā” notiks jau divdesmit trešo reizi. 
Pasākumi norisināsies Kuldīgas ielās, parkos, laukumos un citviet. Svētku 
apmeklētāji varēs piedalīties visdažādākajos pasākumos, tikties gan ar jau-
niem, gan labi zināmiem māksliniekiem no Latvijas un citām valstīm. Plašajā 
programmā būs atrodami gan tradicionālie pasākumi, bez kuriem “Dzīres” 
nav iedomājamas, piemēram, svētku gājiens, Alekšupītes skrējiens, karnevāls 
un vērienīgs svētku tirgus, gan dažādi jaunumi un pārsteigumi.

anITa ZVInGuLE, KKP sabiedrisko attiecību vadītāja
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15. maijā Kuldīgā norisinājās tra-
dicionālā UNESCO pilsētas spēle, 
kurā piedalījās Kuldīga novada 
skolu jaunieši un izzināja vecpil-
sētas kultūrvēsturiskās vērtības.

Spēlē piedalījās deviņpadsmit 
7.–8. klašu un 10.–11. klašu sko-
lēnu komandas, pulcējot aptuveni 
100 dalībnieku. Jaunieši interaktīvā 
veidā guva zināšanas par Kuldīgas 
vēsturiskā mantojuma vērtībām, 
kā arī pilnveidoja savas prasmes šo 
vērtību saglabāšanā.

1. vietu izcīnīja Kuldīgas Centra 
vidusskolas 11.v klases “2. koman-
da” (Elīza Ieva Kinda, Alma Vikija 
Vikštrema, Samanta Felicita Meļ-
ņika, Mareks Ņikiforovs, Rio Miks 

Zirnis), 2. vietā – V. Plūdoņa Kuldī-
gas ģimnāzijas komanda “Poligons” 
(Sonora Skosa, Vendija Masloboje-
va, Paula Astiča, Ivo Dzērve, Kevins 
Fišers), bet 3. vietu ieguva PIKC 
Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma 
tehnikuma komanda “Spicie tūristi” 
(Džeina Auziņa, Ivita Rūmniece, Ai-
nārs Zeminskis, Rebeka Rozenberga 
un Beate Boguža).

UNESCO pilsētas spēle ir iespēja 
skolēniem aktīvi neformālā veidā iz-
glītoties. Šī gada tēma bija ““Kuldīgas 
vecpilsēta Ventas senlejā” kultūrvēs-
turiskās vērtības cauri Latvijas kā 
nacionālas valsts laikiem”. Kuldīga 
ir retums starp Eiropas mazpilsētām 
ziemeļaustrumos – vecpilsēta ietver 
šajā pasaules daļā vislabāk sagla-

bājušos un vismazāk pārveidoto 
kultūrvēsturisko 18.–19. gs. pilsētvidi 
ar raksturīgu dakstiņu jumtu ainavu, 
vēsturisku apbūves ansambli, aina-
visku ielu perspektīvu, izcilām dabas 
un augsti vērtējamām emocionālajām 
vērtībām. 

Pasākumu jau desmito gadu 
organizēja Kuldīgas novada pašval-
dība sadarbībā ar UNESCO Latvi-
jas nacionālo komisiju, Kuldīgas 
novada muzeju, Kuldīgas Galveno 
bibliotēku, Kuldīgas kultūras centru, 
Kuldīgas novada bērnu un jauniešu 
centru, Kuldīgas novada sporta sko-
lu, Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma 
tehnikumu, Kuldīgas aktīvās atpūtas 
centru, biedrību “Meža konsultants”.

Pasākumu atbalstīja “Zvaigzne 

17. maijā Kuldīgas pilsētas estrādē norisinājās tradicionālie Kuldīgas 
novada pirmsskolas izglītības iestāžu mazie dziesmu un deju svētki “Iegriez 
danci vasarā”. Pasākumā piedalījās 13 pirmsskolas izglītības iestādes, kopā 
pulcējot vairāk nekā 300 novada mazo dziedātāju un dejotāju.

Bērni visu mācību gadu cītīgi mā-
cījās dziesmas un dejas, kuras visiem 
kopā nu vajadzēja izdziedāt un izdejot. 
Tas svētkus darīja īpaši krāšņus un 
vienotus. Svētku sajūtu raisīja arī ko-
pīgais gājiens no Kuldīgas skeitparka 
līdz estrādei. Tajā piedalījās klauni, 
kas, braucot tandēmā, sveicināja gan 
bērnu vecākus un vecvecākus, gan 
pašus mazākos skatītājus, kas ieradās 
atbalstīt svētku dalībniekus.

Pasākuma atklāšanā Kuldīgas 
novada Domes priekšsēdētāja Inga 
Bērziņa vēlēja priecīgi sagaidīt vasaras 
iestāšanos un kopā ar bērniem simbo-
liski debesīs palaida balonus, lai vasara 

visiem būtu piedzīvojumiem bagāta 
un krāsaina.

Pasākumu organizēja Kuldīgas 
novada bērnu un jauniešu centrs sa-
darbībā ar Kuldīgas novada skolēnu 
tautas deju kolektīvu virsvadītāju Zitu 
Serdanti un PII “Bitīte” mūzikas sko-
lotāju Lailu Ābolu.

Kuldīgas novada bērnu un jauniešu 
centrs saka paldies pasākuma dalībnie-
kiem, pedagogiem un vecākiem par 
vasarīgo svētku sajūtu.

aGaTE roGa, 
Kuldīgas novada bērnu un jauniešu 

centra pasākumu organizatore
Toma GIrVaIša foto
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Kuldīgas Centra vidusskolas komandai (11.v klases audzēkņiem) unESCo pilsētas 
spēles pieturā pie Kuldīgas novada sporta skolas bija jāatpazīst novada sportisti, 
kuri 100 gadu laikā ieguvuši olimpiskās medaļas.

UNESCO spēlē uzvar Kuldīgas 
Centra vidusskolas komanda

ABC”, SIA “Cannelle Bakery”, meža 
īpašnieku biedrība “Meža konsul-
tants”, SIA “Goldingen Train”, SEB 
banka, SIA “Ineses tortes”, “Stenders 

Pica”.
SIGnETa LaPIŅa, 

sabiedrisko attiecību speciāliste
SaILaS janSonES foto

Aizritējuši mazie dziesmu un deju svētki

mazajos dziesmu un deju svētkos “Iegriez danci vasarā” kopīgās dziesmās un dejās vienojās vairāk nekā 300 bērnu.
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Ir pagājis gads kopš Kuldīgas 
novada pašvaldība pārņēma 
licencētās makšķerēšanas 
nodrošināšanu Ventā un spēkā 
stājās nolikums, kas nosaka 
licencētās makšķerēšanas kārtību 
Ventas upē Kuldīgas novada 
administratīvajā teritorijā 
2017.–2021. gadā. 

Mainījās arī licencētās makšķerē-
šanas posms – tas ietver abus Ventas 
upes krastus Kuldīgas teritorijā un 
sākas no ķieģeļu tilta pār Ventas upi 
un turpinās lejup pa straumi līdz 
Abavas upes ietekai Ventā Padures 
un Rumbas pagastu teritorijās. Li-
cencētā makšķerēšana vairs nenotiek 
posmā starp Ventas rumbu un ķieģeļu 
tiltu. Licencētā makšķerēšana ir ne-
pieciešama, lai nodrošinātu Ventas 
kā starptautiski atzītas lašu dabiskā 
nārsta upes statusu, radītu labvēlīgu 
situāciju dabas resursu ilgtspējīgai 
un saudzējošai izmantošanai, biolo-
ģiskās daudzveidības saglabāšanai, 
zivju resursu saglabāšanai un sugu 
regulārai pavairošanai.

Licences – pieprasītas
Licences makšķerēšanai Ventā 

ir pieprasītas. 2017. gadā iegādātas 
732 licences, bet šī gada pirmajos 
četros mēnešos – 1159. Vispopu-
lārākās ir vienas dienas licences. 
Licences iegādājamas elektroniski 
SIA “ZZ Dats” interneta pakalpoju-
mu mājaslapas www.epakalpojumi.
lv sadaļā eLOMS, bet ārzemju 
makšķernieku vajadzībām radīta 

iespēja tās iegādāties arī SIA ”Rietu-
mu nafta” degvielas uzpildes stacijā 
Kuldīgā, Graudu ielā 31.

Savukārt pēc bezmaksas licencēm 
gadam makšķernieki nāk uz Kul-
dīgas novada pašvaldības policiju, 
Rumbas vai Padures pagasta pār-
valdi. Tās pienākas cilvēkiem, kuri 
vecāki par 65 gadiem, bērniem un 
pusaudžiem līdz 16 gadu vecumam, 
personām ar invaliditāti, politiski 
represētām personām, trūcīgiem un 
maznodrošinātiem Kuldīgas novada 
iedzīvotājiem, kā arī Ventas upes 
posmam pieguļošo zemju īpašnie-
kiem un viņu ģimenes locekļiem 
(laulātajam, bērniem, vecākiem). 
Kopš jaunā nolikuma stāšanās spēkā 
2017. gadā izsniegtas 272 licences, 
bet 2018. gada pirmajos četros mē-
nešos – 309 šādas licences.

aizmirst atskaitīties 
par lomiem
Pašvaldības policijas priekšnieks 

Rinalds Gūtpelcs atgādina visiem 
bezmaksas licenču saņēmējiem, ka 
arī uz viņiem attiecas pienākums 
nolikumā noteiktajos termiņos at-
skaitīties par lomiem. Visu licen-
ču īpašnieku obligāts pienākums 
ir iesniegt datus, aizpildot lomu 
uzskaites tabulas, kur katras die-
nas iegūto lomu ieraksta uzskaites 
lapā pēc licencētās makšķerēšanas 
nolikuma 3. pielikumā norādītās 
formas. Atskaites iesniedzamas 
SIA “ZZ Dats” interneta pakalpoju-
mu mājaslapā www.epakalpojumi.lv 

sadaļā eLOMS vai nogādājamas Kul-
dīgas novada pašvaldībā, Rumbas 
pagasta pārvaldē, Padures pagasta 
pārvaldē vai SIA ”Rietumu nafta”. 
Pašvaldība datus apkopo un iesniedz 
zinātniskajam institūtam “BIOR”.

R. Gūtpelcs vērš uzmanību, ka 
tie makšķernieki, kuri datus par lo-
miem noteiktajā kārtībā un termiņos 
neiesniegs, tiks reģistrēti un turpmāk 
vairs nevarēs saņemt bezmaksas 
licences, bet, ja tiks konstatētas 
administratīvi sodāmas darbības 
un persona tiks saukta pie likumā 
paredzētās atbildības, tad nevarēs 
iegādāties un saņemt jebkura veida 
licences makšķerēšanai Ventas upes 
posmā divus gadus pēc pārkāpuma 
konstatēšanas.

20% no licenču realizācijā iegū-
tajiem līdzekļiem pašvaldība reizi 
pusgadā ieskaita valsts pamatbudžetā 
Zivju fonda dotācijas ieņēmumu 
veidošanai. Pārējos iegūtos līdzekļus 
izmanto licencētās makšķerēšanas 
organizēšanai, kā arī zivju krājumu 
pavairošanai un saglabāšanai, zivju 
nārsta vietu rekultivācijai (atjauno-
šanai), kontroles nodrošināšanai, 
makšķerēšanas tūrisma attīstībai un 
citiem ar dabas aizsardzību saistītiem 
mērķiem.

aicina rūpēties par vidi

Diemžēl makšķernieku vidū ir arī 
tādi cilvēki, kuri aiz sevis atstāj atkri-
tumus un nekārtību. Ventas krastus 
uzturēt kārtībā palīdz SIA “Kuldīgas 
komunālie pakalpojumi” darbinieki. 

Licencētā makšķerēšana – populāra

Kuldīgas novada pašvaldības policijas priekšnieks rinalds Gūtpelcs kopā ar zinātnis-
kā institūta “BIor” pētniekiem piedalījās lašu un taimiņu mazuļu ielaišanā Ventas upē.

Atgādinām licencētās makšķerēšanas 
dalībniekiem, ka nedrīkst piesārņot 
un piegružot vidi ar atkritumiem, 
kurt ugunskurus tam neparedzētās 
vietās, lauzt kokus un krūmus, bojāt 
zālāju, ar transportlīdzekli iebraukt 
tauvas joslā vai nobraukt no ceļa 
apmales, pārvietoties pa upi ar kuģo-
šanas līdzekļiem un citiem peldošiem 
līdzekļiem, kuru mehāniskā dzinēja 
vai motora jauda pārsniedz 3,7 kilo-
vatus, un ūdens motocikliem.

Ielaiž ezeros un upēs zivju 
mazuļus
Šajā pavasarī zinātniskā institūta 

“BIOR” pētnieki papildinājuši upes 

un ezerus mūsu novadā ar lašu un tai-
miņu, kā arī zušu mazuļiem saskaņā 
ar Latvijas Nacionālo zušu krājumu 
pārvaldības plānu 2017.–2020. ga-
dam un Zivju resursu mākslīgās at-
ražošanas plānu 2017.–2020. gadam. 
Lašus un taimiņus ielaida Ventā, bet 
stikla zušu mazuļi, kuri uz Latviju 
bija atceļojuši no Lielbritānijas, tika 
ielaisti Abavas upē pie Rendas, kā 
arī Lielās Nabes un Vilgāles ezerā. 
Pasākumos piedalījās pašvaldības 
policijas amatpersonas.

KrISTĪnE DuĻBInSKa, 
mārketinga un sabiedrisko attiecību 

nodaļas vadītāja
rIČarDa SoTaKa foto

Konkursā “Skaistākais Kuldīgas dārzs un sakoptākā teritorija 2018” var piedalīties 
īpašumi, kas atrodas Kuldīgas pilsētā, un to īpašnieki, kas izveidojuši skaistus dārzus 
un uztur labā kārtībā sava īpašuma teritoriju. Īpašumus vērtēs nominācijās “Skaistākais 
Kuldīgas dārzs”, “Sakoptākais daudzdzīvokļu māju pagalms”, “Sakoptākais uzņēmums 
Kuldīgas pilsētā” un “Skaistākais gaisa dārzs”.

Savukārt konkursā “Sakoptākā Kuldīgas novada lauku sēta 2018” aicināti pieteikties 
saimnieki, kuru īpašumi atrodas novada pagastos un kuri izveidojuši skaistus dārzus un 
iekopuši sava īpašuma teritoriju. Tās vērtēs nominācijās “Sakoptākā Kuldīgas novada lauku 
sēta”, “Sakoptākā Kuldīgas novada zemnieku saimniecība, ražošanas vai individuālais 
uzņēmums” un “Sakoptākā Kuldīgas novada daudzdzīvokļu māja”.

Abos konkursos iespējams gan pašiem pieteikt savu īpašumu, gan arī pieteikt citus 
skaistu dārzu vai sētu īpašniekus, piemēram, kaimiņus. Konkursu nolikumi publicēti 
Kuldīgas novada mājaslapā www.kuldiga.lv. Pieteikumus iespējams iesniegt: aizpildot 
anketu tiešsaistē mājaslapā www.kuldiga.lv; Kuldīgas novada pašvaldības Apmeklētāju 
pieņemšanas un informēšanas centrā, Baznīcas ielā 1, Kuldīgā; pagastu pārvaldēs.

KrISTĪnE DuĻBInSKa, 
mārketinga un sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja

Aicina pieteikt skaistākos 
dārzus un sakoptākos 

īpašumus

Pagājušā gadā rendas pagasta “Saulveri” ieguva 2. vietu kā sakoptākā lauku sēta.

Līdz 1. jūlijam joprojām iespējams pieteikt pretendentus Kuldīgas novada paš-
valdības rīkotajos konkursos “Skaistākais Kuldīgas dārzs un sakoptākā teritorija 
2018” un “Sakoptākā Kuldīgas novada lauku sēta 2018”.
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Padures pagasta ikgadējā iedzīvotāju sapulce pulcēja pilnu zāli aktīvu 
un ieinteresētu ļaužu. Pārvaldes vadītāja Brigita Lange informēja par 
izmaiņām un plāniem pagastā, savukārt Kuldīgas novada pašvaldības 
izpilddirektores vietniece Agnese Buka pastāstīja par novada iedzīvotā-
jiem aktuālo tēmu – lauku ceļiem.
 

Ceļu jautājums

A. Buka: “Lauku ceļus apsekojam 
un izvērtējam, kurus nepieciešams 
remontēt vispirms. Aicinu arī iedzī-
votājus ziņot par bojājumiem, jo jūs 
tos pamanāt ātrāk.” Novadā strādā 
divi ceļu speciālisti, kuri atbild par 
dokumentāciju, projektu uzraudzību, 
jaunbūvējamo posmu remontu un ci-
tiem ar ceļiem saistītiem jautājumiem. 
Tā kā Valsts autoceļu fonds šogad 
novada lauku ceļiem iedalījis par 
45 000 EUR vairāk, Padures pagastā 
3–5 km garumā tiks profilēts ceļš, 
noņemts apaugums, uzbērta grants. 

Piesārņota daba un atkritumu 
apsaimniekošana
Padurē īpaši novērots liels izmes-

to atkritumu daudzums ceļu malās, 
mežā, upes krastā, arī daudzdzīvokļu 
māju konteineros negodprātīgi iedzī-
votāji, garām braucot, izmet savus 
atkritumu maisus, bet par to jāmaksā 
daudzdzīvokļu māju iedzīvotājiem. 
SIA “Kuldīgas komunālie pakalpo-
jumi” (KKP) valdes priekšsēdētājs 
Pēteris Gobzemis skaidroja, ka kādam 
par saražotajiem atkritumiem un to 
noguldīšanu ir jāmaksā. “Visi atkritu-
mi no Dārzniecības ielas Kuldīgā tiek 
vesti uz poligonu Ventspilī. Samaksa 
par atkritumu noguldīšanu tiek aprēķi-
nāta tonnās. Pēc šīm izmaksām KKP 

iedzīvotājiem aprēķinājis atkritumu 
nodošanas izmaksas (cenu par ku-
bikmetru). Taču šķirotos atkritumus 
ikviens Dārzniecības ielā var nodot 
bez maksas,” stāstīja P. Gobezmis. 
Tāpat KKP speciālisti skaidroja, ka 
tieši negodprātīgi iedzīvotāji, kuri 
atkritumus izmet mežā, sētās vai citur, 
bijis iemesls, kāpēc mainīta kārtība, 
nosakot minimālo atkritumu nodoša-
nas apjomu gadā.

Daudzdzīvokļu māju iedzīvotāji iz-
rādīja iniciatīvu sētā izvietot slēdzamos 
atkritumu konteinerus. P. Gobzemis 
aicināja par šādu lēmumu vienoties 
mājas kopsapulcē, taču vispirms jāap-
domā praktiskā puse, piemēram, bērni, 
kuri konteinerus ne vienmēr atslēgs un 
atkritumus izmetīs nepareizajā kontei-
nerā vai noliks blakus. Tā vietā labāk 
būtu izveidot nojumi vai žodziņu. 
Šādi darbi tiek segti no mājas uzkrātās 
apsaimniekošanas naudas.

Tāpat iedzīvotājiem būtu nepiecie-
šams vienoties, kur novietot konteine-
rus, lai tas būtu ērti pieejams ne tikai 
iedzīvotājiem, bet arī KKP atkritumu 
izvedējiem.

KKP speciālists Kaspars Poriķis 
pastāstīja, ka tagad pagastā atkritumi 
no daudzdzīvokļu mājām tiek izvesti 
biežāk – katru nedēļu. 

Kāda iedzīvotāja interesējās par 
jauno atkritumu izvešanas kārtību 
privātmājām. K. Poriķis paskaidroja, 
ka šobrīd samaksa tiek aprēķināta 

Par ieguldījumiem pagasta 
infrastruktūrā kopš novada 
izveides un šogad plānotajiem 
darbiem ikgadējā iedzīvotāju 
sapulcē vārmeniekiem stāstīja 
pārvaldes vadītāja Lelde Ose. 
Uz iedzīvotāju jautājumiem 
atbildēja arī pašvaldības 
izpilddirektores vietniece 
Agnese Buka un SIA “Kuldīgas 
komunālie pakalpojumi” valdes 
priekšsēdētājs Pēteris Gobzemis.

Apkopojot tikai lielākos ie-
guldījumus, aprēķināts, ka kopš 
2009. gada Vārmes pagastā ieguldīti 
960,4 tūkstoši jeb gandrīz miljons 
eiro. L. Ose īsumā pastāstīja par 
katru no īstenotajiem projektiem, 
atgādinot vārmeniekiem, kādas ag-
rāk bija šodien skaistās un sakoptās 
vietas pagastā.

Pagasta budžets

Pagasta pārvaldes budžets šim 
gadam ir 190 tūkstoši eiro. Te ietilpst 
darbinieku algas, izdevumi teritorijas 
sakopšanai un īpašumu uzturēšanai, 
kultūras un sporta dzīves, kā arī 
jauniešu centra darbības nodrošinā-
šana, skolēnu autobusa uzturēšana, 
sīkāki ikdienas remontdarbi, naudas 
balvas senioriem. Atsevišķi tiek 
piešķirta nauda ceļu uzturēšanai, 
šogad Vārmei tie ir nedaudz vairāk 
nekā 33 tūkstoši eiro. Ceļus L. Ose 
jau apsekojusi kopā ar jauno ceļu 
speciālistu, izrunātas problēmas un 
veicamie darbi, secināts, ka situācija 
Vārmē nav slikta. Ar ceļiem atvēlēto 
naudu pietiks ikdienas uzturēšanas 
darbiem – ceļu planēšanai, apaugu-
ma noņemšanai, seguma uzbēršanai 
kritiskākajās vietās. Šogad turpinās 

sakārtot ceļu Brīvnieki–Akmenti-
ņi–Veiķenieki 3,07 km garumā, kam 
piesaistīts Eiropas līdzfinansējums. 
Ceļa pārbūvē ieguldīs 321 tūkstoti 
eiro.

Skaisti sakopta teritorija

L. Ose pastāstīja par rūpīgo darbu 
Vārmes ciemata sakopšanā, kurā 
iesaistīti ne tikai štata darbinieki, 
bet arī bezdarbnieki, cilvēki, kuri 
saņem GMI pabalstu, kā arī probā-
cijas klienti. Arī šogad Vārmē cītīgi 
pļaus zāli, kops dobes un papildinās 
apstādījumus. Pārvaldes vadītāja uz-
teica Ritu Dravnieci par ieguldījumu 
apstādījumu veidošanā un arvien 
jaunām idejām, kā Vārmi padarīt vēl 
skaistāku un ziedošāku.

Šogad plānoti divi būtiski uzla-
bojumi. Tiks iekonservēta vecā klēts 
pie pamatskolas, kas bojā skatu un 
ir kļuvusi arī sabiedrībai bīstama. 
Rudenī būs gatavs projekts, plānots 
darbu paveikt līdz pavasarim. Pie-
saistot Eiropas naudu, Vārmē šogad 
īstenos LEADER projektu, uzlabojot 
gājēju drošību pie skolas un sporta 
halles. Blakus ceļam uz skolu taps 
gājēju celiņš, kas turpināsies līdz 
sporta hallei, labiekārtos arī skolas 
priekšlaukumu. Līgums ar būvnie-
kiem jau noslēgts, darbus sāks pēc 
izlaiduma.

Sabiedriskā dzīve pagastā

Vārme lepojas ar aktīvu sabied-
risko dzīvi. Amatierteātris šogad 
guvis teicamus panākumus skatē un 
piedalīsies XXVI Vispārējos latviešu 
Dziesmu un XVI Deju svētkos. Deju 
svētkus kuplinās arī vidējās paau-
dzes deju kolektīvs “Dimdari”. Lai 

sagatavotos šim notikumam, pērn 
dejotājām pašūtas jaunas jaciņas un 
galvassegas, bet šogad par budžetā 
iedalītajiem 2000 eiro top vestes 
un bikses vīriem. 26. maijā Vārmē 
notika ikgadējais labdarības koncerts 
“Torņu sasaukšanās”, bet 2. jūnijā 
aizsāks vasaras sezonas pasākumus 
estrādē “Liepu birzs”. Jūlijā notiks 
ikgadējās vasaras sporta spēles. 
Vārmenieki aktīvi iesaistījušies 
bezmaksas vingrošanas nodarbībās 
Eiropas veselības veicināšanas 
projekta ietvaros. Pagastā priecājas 
par florbola komandu, kas ieguvusi 
5. vietu 2. līgā savā grupā, kā arī par 
jaunizveidoto basketbola komandu. 
L. Ose izteica pateicību Vārmes 
zemniekiem par sporta dzīves atbal-
stīšanu. Aktīvi darbojas arī pagasta 
jaunieši, kuri iesaistījušies brīvprā-
tīgajā darbā sadarbībā ar Kuldīgas 
Jauniešu māju.

Vārmes pamatskolu no šī mācību 
gada vada direktore Agita Grāve-
re-Prenclava. Sadarbība ar skolu ir 
pozitīva, ēkas tiek ļoti labi uzturētas. 
Te pamatā mācās tikai Vārmes bēr-
ni, bērnu skaits ir stabils: no 1. līdz 
9. klasei mācās 108 bērni, vēl 49 
apmeklē bērnudārzu. Tā kā ne visi 
Vārmes mazuļi iet bērnudārzā, bērnu 
pirmsskolas vecumā ir vēl vairāk, un 
perspektīva skolai ir.

Dzīvokļi pieprasīti

Arī dzīvokļi Vārmē ir pieprasīti. 
Brīvs ir tikai viens dzīvoklis ciema 
centrā, kas gaida remontu, kā arī 
trīs dzīvokļi “Rudzīšu” mājā. L. Ose 
skaidroja, ka “Rudzīšu” māja ir tik 
sliktā stāvoklī, ka jāiegulda ļoti daudz 
naudas, lai to sakārtotu. Turklāt apdzī-
voti ir tikai trīs no sešiem dzīvokļiem, 

Padures iedzīvotājus satrauc piesārņotā apkārtne

neatkarīgi no izvestā atkritumu dau-
dzuma, proti, ja konteiners ir nepilns, 
maksu aprēķina kā par pilnu. Tāpēc 
iedzīvotāji aicināti pieteikt atkritumu 
izvešanu tad, kad konteiners ir pilns.

Daudz atkritumu aiz sevis atstāj 
arī laivotāji. Par to asi diskutēja laivu 
nomas saimnieks Gints Zvirbulis un 
iedzīvotāji, kuri dzīvo upju tuvumā. 
Zemju īpašniekiem regulāri nākas vākt 
laivotāju atstātos atkritumus. Taču lai-
vu nomas saimnieks domās, kā risināt 
situāciju un veidot labāku sadarbību 
ar zemju īpašniekiem. Pagasta iedzī-
votājs Dzintars Leja rosināja izvietot 
informatīvas plāksnes ar informāciju 
par sodu, kādu var saņemt par pie-
sārņošanu.

Vēl kāds iedzīvotājs interesējās, 
kas apsaimnieko tauvas joslu mazajā 
Nabes ezerā; esot izveidojies atkritumu 

kalns. B. Lange skaidroja, ka tauvas 
joslā var brīvi pārvietoties ikviens, 
taču īpašniekiem, kuru zeme pieguļ šai 
teritorijai, vieta ir jāsakārto. B. Lange 
piekrita, ka īpašnieki jābrīdina par te-
ritorijas sakārtošanu. Viņa arī aicināja 
zemes īpašniekus komunicēt ar ūdens 
tūristiem, kuri izmanto tauvas joslu.

Sāpīgs jautājums – lieguma 
zonas
Iedzīvotājs Dzintars Leja, kurš 

dzīvo Ventas ielejas “Natura 2000” 
lielākajā Eiropas liegumā Padures 
pagastā, ir neapmierināts, ka iedzī-
votāji teritoriju izmanto kā atpūtas 
vietu. “Te brauc makšķernieki un 
aktīvie atpūtnieki. Sākās problēma ar 
ceļiem. Likums nosaka, ka aizliegts 
pārvietoties ar transportu ārpus ce-

ļiem un dabiskām brauktuvēm mežā, 
un rodas jautājums, ko privātās un 
valsts zemēs dara atpūtnieki, kuri tur 
nedrīkst braukt? Savukārt makšķerēt 
drīkst tikai speciāli apzīmētās vietās,” 
pastāstīja Dz. Leja un rosināja teritorijā 
izvietot informatīvas zīmes, norādes 
un stendus, ko drīkst un nedrīkst darīt. 
B. Lange atbildēja, ka informācijas 
stendu izstrāde ir jau procesā – tie jā-
saskaņo ar Dabas aizsardzības pārvaldi 
un jāprecizē novietošanas vieta. 

Interesē iespēja siltināt māju

Lai samazinātu apkures izmaksas, 
daudzdzīvokļu mājas iedzīvotāji 
izrādīja interesi par iespēju siltināt 
māju – kā tas notiek, cik izmaksā? 
P. Gobzemis sacīja, ka šobrīd pieejams 
Eiropas līdzfinansējums, taču nepie-
ciešama 75% mājas kopīpašnieku 
piekrišana. Lai saprastu, kādas būs 
izmaksas, jāveic energoaudits, taču 
vidēji uz dzīvokli izmaksas varētu būt 
3000–5000 EUR.

Suņu čipu pārbaude

Iedzīvotāji interesējās arī par suņu 
čipu pārbaudi, jo pagastā bijuši gadī-
jumi, kad klaiņojošs suns saimniecībā 
nokož trušus, aitas, bet plēsīgā dzīvnie-
ka saimnieku nav iespējams saukt pie 
atbildības. A. Buka atbildēja, ka šobrīd 
pašvaldība veic pārbaudes, vai novadā 
suņi ir čipoti, reģistrēti un potēti. Viņa 
novērojusi, ka laukos iedzīvotāji suņus 
ļoti aktīvi čipo.

SIGnETaS LaPIŅaS, sabiedrisko 
attiecību speciālistes, teksts un foto

Padures pagasta iedzīvotājs Dzintars Leja, kurš dzīvo dabas lieguma zonā, pauda 
neapmierinātību, ka iedzīvotāji teritoriju izmanto kā atpūtas vietu un to piesārņo.

Vārmē būvēs jaunu gājēju celiņu 

tāpēc iecerēts pakāpeniski pārcelt 
esošos iemītniekus uz citām mājām. 
“Nevajag uztraukties, uz ielas neviens 
nepaliks,” skaidroja L. Ose.

apkure sadārdzināsies

Apkuri daudzdzīvokļu mājām 
nodrošina z/s “Atvari”, kas informē-
jusi pagasta pārvaldi, ka no nākamā 
gada maksa par apkuri pieaugs par 
aptuveni 35%, jo malka būtiski sa-
dārdzinājusies.

Iedzīvotāju sapulces norise

Uz jautājumu par to, kāpēc sa-
pulce tiek rīkota darba laikā, L. Ose 
paskaidroja, ka tās Vārmē vienmēr 
notikušas pēcpusdienā. “Mēģinā-
jām sapulci rīkot 17.00, bet bija vēl 
mazāk cilvēku. Kas vēlas atnākt uz 
sapulci, tie arī atnāk,” sacīja pār-

valdniece.

Par minimālo atkritumu 
apjomu
Sapulcē plaši tika spriests par 

atkritumu apsaimniekošanu – par to, 
vai atkritumu apsaimniekotājs būtu 
nosakāms konkursā, par noteikto mini-
mālo atkritumu apjomu un cīņu ar ne-
godprātīgajiem cilvēkiem, kuri līgumu 
noslēdz, bet apgalvo, ka atkritumu nav, 
un izmet tos mežā vai pie daudzdzī-
vokļu mājām. P. Gobzemis skaidroja, 
kā noteikts minimālais apjoms, un 
nosauca izdevumu pozīcijas, kas veido 
maksu par atkritumu apsaimniekošanu. 
A. Buka rezumēja, ka jautājums par mi-
nimālo atkritumu apjomu tiks atkārtoti 
apspriests, meklējot labāku risinājumu.

KrISTĪnES DuĻBInSKaS, 
mārketinga un sabiedrisko attiecību 

nodaļas vadītājas, teksts un foto

uzklausot vārmenieku jautājumus par minimālo atkritumu apjomu, pašvaldības 
izpilddirektores vietniece agnese Buka (pirmajā rindā no kreisās) sacīja, ka šo 
jautājumu atkārtoti apspriedīs, meklējot labāku risinājumu.
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Projektā piedalījās arī igauņu un 
gruzīnu skolēni. Aktivitāšu laikā 
projekta dalībnieki veica dažādus 
uzdevumus. Tā bija lieliska iespē-
ja attīstīt angļu un krievu valodas 
prasmi, iepazīt igauņu un gruzīnu 
kultūru un tradīcijas, kā arī veicināt 
kritisko domāšanu ar dažādu nefor-
mālo metožu palīdzību.

Jaunieši un direktore atzina, ka 
šāda pieredze ir noderīga un pat 
nepieciešama. V. Plūdoņa Kuldīgas 
ģimnāzijas 10.b klases skolniece 
Paula Astiča pastāstīja: “Projektā 
iegūtā pieredze ir neatkārtojama. 
Ieguvu jaunas iemaņas gan kritiskās 
domāšanas attīstīšanā, gan diskusijās 

Pelču speciālā internātpamatsko-
la-attīstības centrs aprīļa vidū 
rīkoja starptautisku konferenci 
“Personu ar garīgās attīstības 
traucējumiem apmācība un saga-
tavošana dzīvei”, lai aktualizētu 
mācību procesa organizēšanu per-
sonām ar speciālām vajadzībām 
un dzīvi pēc skolas absolvēšanas.

Pelču speciālās internātpamatsko-
las-attīstības centra direktore Ināra 
Oļena prezentēja mācību iestādi, 
akcentējot četrus skolas uzdevumus: 
pašapkalpošanās, iekļaušanās darba 
tirgū, būt aktīvam pilsonim, būt labam 
kaimiņam t.i. integrēšanās sabiedrībā. 
Runājot par ieceri − sociālo iemaņu 
apguvi sociālos dzīvokļos, direktore 
I. Oļena atzina, ka iedvesmojusies no 
redzētā pieredzes apmaiņā Pleskavā.

Konferencē piedalījās arī speciā-
listi no Pleskavas. Uzstājās Pleskavas 
pilsētas Ārstnieciskās pedagoģijas un 
diferencētās apmācības centra direk-
tors Andrejs Carjovs par komplekso 
sistēmu cilvēkiem ar smagiem garīgās 

attīstības traucējumiem vai vairākiem 
attīstības traucējumiem. A. Carjovs 
pastāstīja, ka pirms 25 gadiem tas 
bija tikai sapnis, ka bērni ar garīgās 
attīstības traucējumiem paliktu un 
dzīvotu ģimenēs pilnvērtīgu dzīvi. 
1993. gadā dibināts Pleskavas pilsētas 
Ārstnieciskās pedagoģijas un diferen-
cētās apmācības centrs un uzsākta to 
bērnu apmācība, kuri uzskatīti par 
neapmācāmiem. 

Individuāla programma 
katram bērnam
Centra metodiķe Jeļena Rudakova 

pastāstīja, kā darbojas ekspertu grupa, 
kura izstrādā individuālo programmu 
vienam gadam katram bērnam. Lektore 
stāstīja par konstruktīvu sadarbību ar 
ģimenēm, nodrošinot uzticību starp 
speciālistiem un vecākiem, liekot vecā-
kiem aizdomāties, kas būs ar bērnu, kad 
vecāki nebūs, uzsverot, ka vecākiem 
jālīdzdarbojas programmas īstenošanā. 
Metodiķe atzīmēja, ka bērni tiek mācīti 
sevi apkalpot, būt patstāvīgi.

jaunieši pēc 18 gadu vecuma

Struktūrvienības vadītāja Anastasi-
ja Ņesterova runāja par tēmu “Jauniešu 
pēc 18 gadu vecuma ar smagiem vai 
vairākiem smagiem garīgās attīstības 
traucējumiem sagatavošana patstā-
vīgai dzīvei”. Desmit gadu garumā 
veidota struktūrvienības forma “At-
balsts dzīvei”, kas ietver divus pos-
mus – apmācību no 1 līdz 4 mēnešiem 
kā pārejas posmu, kurā jaunietis pēc 
18 gadu sasniegšanas mācās dzīvot 
patstāvīgi, atsevišķi bez vecākiem, 
un otru – dzīvošanu dzīvoklī. Lektore 
stāstīja par pieejamas, drošas un sapro-
tamas vides piemērošanu, par speciā-
listiem, kas strādā ar šiem jauniešiem, 
par nosacījumiem un kritērijiem, pēc 
kuriem uzņem jauniešus. A. Ņesterova 
iepazīstināja ar trīs apmācību blokiem: 
sadzīves darbības; sociālās komuni-
kācijas; brīvā laika pavadīšana. Viņa 
uzsvēra, ka apmācība nav nodarbības, 
bet reāla sadzīve. Galvenais mērķis ir 
realizēt šo cilvēku tiesības uz normālu, 
patstāvīgu dzīvi un sagatavošanu tai.

noslēgumā paneļdiskusija

Uz jautājumu, kādai vajadzētu 
būt 21. gadsimta speciālās izglītības 
iestādei, lai persona ar speciālām 
vajadzībām varētu iekļauties sabied-
rībā, darba tirgū, atbildēja Kuldīgas 
novada pašvaldības Izglītības nodaļas 
vadītāja Santa Dubure, Valsts izglītī-
bas satura centra Speciālās izglītības 
nodaļas vadītāja Mudīte Reigase, Lat-
vijas Pašvaldību savienības padom-
niece izglītības un bērnu, jaunatnes 
un ģimenes jautājumos Ināra Dun-
dure, Labklājības ministrijas sociālās 
iekļaušanas politikas departamenta 
direktore Elīna Celmiņa, Kuldīgas 
novada p/a “Sociālais dienests” so-
ciālā darbiniece Ineta Eņģele.

I. Dundures skatījumā daļu bēr-
nu vajadzības var apmierināt tikai 
speciālās skolas. Runājot par to, 
kas notiks pēc skolas absolvēšanas, 
I. Dundure atzīmēja triju pušu sa-
darbību, kas ietver valsts atbalstu, 
pašvaldību iesaistīšanos un vecāku 
atbildību.

E. Celmiņa pauda viedokli, ka 
speciālās izglītības iestādes var no-
drošināt iekļaujošāku izglītību nekā 
vispārizglītojošās skolas, bet to nav 
iespējams noteikt no augšas, tas at-
karīgs no skolas vadības. E. Celmiņa 
atzina, ka Pelču skola tam ir pozitīvs 
piemērs.

I Eņģele atzīmēja, ka Kuldīgas 
novads ir aktīvi iesaistījies deinstitu-
cionalizācijas procesā. 

M. Reigase uzsvēra taisnīgas 
izglītības nepieciešamību. Katram 
jāsaņem tas, kas viņam ir vajadzīgs, 
piemēram, kādam jāmācās atomfizi-
ka, bet citam - sasiet kurpju auklas. 

S. Dubure sacīja, ka speciālo skolu 
sakarā nav raizes par Pelču skolu 
un uzteica tās kvalitāti. Runājot par 
speciālo izglītību, Izglītības nodaļas 
vadītāja akcentēja bērnu intereses un 
izteica iespēju tikties citā reizē sarunā 
par iekļaujošo izglītību.

ZInTa oLTE, 
Pelču speciālās internātpamatskolas-

attīstības centra skolotāja

No 28. aprīļa līdz 6. maijam 
Erasmus+ programmas projektā 
“Pedagogu profesionālā pilnvei-
de – atbalsts kompetenču pieejā 
balstītas izglītības satura ievieša-
nai Pelču speciālajā internātpa-
matskolā-attīstības centrā” Dace 
Ribaka-Gluškova apmeklēja kur-
sus Porto pilsētā Portugālē.

Kursos “Komunikatīvās prasmes 
Eiropas skolotājiem” piedalījās 
13 dalībnieki no 7 valstīm: Maltas, 
Zviedrijas, Latvijas, Slovēnijas, Aus-
trijas, Polijas un Spānijas. Dalībnieki 
no katras valsts prezentēja sevi un 
izglītības iestādi, kurā strādā. Kursu 
programma bija ļoti pārdomāta, in-
teresanta, saistoša un noderīga. Bija 
lekcijas, praktiskas aktivitātes, grupu 
darbs ar uzdevumiem, nodarbības 
brīvā dabā.  Pedagogi dalījās ar savas 
valsts un skolas pieredzi.

Komunikāciju prasmes mūsdienu 
jauniešiem ir aktuāla problēma, jo 

pārāk daudz ikdienā ienākušas mo-
dernās tehnoloģijas. Jaunieši vairāk 
izmanto telefonus, nevis komunicē 
savā starpā. Šī problēma aktuāla 
visā Eiropā. Skolotājiem bija brī-
nišķīga iespēja dalīties personīgajā 
pieredzē par dažādām neformālām 
mācīšanas metodēm, kompetenču 
un starpdisciplināru pieeju mācību 
procesā. Kursu dalībnieki apmeklēja 
arī Porto vecpilsētu un vēsturiski 
nozīmīgus objektus.  

Erasmus+ programmas projekta 
“Pedagogu profesionālā pilnveide – 
atbalsts kompetenču pieejā balstītas 
izglītības satura ieviešanai Pelču 
speciālajā internātpamatskolā-at-
tīstības centrā” (Nr. 2017-1-LV01-
KA101-035313) rīkotajos kursos 
D. Ribaka-Gluškova bija pirmo 
reizi. Gūta ļoti vērtīga pieredze, 
pilnveidotas metodiskās prasmes, 
uzlabotas svešvalodu zināšanas un 
gūtas pozitīvas emocijas un iespaidi.

Vilgāles pamatskola apgūst jaunas pieejas
Vilgāles pamatskolā 2017./2018. gadā tiek īstenots Erasmus+ program-
mas projekts “Laiks pārmaiņām!”, kura mērķis ir pedagoģiskā perso-
nāla profesionālās un personiskās kapacitātes paaugstināšana, apgūstot 
jaunas pieejas kompetencēs balstītas izglītības attīstībai, lai uzlabotu 
mācīšanās prasmju kvalitāti un veicinātu skolēnu personīgo izaugsmi.

Projekta ietvaros Vilgāles pamat-
skolas pedagogi apmeklējuši trīs 
kursus: “Interaktīvie tiešsaistes rīki 
interaktīvai mācīšanai” Kiprā (pedago-

ģes Linda Legeza un Evija Bondare), 
“Papildini mācību procesu ar iekštelpu 
un āra spēlēm” Francijā (pedagoģe 
Agnese Čīče) un “Problēmu risināša-

na un lēmumu pieņemšana” Spānijā 
(pedagoģe Linda Legeza). Projekts 
noslēdzas šī gada 31. maijā.

Projekta dalībniece un koordinatore 
Linda Legeza Kuldīgas novada izglī-
tības iestāžu direktoru un direktoru 
vietnieku seminārā, kas norisinājās 
27. aprīlī, pastāstīja, ka kursos Kiprā 
iepazīti dažādi tiešsaistes rīki (Google 
disks, Padlet, Quizlet, LearningApps, 

Stop Motion Animation, Canva), kā arī 
interaktīvi izdales materiāli, izmantojot 
QR kodu. Šie rīki būs noderīgi turp-
māk mācību procesa organizēšanai, 
papildināšanai un modernizēšanai. 
Daži no tiem jau tiek veiksmīgi iekļauti 
un izmantoti mācību procesā Vilgāles 
pamatskolā, piemēram, interaktīvi iz-
dales materiāli angļu valodas apguvei, 
izmantojot QR kodus, kas semināra 

laikā tika izdalīti arī citām Kuldīgas 
novada izglītības iestādēm.

Kursos Spānijā tika iegūtas vairākas 
būtiskas atziņas, kas turpmāk noderēs 
dažādu problēmu izzināšanā un risinā-
šanā. Īpaša nodarbība-meistarklase pēc 
kursu apmeklējuma Francijā tika orga-
nizēta Vilgāles pamatskolā 17. maijā.

SanTa jaPEŅIna,
Izglītības nodaļas speciāliste

Ģimnāzijas un Kuldīgas pamatskolas 
skolēni mācās kritisko domāšanu Gruzijā

un debatēs, satiku daudz jaunu cilvē-
ku, kurus varu saukt par draugiem. 
Tāpat neaizmirstamus iespaidus un 
emocijas ir atstājuši skaistie skati 
gan kalnos, gan arī iespaidīgie skati 
uz pilsētu no kalna virsotnes.” Spēju 
komunicēt un uzlabot svešvalodu 
zināšanas kā pozitīvu ieguvumu mi-
nēja arī 10.b klases skolniece Alise 
Cīrule. “Šī ir ļoti noderīga pieeja 
katrai, pat vienkāršākajai sadzīves 
situācijai. Kritiskā domāšana palīdz 
izvērtēt apstākļus, atšķirt personīgo, 
subjektīvo no reāliem faktiem. Sa-
vukārt debates ne tikai dod iespēju 
gudri aizstāvēt savu viedokli un pār-
liecināt oponentu, bet arī ieklausīties 

un izprast pretējās puses uzskatus 
un nostāju. Ceļojuma laikā varējām 
iepazīt igauņu un gruzīnu tautu kul-
tūru, kas ļauj paplašināt redzesloku 
un atklāt jaunus apvāršņus,” atzina 
meitene.

Brauciena laikā apskatīta Gruzija, 
iepazīta kultūra, izbaudīta vietējo 
viesmīlība, dejas un tradicionālie 
ēdieni.

Projekts realizēts ar Eiropas 
Savienības programmas Erasmus+ 
finansiālu atbalstu.

LIEnE BEBrIša, 
V. Plūdoņa Kuldīgas ģimnāzijas 

projektu speciāliste
naDEŽDaS TšErKašInaS foto

Erasmus+ projekta dalībnieki – V. Plūdoņa 
Kuldīgas ģimnāzijas un pamatskolas skolēni ar 
direktori janu jansoni pie viesnīcas Tbilisi.

Gūst jaunu pieredzi Erasmus+ 
mobilitātes kursos

Pelču speciālās internātpamatskolas-attīstības centra skolotāja Dace ribaka-Gluškova 
bija viena no 13 dalībniekiem, kura apguva komunikatīvās prasmes kursos Portugālē.

IVETa DIrŽInInKa, projekta vadītāja
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No 8. līdz 15. 
aprīlim astoņi 
V. Plūdoņa Kul-
dīgas ģimnāzijas 
un pamatsko-
las skolēni ar 
direktori Janu 
Jansoni pieda-
lījās Erasmus+ 
Jauniešu ap-
maiņas projektā 
“Great minds 
think critically” 
(“Vareni prāti 
domā kritiski”) 
Tbilisi, Gruzijā.

Personu ar garīgās attīstības traucējumiem 
apmācība un sagatavošana dzīvei
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Kuldīgas novada Domes informatīvais izdevums “Kuldīgas Novada Vēstis”. Izdevējs – Kuldīgas novada Dome, Baznīcas ielā 1, Kuldīgā, Kuldīgas novadā, LV-3301. Atbildīgā par izdevumu – 

sabiedrisko attiecību speciāliste Signeta Lapiņa, tālr. 63350100. Iespiests SIA "Latgales Druka". Tirāža – 10 600. Reģistrācijas apliecība Nr. 000702841.
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KIno afIša

 SPorTa PaSāKumI jūnIjā

LaBojumS par angļu valodas konkursa “Angļu valoda pie rūķiem” rezultātiem
2. vietā Kuldīgas Alternatīvās sākumskolas komanda – Gustavs Grundulis, Artūrs 

Kalugins-Dzenis, Rebeka Serdante, skolotāja Valija Nāburga.

Kad pirms četriem gadiem sāku 
strādāt Kuldīgas novada Domē par 
projektu vadītāju, biju kā liela daļa 
iedzīvotāju, kuri maz savā ikdienas 
dzīvē interesējas par pašvaldību. 
Šobrīd esmu laimīga, ka dzīvoju 
un strādāju pilsētā, kurā domā par 
attīstību un iedzīvotāju labklājību. 
Novada vadība ar pašvaldības spe-
ciālistiem paveic neiedomājami lielu 
darbu, lai uzlabotu dzīves apstākļus 
iedzīvotājiem un viesiem. Patīkami, 
ka draugi, radi vai paziņas jūsmo par 
romantisko vecpilsētu, tiltu, rumbu, 
skaistajām kafejnīcām un daudzām 
citām lietām.

Sākot strādāt, viens no maniem 
pirmajiem projektiem bija konkursa 
“Valsts nozīmes kultūras pieminek-
ļa “Kuldīgas pilsētas vēsturiskais 
centrs” teritorijā esošo ēku, kā arī 
Kuldīgas novadā esošu Latvijas 
valsts aizsargājamo kultūras piemi-
nekļu sarakstā ietverto ēku restaurā-
cija un konservācija” vadīšana, kurā 
Dome dod iespēju iedzīvotājiem 
saņemt līdzfinansējumu vēsturisku 
ēku atjaunošanai. Manuprāt, tieši ar 
šo konkursu arī iemīlēju vecpilsētu, 
senās ēkas, vēsturi un restaurāciju. 
Šobrīd vadu Pelču pils jumta remont-
darbus, kuru laikā tiek atjaunots daks-
tiņu segums, mainītas konstrukcijas 
un izgatavota kalta dekoratīva jumta 
marga pēc oriģināliem rasējumiem, 
kuri izstrādāti 20. gadsimta sākumā.

Kā liela daļa profesiju, arī projektu 
vadītāja darbs sabiedrībai tikai daļēji 
ir redzams. Visbiežāk iedzīvotāji par 
projektu uzzina brīdī, kad uzsākti 
būvdarbi, bet lielai pašvaldības spe-
ciālistu daļai darbs pie projekta sākas 
brīdī, kad Domes deputāti pieņem lē-
mumu par kāda objekta attīstību, pār-
būvi vai atjaunošanu. Laiks no idejas 
līdz realizācijai nereti ir vairāki gadi, 
kuru laikā tiek meklēts finansējums, 
rakstīti un izstrādāti projekti, rīkoti 
iepirkumi un tikai tad sākas būvdarbi.

Visi, kuri kaut reizi bijuši vēs-
turiskas ēkas atjaunošanas procesa 
dalībnieki, sapratīs, ka tās pārbūve 
vai atjaunošana nav pielīdzināma 
jaunas ēkas būvniecībai. Izstrādājot 
būvprojektus, ēkas tiek apsekotas 
un izpētītas, tomēr veicot būvdarbus 
simtgadīgām ēkām, ne viss ir tā, kā 
tam vajadzētu būt. Daudzās ēkās 
laika gaitā veikti dažādi remontdarbi, 
par kuriem nav nekādu dokumentā-
lu liecību. Tas nereti atklājas tikai 
būvniecības procesā un kļūst par 
iemeslu sākotnējo būvniecības ter-
miņu pagarināšanai, kā arī izmaiņu 
veikšanai būvprojektā. Savā ziņā tieši 
šis aspekts ir visinteresantākais, taču 
var aizņemt pat vairākus mēnešus.

Ikdiena projektu vadītājam ir 
izaicinājumiem, pārdzīvojumiem un 
piedzīvojumiem pilna. Darbs nekad 
nav izdarāms līdz galam. Atskatoties 
uz paveikto, bieži šķiet, ka varēja 
labāk vai savādāk.

Aicinu ikvienu uz mirkli apstāties 
un apjaust, cik pilsēta, kurā dzīvojam, 
ir skaista un ka šis skaistums nerodas 
bez daudzu cilvēku smaga darba.

Sieviete
būvniecībā

ELĪna ZĪLE, projektu speciāliste

ĒDoLĒ
No 28. maija pie kultūras nama skatāma peoniju 
un īrisu ziedu izstāde. Aicināti piedalīties gan maz-
dārziņu īpašnieki, gan ziedu audzētāji.
KaBILĒ
1. jūnijā 12.00 saieta nama “Sencis” pagalmā – 
Bērnu aizsardzības dienas pasākums.
14. jūnijā 12.00 pie Kabiles baznīcas Represēto 
piemiņas akmens – piemiņas brīdis.
23. jūnijā 23.00 Kabiles parkā – Līgo balle. Ieeja – 
bez  maksas.
KurmāLĒ
Līdz 25. jūnijam izstāžu zālē – Silvijas Teteres 
izšūtie darbi.
No 1. jūnija vēstures istabā – izstāde “Tā līgo 
Kurmālē”.
12. jūnijā – Kurmāles pagasta senioriem ekskursija 
uz “Ķiploku pasauli”, kaziņu fermu “Līcīši” Ozolnieku 
novadā un “Karameļu darbnīcu” Jelgavā.  Pieteik-
ties līdz 8. jūnijam pa tālr. 29257707.
LaIDoS
10. jūnijā 11.00 – velobrauciens uz Skrundu. Tikša-
nās pie “Bitītes”. Apskatīsim skaistākās Skrundas 
vietas, iepazīsimies ar jaunuzcelto ugunsdzēsēju 
depo un atjaunosim spēkus atpakaļceļam jaunajā 
atpūtas vietā Ventas kalnā.
14. jūnijā 17.00 pie piemiņas akmens – Komunis-
tiskā genocīda upuru piemiņas brīdis.
21. jūnijā 18.00 Rudes muižas parkā – Saulgriežu 
svinēšana.
22. jūnijā 20.30 estrādē – Jāņu ielīgošana ar Laidu 
amatierteātra uzvedumu “Kā šogad līgosim?”; 
22.00 uzstāsies grupa “Taizers”.
PaDurĒ
2. jūnijā 10.00 Ķimales stadionā – Bērnu sporta 
diena. Sportiskas aktivitātes un piepūšamās at-
rakcijas – bez maksas.
2. jūnijā 10.00 Ķimales stadionā – Uzņēmumu 
sporta spēles.
8. jūnijā 20.00 pie Padures klēts – muzikāli literāra 
tikšanās “Ja sirds ir aizdegusies...” Piedalās Marita 
Snipke, Haralds Apogs un Jānis Snipkis. Ieeja – 
bez maksas.
PELČoS
Jūnijā bibliotēkā – grāmatu izstāde “Mākslas bau-
dītājiem”; no 16. jūnija – senlietu izstāde “Katrai 
lietai ir savs stāsts”;
1. jūnijā 12.00 bibliotēkā – Grāmatu sporta spēles 
kopā ar Skrundas bērnu bibliotēku.
1. jūnijā no 13.00 līdz 19.00 pie “Pagrabiņa” – pie-
pūšamās atrakcijas (bērniem 2–13 g.v.). Dalības 
maksa – 2 EUR (bez laika ierobežojuma). Aicinām 
ievērot noteikumus!
23. jūnijā 17.00 Ābeļciemā, Karlsonu īpašumā 
“Aizas” – lustīga ielīgošana ar čigānu dziesmu un 
deju grupu “Rada”.
23. jūnijā pie tautas nama – Līgo nakts zaļumballe. 
No 21.00 – galdu klāšana. 23.00 – sākam dejas. 
Par lustēm rūpēsies grupa “Čirkainie”.
rEnDā
1. jūnijā 12.00 pie kultūras nama – “Droša vasara – 
tava vasara”. Bērnus gaidīs runcis Rūdis un bebrs 
Bruno; būs sejas apgleznošana, piepūšamā atrak-
cija, zīmēšana uz asfalta un salds pārsteigums. 
Plašāka informācija pa tālr. 26181470.
8. jūnijā 8.30 no kultūras nama – brauciens uz 
Salaspils Botānisko dārzu, Bruknas muižu. Ceļa 
izmaksas atkarīgas no braucēju skaita. Pieteikties 
līdz 4. jūnijam. Plašāka informācija pa tālr. 26181470.

9. jūnijā 11.00 pie kultūras nama – velobrauciens 
“Lai ripo simts”. Galamērķī pikniks un atpūta. 
Pieteikties līdz 7. jūnijam kultūras namā vai pa 
tālr. 26181470. 
20. jūnijā 18.15 – brauciens uz izrādi “Skroderdie-
nas Silmačos” Kuldīgas pilsētas estrādē.  Biļešu 
cena – 10 EUR. 
23. jūnijā 22.30 estrādē – Jāņu nakts zaļumballe 
“Lai līgojam, lai svinam” kopā ar grupu “Putukvass” 
no Alūksnes. Ieeja – bez maksas. 
rumBā
31. maijā 15.00 Ventas ciema “Bukaišos” – pikniks 
bērniem ar spēlēm un rotaļām “Čau, vasara!”
8. jūnijā 15.00 pagasta pārvaldes nama zālē – 
minigolfs.
Līdz 11. jūnijam var pieteikties Rumbas pagasta 
senioru ekskursijai, kas notiks 20. jūnijā. Ceļo-
juma maršrutā Annas Jurgaites ziepju darbnīca, 
Karameļu darbnīca, keramikas darbnīca “Laima 
Ceramics”, “Blankenfeldes muiža” un Dobeles 
daiļdārzi. Pieteikšanās un sīkāka informācija pa 
tālr. 20251385.
23. jūnijā 22.00 Ventas ciemā – Jāņu zaļumballe. 
Muzicēs Lastovsku ģimene.
29. jūnijā 15.00 pagasta pārvaldes nama zālē – 
minigolfs.
SnĒPELĒ
Bibliotēkā – līdz 21. jūnijam TTMS “Kuldīgas palete” 
dalībnieces Daigas Rozevskas gleznu izstāde 
“Mans otas pieskāriens”; no 11. līdz 25. jūnijam 
literārā izstāde “Pa gadskārtu Jānīt’s nāca...”
2. jūnijā 19.00 estrādē – kapelu sadziedāšanās 
“Gadi skrien kā stirnas...” Eduarda Rozenštrauha 
simtgades un kapelas “Kā ir, tā ir” 5 gadu jubilejas 
zīmē. Pasākumā piedalās: “Luste” (Lieģi), “Strops” 
(Saldus), “Blumīzeristi” (Ventspils), “Zelta kniede” 
(Sigulda), “Čia ir dabar” (Lietuva), “Atmiņas” 
(Kuldīga), “Pēterpogas” (Brocēni), “Kā ir, tā ir” 
(Snēpele). Pēc koncerta zaļumballe ar visu kapelu 
piedalīšanos. Ieeja – bez maksas.
16. jūnijā 18.00 estrādē – koncerts “Lūk, tās ir 
līnijdejas!”
22. jūnijā 20.00 estrādē – svētku ielīgošanas 
pasākums “Sanāciet, sadziediet, sadancojiet...” 
Koncertā piedalās visi kultūras nama pašdarbības 
kolektīvi. Pēc koncerta balle kopā ar grupu “Ēna”.
TurLaVā
1. jūnijā 12.00 Dižgaiļu parka estrādē – Bērnu aiz-
sardzības diena. Dziedās un dejos Turlavas bērni, 
visus pārsteigs iluzionists, spēlēsim lielās spēles.
1. jūnijā no 17.55 līdz 23.00 Klosteres Sv. Pētera 
ev. lut. baznīcā – Baznīcu nakts.
3. jūnijā 12.00 (reģistrēšanās no 11.00) Turlavas 
Dižgaiļu parka estrādē – “Turlavas skrējiens”. 
Tautas skrējiena tēma “Skrējiens pretī simtgadei”.
23. jūnijā 20.00 Dižgaiļu parka estrādē – ielīgošana 
un Turlavas amatierteātra izrāde “Viss otrādi”.
30. jūnijā 10.00 (reģistrēšanās no 9.00) pie pa-
matskolas – Turlavas pagasta 23. sporta spēles.
VārmĒ
2. jūnijā 19.00 estrādē “Liepu birzs” – sezonas 
atklāšanas koncerts. Piedalās Vārmes a/t “Es 
un Tu” ar izrādi “šneiderienes”, VPDK “DimDari”, 
VPDK “Ducis” (Mežotne).
2. jūnijā 22.00 estrādē “Liepu birzs” – pirmā vasaras 
zaļumballe, spēlēs grupa “Jūrkant”. Ieeja – 5 EUR.
23. jūnijā 23.00 estrādē “Liepu birzs” – Līgo za-
ļumballe, spēlēs Ainis Beijers “Bez N”. Ieeja – bez 
maksas.

Simtu jaunu domu dod viens mirklis,
Visu dzīvi ietvert spēj viens mirklis,
Tūkstots mirkļu ir ikkatrā dienā – 
Vai tu redzi, cik tu bagāts esi!

/Rainis/

Kuldīgas novada Domes 
priekšsēdētāja Inga Bērziņa 

sirsnīgi sveic novada 
vecāko iedzīvotāju 

HERmīNI BELTI 
104. jubilejā!

2.VI 11.00 turnīrs basketbolā sievietēm; KNSS sporta nams, Virkas iela 13, Kuldīga
5.VI 11.00 Kurzemes jaunatnes čempionāts futbolā U-10 grupā; 
  A. Grundmaņa stadions, Īsā iela 4, Kuldīga
6.VI 16.00 tautas orientēšanās sacensību seriāla “Taciņas – 2018” 9. kārta; Zilonis (Mordanga)
13.VI 17.30 30. skriešanas seriāla “Kuldīgas apļi 2018” 4. kārta; Krauļu priedes, Kuldīga
14.VI 10.00 Kurzemes jaunatnes čempionāts futbolā U-11 grupā; 
  A. Grundmaņa stadions, Īsā iela 4, Kuldīga
16.VI 11.00 G. Treimaņa 25 darba gadu jubilejas turnīrs futbolā; 
  A. Grundmaņa stadions, Īsā iela 4, Kuldīga
20.VI 11.00 Kurzemes jaunatnes čempionāts futbolā U-8 grupā; 
  A. Grundmaņa stadions, Īsā iela 4, Kuldīga
27.VI 16.00 tautas orientēšanās sacensību seriāla “Taciņas – 2018” 10. kārta; Sudrabkalni
27.VI 18.00 velo sacensības bērniem, 1. kārta; Pilsētas estrāde, Kuldīga
30.VI 11.00 2018. gada Kuldīgas novada atklātā čempionāta pludmales volejbolā 1. posms; 
  smilšu laukumi Piltenes ielā 25, Kuldīga
30.VI 15.00 Latvijas futbola 2. līgas Kurzemes/Zemgales zonas 1. posms: FC “Nikers”-FK “Karaosta”; 
  A. Grundmaņa stadions, Īsā iela 4, Kuldīga

Svētdien, 3. jūnijā, 16.00 – Ventspils teātris piedāvā joku izrādi divos cēlienos “Trīnes 
grēki” (Rūdolfs Blaumanis). Biļetes varēs iegādāties KKC divas stundas pirms izrādes. 
Ieeja – 2 EUR.
Sestdien, 16. jūnijā, no 14.00 (ieeja no 13.00) līdz svētdienas, 17. jūnija, 5.00 Kuldīgas 
pilsētas estrādē – mūzikas festivāls “Kuldīga dimd 2018”. 12 grupas uz vienas skatuves. 
1. daļā no 14.00 līdz 18.00 estrādi pieskandinās: “Roja”, Kaspars Antess ar grupu, Kaspars 
Markševics, “Eolika”.
2. daļā no 18.00 līdz 00.00: “Dakota”, Igo, Ivo Fomins, Linga.
3. daļā no 00.00 līdz 5.00 nakts balle: “Tranzīts”, “Olas”, “A-Europa”, DJ Roberts Lejas-
meijers.
Biļetes cena iepriekšpārdošanā KKC līdz 15. jūnijam – 8 EUR, pasākuma dienā – 12 EUR. 
Bērniem līdz 10 gadu vecumam (ieskaitot), 1. un 2. grupas invalīdiem, uzrādot apliecību, 
kā arī 16. un 17. jūnija gaviļniekiem – ieeja bez maksas.

P. 1.VI 18.00 HanS SoLo. ZVaIGŽŅu Karu
S. 2.VI 17.00 STāSTS  2018, ASV
P. 4.VI 20.00 Ilgums 2’15
O. 5.VI 18.00 Piedzīvojumu filma
C. 7.VI 20.00 12+

P. 1.VI 20.30 BLĒŽI
S. 2.VI 19.30 2017, Latvija
P. 4.VI 18.00 Ilgums 1’28
O. 5.VI 20.30 Komēdija
T. 6.VI 18.00 12+
T. 6.VI 20.00
C. 7.VI 18.00

Sv. 10.VI 16.00 SuŅu nEIESPĒjamā mISIja
P. 11.VI 18.00 2018, ASV, Lielbritānija
O. 12.VI 20.00 Ilgums 1’31
T. 13.VI 16.00 Piedzīvojumu komēdija, ģimenes filma
T. 13.VI 18.00 U
C. 14.VI 18.00

Sv. 10.VI 18.00 VIĻŅu Varā
P. 11.VI 20.00 2018, ASV, Kanāda
O. 12.VI 18.00 Ilgums 2’00
T. 13.VI 20.00 Piedzīvojumu filma, drāma
C. 14.VI 20.00 12+


