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Atgādina par atkritumu 
izvešanas līgumu
> 2. lpp.

Aicina uz “Via Baltica” 
festivālu 
> 3. lpp.

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

11. pusmaratons – 
skriešanas svētki
> 4. lpp.aLEKSanDrS 

LanGE, 
Kuldīgas 
novada 
Domes 
priekšsēdētājas 
vietnieks

Pasākums sākās ar muzikālo 
dievkalpojumu Sv. Annas baznīcā, 
kurā uzstājās iemīļotie latviešu 
mūziķi – Raimonds Tiguls, Kārlis 
Kazāks un Jānis Holšteins-Upmanis 
jeb Goran Gora. Dievkalpojumu va-
dīja mācītājs Mārtiņš Burke-Burke-
vics; izskanēja Dieva vārds, notika 
lūgšanas un aizlūgšanas. Ideja par 
muzikālu dievkalpojumu radusies 
jau pagājušā gadā. “Māksliniekus, 
kuri uzstājās, es personīgi pazīstu 
un zinu to, ko viņi elpo un kādu mū-
ziku spēlē. Man likās, ka tas varētu 
būt foršais brīdis baznīcā caur šādu 
formātu. Un tai pašā laikā jādomā 
un jāpārdomā, varbūt aizķeras kā-
das lietas, domājot par savu dzīvi. 
Lielākā māksla, manuprāt, ir salikt 
kopā – tekstu, mūziku un kā to visu 
izdziedāt. Tas ir kaut kas fantastisks. 
Es domāju, nav labākas vietas kā 

baznīca, kur šo trīsvienību izdzie-
dāt,” sacīja M. Burke-Burkevics.

Dziesminieks J.Holšteins-Up-
manis atzina, ka šāda formāta pa-
sākumā piedalās pirmo reizi, jo līdz 
šim bijis ierasts koncertēt ar grupu. 
Viņš pauda cerību, ka šī varētu būt 
laba “Live Fest” tradīcija. Savukārt 
komponists R. Tiguls uz jautājumu, 
kāpēc ir daļa no festivāla, atbildēja: 
“Kuldīga ir ļoti skaista vieta Latvijā, 
un šovakar man ir arī īpaša tikšanās 
ar Mārtiņu, ar mācītāju, kurš ir mans 
bērnības draugs. Pavasarī viņš mani 
uzrunāja šādam koncertam, un es, 
protams, piekritu.”

Vakarā, mijoties saulei un lie-
tum, uz estrādes skatuves kāpa gan 
zināmi mākslinieki, gan bija iespēja 
iepazīt jaunas grupas un izpildītājus. 
Koncertā klausītāji varēja baudīt 
džeza mūzikas stilu, blūzu, bet 

galvenokārt roku. “Live Fest” pro-
ducents Ojārs Grasmanis pastāstīja, 
ka katru gadu mērķis ir rīkot arvien 
labāku un kvalitatīvāku pasākumu. 
“Šogad spērām pārdrošu soli, uzai-
cinot ne tik zināmus māksliniekus, 
taču izmeklētus un ļoti labus. Emo-
cijas un atziņa man festivāla laikā 
nāca momentāni, redzot, kā cilvēki 
dzied un dejo,” atzina Grasmanis.

Vienas no vakara galvenajiem 
māksliniekiem grupas “Budda Power 
Blues” dalībnieki priecājās par iespē-
ju uzstāties Latvijā. Grupas solists 
Budda atzina, ka Kuldīgā jūtas iemī-
lējies: “Es vēl joprojām cenšos atrast 
to, kas nav kārtībā ar šo pilsētu, kaut 
kam tādam ir jābūt, jo nav nevienas 
perfektas pilsētas, bet Kuldīgā vēl 
neesmu neko tādu atradis.”

“Letz Zep” bija viena no vakara 
gaidītākajām grupām. Viņi bija 

grupas “Led Zeppelin” astoņdes-
mito deviņdesmito gadu dziesmu 
atveidotāji. Vokālists Billijs atzina: 
“Ir grūti iejusties tik lielas zvaig-
znes ādā, bet, manuprāt, galvenais 
ir dziedāt ar pārliecību, ar tām viņu 
emocijām. Esmu pagodināts izpildīt 
“Led Zeppelin” mūziku.”

Vēl vakara gaitā uzstājās pašmāju 
grupa “Citizens LV”, Miks Dukurs, 
“Ida Bang & The Blue Tears” no 
Zviedrijas, Virginia Maestro no 
Spānijas un “AC/DC Project”.

Piecu gadu jubilejas festivāls 
“Live Fest” solās būt īpaši gran-
diozs, jo O. Grasmanim jau ir pa-
domā vairāk nekā trīs mākslinieki.

SIGnETa LaPIŅa, 
sabiedrisko attiecību speciāliste, 

BaIBa PODnIECE,
 TV Skrunda žurnāliste

IEVaS BEnEFELDES foto

Vairāk labas mūzikas!
6. augustā jau 
ceturto gadu 
Kuldīgas pilsē-
tas estrādē ar 
devīzi “Vairāk 
labas mūzikas!” 
izskanēja “Live 
Fest” festivāls 
pieaugušajiem. 
Tas pulcēja vai-
rāk nekā 2000 
klausītāju.

Enerģiskā grupa “Budda 
Power Blues” satricināja 
skatuvi ar dziesmām par 

dzīvi, mīlestību un pieredzi. 
attēlā grupas bundzinieks 

niko.

Sv. annas baznīcā uzstājās mūziķis Kārlis Kazāks.

Spāņu dziedātāja Virdžīnija maestro bija saviļņota par uzstāšanos “Live Fest”. Pasākuma apmeklētāji dziedāja un dejoja grupas “Letz Zep” mūzikas pavadījumā.

Vasara rit pilnā plaukumā, un va-
ram izbaudīt tās skaistumu ar ziedu 
krāšņumu, ar daudziem pasākumiem, 
kas notiek mūsu novadā.

Vilgāles un Ķikuru ezera svētki, 
sporta spēles, riteņbraukšanas pasā-
kumi, pusmaratons – tie ir tikai daļa 
no vasarā notiekošā. Jauks bija pen-
sionāru pasākums Ēdolē. Paldies par 
dalību visiem, paldies arī pasākuma 
organizatoriem un dienestiem, kas 
nodrošināja to norisi. 

Gribas pakavēties atmiņās un atce-
rēties arī tos notikumus, kuri risinājās 
augustā pirms 25 gadiem. Tas bija 
tālais 1991. gads, kad sāka veidoties 
atjaunotā Latvijas valsts, bet mēs vēl 
nebijām pavisam neatkarīgi no lielās 
Padomju Savienības. Līdzīgi kā tagad 
Turcijā, arī padomju zemē militāristi 
un daļa komunistu organizēja valsts 
apvērsumu ar vēlmi pārņemt varu. 
Vēsturē šo dienu notikumus sauc par 
augusta puču. Tajās dienās mūspusē vēl 
bija dislocētas padomju armijas kara 
bāzes Skrundā un Upīškalnā, darbojās 
partijas komiteja, kara komisariāts. 
Pirms 25 gadiem, Jeļcinam pārņemot 
varu Krievijā, operatīvi darbojoties, 
bija iespēja pilnībā atjaunot Latvijas 
valsts neatkarību. Tam sekoja balso-
jums par konstitucionālā likuma “Par 
Latvijas Republikas valstisko statusu” 
pieņemšanu 21. augustā. Pēc šī likuma 
pieņemšanas tika likvidētas un Kuldīgā 
pārņemtas vairākas iestādes –  partijas 
komiteja, kara komisariāts, valsts dro-
šības komitejas struktūra. Skumīgi, ka 
šajās zināmā mērā pret Latviju vērstās 
struktūrās aktīvi darbojās daudzi no-
vada iedzīvotāji. Dažs pat pamanījās 
uzrakstīt iesniegumu par uzņemšanu 
komunistiskās partijas rindās. Tas 
tikai parāda, ka līdzskrējēji, cilvēki 
bez savas pārliecības ir bijuši vienmēr.

Esam piedzīvojuši tālāko ceļu, kas 
saistās ar kolhozu likvidēšanu, priva-
tizācijas procesiem, naudas maiņu. Ja 
runājam par naudu un tās vēsturi no 
1991. gada, tad daudzi savos makos 
esam likuši četras dažādas naudaszī-
mes – krievu rubļus, mūsu pašu rubļus 
vai kā tauta saka “repšikus”, latus un 
tagad eiro. Visvairāk tajā laikā bija 
žēl veco ļaužu, kas, sūri grūti strā-
dājot, bija atlikuši nebaltām dienām 
savās krājgrāmatiņās kādu druciņu. 
Taču naudas maiņā tas viss praktiski 
pazuda. 

Man ir liels prieks, ka daudzi 
kuldīdznieki, kas tajā laikā aktīvi 
darbojās savas valsts labā un bija 
uzticami domubiedri, ir sasnieguši 
augstus valstiskus amatus. To var teikt 
par Guntaru Skrējānu, kurš šobrīd ir 
Latvijas armijas pulkvedis, bijis Latvi-
jas armijas militārais atašejs vairākās 
ārvalstīs. Tāpat Jānis Kalniņš, rajona 
padomes priekšsēdētājs, vēlāk Saei-
mas deputāts. Protams, bija daudzi 
kuldīdznieki un novada ļaudis, uz ku-
riem varēja paļauties, kuri bija gatavi 
ziedot savu dzīvi un, ja vajadzīgs, arī 
dzīvību Latvijas valsts atjaunošanā.

Liels, liels paldies visiem!

Vēsture, kuru 
veidojam paši
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Projekta “LiviHeri” jeb “Dzī-
vojam ar kultūras mantojumu” 
ietvaros tiek veikta fasāžu 
renovācija un restaurācija ēkai 
Baznīcas ielā 17 jeb tā saukta-
jam Stafenhāgena namam. 

Augusta pirmajā nedēļā Kuldīgā 
risinās starptautiska restaurācijas 
darbnīca, kas pulcējusi gan pašmāju 
amatniekus un restauratorus, gan 
dalībniekus no Norvēģijas, Somi-
jas un Lietuvas. Dalībnieki piecās 
grupās veic dažādus kokapstrādes 
darbus – atbrīvo fasādes apšuvuma 
dēļus no birstošajiem krāsu slāņiem, 
eļļo ar lineļļu un protezē lielākās 
koksnes un dēļu sadures vietu plai-
sas; protezē ēkas pamata vainagu, 
izgatavo jaunus slēģus nekvalitatīvi 
darināto vietā, kā arī gatavo jaunus 
apšuvuma dēļus.

Minēto kokapstrādes darbu veik-
šanai pārsvarā tiek izmantoti rokas 

instrumenti – ēveles un cirvji, kas 
ļauj izprast amatu būtību un atbilstī-
bu laika periodam, kad elektriskie un 
motorizētie instrumenti amatniecībā 
vēl netika izmantoti. Paši amatnieki 
smej, ka šāda prakse viņiem ir visai 
jauna un prasa gana lielu fizisku 
piepūli, kā arī rada jaunas emocijas 
un veicina cieņu kultūras mantojuma 
izpratnei.

Paralēli praktiskajiem darbiem 
katru dienu notiek arī diskusijas, 
kurās iesaistīto valstu arhitekti stāsta 
par savu valstu restaurācijas izaici-
nājumiem, kuru risināšanai vēlas 
gūt ieteikumus no pieredzējušiem 
amatniekiem.

Būvobjektu var apmeklēt ieinte-
resētās personas, lai gūtu priekšstatu 
par vēsturisku ēku atjaunošanas 
metodēm un izmantojamiem mate-
riāliem. Tas iespējams vienu reizi 
nedēļā – piektdienās 10.00–12.00 
un 13.00–15.00. Objekta apskate 

tiek organizēta grupām –  ne vairāk 
kā 10–15 personām. Lai pieteiktos 
objekta apskatei, jāsūta e-vēstule 
projekta kontaktpersonai Ilzei Zari-
ņai e-pastā: ilze.zarina@kuldiga.lv.

Projekts tiek īstenots ar ES Ei-
ropas reģionālās attīstības fonda 
un Centrālās Baltijas programmas 
2014.–2020. gadam finansiālu at-
balstu. 

Sekot informācijai par projekta 
aktualitātēm var blogā https://livi-
heri.wordpress.com/ 

ILZES ZarIŅaS,
projekta kontaktpersonas,

 teksts un foto

Ikviens no mums ir atkritumu 
radītājs. Lai iesaistītos atkritumu 
apsaimniekošanas sistēmā, 
jebkuram atkritumu radītājam, 
neatkarīgi no tā, vai tā ir 
juridiska vai fiziska persona, ir 
jānoslēdz līgums ar atkritumu 
apsaimniekotāju. 

Ar sadzīves atkritumu apsaimnie-
košanu Kuldīgā un novadā nodarbojas 
pašvaldības SIA “Kuldīgas komunālie 
pakalpojumi” (KKP).

Īpašs aicinājums tiem individuālo 
māju īpašniekiem vai lietotājiem, ku-
riem līgums par atkritumu apsaimnie-
košanu līdz šim nav noslēgts vispār! 
Savukārt pateicamies iedzīvotājiem, 
kuri ir noslēguši līgumu par sadzīves 
atkritumu izvešanu.

Lai noslēgtu līgumu par atkritumu 
apsaimniekošanu, individuālo māju 
īpašniekiem vai lietotājiem ir jāierodas 
KKP Pilsētas laukumā 2, Kuldīgā, 216. 
kabinetā, līdzi ņemot īpašumtiesību un 
personas apliecinošus dokumentus. 
Noslēdzot līgumu, sadzīves atkritumu 
uzkrāšanai paredzētais konteiners tiek 
nodots lietošanā bez maksas.

KKP tehniskās bāzes un atkritu-
mu apsaimniekošanas daļas vadītājs 
Kaspars Poriķis aicina privātmāju 
īpašniekus konteinerus novietot atkri-
tumu apsaimniekotāja darbiniekiem 
pieejamā vietā ārpus īpašuma robežām 
jau iepriekšējā vakarā. Tas saistīts ar 
to, ka atkritumu izvedēji sāk darbu jau 
plkst. 5.00 no rīta.

Vēršam uzmanību, ka saskaņā ar 
Administratīvo pārkāpumu kodeksa 
75. panta otro daļu “Par sadzīves 
atkritumu radītāja vai īpašnieka ne-
piedalīšanos pašvaldības organizētajā 
sadzīves atkritumu savākšanā” uzliek 
naudas sodu – fiziskajām personām 
no 70 līdz 700 EUR, bet juridiskajām 
personām –  no 400 līdz 1400 EUR.

Aicinām ikvienu aktīvi iesaistīties 
atkritumu apsaimniekošanā un šķirot 
atkritumus, lai kopīgi veidotu sakoptā-
ku vidi ap mums! Sīkāku informāciju 
par atkritumu apsaimniekošanu var 
saņemt, zvanot pa tālruni 63322380, 
kā arī mājaslapā www.kkp.lv.

anITaS ZVInGuLES, 
KKP sabiedrisko attiecību 

speciālistes, teksts un foto

SIA “Kuldīgas ūdens” 2016. gada 28. jūlijā Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedza ūdens-
saimniecības pakalpojumu tarifu projektu, kas ir aprēķināts saskaņā ar 2016. gada 14. janvāra Sabiedrisko pakal-
pojumu regulēšanas komisijas padomes lēmumu Nr.1/2 “Ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu aprēķināšanas 
metodika”. Ikviens aicināts sniegt priekšlikumus un ieteikumus.

Sabiedriskā pakalpojuma veids Pašreizējais tarifs
(bez PVN)

Piedāvātais tarifs
(bez PVN)

Tarifa palielinājums/ sa-
mazinājums (%)

Ūdensapgādes pakalpojums Kuldīgas pilsētā un Priedaines ciemā, 
Kurmāles pagastā 1,03 1,04 1%

Kanalizācijas pakalpojums Kuldīgas pilsētā un Priedaines ciemā, 
Kurmāles pagastā 1,36 1,50 10,3%

Ūdensapgādes pakalpojums Pelču pagastā 0,83 1,04 25,3%
Kanalizācijas pakalpojums Pelču pagastā 0,83 1,10 32,5%
Ūdensapgādes pakalpojums Basu ciemā, Gudenieku pagastā; Īvandes 
pagastā; Kabiles pagastā; Upīškalna ciemā, Kurmāles pagastā; Laidu 
ciemā, Valtaiķu ciemā, Vangas ciemā, Laidu pagastā; Deksnes ciemā, 
Ķimales ciemā, Padures ciemā, Padures pagastā; Rendas pagastā; 
Mežvaldes ciemā, Novadnieku ciemā, Ventas ciemā, Rumbas pagastā; 
Turlavas pagastā; Vārmes pagastā 

0,68 1,04 52,9%

Kanalizācijas pakalpojums Basu ciemā, Gudenieku pagastā; Īvandes 
pagastā; Kabiles pagastā; Upīškalna ciemā, Kurmāles pagastā; Laidu 
ciemā, Valtaiķu ciemā, Vangas ciemā, Laidu pagastā; Deksnes ciemā, 
Ķimales ciemā, Padures ciemā, Padures pagastā; Rendas pagastā; 
Mežvaldes ciemā, Novadnieku ciemā, Ventas ciemā, Rumbas pagastā; 
Turlavas pagastā; Vārmes pagastā

0,67 1,10 64,2%

Piedāvātais tarifs varētu stāties 
spēkā 2017. gada 1. janvārī. Tarifu 
izmaiņas Kuldīgas pilsētā un Kur-
māles pagasta Priedaines ciemā 
ir saistītas ar ūdenssaimniecības 
pakalpojumu sniegšanas izmaksu 
palielināšanos, t.sk. elektroenerģi-
jas sadales sistēmas pakalpojumu 
tarifu pieaugumu. Kuldīgas novada 
pagastos pašreizējie tarifi nesedz 
pakalpojumu sniegšanas izmaksas.

Iepazīties ar tarifu projektā ie-

tverto vispārpieejamo informāciju, 
kā arī sniegt savus priekšlikumus un 
ieteikumus par ūdenssaimniecības 
pakalpojumu tarifu projektu lietotājs 
var SIA “Kuldīgas ūdens”, Kuldīgā, 
Ventspils ielā 15, darba dienās no 
9.00 līdz 16.00, iepriekš sazinoties 
ar SIA “Kuldīgas ūdens” biroja 
administratori Lieni Šternbergu, 
tālrunis 63320850.

Priekšlikumus un ieteikumus 
par tarifu projektu rakstveidā vai 

elektroniski var iesniegt SIA “Kul-
dīgas ūdens”, e-pasta adrese: KUL-
DIGAS.UDENS@PCABC.LV, 
kā arī Sabiedrisko pakalpojumu 
regulēšanas komisijai (Rīgā, Ūnijas 
ielā 45, fakss 67097277) e-pas-
ta adrese: SPRK@SPRK.GOV.
LV 20 dienu laikā no šī paziņojuma 
publicēšanas normatīvajos aktos 
noteiktajā kārtībā.

SIGnETa LaPIŅa, 
sabiedrisko attiecību speciāliste

Jaunais mācību gads 
lauku skolās 

Jaunais mācību gads skolās, kas 
darbojas novada pagastos, sāksies 
bez izmaiņām – tā jūlija Domes 
sēdē nolēma deputāti.

Jautājums bija aktuāls saistībā ar to, 
ka Ministru kabinets 5. jūlijā apstipri-
nāja jaunos “Pedagogu darba samak-
sas noteikumus” un noteikumus “Par 
valsts budžeta mērķdotāciju pedagogu 
darba samaksai pašvaldību vispārējās 
izglītības iestādēs un valsts augstskolu 
vispārējās vidējās izglītības iestādēs”. 
Šajos dokumentos apstiprināta kārtība 
pedagogu darba samaksas noteikšanai, 
noteikts samaksas apmērs un slodzes 
lielums no 2016. gada 1. septembra, 
kā arī noteikta jauna kārtība, kādā 
aprēķina un sadala valsts mērķdotāciju 
pedagogu darba samaksai.

Jaunie noteikumi paredz, ka izglītī-
bas iestādēs, sākot ar 2018./2019. mā-
cību gadu, 7.–9. klasēs vispārējās 
izglītības dienas programmās kopā 
jābūt vismaz 27 skolēniem, bet pārejas 
periodā, sākot ar 2016./2017. mācību 
gadu, – 21 skolēnam. No Kuldīgas 
novada skolām problēma sasniegt 
šo skolēnu skaitu tika konstatēta 
trīs skolās – Kuldīgas pamatskolas 
Basu filiālē, Turlavas pamatskolā un 
Laidu pamatskolā – uz 27. maiju, 
kad valstī fiksēts skolēnu skaits visās 
skolās no 7. līdz 9. klasei, Basos bija 
16 skolēni, bet Turlavā un Laidos – pa 

20 skolēniem, kas neatbilst jaunajiem 
noteikumiem.

Jūlijā, tiekoties ar Turlavas un Lai-
du pamatskolas pedagogiem, pašval-
dība saņēma informāciju, ka skolēnu 
skaits šajās skolās varētu mainīties 
pozitīvā virzienā, tādēļ jaunajā mācību 
gadā tas varētu atbilst noteikumiem. 
Ņemot vērā šo apstākli, kā arī to, ka 
līdz mācību gada sākumam atlicis tikai 
viens mēnesis, Domes deputāti nolē-
ma šobrīd neveikt nekādas izmaiņas 
šo skolu darbā. Turlavas pamatskolā 
par direktora pienākumu izpildītāju 
iecelta Kuldīgas Centra vidusskolas 
direktore Brigita Freija.

Diemžēl sliktāka situācija ir Ba-
sos – Kuldīgas pamatskolas Basu filiā-
lē kopš 2009. gada skolēnu skaits ir ti-
kai samazinājies – ja 2009. gadā Basos 
mācījās 65 bērni, tad šobrīd – tikai 36. 
Pētot dzimstības rādītājus Gudenieku 
pagastā, nav pamata optimistiskām 
prognozēm. Tā kā tūlīt sāksies jaunais 
mācību gads, deputāti lēma patlaban 
skolas darbībā neko nemainīt, taču no 
2017./2018. mācību gada 1. septem-
bra Kuldīgas pamatskolas Basu filiāli 
slēgs. Iestādes vadībai uzdots par šo 
lēmumu informēt skolēnu vecākus, 
pedagogus un tehniskos darbiniekus. 

KrISTĪnE DuĻBInSKa, 
mārketinga un sabiedrisko attiecību 

nodaļas vadītāja

Atjauno ēkas parādes fasādi un apgūst 
tradicionālās amatniecības prasmes

norvēģijas, 
Latvijas un 
Lietuvas 
meistari 
jura Pavlo-
va vadībā 
novērtē kok-
materiāla 
atbilstību 
vainagbaļķa 
atjaunoša-
nai.

Iesniedz projektu par ūdensapgādes un 
kanalizācijas pakalpojumu tarifu

Atgādinām par 
nepieciešamību 
noslēgt līgumus

SIa “Kuldīgas komunālie pakalpojumi” atkritumu izvedēji darbu sāk jau 5.00 no rīta.
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Domes 2016. gada 28. jūlija sēde
Zemes noma
Izbeidza nomas līgumu par zemes vienības „Palīg-

saimniecības”, Kabiles pagastā, daļas nomu un platību 
iekļāva pašvaldības iznomājamo zemju sarakstā.

Slēdza vienošanos ar SIA “Limakom” par grozīju-
miem zemesgabala „Atpūtas dārzs”, Kurmāles pagastā, 
nomas līgumā Nr. KUPP/6.1/15/51,  nosakot, ka turp-
māk kā nomnieks darbojas SIA.

Iznomāja rezerves zemes fondā ieskaitīto nekus-
tamo īpašumu „Veldze 27A”, Rumbeniekos, Rumbas 
pagastā, izmantošanai lauksaimniecībai.

Akceptēja pašvaldības zemes vienības „Sīļi”, Ka-
biles pagastā, 2,2 ha nomu un slēdza zemes nomas 
pārjaunojuma līgumu uz trīs gadiem.

Iznomāja SIA “MKM mežs” rezerves zemes fonda 
zemes vienību „Pie Virsaišiem”, Padures pagastā, bez 
apbūves tiesībām uzņēmuma darbības nodrošināšanai 
un teritorijas sakopšanai.

Iznomāja par 3/18 domājamām daļām no zemesga-
bala Grants ielā 16, Kuldīgā, uz 10 gadiem.

nekustamais īpašums
Slēdza pirkuma līgumu par dzīvokļa īpašuma 

“Lielmūrnieki”-4, Kurmāles pagastā, pārdošanu par 
nosacīto cenu.

Slēdza pirkuma līgumu uz nomaksu par nekustamo 
īpašumu – zemes vienību Kastaņu alejā 24, Kuldīgā, 
pārdošanu par nosacīto cenu.

Nolēma pirkt Adatu ielas vajadzībām nepieciešamo 
zemes gabalu aptuveni 130 m² platībā, kas atdalāma no 
nekustamā īpašuma Liepājas ielā 48, Kuldīgā.

Izbeidza zemes gabala Parka ielā 2, Kuldīgā, 
atsavināšanu.

Izbeidza nekustamo īpašumu – apbūvēta zemesga-
bala “Miezīši”, Īvandes pagastā, apbūvēta zemesgabala 
Stendes ielā 20, Kuldīgā, apbūvētas zemes vienības 
“Cērpi”, Kurmāles pagastā, atsavināšanu.

Izbeidza dzīvokļa īpašuma Jelgavas ielā 1-8, Kul-
dīgā, atsavināšanu.

apstiprina saistošos noteikumus
Apstiprināja Kuldīgas novada pašvaldības saistošo 

noteikumu Nr. 2016/10 “Kuldīgas novada teritorijas 
kopšanas un būvju uzturēšanas saistošie noteikumi” 
precizēto redakciju. 

Apstiprināja Kuldīgas novada pašvaldības saistošos 
noteikumus Nr. 2016/14 “Par grozījumiem Kuldīgas 

novada Domes saistošajos noteikumos Nr. 2014/1 
“Par pašvaldības palīdzību valsts nozīmes kultūras 
pieminekļa “Kuldīgas pilsētas vēsturiskais centrs” teri-
torijā esošo kultūras pieminekļu, kā arī Latvijas Valsts 
aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā ietverto 
būvju restaurācijai un konservācijai Kuldīgas novadā” 
un paskaidrojuma rakstu.

Veica grozījumus Kuldīgas novada Domes 
2016. gada 26. maija lēmumā “Par konkursa „Skais-
tākais Kuldīgas dārzs un sakoptākā teritorija 2016” 
nolikuma un konkursa komisijas apstiprināšanu”.

Atcēla 2016. gada 6. jūnija Kuldīgas novada paš-
valdības Dzīvokļu komisijas lēmumu (prot.10, p. 11).

Apstiprināja Kuldīgas novada Domes nominācijas 
“Gada cilvēks izglītībā 2016” saņemšanai V.Plūdoņa 
Kuldīgas ģimnāzijas skolotāju Guntu Upesdegli un 
Kuldīgas Centra vidusskolas skolotāju Indru Ivetu Gaili.

Apstiprināja “Interešu izglītības programmu īste-
nošanas principus un kārtību” un “Interešu izglītības 
programmu īstenošanas kritērijus”. Izveidoja komisiju.

Nolēma 2016./2017. mācību gadā Laidu pamatsko-
lā, Turlavas pamatskolā organizēt mācību procesu no 
1. līdz 9. klasei visās klasēs valsts piešķirtās mērķdotā-
cijas pedagogu atalgojumam ietvaros, nepieciešamības 
gadījumā veicot klašu apvienošanu konkrētos mācību 
priekšmetos. 

Nolēma 2016./2017. mācību gadā Kuldīgas pamat-
skolas Basu filiālē organizēt mācību procesu no 1. līdz 
9. klasei visās klasēs valsts piešķirtās mērķdotācijas 
pedagogu atalgojumam ietvaros, nepieciešamības 
gadījumā veicot klašu apvienošanu  vai apvienošanu 
konkrētos mācību priekšmetos. No 2017./2018. mā-
cību gada 1. septembra slēgt Kuldīgas pamatskolas 
Basu filiāli. 

Finanšu jautājumi
Atļāva Kuldīgas novada pašvaldībai pieņemt ziedo-

jumus no SIA „Saldus ceļinieks”, SIA „Būvfirma INBUV”, 
SIA „Ostas celtnieks”, SIA „Rumbas galdniecība”, 
SIA „Abora” Kuldīgas pilsētas svētku “Dzīres Kuldīgā 
2016” atbalstam.

Atbalstīja finansējuma piešķiršanu mobilā ratiņ-
krēsla pacēlāja iegādei personai ar I grupas invaliditāti 
riteņkrēslā.

Atbalstīja Māri Rozentālu, piešķirot 200 EUR, lai 
piedalītos pasaules spēkavīru čempionātā Ziemeļīrijā.

Atbalstīja Mudīti Vīganti, Ilzi Dziesmu, Aivaru 

Grīnvaldu, piešķirot 93 EUR, lai piedalītos pasaules 
6. posmā novusā Ventspilī.

Apbalvoja Kuldīgas novada sportistus, kas IV Lat-
vijas olimpiādē ieguvuši medaļas: bronzas medaļu 
ieguvējus Uģi Joci un Viesturu Lukševicu – 200 EUR 
katram; sudraba medaļas ieguvējus Aleksandru Solove-
ju, Tomu Šmēdiņu un Valdis Kalēju – 300 EUR katram.

SIA “Kuldīgas ūdens”  papi ldus p iešķī ra 
14074,93 EUR 2016. gadā kanalizācijas sistēmas no-
maiņai Turlavas pagastā un 14984,75 EUR 2016. gadā 
notekūdeņu attīrīšanas iekārtu atjaunošanai Padures 
pagastā. 

Piešķir līdzfinansējumu projektiem
Piešķīra priekšfinansējumu projekta aktivitāšu īs-

tenošanai 80% no projekta “Vērtīgo biotopu un ainavu 
aizsardzība dabas liegumā “Ventas ieleja”” attiecināta-
jām izmaksām, kas tiks atmaksāts pašvaldībai.

Piešķīra pašvaldības priekšfinansējumu biedrībai 
“Darīsim paši!” projekta “Tematisks izdevums “Pazīsti”, 
atbalsti, sargā!” realizācijas līdzfinansēšanai.

Akceptēja dalību Eiropas Reģionālās attīstības 
fonda darbības programmas “Interreg Latvijas – Lie-
tuvas programma 2014 – 2012. konkursā ar projektu 
“Līderprasmju attīstība nodarbinātības iespēju uzlabo-
šanai” / Development of leadership skills to improve 
employment opportunities” un nodrošināja pašvaldības 
līdzfinansējumu 15%  jeb 2286,21 EUR.

Atbalstīja   Pelču speciālās internātpamatskolas-at-
tīstības centra dalību “Interreg V-A” Latvijas–Lietuvas 
programmā 2014–2020. Nodrošināja līdzfinansējumu 
15% no izmaksām, ja projektu apstiprina. 

Gatavos atsavināšanai un rīkos 
izsoles
Izsludināja zemes īpašuma Krauļu iela 6A, Kuldīgā, 

nomas tiesību bez apbūves tiesībām publisku izsoli ar 
augšupejošu soli. 

Nodeva atsavināšanai rakstiskā izsolē Kuldīgas 
novada pašvaldības dzīvokļa īpašumu Baznīcas ielā 
27-10, Kuldīgā. Noteica dzīvokļa īpašuma nosacīto 
pārdošanas cenu – 1 EUR.

Gatavos atsavināšanai zemes vienību Dzirnavu 
ielā 26, Kuldīgā.

Atsavinās mutiskā izsolē ar augšupejošu soli ne-
kustamos īpašumus “Boniņi 1” un “Boniņi 2”, Ēdoles 

pagastā, “Zelmeņi” Turlavas pagastā. 
Atsavinās atkārtotā mutiskā izsolē ar augšupejošu 

soli nekustamo īpašumu “Zaļumi 1”, Kabiles pagastā. 
Nodos atsavināšanai publiskā izsolē ar augšupejošu 

soli Kuldīgas novada pašvaldības zemesgabalu Zirņu 
iela 5, Kuldīgā.

Noteica, ka dzīvokļa īpašums Raiņa iela 23-5, Kuldī-
gā, ir nepieciešams pašvaldības funkciju nodrošināša-
nai – kultūras centra administratīvo telpu izvietošanai. 
Atsavinās pašvaldības dzīvokļa īpašumu Jelgavas ielā 
1-3, Kuldīgā, mainot pret līdzvērtīgu dzīvokļa īpašumu 
Raiņa ielā 23-5, Kuldīgā.

nosaka īres maksu
Ar 2016. gada 1. jūliju uz nenoteiktu laiku dzīvo-

jamās mājas Gaismas iela 4, Kuldīgā, pašvaldībai 
piederošiem dzīvokļiem noteica īres maksu 0,61 EUR/
m2 (t. sk. 0,33 EUR/m2 apsaimniekošanas maksa ar 
PVN, 0,28 EUR/m2 īres maksas daļa, kas pārsniedz 
apsaimniekošanas maksu).

Ar 2016. gada 1. jūliju uz nenoteiktu laiku dzīvoja-
mās mājas Rumbas iela 6, Kuldīgā, pašvaldībai piede-
rošiem dzīvokļiem noteica īres maksu 0,849  EUR/ m2 

(t. sk. 0,569 EUR/m2 apsaimniekošanas maksa ar 
PVN, 0,28 EUR/m2 īres maksas daļa, kas pārsniedz 
apsaimniekošanas maksu).

Ar 2016. gada 1. jūliju uz nenoteiktu laiku dzīvoja-
mās mājas Virkas iela 22, Kuldīgā, pašvaldībai piede-
rošiem dzīvokļiem noteica īres maksu 0,53 EUR/ m2 

(t.  sk. 0,25 EUR/m2 apsaimniekošanas maksa ar PVN, 
0,28 EUR/m2 īres maksas daļa, kas pārsniedz apsaim-
niekošanas maksu).

Dažādi
Apstiprināja darba tiesisko attiecību izbeigšanu ar 

Rutu Karloviču un viņas atbrīvošanu no Kuldīgas 2. vi-
dusskolas direktores amata ar 2016. gada 24. augustu.

Akceptēja mēneša maksu par klienta uzturēšanos 
SIA „Kuldīgas slimnīca” sociālās aprūpes nodaļā 
610,72  EUR Kuldīgas novada pašvaldības klientiem. 

Akceptēja, ka Kuldīgas novada Domes priekšsēdē-
tāja Inga Bērziņa ar 2016. gada 31. jūliju izbeidz pildīt 
pašvaldības pārstāvja pienākumus biedrībā “Darīsim 
paši”. Noteica, ka šos pienākumus pildīs priekšsēdē-
tājas pirmais vietnieks Viktors Gotfridsons.

Piešķīra Domes priekšsēdētājai Ingai Bērziņai neiz-
mantoto ikgadējo atvaļinājumu no 1. līdz 14. augustam. 

Tradicionāli atzīmējot Baltijas ceļa gadadienu, 
20. augustā Kuldīgā notiks festivāls “Via Baltica”, kurā 
izskanēs dažādi klasiskās mūzikas skaņdarbi, informēja 
Ilze Dimza, festivāla mārketinga un sabiedrisko attiecību 
vadītāja. Ieeja visos koncertos ir bez maksas.

Kuldīgā festivāls notiks jau ceturto gadu. Sestdien, 20. au-
gustā, Kuldīgas mākslas namā 13.00 ikviens aicināts uz de-
mokrātiskās laikmetīgās mūzikas koncertu. Piedalās: klavieru 
kvartets “Quadra” (Arvīds Zvagulis (vijole), Pēteris Trasuns 
(alts), Kārlis Klotiņš (čells), Rihards Plešanovs (klavieres)). 
Programmā ne tikai Volfganga Amadeja Mocarta klavieru 
kvarteti, bet arī 20. un 21. gadsimta kamermūzikas šedevri, 
kas ar savu augstvērtīgo māksliniecisko kvalitāti spēj uzrunāt 
gan klausītājus, kam nav iepriekšējas laikmetīgās mūzikas 
klausīšanās pieredzes, gan neliek vilties arī izsmalcinātiem 
avangarda cienītājiem. Goda vietā likta latviešu mūzika, lielāko 
programmas daļu atvēlot Pētera Vaska klavieru kvartetam, 
kas ierindojams pie izcilākajiem šī žanra paraugiem ne tikai 
Latvijas, bet arī visas pasaules mūzikas kontekstā. Vēl koncertā 
skanēs arī itāļu avangardista Franko Donatoni dzīvespriecīgais 
un virtuozais skaņdarbs “Ronda”.

Sestdien, 20. augustā, Kuldīgas mākslas namā 16.00 iz-
skanēs koncerts “Bēthovena vēstules”. Piedalās: Egīls Šēfers 
(klarnete), Dace Zālīte (čells), Toms Ostrovskis (klavieres), 
Orests Silabriedis (konferansjē). Programmā: savādais jaunības 
dienu Pēteris Vasks, sirdsskaidrais Ēriks Ešenvalds, koķetais 
Pēteris Plakidis un pārpasaulīgais Arvo Perts. Bet pāri visam – 
Bēthovens, vienmēr pilns spēka, dzīvības un liesmu. Program-
mā tiks lasīti Bēthovena vēstuļu fragmenti. Arī mierpilnajam 
Jāzepam Vītolam un dumpiniekam Jēkabam Graubiņam ir kas 
sakāms par mūzikas būtību, arī viņu vārsmas savos pastāstos 
iepīs O.Silabriedis.

Sestdien, 20. augustā, Kuldīgas novada Domes zālē 19.00 – 
koncerts “Vasaras pērles”. Piedalās: Liene Circene (klavieres), 
Ivars Bezprozvanovs (čells). Programmā: Arvo Perts, Jānis 
Ķepītis, Pēteris Plakidis, Gabriels Forē, Žaks Ibērs, Fēlikss 
Mendelszons-Bartoldi, Kārlis Marija Vēbers.

Ziedojumu programma jaunajiem talantiem
Sabiedriskā labuma organizācijai “Via Cultura”, rūpējoties 

par talantīgiem, mērķtiecīgiem jauniem mūziķiem un māksli-
niekiem, kuriem nepieciešams atbalsts dalībai starptautiskos 
mūzikas un mākslas konkursos, ir iedibinājis stipendiju jauno 

Notiks festivāls „Via Baltica”

talantu atbalstam. Ziedojot mēs ieguldām nākamajās kultūras izcilībās, 
mūzikas un mākslas pedagogos un konkurētspējīgā Latvijas sabiedrībā. 
Festivāla laikā pirms koncertiem aicinām nepaiet garām ziedojumu kastītei.

SIGnETa LaPIŅa, 
sabiedrisko attiecību speciāliste

Publicitātes foto

Koncerta “Bēthovena vēstules” sastāvs.

Dizaina radošās darbnīcas 
“Kuldīga Vol. 1” izstāde

Līdz 21. augustam Kuldīgas mākslinieku 
rezidences galerijā, Pils ielā 2, būs apskatāma 
dizaina radošās darbnīcas izstāde “Kuldīga 
Vol. 1”.

No 31. jūlija līdz 6. augustam ar divām gaismas 
dizaina meistarklasēm šogad Kuldīgā tika uzsākta 
jauna iniciatīva dizaina jomā – ikgadējās radošās 
darbnīcas “Kuldīga Vol.X”, kas daļai dalībnieku  – 
Latvijas Mākslas akadēmijas (LMA) Funkcionālā 
dizaina nodaļas studentiem – vienlaikus ir arī 
vasaras prakse. 

Pirmā gada projekta tēma bija “Ziemeļblāzma”, 
un tā ietvaros vienlaikus notika divas radošās 
darbnīcas, kuru galvenais vadmotīvs ir gaisma. 
Meistarklašu vadītāji bija dizaineri Arihiro Mijake 
no Japānas un Mareks Birznieks no Latvijas, kā 
arī LMA prakses vadītāja Ilze Kundziņa, kuru 
vadībā 18 topošie dizaineri individuāli izstrādāja 
katrs savu gaismas objekta risinājumu.

Projekta mērķis ir rast iespēju topošajiem un 
jaunajiem dizaineriem, kā arī radošiem un talan-
tīgiem interesentiem papildināt savas zināšanas un 
attīstīt dizainera prasmes, meistarklasēs izstrādājot 
jaunu un inovatīvu dizaina priekšmetu risinājumus 
starptautisku, profesionālu pasniedzēju – dizaine-
ru, mākslinieku, inženieru, zinātnieku u.c. jomu 
ekspertu – vadībā.

“Kuldīga Vol. 1” ir likumsakarīgs turpinājums 
Kuldīgas novada pašvaldības un LMA 2013. gadā 
iesāktajai iniciatīvai Mākslas un radošā kvartāla 
izveidei Kuldīgā, kura atklāšana iecerēta kā dāvana 
Latvijai valsts simtgades svētkos 2018. gadā. Bi-
jušās slimnīcas ēku komplekss vecpilsētā pārtaps 
par mūsdienīgu mākslas un dizaina izglītības un 
“Fab Lab” centru. 

“Kuldīga Vol. 1” atbalstītāji: Valsts kultūrkapi-
tāla fonds, Latvijas Mākslas akadēmija, Kuldīgas 
novada pašvaldība, Kuldīgas Tehnoloģiju un tū-
risma tehnikums, Kuldīgas mākslinieku rezidence, 
“Annas Hotel”, SIA “Vizulo”. 

Kuldīgas mākslinieku rezidences galerijas 
darba laiks: C.– Sv. 11.00–17.00.

ILZE SuPE, 
Kuldīgas mākslinieku rezidences vadītāja
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30. jūlijā Kuldīgā, Pilsētas lau-
kumā notika Ceļu satiksmes dro-
šības direkcijas (CSDD) organi-
zētās riteņbraukšanas sacensības 
lieliem un maziem velobraucē-
jiem, lai izglītotu un pārbaudītu 
to iemaņas riteņbraukšanā, kā 
arī  papildinātu skolēnu vasaras 
brīvlaika aktivitāšu plānu. 

“Bērnu rallijs 2016”, aizvadot sa-
censību atlases kārtu, pulcēja 51 da-
lībnieku. Tie visi demonstrēja savu 
izturību un apņēmību brīžos, kad 
biedēja lietus, un prieku un entuzi-
asmu laikā, kad sildīja saulīte. Indi-
viduālo sacensību posmā dalībnieki 
atbilstoši vecuma grupām startēja 
A grupā (6–7 gadi), B grupā (8–10 
gadi) un C grupā (11–14 gadi), kā arī 
kopā ar vecākiem vai citiem radiem 
komandu grupā, izrādot gan atbalstu, 
gan cīņassparu.  Visi godalgoto vietu 
ieguvēji šo sacensību noslēgumā tika 
aicināti piedalīties finālsacensībās 
un cīnīties par “Bērnu rallija 2016” 
individuālo un komandu grupu 
uzvaras kausu. Sacensību pēdējais 
posms notiks 27. augustā Grobiņā 
motofestivāla ietvaros.

Sacensībās “Bērnu rallijs 2016” 
dalībniekiem vecumā no 6 līdz 14 
gadiem bija jārāda savas prasmes 
velosipēdu un velokartu trasēs, 

kurās jāpārvar dažādi šķēršļi, trasi 
šķērsojot pēc iespējas precīzāk. 
Pēc tam teorijas teltī ceļu satiksmes 
noteikumu pārzinātājas uzraudzībā 
jāpārbauda teorētiskās zināšanas – 
jāatbild uz jautājumiem par ceļu 
satiksmes drošību, velosipēda teh-
niskajām lietām, kā arī par velobrau-
cējam nepieciešamo aprīkojumu. 
Lai pasākumu padarītu interesantā-
ku, klāt steidzās arī Sarkanā Krusta 
pārstāvji, kuri dalībniekiem sniedza 
ieskatu, kā palīdzēt nelaimē cietuša-
jiem cilvēkiem – gan pazīstamiem, 
gan svešiem. 

Atlašu godalgoto vietu ieguvēji: 
A grupā (2009.–2010. gadā dzi-

mušie): 1. vietā – Ksenija Kairiša, 
2. – Emīls Blūms, 3. – Gustavs 
Preiss.

B grupā (2006.–2008. gadā dzi-
mušie): 1. vietā – Elinda Kravinska, 
2. – Mareks Lukaševics, 3. – Edijs 
Vitomskis.

C grupā (2002. –2005. gadā dzi-
mušie): 1. vietā – Dāvids Bokums, 
2. – Nika Plivča, 3. – Dāvis Valters.

Komandu grupā: 1. vietā – “Brāļi 
Apsīši”, 2. – “Agate Kristi”, 3. – 
“Pārventnieki”.

Sacensības vēroja un punktus 
skaitīja īpašā “Bērnu rallija 2016” 
komanda, tomēr no malas uz pasā-
kumu lūkojās velosacensību drošī-

Līdz 13. augustam atlikušas da-
žas dienas, un tad, kā jau katru 
gadu, Latvijas labākie pusma-
ratonisti un citi skriet mīļotāji 
satiksies Kuldīgā, lai cīnītos 
par Latvijas čempiona titulu 
prestižajā 21 kilometra distancē. 
Šobrīd skrējienam pieteikušies 
jau gandrīz 2000 dalībnieku.

Pasākuma dienā, 13. augustā, būs 
apritējusi tieši nedēļa kopš Rio Olim-
pisko spēļu sākuma, tāpēc arī Kuldīgas 
pusmaratons simboliski norisināsies 
olimpiskā gaisotnē un ritmos.

Intriga par jaunajiem 
čempioniem
Kuldīgas pusmaratons ikgadēji 

iezīmē arī brīdi, kad skriešanas seriāls 
“Bigbank” Skrien Latvija”” ieiet tā ot-
rajā pusē – no septiņiem posmiem šis 
būs piektais. Savukārt tas ļauj izdarīt 
prognozes un ievieš intrigu par to, 
kurš varētu kļūt par Latvijas čempionu 
pusmaratonā. Šī brīža titula īpašnieks 
ir Jānis Višķers, viņš pērn aizraujošā 
cīņā ar Valēriju Žolneroviču kļuva 
par 2015. gada čempionu. Savukārt 
sieviešu konkurencē čempione Ilona 
Marhele cīņā par šo godu neiesais-
tīsies,  viņu varēs vērot TV ekrānos, 
izejot uz olimpiskā maratona starta.

Brīvdienas Kuldīgā
Lai gan 11. Kuldīgas pusmaratona 

Aizvadīts “Bērnu rallijs 2016”

bas garants, kas piešķīra “ERGO 
simpātiju” balvu sacensību A grupas 
dalībniekam Robertam Serpānam.

Vienlaikus ar aktīvo “pitstopu” 
norisi ikviens radošs, apņēmīgs un 
centīgs dalībnieks varēja veidot 

radošos darbus par tēmu “Ceļu sa-
tiksmes drošība”, kas tika novietoti 
īpašā izstādes stūrītī.

“Bērnu rallijs 2016”, kuru organi-
zē Ceļu satiksmes drošības direkcija, 
sadarbojoties ar Mārketinga projek-

tu aģentūra “Fortius”, šogad noris 
jau 13. gadu pēc kārtas.

KInTIja OZOLa, 
projekta vadītāja
Publicitātes foto

Kuldīgā, Pilsētas laukumā notika riteņbraukšanas sacensības “Bērnu rallijs”, kurās piedalījās 51 dalībnieks.

Kuldīgā gatavojas 11. pusmaratonam

PrOGramma
▀ Piektdien, 12. augustā, 18.00–21.00 – EXPO – numuru saņemšana, reģistrācija (pilsētas estrādē, Pētera ielā 5).
▀  Sestdien, 13. augustā, no 7.30 līdz 30 min. pirms konkrētā starta – numuru saņemšana, reģistrācija (pilsētas estrādē, Pētera ielā 5).
10.00 – starts pusmaratonam (21,097 km) no pilsētas estrādes, Pētera ielā 5.
12.30 – starts “Nike” skrējienam (10,5 km), Tautas skrējienam (5,27 km), nūjošanai (5,27 km) no pilsētas estrādes, Pētera ielā 5.
14.15 – bērnu skrējiens no pilsētas estrādes, Pētera ielā 5.
15.00 – apbalvošana pilsētas estrādē, Pētera ielā 5.

starts tiks dots sestdien, uz Kuldīgu 
vērts doties jau piektdien. Dalībnie-
kiem sagādāta īpaši izdevīga nakts-
māju iespēja Kuldīgas vieglatlētikas 
manēžā, Dzirnavu ielā 13. Vienam 
cilvēkam nakšņošanas izmaksas ir 
4 EUR. Līdzi jāņem gulēšanai ne-
pieciešamais. Būs nodrošināta silta 
duša, labierīcības, iespēja uzvārīt 
ūdeni tējai, kafijai. Lūdzam pieteik-
ties pa tālruni 63321942, 29180358. 
Organizatori parūpējušies arī par 
skrējēju un citu pilsētas viesu izklai-
dēm – 22.00 Kuldīgas pilsētas dārzā 
varēs baudīt bezmaksas brīvdabas 
kino seansus. Piektdiena – iespēja 
pozitīvi uzlādēties, skatoties piedzī-
vojumu komēdiju “Simtgadnieks, 
kas izkāpa pa logu un pazuda”, sa-
vukārt sestdien uz lielā ekrāna tiks 
demonstrētas ISSP (The International 
Summer School of Photography) 
darbu prezentācijas. Apskatīt pilsētu 
aicinām jautrā braucienā ar vilcieniņu 
Ludi. Gardas maltītes varēs nobaudīt 
romantiskajās kafejnīcās, bet pēc 
gleznaino ieliņu apskates aicinām 
atgūt spēkus īpašā ūdens procedūrā – 
peldē Ventas rumbā.

rio gaisotne 
Kuldīgas pusmaratona datums 

šogad iekrīt zīmīgā laikā – visi dzīvo 
olimpisko spēļu gaisotnē, atbalstot 
un turot īkšķus par savējiem. Viens 
no olimpiešiem ir kuldīdznieks Jānis 

SATIKSmeS IeroBežoJumI 
Pusmaratona laikā satiksmei būs slēgtas vairākas ielas, un automašīnas trasē netiks ielaistas, tādēļ lūgums savlaicīgi pārvietot 

automašīnas, ja plānots kurp doties. 
No 9.30 – 15.00 būs pilnībā slēgta transporta kustība: Pētera ielā, Akmens ielā, Upes ielā, Baznīcas ielā, Policijas ielā, Kalna 

ielā, 1905. gada ielā, Skolas ielā.
Daļēji slēgta satiksme: Grants ielā no Piltenes ielas līdz iebrauktuvei estrādē, Ventspils ielā no Kaļķu ielas līdz Grants ielai, Virkas 

ielā no Ventspils ielas līdz Akmens ielai, Kaļķu ielā no Ventspils ielas līdz Akmens ielai, Stendes ielā no Baznīcas ielas līdz Vijolīšu 
ielai, Liepājas ielā no Rātslaukuma līdz Pilsētas laukumam, Piltenes ielā no Liepājas ielas līdz Grants ielai. Paldies par sapratni! 

Šmēdiņš, kuram jo īpaši līdzi jutīs viņa 
dzimtā pilsēta. Tāpēc, lai simboliski 
atbalstītu gan Jāni, gan pārējos Lat-
vijas delegācijas olimpiešus, ikviens 
aicināts trasē doties Brazīlijas ritmu 
garā – košos tērpos un jautrā noska-
ņojumā. Atraktīvākie skrējēji saņems 
organizatoru sarūpētas balvas. Arī 
līdzjutēji aicināti atbalstīt skrējējus, 
ģērbjoties Rio noskaņās. Pusmaratona 

dalībniekiem iedzīvotāju atbalsts ar 
plakātiem, ūdeni un saucieniem ir ļoti 
svarīgs – tas dod spēku trasi veiksmīgi 
pievarēt.

Vai trase nesīs rekordus?
Kuldīgas tradicionālā trase skrē-

jēju aprindās tiek dēvēta par vienu 
no grūtākajām un karstākajām – 

pēdējos gados šis bijis viens no 
siltākajiem seriāla posmiem un licis 
pacīnīties ar sauli un pilsētas bruģi 
ne vienam vien līderim. Šogad trasē 
būs ievērojamas izmaiņas, un sacen-
sību organizatori lēš, ka tā varētu 
iepriecināt ar jauniem rekordiem.

SInTIja mELnE, 
komunikāciju speciāliste 

SInTIjaS LInDES foto
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18. jūnijā zelta kāzu jubileju svi-
nēja kuldīdznieki Velta un Arnis 
raitumi.

“Kopdzīvē galvenais – jo ātrāk 
saprot, ka nav vairs “tu” un “es”, 
bet esam “mēs”, jo labāk. Mazāk 
skatīties vienam otrā, bet skatīties 
vienā virzienā,” atskatoties uz 50 
laulībā aizvadītajiem gadiem, teic 
Veltas kundze, piebilstot, ka vīrietis 
ir ģimenes mugurkauls, bet sieviete 
– ģimenes dvēsele.

Veltas kundze pēc izcelsmes ir 
īsta suitene – viņas dzimtas saknes ir 
gan Gudenieku, gan Alsungas suitos, 
savukārt Arņa kungs ir dzimis un 

audzis kuldīdznieks.
Abi satikušies ballē Kuldīgas 

kultūras namā. Raitumu pāris precē-
jies Kuldīgas dzimtsarakstu nodaļā. 
Kāzas kuplā pulkā – ap 80 aicināto 
viesu – svinētas Veltas kundzes ve-
cāku mājās Pārventā. Kaut kā visi 
saspiedušies, lai gan mājiņa nav 
bijusi liela.

Dzīvesbiedri esot gana atšķirīgi, 
taču kopā aizvadītajos gados tas nav 
traucējis. “Dzīvē ir tā – ja viens ir 
ātrvilciens, tad otram jābūt stopkrā-
nam,” smej Veltas kundze. 

Ģimenē izaudzināts dēls, Rai-
tumu pāri priecē divi mazbērni. 
18. jūnijs šogad, tāpat kā pirms 50 

gadiem, iekritis sestdienā. Kāzu 
gadadiena, Veltas kundzes vārdiem 
runājot, bijusi vētraina kā dzīve, taču 
tas nav traucējis skaistām svinībām 
radu un draugu lokā. Dēla ģimene 
sagādājusi pārsteigumu – vecākiem 
pakaļ ieradusies tieši tāda pati “Vol-
ga” kā kāzu dienā pirms 50 gadiem. 
Izpušķotajā auto jubilāri izvizināti 
pa pilsētu un nogādāti svinību vietā. 

Kuldīgas novada pašvaldība 
sveic Veltu un Arni Raitumus zelta 
kāzās!

KrISTĪnE DuĻBInSKa, 
mārketinga un sabiedrisko 
attiecību nodaļas vadītāja

EDuarDa DamBErGa foto

Ne tu un es, bet – mēs

Velta un arnis raitumi pagājušā mēnesī svinēja 50 gadu kāzu jubileju.

30. jūlijā Ēdoles pagastā notika 
16. starpnovadu senioru saiets, 
kura devīze šogad bija “Lai dzīve 
lustīga un kustīga”. 

Ēdoles pils parkā pulcējās pensio-
nāri no visiem 19 kādreizējā Kuldīgas 
rajona pagastiem un pilsētām, kas 
tagad aptver trīs novadu – Kuldīgas, 
Skrundas un Alsungas – iedzīvotājus.

Jau no pusdienlaika pils parkā tika 
veidoti ziedu paklāji, to kārtojumos 
attēlojot savam pagastam raksturīgā-
ko. Gadskārtējo kopā sanākšanu at-
klāja svētbrīdis Ēdoles luterāņu baz-
nīcā, tur kuplo viesu pulku uzrunāja 
mācītājs Didzis Skuška, pieminot arī 
pērn mūžībā aizgājušo šā pasākuma 
iedibinātāju Uldi Jaunzemu. Turpat 
pie baznīcas kopīgi tika iestādīts 
pīlādzis. Dalībnieki kultūras namā 
varēja apskatīt Ēdoles pensionāru 
rokdarbus un Alsungas keramiķu 
veidojumus, atpūtas vietu Dzirnavu 
dārzā un Ēdoles pils muzeju. Kuplo 
senioru pulku pils parkā uzrunāja 
visu trīs novadu vadības pārstāvji, 
sveicienu no Liepājas bija atvedušas 
sieviešu folkloras kopas “Atštaukas” 
dziedātājas. Sekoja pagastu apsvei-
cināšanās, tika sumināti pasākuma 

e. Vīgnera Kuldīgas mūzikas skolas meite-
ņu koris “Cantus” atgriezās ar godalgotām 
vietām no konkursa, kas no 14. līdz 17. 
jūlijam notika Katalonijas apgabalā Vic, 
Spānijā.

“Cantus” piedalījās trīs konkursa kategorijās. 
Bērnu koru grupā koris ieguva 2. vietu, tikai par 
1,5 punktiem atpaliekot no 1. vietas ieguvējiem – 
Tallinas radio bērnu kora. Sieviešu koru katego-
rijā žūrija oficiāli piešķīra 3. vietu, taču jāpiebilst, 
ka no rezultāta tika atskaitīti 5 punkti par dziesmu 
izpildīšanu nepareizā secībā. Kora māksliniecis-
kais sniegums atbilst augstajai 2. vietai. Tautas 
mūzikas kategorijā no 19 grupām “Cantus” 
dziedātājām piektais labākais rezultāts.

Koris Spānijā apskatīja arī slavenākos 
tūrisma objektus, taču mājupceļā Francijas 
kūrortpilsētas Leucates pludmalē tūristiem snie-
dza divus vakara koncertus. Vācijā “Cantus” 
iepazinās ar Freiburgas Doma meiteņu kori, 
kā arī jauki pavadīja laiku atrakcijās, sudraba 
raktuvēs un J.S.Baha mājā – muzejā.

Koncertmeistare Marta Ozoliņa atbalstīja 
kori ar muzikālo pavadījumu un pastāstīja, ka 
ir prieks par gūtajiem iespaidiem un paveikto. 
Pateicība “Cantus” galvenajai diriģentei un 
brauciena idejas autorei Marutai Rozītei par 
neizsmeļamo enerģiju, īstenojot plānu, kā arī 
diriģentei Marutai Grigalei par māksliniecisko 
un sadzīvisko jautājumu kārtošanu un kora 
meitenēm par Kuldīgas vārda nešanu pasaulē.

SIGnETa LaPIŅa, 
sabiedrisko attiecību speciāliste

 Publicitātes foto

Lustīgi un kustīgi seniori tiekas Ēdolē 

vecākie dalībnieki – 93 gadus vecais 
Jānis Baumanis no Laidiem, 88 gadus 

sasniegušās ēdolnieces Erna Vinklere 
un Broņislava Hausmane. Apkopojot 

dalībnieku vērtējumu, tika sveikti 
ziedu paklāju veidotāji.  Lai gan 

visu pagastu veidojumi bija apbrī-
nas cienīgi mākslas darbi, vislielāko 
atzinību izpelnījās Ēdoles, Īvandes 
un Turlavas pagasta veikums. Jau 
ar pirmajiem Alsungas muzikantu 
akordiem pildījās deju placis, kurš 
nenogurdināmajiem senioriem izrā-
dījās gandrīz par mazu.

Aija Zariņa, saieta apmeklētāja, 
atzina, ka šādiem pasākumiem ir 
jābūt, jo satiekas cilvēki, kas sen 
nav redzējušies. Tā ir iespēja ar kādu 
iepazīties arī no jauna. “Kuri gan 
tautā ir vēl jautrāki par senioriem? 
Un dažreiz pat jaunie mūs apskauž, 
sakot – jā, jūs braucat ekskursijās un 
ballējaties, bet mums tikai disko!” 
saka A. Zariņa. Atbraukušie pensio-
nāri tiešām mācēja atpūsties lustīgi 
un kustīgi!

Tuvojoties noslēgumam, senioru 
pasākuma simbols tika nodots nāka-
mā gada svētku rīkotājiem – Rendas 
pagasta pārstāvjiem. Pirmais senioru 
saiets 2001. gadā notika Raņķu pa-
gastā, ik gadu pasākums notiek citā 
bijušā rajona pagastā un vienmēr ir 
kuplā pulkā apmeklēts. 

anDa uPLEja, 
Ēdoles pagasta pārvaldes vadītāja

uLDa ĶIrša foto

“Cantus” Spānijā gūst godalgotas vietas

Kora “Cantus” meitenes apmeklēja “Europark” atrakcijas parku Vācijā.

Padures pagasta seniori bija vieni no daudzajiem viesiem saietā Ēdoles pagastā.
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Izdoti saskaņā ar Ceļu satiksmes likuma 9. panta 
trešo daļu un 10. panta pirmās daļas 1. punktu. 

1. Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā tiek 
reģistrēti specializētie tūristu transportlīdzekļi, apstip-
rināti to kustības maršruti un nodrošināta specializēto 
tūristu transportlīdzekļu tehniskā stāvokļa kontrole, kā 
arī nosaka specializēto tūristu transportlīdzekļu izman-
tošanas nosacījumus.

2. Kuldīgas novada administratīvajā teritorijā paš-
valdības noteiktajā maršrutā drīkst braukt saistošajos 
noteikumos noteiktajā kārtībā reģistrēti specializētie 
tūristu transportlīdzekļi.

3. Kuldīgas novada administratīvajā teritorijā izman-
tojamos specializētos tūristu transportlīdzekļus reģistrē 
Kuldīgas novada Domes Licencēšanas komisija, kas 
veic specializēto tūristu transportlīdzekļu un to piekabju 
uzskaiti, fiksējot katra specializētā tūristu transportlī-
dzekļa vilcēja un piekabes tehniskos datus un datus 
par transportlīdzekļa īpašnieku vai turētāju.

4. Lai reģistrētu specializēto tūristu transportlīdzekli, 
transportlīdzekļa īpašniekam vai turētājam (līzinga 
līguma gadījumā) jāiesniedz Kuldīgas novada Domes 
Licencēšanas komisijā:

4.1. noteikta parauga rakstveida pieteikums 
(1. pielikums);

4.2. dokumenti, kas apliecina specializētā tūristu 
transportlīdzekļa īpašuma vai turējuma (līzinga līguma 
gadījumā) tiesības;

4.3. transportlīdzekļa tehnisko dokumentu kopijas 
(uzrādot oriģinālus).

5. Kuldīgas novada Domes Licencēšanas komisija 
pieņem lēmumu par specializētā tūristu transportlīdzek-
ļa reģistrēšanu, izsniedzot tā īpašniekam atbilstošu 
reģistrācijas dokumentu, vai pieņem lēmumu par at-
teikumu reģistrēt specializēto tūristu transportlīdzekli, 
ja nav iesniegti nepieciešamie dokumenti saskaņā ar 
saistošo noteikumu 4. punkta nosacījumiem.

6. Lai apstiprinātu specializētā tūristu transportlī-
dzekļa maršrutu, personai, kura plāno veikt pasažieru 
pārvadāšanu ar specializēto tūristu transportlīdzekli 
(turpmāk – pakalpojuma sniedzējs), jāiesniedz Kuldīgas 
novada Domes Transporta komisijā:

6.1. noteikta parauga rakstveida pieteikums 
(2. pielikums);

6.2. dokumenta kopija (uzrādot oriģinālu), kas 
apliecina pakalpojuma sniedzēja turējuma tiesības uz 
specializēto tūristu transportlīdzekli, ja specializētā tū-
ristu transportlīdzekļa reģistrācijas pieteikumā norādītā 
informācija par transportlīdzekļa īpašnieku vai turētāju 
(līzinga līguma gadījumā) atšķiras no pakalpojuma 
sniedzēja datiem;

6.3. specializētā tūristu transportlīdzekļa maršruta 
shēma.

7. Kuldīgas novada Domes Transporta komisija 
pieņem lēmumu par atteikumu apstiprināt maršrutu, ja:

7.1. var tikt būtiski traucēti citi ceļu satiksmes 
dalībnieki;

7.2. var tikt apdraudēta satiksmes drošība;
7.3. maršruta apstiprināšana nav pieļaujama no 

pilsētbūvniecības, kultūras pieminekļu aizsardzības 
un/vai vides aizsardzības viedokļa.

8.Maršruts tiek apstiprināts uz periodu līdz divpad-
smit mēnešiem.

9. Kuldīgas novada Domes Transporta komisija pie-
ņem lēmumu par maršruta apstiprināšanu, kurā norāda:

9.1. specializētā tūristu transportlīdzekļa reģistrā-
cijas numuru;

9.2. maršrutu un periodu, uz kādu maršruts ir 
apstiprināts;

9.3. specializētā tūristu transportlīdzekļa pieļaujamo 
braukšanas ātrumu.

10. Lēmums par specializētā tūristu transportlī-
dzekļa maršruta apstiprināšanu stājas spēkā dienā, 
kad ir izpildīts turpmāk minētais nosacījums, ko aplie-

cina Kuldīgas novada Domes Transporta komisija uz 
lēmuma: pakalpojuma sniedzējs ir iesniedzis Kuldīgas 
novada Domes Transporta komisijai spēkā esoša 
apdrošināšanas līguma kopiju (uzrādot oriģinālu) par 
specializētā tūristu transportlīdzekļa īpašnieka civiltie-
siskās atbildības obligāto apdrošināšanu.

11. Kuldīgas novada Domes Transporta komisija 
lēmumu par specializētā tūristu transportlīdzekļa marš-
ruta apstiprināšanu var atcelt, ja:

11.1. specializētais tūristu transportlīdzeklis nav 
aprīkots atbilstoši noteiktajām prasībām;

11.2. attiecībā uz specializēto tūristu transportlī-
dzekli nav veikta transportlīdzekļa īpašnieka civiltie-
siskās atbildības obligātā apdrošināšana;

11.3. pakalpojuma sniedzējs pārkāpj šo saistošo 
noteikumu 11.1., un 11.2., punktu;

11.4. tiek apdraudēta pasažieru vai citu personu 
dzīvība vai veselība;

11.5. specializētā tūristu transportlīdzekļa vadītājam 
nav Ceļu satiksmes likumā noteiktajām prasībām atbil-
stošas vadītāja apliecības kategorijas, kas dod tiesības 
vadīt specializēto tūristu transportlīdzekli.

12. Kuldīgas novada Domes Transporta komisija 
lēmumu par specializētā tūristu transportlīdzekļa marš-
ruta apstiprināšanu atceļ, ja:

12.1. pakalpojuma sniedzējs iesniedz Kuldīgas 
novada Domes Transporta komisijā iesniegumu par 
atteikšanos no maršruta;

12.2. pakalpojuma sniedzējs zaudē īpašuma vai tu-
rējuma tiesības uz specializēto tūristu transportlīdzekli.

13. Ja specializētā tūristu transportlīdzekļa izman-
tošanas laikā pakalpojuma sniedzējs saņem jaunu 
sauszemes transportlīdzekļu tehniskā eksperta atzinu-
mu par specializētā tūristu transportlīdzekļa tehniskā 
stāvokļa atbilstību drošai pasažieru pārvadāšanai 
vai tiek noslēgts jauns apdrošināšanas līgums par 
specializētā tūristu transportlīdzekļa īpašnieka civiltie-

siskās atbildības obligāto apdrošināšanu, pakalpojuma 
sniedzējs 10 dienu laikā iesniedz Kuldīgas novada 
Domes Transporta komisijā šo dokumentu kopijas 
(uzrādot oriģinālus).

14. Specializētajā tūristu transportlīdzeklī pasažie-
riem redzamā vietā jābūt izvietotai maršruta shēmai, 
informācijai par pakalpojuma maksu, kā arī lietošanas 
drošības noteikumiem latviešu valodā un vismaz divās 
svešvalodās.

15. Specializētā tūristu transportlīdzekļa vadītājs 
nedrīkst pārsniegt lēmumā par maršruta apstiprināšanu 
noteikto braukšanas ātrumu, un viņam ir pienākums 
ievērot transportlīdzekļa ietilpības normas.

16. Specializētajam tūristu transportlīdzeklim, kura 
pieļaujamais braukšanas ātrums saskaņā ar lēmumu 
par maršruta apstiprināšanu nepārsniedz 30 km/h, jā-
būt aprīkotam atbilstoši attiecīgo jomu reglamentējošo 
normatīvo aktu nosacījumiem.

17. Pakalpojuma sniedzējs un specializētā tūristu 
transportlīdzekļa vadītājs ir atbildīgi par pasažieru 
drošību, un, ja ar specializēto tūristu transportlīdzekli 
tiek pārvadātas bērnu grupas, transportlīdzeklim jābūt 
aprīkotam atbilstoši attiecīgo jomu reglamentējošo 
normatīvo aktu nosacījumiem.

18. Ja sakarā ar publiskiem pasākumiem, valsts 
amatpersonu vizītēm vai citu iemeslu dēļ uz noteiktu 
laiku tiek slēgta vai ierobežota satiksme kādā no marš-
ruta posmiem, specializētais tūristu transportlīdzeklis 
šajā laikā ir tiesīgs braukt tikai tajā maršruta daļā, kurā 
satiksme ir atļauta.

19. Kuldīgas novada Domes Transporta komisijas 
un Kuldīgas novada Domes Licencēšanas komi-
sijas administratīvos aktus vai faktisko rīcību var 
apstrīdēt Kuldīgas novada Domē. Kuldīgas novada 
Domes lēmumu par apstrīdēto administratīvo aktu 
var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā likumā 
noteiktajā kārtībā.

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības pamatojums

2009. gada 18. martā stājās spēkā “Grozījumi Ceļu satiksmes likumā”, saskaņā ar kuriem likums tika papildināts ar jaunu terminu – “specializētais tūristu transportlīdzeklis”, kā arī 
tajā tika iestrādātas jaunas tiesību normas, kas regulē ar specializēto tūristu transportlīdzekļu izmantošanu saistītos jautājumus. Ņemot vērā Ceļu satiksmes likuma 9. panta trešajā 
daļā, 10. panta pirmās daļas 1. punktā doto deleģējumu, pašvaldībai ir nepieciešams izdot saistošos noteikumus, un ir izstrādāti saistošie noteikumi “Par specializētajiem tūristu 
transportlīdzekļiem Kuldīgas novadā”

2. Īss projekta satura izklāsts Saistošie noteikumi “Par specializētajiem tūristu transportlīdzekļiem Kuldīgas novadā” nosaka, ka Kuldīgas novada administratīvajā teritorijā izmantojamos specializētos tūristu 
transportlīdzekļus reģistrē un to kustības maršrutus apstiprina attiecīgi Kuldīgas novada Domes Licencēšanas komisija un Kuldīgas novada Domes Transporta komisija. Saistošie 
noteikumi nosaka specializēto tūristu transportlīdzekļu izmantošanas nosacījumus, kā arī reglamentē kārtību, kā kontrolē   transportlīdzekļus.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Saistošo noteikumu pieņemšana nepalielinās pašvaldības budžeta izdevumus
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības 
vidi pašvaldības teritorijā Saistošie noteikumi izstrādāti, lai sekmētu uzņēmējdarbību un tūristu piesaisti Kuldīgas novadā 

5. Informācija par administratīvajām procedūrām Saistošie noteikumi paredz administratīvās procedūras, kas nepieciešamas lēmumu pieņemšanai par specializēto tūristu transportlīdzekļu reģistrēšanu un specializēto tūristu 
transportlīdzekļu maršrutu apstiprināšanu, kā arī minēto lēmumu atcelšanu, lēmumu izpildes kontroli

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Nav notikušas

Saistošie noteikumi Nr. 2016/7 „Par specializētajiem tūristu transportlīdzekļiem 
Kuldīgas novadā” (precizētā redakcijā, kas apstiprināta ar Kuldīgas novada Domes 

30.06.2016. sēdes lēmumu (prot. Nr.7, p. 34))

Paskaidrojuma raksts

Kuldīgas Centra vidusskolas ģeogrāfijas 
un dabaszinību skolotāja un metodiskās 
apvienības vadītāja Iveta eglīte jūlija vidū 
Luzā, Portugālē, apmeklēja erasmus+ kur-
sus par klimata izmaiņām, vides ilgtspējīgu 
attīstību un skolēnu izglītošanu.

I. Eglīte pastāstīja: “Pēc rudenīgi vēsās 
vasaras, nokļūstot pašos Portugāles dienvidos, 
kur vidējā gaisa temperatūra dienā ir +30, kļūst 
skaidrs, ka pārtuksnešošanās problēma un 
saldūdens resursu trūkums šajā reģionā ir ļoti 
aktuāla problēma. Tāpēc vairākas kursu die-
nas tika veltītas tam, lai teorētiski izzinātu šīs 
problēmas un praktiski, gan āra nodarbībās, gan 
apmeklējot zemnieku saimniecības, uzzinātu, kā 
mazināt šos riskus.” Viesojoties saimniecībās, 
gūta informācija, kā attīstīt videi draudzīgu 
saimniekošanas sistēmu, neizmantojot mine-
rālmēslus, nodrošinot notekūdeņu attīrīšanu un 
kompostējot atkritumus, ekonomējot saldūdeni. 
Visās saimniecībās izstrādātas īpašas program-
mas skolēnu izglītošanai mācību gadā.

Otra būtiskākā problēma, kuru min I. Eglīte, 
ir okeāna piesārņojums. “Viesojoties pašvaldībā, 
uzzinājām, ka pašvaldības izglītības speciālisti 
izstrādājuši īpašu programmu, kas paredz gan 
skolēnu izglītošanu mācību gada laikā, gan īpa-

šas vasaras nodarbības. Katru dienu skolēniem 
dažādās vecuma grupās ir iespēja bez maksas 
okeāna krastā piedalīties izglītojošās aktivitātēs, 
kur ar dažādu spēļu palīdzību iegūst zināšanas 
par atkritumu veidiem, to ietekmi uz vidi un 
īpaši – okeāna ekosistēmu. Ar spēļu palīdzību 
skolēni apgūst prasmi šķirot atkritumus, rūpēties 
par vidi, gūst zināšanas par Zilā karoga pludma-
les izveides un uzturēšanas noteikumiem. Par 
skolēnu izglītošanu maksā pašvaldība, piesaistot 
dažādus sponsorus un brīvprātīgos palīgus,” 
stāsta skolotāja.

Skolotāja guvusi atziņu, ka, ieguldot skolēnu 
izglītībā, audzinot attieksmi pret vidi gan ģime-
nē, gan pilsētā un valstī, nākotnē būs iespēja 
dzīvot sakārtotā vidē. “Katram jāsāk ar niecīgu 
apņemšanos – taupīt saldūdeni, vairāk staigāt 
kājām, šķirot atkritumus, lai visiem kopā Kuldī-
gu izdotos veidot par “zaļāko” Latvijas pilsētu!” 
aicināja I. Eglīte.

Dalību Kuldīgas novada pašvaldības Eras-
mus+ programmas īstenotajā projektā “Kuldī-
gas novada pašvaldības pedagogu metodisko 
apvienību vadītāju profesionālās kapacitātes 
paaugstināšana” līdzfinansē Eiropas Savienība.

SIGnETa LaPIŅa, 
sabiedrisko attiecību speciāliste

InaS ruDZuTaKaS foto

Vērtīgas atziņas un pieredze 
kursos Portugālē

ar spēles palīdzību tiek apgūtas zināšanas par no-
teikumiem, kuri jāievēro Zilā karoga pludmalē. Katrs 

spēlētājs meta kauliņu un, atbildot uz attiecīgo jautā-
jumu, varēja doties pa spēles laukumu uz priekšu, līdz 

nonāk galapunktā.
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2016. gada 11. augusts

Izdoti saskaņā ar likuma „Par kultūras pieminekļu 
aizsardzību” 24. panta otro daļu un likuma „Par paš-
valdībām” 43. panta trešo daļu.

Izdarīt Kuldīgas novada Domes saistošajos notei-
kumos Nr. 2014/1 “Par pašvaldības palīdzību valsts 
nozīmes kultūras pieminekļa “Kuldīgas pilsētas vēs-
turiskais centrs” teritorijā esošo būvju, kā arī Latvijas 
Valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā 
ietverto būvju restaurācijai un konservācijai Kuldīgas 

novadā” šādus grozījumus:
1. Izteikt 3.2. punktu šādā redakcijā:
“3.2. ēkas fasādei ir nepieciešama atjaunošana, priekš-

roku dodot vēsturiski un arhitektoniski vērtīgai apbūvei”.
2. Izteikt 3.3. punktu šādā redakcijā:
“3.3. dzīvojamo, publisko un palīgēku jumtu segu-

mam ir nepieciešama atjaunošana, priekšroku dodot 
vēsturiski arhitektoniski vērtīgai apbūvei”.

3. Izteikt 3.4. punktu šādā redakcijā: 

“3.4. dzīvojamo un publisko ēku nesošajām 
konstrukcijām un citām būvēm, ir nepieciešama at-
jaunošana, priekšroku dodot vēsturiski arhitektoniski 
vērtīgai apbūvei.”

4. Izteikt 8.4. punktu šādā redakcijā:
“8.4. būvvaldē un VKPAI apstiprinātu dokumentāciju 

(būvprojekts, apliecinājuma karte, fasādes apliecināju-
ma karte, paskaidrojuma raksts)”.

5. Papildināt noteikumus ar 12.1 punktu šādā 

redakcijā:
“12.1 Kopējais līdzfinansējums vienam objektam 

nedrīkst pārsniegt EUR 30000.”
6. Izteikt 26.2. punktu šādā redakcijā:
“26.2. restaurācijas un atjaunošanas izmaksas”.
7. Izteikt 26.3. punktu šādā redakcijā:
“26.3. būvdarbu autoruzraudzības, būvuzraudzī-

bas, arheoloģijas uzraudzības u. tml. pakalpojumu 
izmaksas”.

Saistošie noteikumi Nr. 2016/14 “Par grozījumiem Kuldīgas novada Domes saistošajos 
noteikumos Nr. 2014/1 ”Par pašvaldības palīdzību valsts nozīmes kultūras pieminekļa 

“Kuldīgas pilsētas vēsturiskais centrs” teritorijā esošo būvju, kā arī Latvijas Valsts 
aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā ietverto būvju restaurācijai un konservācijai 

Kuldīgas novadā””

31. jūlijā Kuldīgas novada 
pļavās, mežos un pilsētas ielās 
notika Latvijas lielāko kalnu 
riteņbraukšanas sacensību 
“SeB mTB maratons” seriāla 
5. posms.

“Toyota Hybrid” maratona dis-
tancē vīriešiem trijniekā iekļuva 
pārstāvji no visām trim spēcīgākajām 
komandām. Visātrāk 69 km distanci 
veica un otro uzvaru pēc kārtas iz-
cīnīja Matīss Preimanis (“Sportlife.
lv”), kas par gandrīz pusotru minūti 
apsteidza 2. un 3. vietu ieguvušos 
Andri Vosekalnu (“Rietumu-Delfin”) 
un Mārtiņu Blūmu (ZZK). Ceturtajā 
un piektajā vietā finišēja I.Prokofjevs 
un A.Pētersons, kurš distances pēdējos 
metros nosprintoja Dmitriju Sorokinu 
(“Rietumu-Delfin”). Ievērības cienīgu 
rezultātu M-18 vecuma grupā uzrādīja 
kuldīdznieks Ulvis Horens Korbergs, 

Ņemot par paraugu citu eiro-
pas valstu, īpaši Šveices piere-
dzi, pirms 95 gadiem Latvijas 
Satversmes sapulce 1921. gada 
18. februārī pieņēma likumu 
“Par civilstāvokļa aktu reģistrā-
ciju”. 

Likums noteica, ka civilstāvokļa 
aktu reģistrāciju valstī pārzinās 
“laicīgas iestādes”, kuras nosauca 
par dzimtsarakstu nodaļām. Likumā 
bija noteikts, ka tādas jāizveido kat-
ras pilsētas vai pagasta pašvaldībā. 
Vienlaikus arī garīdznieki saglabāja 
tiesības laulāt, kristīt bērnus un 
reģistrēt mirušos, par to paziņojot 
laicīgajām iestādēm.

Dzimtsarakstu nodaļu izveide 
Latvijā ilga 15 gadus. Kuldīga bija 
viena no pirmajām, jo jau 1921. gada 
6. oktobrī tikko nodibinātajā valsts 
iestādē – Kuldīgas pilsētas Dzimt-
sarakstu nodaļā tika izdarīts pirmais 
ieraksts – sastādīts dzimšanas re-
ģistrs par Valdemāra Ērika Lapiņa 
dzimšanu 1921. gada 29. augustā. 
Ja tolaik reģistrus aizpildīja ar 
roku, rakstot ar tintes pildspalvu, 
tad šodien būtiskākos notikumus 
cilvēka mūžā – dzimšanu, laulības 
noslēgšanu un aiziešanu no šīs pa-
saules – reģistrē datorā.

Kuldīgas novada Dzimtsaraks-
tu nodaļas vadītāja Ilona Ķestere 
stāsta, ka nodaļas darbiniecēm nav 
ziņu par to, kur tieši Kuldīgā tālajā 

1921. gadā atradusies Dzimtsaraks-
tu nodaļa. Pašreizējie zelta kāzu 
svinētāji stāsta, ka pirms 50 gadiem 
laulāti Liepājas ielā 14. 1968. gada 
31. decembrī Kuldīgā svinīgi atklāj 
Kuldīgas rajona izpildkomitejas īpa-
ši Dzimtsarakstu birojam veidotās 
telpas, tostarp laulību zāli. Tolaik 
Dzimtsarakstu biroja pārzine bija 
Rita Pētersone. Dzimtsarakstu no-
daļas darbojās arī pagastos.

Pēc Latvijas neatkarības atjau-
nošanas izveido Kuldīgas pilsē-
tas Dzimtsarakstu nodaļu, kopš 
1994. gada tā darbojas Kuldīgas 
jaunajā rātsnamā, un laulības notiek 
rātsnama lielajā zālē, kas pēc ēkas 
atjaunošanas 2010. gadā ir atguvusi 
agrāko spozmi. Gan senatnīgā Kul-
dīga, gan skaistā zāle, kurā notiek 
laulību ceremonija, piesaista laulā-
ties gribētājus arī no citām pilsētām.

Kopš 2013. gada nodaļa piedāvā 
iespēju laulāties arī ārpus rātsnama 
telpām, ja pāris tā vēlas. Tiesa, laulī-
bu vietai jābūt piemērotai, jānodroši-
na laulības reģistrācijai piemēroti un 
atbilstoši apstākļi, piemēram, jābūt 
galdiņam, uz kura novietot doku-
mentus, zīmogu, karodziņu, jāparedz 
tas, ka lietus laikā ceremonija nevar 
notikt zem klajas debess.

Kuldīgas novadā ir vairākas tra-
dīcijas, kuru nodrošināšanā iesaistīta 
Dzimtsarakstu nodaļa. Kopš 2004. 
gada reizi divos mēnešos rātsnama 
zālē uz sudraba karotīšu pasniegša-

Lielākais kalnu riteņbraukšanas 
SeB mTB seriāls Kuldīgā 

Finišā kuldīdznieks Dzintars ausmanis, kurš 44,8 km garajā tautas distancē 
izcīnīja augsto 5. vietu.

iegūstot 2. vietu (kopvērtējumā starp 
160 dalībniekiem – 29. vieta). 6. vietā 
M-18 grupā – kuldīdznieks Mārcis 

Kalniņš (66. vieta kopvērtējumā), 
bet 7. vietā – Arno Ķikurs (70. vieta 
kopvērtējumā). 

“Toyota Hybrid” distancē sievie-
šu sacensībās otro posmu pēc kārtas 
pārliecinoši ātrākā bija Katrīna 
Jaunslaviete (“Ebike Machine”), 
aiz sevis atstājot Madaru Fūrmani 
(“Belo Cycling Project/Skanste”) 
un Ingrīdu Šmiti (“Sportlife.lv”). 
Traumas dēļ nestartēja Lelde Arda-
va (“Rietumu-Delfin”), kurai tādēļ 
nācās kopvērtējuma līderes godu 
atdot Ingrīdai Šmitei.

 “Virši-A” tautas distancē (44,8 
km) ātrākie bija “Sportlife.lv” brau-
cēji Reinis Markss un Jānis Bērziņš, 
viņi finiša līniju šķērsoja kopā, bet 
uzvaru piešķīra Marksam, kurš ir 
arī līderis kopvērtējumā. Sievietēm 
šajā distancē ātrākā kārtējo reizi bija 
Lāsma Ozola (“Patria-Bottecchia”), 
tā nodrošinot sev šā gada čempiones 
titulu “Virši-A” distancē. Kuldīdz-
nieks Dzintars Ausmanis šajā posmā 
ieguva augsto 5. vietu.

Vēl sacensībās piedalījās un 
vietas ieguva:

“Virši-A” distancē: Jānis Tei-
višs – 27. vietā (TM grupā 22. vieta), 
Oļegs Meļehs – 135. vietā (TM 
grupā 76. vieta), Jānis Miņins – 
273. vietā (TM-35 grupā 56. vieta), 
Juris Ullas – 391. vietā (TM-40 gru-
pā 46. vieta). Starp sievietēm – Gu-
nai Bierandei-Bierenai – 704. vieta 
(TW grupā 5. vieta).

“Mamma daba”  d is tancē , 
M-14 grupā – Gundars Treilons – 
12. vietā, Gusts Lapiņš – 13. vietā, 
Toms Matīss Riekstiņš – 24. vietā, 
Lauris Ābele – 32. vietā, Kaspars 
Iljāns – 33. vietā, Toms Vazdiķis – 
39. vietā.

SIGnETa LaPIŅa, 
sabiedrisko attiecību speciāliste

ZIGISmunDa ZāLmaŅa foto

Civilstāvokļa aktu reģistrācijai Latvijā – 95

Latvijas Dzimtsarakstu nodaļas 95. gadadienā Valsts prezidents raimonds Vējonis godināja dzimtsarakstu nodaļu pārstā-
ves, Triju Zvaigžņu ordeņa un atzinības krusta kavalieres, kas ieguvušas augstākos valsts apbalvojumus. Otrā no kreisās – 

Kuldīgas novada pašvaldības Dzimtsarakstu nodaļas vadītājas vietniece Vija rožkalna.

nu pulcējas iepriekšējos mēnešos 
piedzimušie mazuļi un viņu vecāki. 
Bet reizi gadā kultūras centrā notiek 
nodaļas organizētā ģimeņu balle. 
Ģimeņu balle Kuldīgā ir sena tra-
dīcija – jau kopš pagājušā gadsimta 
septiņdesmitajiem gadiem. Deviņ-
desmitajos gados pasākumi apsīkuši, 
bet pēc tam tradīcija atjaunojusies. 

Ģimeņu ballēs godina tās ģimenes, 
kas atzīmē kādu īpašu kāzu jubileju.

Īpaša ir arī zelta un dimanta kāzu 
jubilāru viesošanās Domē – pāri, 
kuri svin 50, 55, 60 vai 65 gadu 
kāzu jubileju, no pašvaldības savas 
ģimenes īpašajos svētkos saņem 
ziedus un dāvanu. Arī citi pāri, kuri 
svin šādas nozīmīgas kāzu jubilejas, 

aicināti par to informēt Kuldīgas 
novada pašvaldības Dzimtsarakstu 
nodaļu, lai saņemtu apsveikumu.

KrISTĪnE DuĻBInSKa,
 mārketinga un sabiedrisko attiecī-

bu nodaļas vadītāja
Publicitātes foto



C mYK
Kuldīgas novada Domes informatīvais izdevums „Kuldīgas Novada Vēstis”. Izdevējs – Kuldīgas novada Dome, Baznīcas ielā 1, Kuldīgā, Kuldīgas novadā, LV-3301. Atbildīgā par izdevumu – 
sabiedrisko attiecību speciāliste Signeta Lapiņa, tālr. 63350100. Iespiests SIA „Poligrāfijas grupa Mūkusala”, Mūkusalas iela 15a, Rīga, LV-1004. Tirāža – 10 077. Reģistrācijas apliecība Nr. 000702841.

mūSu LaIKS

KuLDĪGaS KuLTūraS CEnTrā 

PaSāKumI PaGaSTOS

2016. gada 11. augusts

SPOrTa PaSāKumI auGuSTā

BrĪVDaBaS KInOTEāTrIS “GOLDInGEn KnIGhT CInEma”

KaPu SVĒTKI

No 25. jūlija līdz 25. augustam 
KINo NeTIeK DemoNSTrĒTS!

Šobrīd Kuldīgā, gluži tāpat kā 
citviet Latvijā un pasaulē, notiek 
dzīves svinēšanas maratons, kuru 
saucam par vasaru. Un vispār, vasara 
vai ne vasara, bet kādā sarunā ar 
draugiem kārtējo reizi nonācām pie 
atziņas, ka dzīvot Latvijā ir dievīgi 
un būt tuvās attiecībās ar šarmanto 
Kuldīgu – gandrīz vai privilēģija.

Tādēļ ar atbildību un prieku 
gribas pielikt roku šīs pilsētas lab-
klājībai un izaugsmei, kā to dara 
katrs no mums.

Viens no lielākajiem uzdevu-
miem, kura īstenošanā turpina 
darboties Mākslinieku rezidence, ir 
Mākslas un radošā klastera izveide 
vecās slimnīcas ķirurģijas korpusa 
ēkā, cerams, ar Latvijas Mākslas 
akadēmijas (LMA) pastāvīgu filiāli 
un bakalaura vai studiju programmu. 
Klastera izveide iecerēta kā viens no 
Latvijas simtgades svinību program-
mas notikumiem 2018. gadā. Tieši 
šovasar notika vairāki nozīmīgi pa-
vērsieni par labu klastera attīstībai. 

Maijā Kuldīga kļuva par vienu 
valsts nozīmes pieminekli bagātāka – 
vecās slimnīcas apbūves ansamblis 
ieguva Valsts nozīmes vēstures pie-
minekļa statusu, pieminot šeit 19. gs. 
beigās izveidoto, toreiz saimnieciski 
nozīmīgo Adatu fabriku. Zaigas 
Gailes birojs, kurš izstrādā klastera 
arhitektonisko risinājumu, šovasar 
pašvaldības izvērtēšanai iesniedza 
vairākus variantus, kā risināt ēkas 
pārdzimšanu jaunajā funkcijā. Sa-
vukārt kopā ar Kuldīgas Attīstības 
aģentūras kolēģiem šovasar īsti 
nesanāk nodoties laiskiem atvaļinā-
jumiem – tieši līdz 1. septembrim 
jāsagatavo projekta pieteikums, lai no 
Eiropas fondu līdzekļiem mēģinātu 
piesaistīt finansējumu klastera ēkas 
būvniecībai, kuru iecerēts paveikt 
2017.–2018. gadā. 

Un paralēli šim gadsimta projek-
tam notiek virkne mākslas norišu, 
kuru īstenošana lielā mērā saistāma 
tieši ar LMA klātbūtnes nostiprinā-
šanu Kuldīgā.

Radošais vasaras simpozijs ar iz-
ciliem lektoriem piesaistīja audiences 
uzmanību pat no pašas Rīgas (sme-
jos). Lektoru vidū bija arī pasaulē 
vienas no dārgākajām mākslas ko-
lekcijām –  “Deutsche Bank” kurators 
un konsultants Alisters Hikss no Liel-
britānijas. Tāda pati “zvaigzne” nupat 
piedalījās dizaina radošajā darbnīcā. 
Pasaulslavenā nīderlandiešu zīmola 
“MOOOI” dizainers Arihiro Mija-
ke no Japānas kopā ar dizaineriem 
Mareku Birznieku un Ilzi Kundziņu 
piekrita vadīt meistarklasi gaismas 
dizaina darbnīcai, eksperimentējot ar 
LED tehnoloģijām. Paldies Kuldīgas 
Tehnoloģiju un tūrisma tehnikumam! 
Apskatiet 17 jaunradītus gaismekļus 
Pils ielā 2 vēl līdz 21. augustam. 
Savukārt dzelteno kaķi no “Lielze-
mes muzeja” mākslas projekta, kurš 
mēnesi sēdēja blakus bibliotēkai, 
tagad varat skatīt Liepājas “Lielajā 
Dzintarā”. 

Virkne mākslas 
pasākumu

ILZE SuPE, Kuldīgas mākslinieku 
rezidences vadītāja

Aicina uz tamborēšanas plenēru
rokdarbu kopa “Čaupe” 
aicina piedalīties tamborēšanas 
plenērā, kas notiks 14. augustā 
Kuldīgas novada muzejā.

No 11.00 tiks piedāvātas meis-
tarklases: tamborētais enterlaks un 
interesants raksts “turpu šurpu” teh-
nikā kopā ar Baibu Pilāni; divkrāsu 
(krāsainais) tamborējums kopā ar 
Inu Valteri; tamborēšana ar pērlītēm 
kopā ar Anitru Saulīti; rotaļlietu 
tamborēšana kopā ar Agnesi Salmu.

Dalības maksa –  10 EUR. Līdzi 

jāņem: dažādu izmēru tamboradatas, 
dažādu krāsu nelieli dzijas kamoli-
ņi, kokvilnas tamborējamais diegs, 
pērļu veramā adatiņa, spolīšu diegs.

Šoreiz īpaša pusdienošana nav ie-
plānota, tādēļ lūgums katrai tambo-
rētājai paņemt līdzi nelielu pusdienu 
groziņu (vienai personai). 

Lūdzam pieteikties līdz 12. augus-
tam pa tālruni 26243212 (Jolantai).

KrISTa janSOnE,
 Kuldīgas novada muzeja mārketinga 

un izglītības nodaļas vadītāja

ĒDOLĒ
20. augustā 10.00 skolas sporta lauku-

mā – Ēdoles pagasta sporta diena. Aicinām 
pieteikties arī viesus.

26.–27. augustā pasākumi vasarai 
aizejot:

26. augustā 20.00 – orientēšanās sa-
censības “Ēd – ol’? Skrien – ol’?”.

27. augustā 10.00 no kultūras nama – 
velobrauciens “Ēdoles pedālis – 2016”, 
brauciena kopgarums 20 km pa Ēdoles 
pagasta teritoriju. Pieteikties pa telefonu 
29619084.

27. augustā 19.00 Turlavas amatieru 
teātris, Ritas Missūnes komēdija – farss 
“Šauj mani nost!”.

ĪVanDĒ
Augustā Īvandes bibliotēkā – Kārļa 

Dazarta gleznu izstāde.
KaBILĒ
Visu vasaru bibliotēkā – Kabiles pamat-

skolas mākslas pulciņa dalībnieku zīmējumi 
“Taurenis – skaistākais vasaras zieds”.

26. augustā 20.00 saieta namā “Sen-
cis” – Šķēdes Dailas teātra viesizrāde – F. 
Arnolda, E. Baha komēdija “Traks numurs”. 
Ieeja – 1,50 EUR, skolēniem – 1 EUR.

27. augustā – atklātās sporta spēles. 
Svētku atklāšana 10.00 skolas stadionā. 
Pieteikšanās un sīkāka informācija pie 
Z.Blinda (25617954). 

Pēc sporta spēlēm 22.00–3.00 Kabiles 

parka estrādē – zaļumballe. Spēlēs Gints 
& Ojārs. Ieeja – 4 EUR.

KurmāLĒ
20. augustā 13.00 Vilgāles sporta sta-

dionā – ielu vingrotāji no Ventspils veselības 
sporta kluba demonstrēs ielu vingrojumus. 
Aicināti visi, kuri vēlas veicināt veselīgu 
dzīvesveidu.

LaIDOS
20. augustā Laidu pagasta nūjotāju 

brauciens uz Ventspils nūjošanas pasāku-
mu. Pieteikšanās līdz 15. augustam, tālr. 
29925202.

PaDurĒ
Līdz 31. augustam Padures pagasta 

bibliotēkā – ceļojošā Latvijas–Lietuvas 
kopprojekta fotoizstāde “Ezeri nākotnei”.

rEnDā
Līdz 31. augustam bibliotēkā Jolantas 

Alkšares krustdūrienu tehnikā darināto 
darbu izstāde.

17. augustā – pensionāru ekskursija uz 
Rendu, degustēsim Hercoga Jēkaba vīnu, 
baudīsim gardu lašu zupu “Zāgkalnos” un 
apskatīsim Usmas baznīcu. Pieteikties līdz 
15. augustam (tālr. 26354396).

19. un 20. augustā 
rEnDaS PaGaSTa SVĒTKI.

19. augustā:
21.00 Rendas baznīcā – Latvijas 

evaņģēliski luteriskās baznīcas jauniešu 
centra gospeļkora koncerts “Ticība. Cerība. 

Mīlestība”. Ieeja – bez maksas.
22.00 estrādē – svētku atklāšana un 

uguns šovs dzīvas uguns un mūzikas 
savienojumā.

22.30 – ģimeņu un draugu nakts orien-
tēšanās pasākums “No tumsas nebaidies, 
nāc ārā draiskoties”. Reģistrēšanās no 
22.20 kultūras namā.

20. augustā:
12.00 pie baznīcas pļaviņā – loka 

šaušana.
Estrādē – “Skaistuma pasaule”, seju 

apgleznošana, keramikas darbnīca.
15.00 estrādē – Dailes teātra dziedošo 

aktieru ansambļa “Ilga” koncerts. Piedalās: 
Lauris Subatnieks, Gundars Silakaktiņš un 
Aldis Siliņš. Ieeja – bez maksas.

17.00 estrādē – Snēpeles amatierteātra 
izrāde “Jaunsaimnieka līgavas”. Ieeja – bez 
maksas.

21.00 “Rendas trellis un Pastalnieki”, 
nakts orientēšanās sacensības specbal-
vas. Ieeja – bez maksas. Pēc koncerta – 
zaļumballe kopā ar grupu “Tālbraucēji”.  
Ieeja – 3 EUR. Sīkāka informācija pa tālruni 
26181470.

rumBā
24. augustā Rumbas pagasta sporta 

diena: 11.00 Mežvaldē, 14.00 Novadniekos, 
17.00 Ventas ciemā.

27. augustā 15.00 Rumbas pagasta 

pārvaldes nama zālē – minigolfs.
31. augustā – pagasta pirmklasnieku 

sveikšana.
SnĒPELĒ
Līdz 31. augustam bibliotēkā – Mudītes 

Martinovas un Katrīnas Annas Martinovas 
gleznu izstāde.

13. augustā 20.00 brīvdabas estrādē – 
Raņķu amatierteātra izrāde – M.Horna 
“Bābu mednieki”. Ieeja brīva.

Pēc izrādes 21.30 – zaļumballe kopā ar 
grupu “Ēna”. Ieeja 1,50 EUR.

17. augustā 9.00 – pagasta pensionāru 
ekskursija. Ekskursijas maršruts – Herco-
ga Jēkaba vīna darītava Rendā, Ernesta 
Bušera z/s “Zāgkalni” un Usmas baznīca. 
Ekskursijā dosimies kopā ar Pelču pagasta 
senioriem.

TurLaVā
Līdz 22. augustam – bibliotēka slēgta.
VārmĒ
Līdz 26. augustam bibliotēkā – izstāde 

“Mārtiņš Freimanis amatieru fotoredzē-
jumā”.

20. augustā 22.00 brīvdabas estrādē 
“Liepu birzs” – zaļumballe, spēlēs grupa 
“Baltie lāči ”. Ieeja – 5 EUR.

27. augustā 22.00 brīvdabas estrādē 
“Liepu birzs” – zaļumballe, spēlēs grupa 
“Roja ”. Ieeja – 5 EUR.

Igauņu mākslinieces izstāde “Trešais vējš“
12. augustā 
17.00 Kuldīgas 
novada muzejā 
tiks atklāta Lat-
vijā dzīvojošās 
igauņu māks-
linieces Agnes 
Liping izstāde 
“Trešais vējš“.

Agnes Liping ir 
jauna un talantīga 
gleznotāja, kura 
ir  cieši saistīta ar 
Kurzemi – tuvu 
dabai, jūrai, vē-
jam, šķiet, radījis 
mākslinieces īpa-
šo, izjusto vizuālo 
valodu un jūtīgo 
pasaules uztveri.

Agnes ir stu-
dējusi glezniecību 
Tartu, kā arī darbojusies apmaiņas projektos Portugālē un Latvijas Mākslas 
akadēmijā. Pēc maģistra grāda iegūšanas izvēlējusies dzīvot un strādāt 
Latvijā.

Kuldīgā gleznotāja ir iekārtojusi darbnīcu, kurā aktīvi strādā pie savām 
gleznām. Tām spilgti violeti krāsu toņi ir tik intensīvi, ka paši kļūst par gais-
mas avotu jaunai poēzijai vai skatītāju lirisko pārdomu plūdumam. Vizuāla 
noslēpumainība, abstrahēts fons – dabas motīvi un pats galvenais – centrālais 
tēls – meitene. Šīs gleznieciskās krāsu, gaismu un lirisko noskaņu spēles 
apliecina mākslinieces krāsu profesionālo uztveri, kā arī viņas estētikas 
izjūtu cilvēka iekšējā telpā.

Māksliniece rīkojusi personālizstādes kopš 2013. gada – Igaunijā, Latvijā 
un Portugālē, kā arī guvusi Margaretas Kevendi stipendiju no mākslinieku 
savienības Toronto.

Izstāde muzejā skatāma līdz 11. septembrim.
ZanE mErTEna, Kuldīgas novada muzeja speciāliste darbā ar sabiedrību

Publicitātes foto

Kuldīgas brīvdabas kino “Goldingen Knight 
Cinema” sezona tuvojas beigām, taču augustā 
kuldīdzniekus un pilsētas viesus gaida aizraujoša 
programma – vairākas Latvijas filmas, ISSP (Inter-
national Summer School of Photography) darbu 
prezentācijas, filmas, kas balstītas uz patiesiem 
notikumiem, un sezonas noslēguma animācijas 
filma, kas priecēs gan mazos, gan lielos – “Mazais 
princis”.
12. augustā 22.00 – “Simtgadnieks, kas izkāpa 
pa logu un pazuda”, rež. F. Herngren, 2013
13. augustā 22.00 – ISSP darbu prezentācija
19. augustā 22.00 – “ūdensbumba resnajam runcim”, rež. V. Brasla, 2004
20. augustā 22.00 – “Bridženda”, rež. J. Ronde, 2015
26. augustā 21.30 – “mācība”, rež. K. Grozeva, P. Valchanov, 2014
27. augustā 21.30 – “mazais princis”, rež. M. Osborne, 2015

Sekot jaunumiem, filmu aprakstiem, kā arī apskatīt filmu treilerus 
var Kuldīgas muzeja mājaslapas sadaļā “Goldingen Knight Cinema”. 

Seansus rīko Kuldīgas novada muzejs, atbalsta Kuldīgas novada Dome.
“GOLDInGEn KnIGhT CInEma” – LaBS KInO, BrĪVā DaBā un Par BrĪVu!

13.VIII  11. Kuldīgas pusmaratons; starts un finišs Pilsētas estrādē, Kuldīga
16.VIII 19.00 Kuldīgas novada atklātais čempionāts futbolā; 
  A.Grundmaņa stadions, Īsā iela 4, Kuldīga
17.VIII 17.30 28. skriešanas seriāla “Kuldīgas apļi-2016” 6. kārta; Krauļu priedes, Kuldīga
18.VIII 19.00 Kuldīgas novada atklātais čempionāts futbolā; 
  A.Grundmaņa stadions, Īsā iela 4, Kuldīga
20.VII 9.00 Kuldīgas kausa izcīņa florbolā; KNSS halle, Piltenes iela 25, Kuldīga
24.VIII 18.00 Velosacensības bērniem, 3. kārta; Pilsētas estrāde, Kuldīga
25.VIII 19.00 Kuldīgas novada atklātais čempionāts futbolā; 
  A.Grundmaņa stadions, Īsā iela 4, Kuldīga
28.VIII 16.00 2. līgas čempionāts futbolā: FC “Nikers”–Talsi/FK “Laidze”; 
  A.Grundmaņa stadions, Īsā iela 4, Kuldīga

Kapu svētki pilsētā
14. augustā
14.00 – Annas kapos.

Kapu svētki pagastos
ĒDOLĒ
13. augustā
14.00 – Lieģu kapos.
14. augustā:
10.00 – Lūšu kapos,
11.00 – Kaušu kapos,
12.00 – Vingru kapos,
13.00 – Ķesteru kapos,
14.00 – Almāles kapos,
15.00 – Postmuižas kapos.
GuDEnIEKOS
20. augustā
13.00 – Adzes kapsētā,
14.00 – Baltkalna kapsētā.
ĪVanDĒ
27. augustā:

10.00 – Zvinguļu kapos,
11.00 – Apuzes kapos,
12.00 – Balgāļu kapos,
13.00 – Todaižu kapos,
14.00 – Kunču kapos,
15.00 – Ķaupu kapos,
16.00 – Deksnes kapos.
KurmāLĒ
3. septembrī
11.00 – Vilgāles kapsētā;
11.30 – Viļenieku kapsētā;
12.00 – Pūķu kapsētā;
12.30 – Ēmu kapsētā;
13.00 – Pūcu kapsētā;
14.00 – Paulīnes kapsētā;
14.30 – Siliņu kapsētā;
15.00 – Kurmāles kapsētā;
15.30 – Segļu kapsētā.
LaIDOS
28. augustā:
15.00 – Ārzes kapos,

16.00 – Laidu kapos.
PaDurĒ
20. augustā:
15.00 – Nabes kapsētā,
16.00 – Beltes kapsētā,
17.00 – Padures kapsētā.
PELČOS
13. augustā:
10.00 – Pelču centra kapos,
11.00 – Giņu kapos,
12.00 – Rimzātu kapos,
13.00 – Bišavu kapos.
VārmĒ
13. augustā:
12.00 – Kūlu kapos,
13.00 – Dreimaņu kapos,
14.00 – Spāru kapos.
4. septembrī:
10.00 – Alekša kapos,
11.00 – Busku kapos.

mākslinieces agnes Liping glezna 
“Es kļuvu viens ar zvaigznēm”.

Sestdien, 20. augustā, 20.00 estrādē – izrāde “muļķe sirds”. Biļetes iepriekšpārdošanā  
“Biļešu paradīzes” kasēs un internetā – www.bilesuparadize.lv, bet izrādes dienā – estrādē 
pie ieejas. Biļešu cena: 6 – 10 EUR.


