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Programma 
“Dzīres Kuldīgā” 
> 6.–7. lpp.

Inga BērzIņa, Kuldīgas novada 
Domes priekšsēdētāja

Ielu ērģeles no Hāgas 
Senos laikos mehāniskas ierīces mūzikas atskaņošanai uzskatīja 
par brīnumu un bieži pirka, maksājot zeltā. Šodien brīnums ir, ja 
kāda no tām vēl saglabājusies un darbojas, pārsteidzot ar mākslas 
darba cienīgu izskatu un neatkārtojamu skanējumu.

Uz “Dzīrēm Kuldīgā” šādu retro tehnikas brīnumu atgādājis 
kapteinis, skatītāju iecienītā pirātu kora “De Stormvogels” vadī-
tājs Hanss Gronendāls, kuram izdevies pierunāt ērģeļu īpašnieku 
Peteru Dekkeru doties tik tālā ceļā.

Nīderlande gan nav ielu ērģeļu dzimtene, bet holandiešu jūras 
braucēji, atvedot šos smalkmehānikas meistardarbus, iejūsmināja 
savus tautiešus tiktāl, ka tie ērģeles sāka būvēt paši, sacenšoties 
gan izskata krāšņumā, gan repertuāra daudzveidībā.

Joprojām pārsteidz seno meistaru izdoma, sarežģītā mehānisma 
stabulēm un pat bungām liekot skanēt pēc īpašas “dziesmu grā-
matas” – no caurumotām kartona loksnēm veidotas lentes, kuru 
krājums šo ērģeļu saimniekam neesot izspēlējams pat nedēļā!

Nepalaidiet garām! Kaut ko tādu Kuldīgā redzēsim un dzir-
dēsim pirmoreiz!

Publicitātes foto

“Dzīres” pārsteigs ar īpašiem viesiem

“Transe Express”
“Kuldīgas Dzīrēs” atklāšanas parādē 14. jūlijā 22.20 redzēsim izrādi “Milzu 

lelles un bundzinieki”.
Piecmetrīgas operu dīvas kuplos krinolīnos, kuras apbur ar kristāldzidru 

balsu melodijām koku lapotņu augstumā, mazu, enerģisku un vareni atraktīvu 
alvas zaldātiņu bundzinieku pulks, kura metāla bungu ritmiskā duna sauc 
līdzi un vieno sirdis kopīgā svētku ritmā, veidos neaizmirstamu piedzīvojumu 
Kuldīgas ielās.

Grupa uzstājusies jau vairāk nekā 80 valstīs piecos kontinentos, piedalī-
jusies pasaules mēroga pasākumos –  Albērvilas un Londonas olimpiskajās 
spēlēs, Sidnejas festivālā, pasaules slēpošanas čempionāta atklāšanā un citur.

Franču grupa “Transe Express” dibināta 1982. gadā, un tās dalībnieki 
sevi sauc par franču ielu teātra pionieriem. Viņu krāšņās un neatkārtojamās 
izrādes spēj pārsteigt, ieinteresēt un iedvesmot, saglabājot ciešu kontaktu ar 
skatītājiem, esot tieši blakus vai pat augstu virs viņu galvām.

“mirror Theatre” 
“Dzīru”  spožā -

kie viesi – ielu dejas 
un pantomīmas gru-
pa “Spoguļu teātris” 
(“Mirror Theatre”) no 
Slovākijas ir unikāls 
kolektīvs, kura izrāde 
“Spoguļu ģimene” ne-
gaidītos sajūtu zibšņos 
un situāciju atspulgos 

liek uz labi zināmām lietām paskatīties no cita skatpunkta.
Grupas moto “Mēs esam kas tāds, ko cilvēki nekad neaizmirsīs!” pilnīgi 

atbilst patiesībai.
Nonākot oriģinālā priekšnesuma humora, kustību, ekscentrisku deju, 

sirreālu kostīmu un vizuālu ilūziju pasaulē, katrs nevilšus kļūst par aktieri, 
saskatot spoguļu atspulgos daļiņu no savas dzīves vai aktīvi iesaistoties ener-
ģisko aktieru izspēlētajās ainās.

“Cie Des Quatre Saisons”
Beļģu grupas “Cie des Quatre Saisons” mākslinieki Kuldīgā viesojās 

jau 2014. gadā, kad iekaroja mazo kuldīdznieku sirdis ar izrādi “Ceļo-
jošais koks”.

Šogad viņi ir atgriezušies ar jaunu groteski parodējošu karuseļinstalā-
ciju “Mazā manēža”. Tās “iedzīvotāji” – astoņi koka un metāla tēli, kas 
simboliski ataino mākslinieku domas un rūpes par mūsu planētas nākotni, 
aicina aizraujošā ceļojumā 16 mazos līdzbraucējus līdz 12 gadu vecu-
mam. Izrādes vērotāju iespaidus paspilgtinās īpaši tai gatavota muzikālā 
programma – performance.

Ko redzēt un izjust būs gan lieliem, gan maziem!

“Pavana” 
Kuldīgā redzēsim izrādi 

“Krāsas”, kuras dalībnie-
kus žilbinoši fantastisko 
tērpu dēļ mēdzot saukt par 
staigājošām varavīksnēm. 
Iestudējumam piemītot gluži 
vai hipnotisks efekts, aicinot 
skatītājus doties iedomu 
lidojumā ar fantāzijas spār-
niem, izraujoties no ierastā 
un ikdienišķā.

Profesionālās ielu teātra 
grupas “Pavana” dzimtene ir 
Venēcija. Tā apvieno dažādu 
tautību aktierus, kuru idejas 
un meistarība ļauj skatītājus 
regulāri pārsteigt ar jaunām, 
krāšņām izrādēm. Grupā 
darbojas garkāji – mūziķi, 
akrobāti un dejotāji –, kas 
skatītājus, neatkarīgi no to 

vecuma, sajūsmina ar maģiskas mūzikas, elegantas horeogrāfijas un 
satriecoši skaistu tērpu kokteili.

Vasaras gaidīšanas un sastap-
šanas brīdis ir klāt, gluži kā Ulda 
Brauna poētiski dokumentālajā 
kinofilmā “Vasara” (1963), kurā 
cauri laikiem redzam gleznaino un 
skaisto Kuldīgu. 

Tikko aizvadīti emocionāli pie-
pildīti Kurzemes Dziesmu svētki, 
kas iedvesmoja un lika ietrīsēties 
dvēseles stīgām, vienojot novadus, 
Kurzemi, Latviju un visus mūs. 
Savukārt aktīvās atpūtas un dabas 
mīļotāji tuksneša karstumā iepazina 
Ventas un Riežupes ieleju dabas 
takas skrējienā “Stirnubuks”. Un 
šonedēļ jau divdesmit pirmo reizi 
svinēsim labāko nedēļas nogali Lat-
vijā – “Dzīres Kuldīgā”. Mākslas, 
mūzikas un sporta pasākumi visu 
vasaru notiks mūsu novada pagastos, 
bet jūlija beigās ģimenes aicinās 
būt kopā Pelčos pasaules latviešu 
nometnē 3x3.

Aizraujošie vasaras notikumi ne-
mazina pašvaldības ikdienas darba 
ritmu. Tuvākajās nedēļās mums būs 
jāpieņem vairāki svarīgi lēmumi, 
kuri atstās ietekmi uz novada dzīvi 
turpmākajos gados. Vispirms par 
septīto, pirmo un, iespējams, arī des-
mito klašu atvēršanu novada skolās, 
par speciālo bērnudārzu un citiem 
ar izglītību saistītiem jautājumiem, 
jo pirms nedēļas Ministru kabinets 
ir apstiprinājis noteikumus, kas 
paredz būtiskas izmaiņas pedagogu 
darba samaksā. Pašvaldībai nav citu 
iespēju, kā ievērot šīs izmaiņas, lai 
arī tās pieņemtas mazāk nekā divus 
mēnešus pirms jaunā mācību gada 
sākuma. 

Lēmumi jāpieņem arī par paš-
reizējiem un jaunajiem investīciju 
projektiem. ES fondu finansējums 
turpmākajos gados būs pieejams 
Kuldīgas Centra vidusskolai, bet 
jau šodien jāizlemj, kādus ieguldī-
jumus veikt, lai veidotu mūsdienīgu 
un bērniem draudzīgu skolu, vai 
rekonstruēt stadionu pie skolas vai 
internātu visa novada bērniem un 
jauniešiem. 

Smagnēji virzās kultūras centra 
tehniskā projekta izstrāde, jo mūsu 
vēlmes nesakrīt ar finansiālajām 
iespējām. Arī izstrādātais peldba-
seina izmaiņu un interjera projekts 
paredz ievērojamu sadārdzinājumu. 
Un mums būs jāizšķiras, cik daudz 
esam gatavi maksāt par eleganci un 
ērtībām. Tāpēc domāsim un strādā-
sim, lai ar ierobežotiem resursiem 
panāktu maksimālu rezultātu. Kopā 
mums izdosies. 

Lai jums ražīga, skaista un jau-
niem iespaidiem pilna vasara!

Vasara – 
aizraujoši 

notikumi un 
svarīgi lēmumi
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Par pilsētas tīrību dienu no dienas rūpējas SIA “Kuldīgas komunālie 
pakalpojumi” (KKP) sētnieki, kuriem šogad uzņēmums ir sagādājis 
kvalitatīvus, ērtus, skaistus un vecpilsētas ainavai piedienīgus darba 
apģērbus.

“Kuldīgas vēsturiskā apbūve 
un daba veido neatkārtojamu vie-
notu ansambli, kas ir īpašs ne vien 
Latvijā, bet arī Eiropā. Ne velti 
Kuldīga Ventas senlejā saņēmusi 
starptautisko titulu “Eiropas izcilā-
kais tūristu galamērķis”, un ik gadu 
pilsētu apciemo aizvien vairāk tūris-
tu. Tādēļ SIA “Kuldīgas komunālie 
pakalpojumi” pienākums ir ne tikai 
skaisti uzkopt pilsētu, bet arī nodro-
šināt sētniekiem atbilstošu un tīkamu 
darba apģērbu,” saka KKP valdes 
priekšsēdētājs Pēteris Gobzemis.

No 21. jūnija ielas vecpilsētā 
uzkopj sētnieki vienotos un rūpīgi 
izvēlētos darba tērpos, radot sakoptu 
iespaidu kuldīdzniekiem un pilsētas 
viesiem. Kopumā jaunos apģērbus 
valkā 18 darbinieki, kuri ikdienā 

strādā pilsētas centrā.
Darba apģērba komplektācijā 

ir silta, brūna veste ar zaļas krāsas 
ziedu apdruku uz sāniem, mikroflīsa 
jaka ar dekoratīvu printējumu, ūdens 
un vēja necaurlaidīga “softshell” 
jaka ar kapuci, laima zaļas krāsas 
T-krekli ar īsām piedurknēm un 
melni T-krekli ar garām piedurknēm, 
melnas bikses, kas pašūtas no elpo-
joša un ļoti izturīga auduma, bēša 
panamas tipa cepure, kas pasargās 
no karstajiem saules stariem vasarā, 
un ērti darba apavi.

Šādi tērpušies sētnieki vecpilsētā 
strādās no pavasara līdz rudenim.

anITa zVInguLE, 
KKP sabiedrisko attiecību 

speciāliste
aIVara VēTrāja foto

Izmaiņas PVN likumā par mājokļu apsaimniekošanu
Sākot no šā gada 1. jūlija, dzī-
vojamo māju apsaimniekošanas 
izdevumi tiek aplikti ar pievieno-
tās vērtības nodokli (PVN) 21% 
apmērā. Šādas izmaiņas paredz 
PVN likuma grozījumi, kurus 
Saeima pieņēma pērnā gada 
novembra beigās.

PVN tiek maksāts valstij, mājas 
uzkrājumu veidos summa bez PVN, 
un izdevumi mājas bilancē arī tiks 
iekļauti bez PVN.

Kā šīs izmaiņas ietekmēs iedzī-
votājus un SIA “Kuldīgas komunālie 
pakalpojumi” (KKP), kas pilsētā un 
novadā kopumā apsaimnieko 1163 
dzīvokļus, no kuriem 456 atrodas 
Kuldīgā, bet 707 – pagastos, skaidro 
KKP īpašumu apsaimniekošanas 
daļas vadītājs Dzintars Rušmanis:

“KKP ir pašvaldības kapitāl-
sabiedrība, kas pilda pašvaldības 
deleģēto dzīvojamo māju pārvaldī-

šanas funkcijas, nevis lai gūtu pēc 
iespējas lielāku peļņu, bet lai rastu 
iespējami optimālāko vidusceļu 
starp iedzīvotāju materiālo stāvokli 
un namu saglabāšanu turpmākajām 
paaudzēm. Arī šajā gadījumā KKP 
centīsies optimizēt pārvaldīšanas 
izdevumus tā, lai pēc iespējas ma-
zākā daļa no esošās pārvaldīšanas 
un apsaimniekošanas maksas tiktu 
aplikta ar PVN. Pēc Valsts ieņēmu-
mu dienesta (VID) skaidrojuma, 
ar PVN neapliek maksājumus kre-
dītsaistību dzēšanai, darbus, kas 
izdarīti pagātnē, un var neaplikt arī 
līdzekļus uzkrājuma veidošanai, ja 
šo uzkrājumu tērēšanai nākotnē tiks 
piesaistīts ārpakalpojums.

Vadoties pēc VID sniegtajiem 
metodiskajiem norādījumiem, no 
apsaimniekošanas maksas aplikša-
nas ar PVN noteikti izdalīsim kre-
dītus, bet mājām ar negatīvu bilanci 
arī pārvaldīšanas maksu uzkrājuma 

veidošanai. Taču, ja uzkrājuma vei-
došanas laikā gadīsies neparedzēti 
izdevumi, tad no konkrētās mājas 
bilances izdevumi tiks atskaitīti ar 
visu nodokli. Šādu uzkrājumu vei-
došana būs spēkā, līdz iedzīvotāji 
vairs nebūs parādā KKP par iepriekš 
izdarītajiem darbiem.

Ar nodokli noteikti tiks aplikti 
šādi pakalpojumi: pārvaldnieka 
administratīvie izdevumi jeb mājas 
pārvaldīšana, sētnieka darbs un 
karoga izkāršana, kā arī skaitītāju 
rādījumu nolasīšana mājām.

Esam veikuši provizoriskus ap-
rēķinus, cik daudz palielināsies 
ikmēneša dzīvojamās mājas pārval-
dīšanas maksājumi, ja šiem pakalpo-
jumiem tiks piemērota PVN likme 
21%, kā piemēru izmantojot divus 
45 kvadrātmetrus plašus dzīvokļus.”

anITa zVInguLE, 
KKP sabiedrisko attiecību 

speciāliste

Pārmaiņas braukšanas 
maksas atvieglojumos

Kuldīgas novada Domes deputāti apstiprināja precizētos Kuldīgas 
novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr. 2016/5 “Par braukša-
nas maksas atvieglojumiem Kuldīgas novadā”. 

Saistošie noteikumi nosaka pa-
sažieru kategorijas, kuras ir tiesīgas 
izmantot braukšanas maksas atvieglo-
jumus sabiedriskajā transportā Kuldī-
gas novada administratīvajā teritorijā, 
kā arī kārtību, kādā pašvaldība sedz 
transporta izdevumus.

Noteikumos veiktās izmaiņas skar 
seniorus un novada skolu skolēnus. 
Pēc Senioru padomes ierosinājuma 
kopš 2015. gada Kuldīgas novada 
pašvaldība nestrādājošajiem pensio-
nāriem, kuri deklarējušies novadā 
un ir vecāki par 75 gadiem, sniedza 
iespēju saņemt braukšanas maksas 
atvieglojumus 100% apmērā (bet ne 
vairāk kā 5 EUR mēnesī) sabiedriska-
jos transportlīdzekļos pilsētas nozīmes 
un reģionālās nozīmes maršrutos 
Kuldīgas novada teritorijā. Autobusos, 
kur nav iespējams norēķināties ar e-ta-
lonu, senioriem kompensē iegādāto 
biļešu vērtību. E-talonus Kuldīgas 
pilsētā deklarētie iedzīvotāji var sa-
ņemt Sociālajā dienestā, bet novada 
pagastos deklarētie – sava pagasta 
pārvaldē. Līdz šim spēkā bija ierobe-
žojums – mēnesī sabiedrisko transpor-
tu iedzīvotājs varēja izmantot 5 EUR 

vērtībā. 2016. gada februārī paplaši-
nātajā Senioru padomes sēdē seniori 
rosināja pārskatīt e-talona lietošanas 
limitu mēnesī, jo vasaras mēnešos, 
kad daudzi dodas uz mazdārziņiem 
pilsētas pievārtē, sabiedrisko transpor-
tu iznāk lietot biežāk, savukārt ziemā 
to izmanto daudz retāk vai arī nemaz. 
Izskatot ierosinājumu, lemts atcelt 
limitu mēnesim un noteikt, ka novada 
seniori, kuri vecāki par 75 gadiem, 
turpmāk varēs saņemt braukšanas 
maksas atvieglojumu 60 EUR gadā.

Savukārt skolēni turpmāk varēs 
saņemt sabiedriskā transporta maksas 
atvieglojumus arī vasaras mēnešos ar 
nosacījumu, ka viņi būs iesaistījušies 
kādā valsts vai pašvaldības īstenotā 
programmā, piemēram, skolēnu no-
darbinātības aktivitātēs, pašvaldības 
rīkotajās vasaras nometnēs, dziesmu 
un deju svētku nodarbībās.

Saistošie noteikumi stāsies spēkā 
nākamajā dienā pēc publicēšanas 
pašvaldības informatīvajā izdevumā 
“Kuldīgas Novada Vēstis”.

KrISTĪnE DuĻBInSKa, 
mārketinga un sabiedrisko attiecību 

nodaļas vadītāja

Traktortehnikas un tās piekabju ikgadējā 
valsts tehniskā apskate

Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra atgādina – lai piedalītos ceļu satiksmē, traktortehnika un tās piekabes 
jāsagatavo un jāuzrāda ikgadējai tehniskajai apskatei.

Apskates laikā vadītājam līdzi jābūt traktortehnikas vadītāja apliecībai, tehnikas reģistrācijas apliecībai un jābūt 
derīgai OCTA polisei. Samaksu par apskati pieņems inspektors. Cena par apskati traktoram 16,82 EUR, piekabei – 
12,70 EUR, speciālai traktortehnikai – 24,65 EUR. Piebraukšana pie mājas – maksas pakalpojums.

Uzziņām tālrunis 29185139 vai 29920594, vai www.vtua.gov.lv.
Pagasts Datums Laiks Datums Laiks Norises vieta
Ēdole 14.07. 13.00 17.08. 10.30 “Amoli” (pie darbnīcām)
Gudenieki 15.07. 10.30 17.08. 14.00 “Darbnīcas”
Basi 15.07. 13.00   “Tomkalni” (pie darbnīcām)
Kabile 20.07. 13.00 18.08. 13.00 “Dzelmes” (pie darbnīcām)
Vilgāle 28.07. 10.30 29.08. 10.30 “Pagastmāja”
Sermīte 27.07. 10.30 29.08. 15.00 “Mehāniskās darbnīcas”
Laidi 18.07. 14.00 22.08. 11.30 “Gnomiķi” (pie darbnīcām)
Padure 14.07. 10.30 15.08. 10.30 “Arāji” (pie pagasta pārvaldes)
Pelči 18.07. 10.30 24.08. 10.30 “Lejēji” (pie darbnīcām)
Renda 20.07. 11.00 18.08. 11.00 “Mehāniskā darbnīca”
Venta 13.07. 10.30 15.08. 14.00 “Darbnīcas”
Novadnieki 13.07. 11.00   Nākotnes iela 2 (pie degv. bāzes)
Snēpele 18.07. 12.00 22.08. 10.30 “Snēpeles darbnīcas”
Turlava 28.07. 13.00 29.08. 13.00 Kalte “Kupšas”
Ķikuri 28.07. 14.00 26.08. 10.30 “Raimondi” (pie šķūņa)
Vārme 13.07. 12.00 18.08. 15.00 “Centra garāžas”

Atgādinājums! Lūdzu pārbaudiet, vai jūsu traktortehnikas vadītāja apliecībai nav beidzies derīguma termiņš.
jānIS LInDE, 

Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras Tehniskās uzraudzības 
departamenta Kurzemes reģiona nodaļas vecākais inspektors Kuldīgā

Sētnieki Kuldīgas vecpilsētā strādā 
kvalitatīvos un skaistos apģērbos

Sētnieki vecpilsētā strādā kvalitatīvā un vienotā apģērbā.

Piemērs nr. 2 – dzīvoklis, kas atrodas mājā, kurai ir negatīva 
pārvaldīšanas līdzekļu bilance

Šajā mājā pārvaldnieks ir ieguldījis vairāk, nekā izrakstījis rēķinus, un iedzīvotāji ir 
palikuši pārvaldniekam parādā. Tā kā izdevumi par paveiktajiem darbiem līdz 1. jūlijam 
netiks aplikti ar PVN, tad šajā gadījumā KKP no ikmēneša maksājumiem izdalīs pār-
valdīšanas pakalpojumu, sētnieka pakalpojumu un citu konstantu mēneša maksājumu, 
kuru apliks ar PVN. Pārējā apsaimniekošanas maksas daļa veidos uzkrājumu līdz mājas 
pozitīvai bilancei, kuru ar nodokli neapliks. Sadārdzinājums iedzīvotājam atkarībā no 
konstanto pakalpojumu klāsta būs robežās no 0,75 līdz 1,25 EUR uz rēķina kopsummu 
par apsaimniekošanas maksu.

Piemērs nr. 1 – dzīvoklis ar kredītsaistībām par mājas remontu
Dzīvojamās mājas pārvaldīšanas maksa 45 kvadrātmetrus plašam dzīvoklim pašlaik 

ir 0,45 EUR par kvadrātmetru, kas mēnesī veido maksājumu par summu 20,25 EUR, 
kurā ietilpst mājas pārvaldīšana, sētnieka pakalpojumi, paredzētie un neparedzētie 
remontdarbi un kredītsaistības.

No 1. jūlija KKP šim dzīvoklim samazinās apsaimniekošanas maksu līdz tarifam, kāds 
tas bija pirms kredīta ņemšanas, piemēram, 0,30 EUR par kvadrātmetru, kas mēnesī 
veido maksājumu par kopējo summu 13,50 EUR. Tieši šī summa – 13,50 EUR – turpmāk 
tiks aplikta ar PVN, kas ir 2,84 EUR. Līdz ar to kopējais rēķina pieaugums šajā piemērā 
būs tikai par 2,84 EUR, jo mājas kredītmaksājums tiks iekļauts rēķinā kā atsevišķa 
pozīcija atbilstoši dzīvokļa domājamām daļām un ar PVN netiks aplikts.
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Domes 2016. gada 30. jūnija sēde
apstiprina pārskatus un saistošos 
noteikumus

Apstiprināja Kuldīgas novada pašvaldības aģentūru 
“Kuldīgas kultūras centrs”, “Kuldīgas novada muzejs”, 
“Kuldīgas attīstības aģentūra” 2015. gada publiskos 
pārskatus.

Apstiprināja Kuldīgas novada pašvaldības 
2015. gada publisko pārskatu.

Apstiprināja Kuldīgas novada pašvaldības saistošos 
noteikumus Nr. 2016/9 “Grozījumi Kuldīgas novada 
pašvaldības saistošajos noteikumos Nr. 2010/7 “Par 
palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā Kuldīgas no-
vadā” precizētā redakcijā.””

Apstiprināja Kuldīgas novada pašvaldības saistošos 
noteikumuss Nr. 2016/7 “Par specializētajiem tūristu 
transportlīdzekļiem Kuldīgas novadā” un Nr. 2016/5 
“Par braukšanas maksas atvieglojumiem Kuldīgas 
novadā” precizētās redakcijas. 

Grozīja Kuldīgas novada Domes 2016. gada 28. ap-
rīļa lēmumu “Par patvaļīgu būvniecību īpašumā Kalna 
ielā 23, Kuldīgā, Kuldīgas novadā”.

Finanšu jautājumi

Pieņēma ziedojumu no SIA “Rietumu nafta” 
200 EUR Kuldīgas novada sporta skolas rīkoto sacen-
sību “Čempionu kauss” organizēšanai.

Atbalstīja  finansējuma piešķiršanu vannas istabas 
pielāgošanai dzīvoklī “Ziedlejas”-1, Priedainē, Kurmāles 
pagastā, personai ar I grupas invaliditāti riteņkrēslā.

Atļāva SIA “Mobile-A” sadalīt termiņos nokavētā 
nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma parāda 
samaksu par nekustamajiem īpašumiem  Kaļķu ielā 16 
un Akmeņu ielā 2 līdz 2019. gada 17. jūnijam, veicot 
ikmēneša maksājumu 307,65 EUR un ievērojot vairākus 
nosacījumus.

Palielināja SIA “Kuldīgas slimnīca” pamatkapitālu 
par 40 000 EUR, Kuldīgas novada pašvaldībai ieguldot 
40 000 EUR un pretī saņemot 40 000 kapitāla daļas, 
katru 1 EUR vērtībā. Apstiprināja SIA “Kuldīgas slimnī-
ca” pamatkapitāla palielināšanas noteikumus.

nosaka īres maksu pašvaldības 
dzīvokļiem

Ar 2016. gada 1. jūliju uz nenoteiktu laiku dzīvo-
jamās mājas “Atmodas”, Kurmāles pagastā, pašval-
dībai piederošiem dzīvokļiem noteica  īres maksu 
0,936 EUR/ m2 (t. sk. 0,266 EUR/m2 apsaimniekošanas 
maksa ar PVN, 0,20 EUR/m2 īres maksas daļa, kas pār-
sniedz apsaimniekošanas maksu un kredīta maksājuma 
daļa 0,47 EUR/m2) .

Ar 2016. gada 1. jūliju daudzdzīvokļu mājas “Liel-
mūrnieki”, Kurmāles pagastā, pašvaldībai piederošiem 
dzīvokļiem noteica īres maksu 0,70 EUR/m2 (t. sk. ap-
saimniekošanas maksas daļa ar PVN –  0,60 EUR/ m2) 

un mājas “Saldnieki 4” pašvaldībai piederošiem dzīvok-
ļiem – 0,68 EUR/m2 (t. sk. apsaimniekošanas maksas 
daļa ar PVN – 0,48 EUR/m2) .

Ar 2016. gada 1. jūliju daudzdzīvokļu mājas 
“Liepziedi”, Rendas pagastā, pašvaldībai piederošiem 
dzīvokļiem noteica īres maksu 0,60 EUR/m2 (t. sk. ap-
saimniekošanas maksas daļa ar PVN – 0,40 EUR m2) 
un mājas “Paipalas” pašvaldībai piederošiem dzīvok-
ļiem – 0,81 EUR/m2 (t. sk. apsaimniekošanas maksas 
daļa ar PVN – 0,71 EUR/m2) .

Ar 2016. gada 1. jūliju daudzdzīvokļu mājas “Ludže-
nieki”, Gudenieku pagastā, pašvaldībai piederošiem 
dzīvokļiem noteica īres maksu 0,53 EUR/m2 (t. sk. ap-
saimniekošanas maksas daļa ar PVN – 0,43 EUR/ m2), 
mājas “Miezīši” pašvaldībai piederošiem dzīvokļiem – 
0,67 EUR/m2 (t. sk.  apsaimniekošanas maksas daļa ar 
PVN – 0,47 EUR/m2) un mājas “Saulgrieži” pašvaldībai 
piederošiem dzīvokļiem – 0,49 EUR/m2 (t. sk. apsaim-
niekošanas maksas daļa ar PVN – 0,29 EUR/m2).

Ar 2016. gada 1. jūliju noteica īres maksu pašval-
dībai piederošajiem dzīvokļiem mājā “Pamati”, Kabiles 
pagastā, īres maksu 0,70 EUR/m2 (t. sk. apsaimnieko-
šanas maksas daļa ar PVN – 0,60 EUR/m2).

Ar 2016. gada 1. jūliju daudzdzīvokļu mājas 
“Pelči 4”, Pelču pagastā, pašvaldībai piederošiem 
dzīvokļiem noteica īres maksu 0,70 EUR/m2 (t. sk. ap-
saimniekošanas maksas daļa ar PVN – 0,60 EUR/m2).

Ar 2016. gada 1. jūliju daudzdzīvokļu mājas “Van-
gas skola”, Laidu pagastā, pašvaldībai piederošiem 
dzīvokļiem noteica īres maksu 0,54 EUR/m2 (t. sk. ap-
saimniekošanas maksas daļa ar PVN – 0,44 EUR/ m2) 
un mājas “Amantas” pašvaldībai piederošiem dzīvok-
ļiem – 0,60 EUR/m2 (t. sk. apsaimniekošanas maksas 
daļa ar PVN –  0,40 EUR/m2) .

nekustamais īpašums

Slēdza pirkuma līgumu uz nomaksu par nekustamo 
īpašumu – zemesgabalu Vidus ielā 11, Kuldīgā, pārdo-
šanu par nosacīto cenu.

Izbeidza ar fizisku personu 31.01.2011. noslēgto 
Lauku apvidus zemes nomas līgumu Nr. 06-01/07-2011.

Atdalīja no nekustamā īpašuma „Starpgabali”, Pelču 
pagastā,  kad. Nr. 62740020160, zemes vienību ar kad. 
apz. 62740020278, platība 0,3753 ha. Piešķīra jaun-
veidojamajam nekustamajam īpašumam nosaukumu 
„Vidus Kalnēji”. 

Pagarināja ar z/s “Ezernieki” noslēgto zemes nomas 
līgumu par nekustamā īpašuma „Kambarpļavas”, Ēdo-
les pagastā, zemes vienības ar kad. apz. 62460030071, 
platība 13,21 ha, nomu bez apbūves tiesībām izman-
tošanai lauksaimniecībā; slēdza Pārjaunojuma līgumu 
par nekustamā īpašuma „Kambarpļavas” iznomāšanu 
uz astoņiem gadiem, tas ir, līdz 30.06.2024. 

Deva piekrišanu Izraēlas pilsonim iegūt īpašumā ¾ 
domājamās daļas no nekustamā īpašuma “Ezermeķi”, 
Rendas pagastā.

Slēdza nomaksas pirkuma līgumus par nekustamā 
īpašuma “Staburadzes”, Kabiles pagastā, un par ne-
kustamā īpašuma “Ķimales smēde”, Padures pagastā,  
pārdošanu par nosacīto cenu.

Slēdza pirkuma līgumus par nekustamo īpašumu 
“Ēvarti” un “Smilgas”, Turlavas pagastā, pārdošanu 
par nosacīto cenu. 

Samazināja apsaimniekojamo platību Jelgavas ielā 
73A, Kuldīgā.

Atļāva slēgt apakšnomas līgumu starp SIA “MKT 
Group” un SIA “MK Trade” par telpu Sūru ielā 2, Kul-
dīgā, nomu. 

Kuldīgas novada pašvaldībai pārņemt īpašumā no 
SIA “Kuldīgas slimnīca” nekustamos īpašumus Aizputes 
iela 20B, Kurmāles iela 11 un Kurmāles iela, Kuldīga, ar 
2016. gada 1. jūliju uzņemt bilancē un izmantot atbilstoši 
normatīvajos aktos noteiktajam. Nekustamo īpašumu 
pārņemšanai izveidoja komisiju.

zemes noma

Slēdza zemes nomas līgumus par apbūvētu zemes 
vienību „Jumīši”, Kurmāles pagastā, un „Dziedoņi”, 
Vārmes pagastā, iznomāšanu uz 10 gadiem.

Iznomāja Laidu pagastā lauksaimniecības zemi ne-
kustamajā īpašumā “Palīgsaimniecības” (platība 0,7 ha) 
un zemi nekustamajā īpašumā “Akas” (platība 0,12 ha).

Iznomāja uz 12 gadiem ar apbūves tiesībām pašval-
dības zemesgabala daļu Graudu iela 3, Kuldīgā, angāra 
tipa būves būvniecībai, kas tiks izmantota būvfirmas 
ofisa, noliktavas un santehnikas veikala darbībai. 

Iznomāja uz 12 gadiem ar apbūves tiesībām paš-
valdības zemesgabala daļu Jelgavas ielā 73A, Kuldīgā, 
automazgātavas un autostāvvietu būvniecībai. 

Iznomāja zemesgabala daļu Dārza iela 5, Kuldīgā, 
uz 10 gadiem.

Iznomāja rezerves zemes fondā ieskaitīto nekus-
tamo īpašumu „Veldze 202” un “Veldze 214” Rumbe-
niekos, Rumbas pagastā, izmantošanai sakņu dārzu 
vajadzībām.

gatavos atsavināšanai

Gatavos atsavināšanai pašvaldībai piederošo 
dzīvokli, reģistrējot īpašumtiesības zemesgrāmatā uz 
atsevišķu dzīvokļa īpašumu „Liepas”-13, Ēdolē.

Gatavos atsavināšanai pašvaldības nekustamos 
īpašumus Kuldīgā – zemes starpgabalu Ošu ielā 9 
(platība ~ 60 m2), zemes starpgabalu Kļavu alejā 2A 
(platība ~ 202 m2) un zemes starpgabalu Ēdoles ielā 
5A (platība 44 m2).

Gatavos atsavināšanai zemes vienību Nomales 
ielā 10, Kuldīgā.

Gatavos atsavināšanai pašvaldībai piederošo dzī-
vokli Jelgavas ielā 1-8, Kuldīgā.

Atsavinās pašvaldības nekustamo īpašumu – ze-
mes vienību „Rudzīši 1”, Ēdoles pagastā, piedāvājot to 

pirkt zemes nomniekam. Noteica atsavināmā nekusta-
mā īpašuma nosacīto cenu 13100 EUR.

Atsavinās pašvaldības nekustamo īpašumu – ze-
mes vienību Kastaņu alejā 24, Kuldīgā, piedāvājot to 
pirkt uz zemes esošā augļu dārza īpašniekam. Noteica 
atsavināmā zemesgabala nosacīto cenu 1500 EUR.

Noteica, ka pašvaldībai piederošais nekustamais 
īpašums „Varoņi”, Gudenieku pagastā, uz kura atro-
das dzīvojamā māja un palīgēkas, nav nepieciešams 
pašvaldības funkciju veikšanai – palīdzības sniegšanai 
iedzīvotājiem dzīvokļa jautājumu risināšanā, un gatavos 
atsavināšanai nekustamo īpašumu „Varoņi”.

Izsoles

Izsludinās zemesgabala daļas Sūru iela 5, Kul-
dīgā, nomas tiesību ar apbūves tiesībām publisku 
izsoli ar augšupejošu soli. Noteica izsoles sākumcenu 
153,29 EUR un apstiprināja noteikumus.

Atsavinās mutiskā izsolē ar augšupejošu soli Kul-
dīgas novada pašvaldības īpašumu “Līkloči”, Laidu 
pagastā. Noteica izsoles sākumcenu 8600 EUR un 
apstiprināja noteikumus.

Izsludināja zemesgabala daļas “Palīgsaimniecības”, 
Laidu pagastā, platība 0,79 ha, nomas tiesību bez 
apbūves tiesībām publisku izsoli ar augšupejošu soli. 
Noteica izsoles sākumcenu 12,57 EUR un apstiprināja 
noteikumus.

Rīkos nomas tiesību izsoli par pašvaldības reklāmas 
laukuma uz pulksteņa Pilsētas laukumā nomu. Izsoles 
sākumcenu noteica 60 EUR gadā, izsoles soli – 5 EUR. 
Apstiprināja izsoles noteikumus.

Dažādi

Noteica, ka SIA “Kuldīgas siltumtīkli”, sākot no 
2017./2018. gada apkures sezonas ir pilnvarota sniegt 
siltumapgādes pakalpojumus Kurmāles pagasta Prie-
daines ciemā. Noteica, ka līdzšinējam pakalpojumu 
sniedzējam SIA “Centrs” siltumapgāde jānodrošina 
līdz brīdim, kad SIA “Kuldīgas siltumtīkli” sāk sniegt šo 
pakalpojumu un vienlaikus ar siltumapgādes funkcijas 
nodošanu SIA “Kuldīgas siltumtīkli” jānodod siltumap-
gādes nodrošināšanai nepieciešamās inženierkomuni-
kācijas Priedaines ciemā.

Nodeva dzīvojamo māju Baložu iela 2, Kuldīgā, un 
„Sluķi 1”, Ēdoles pagastā, pārvaldīšanas tiesības dzīvokļu 
īpašnieku pilnvarotām personām ar 2016. gada 1. jūliju. 

Atcēla Turlavas pagasta pārvaldes sociālās dar-
binieces 2016. gada 18. maija lēmumu Nr. 227 ar tā 
izdošanas dienu. 

Piešķīra Domes priekšsēdētājai Ingai Bērziņai un 
pirmajam vietniekam Viktoram Gotfridsonam atvaļinā-
jumu no 18. līdz 24. jūlijam.

Atlika jautājuma “Par invalīdu nobrauktuves ierī-
košanu Dārza ielā 2, Ēdolē, Ēdoles pagastā, Kuldīgas 
novadā” izskatīšanu.

Aicina uz bērnu ralliju
30. jūlijā 12.00 Pilsētas laukumā notiks 
riteņbraukšanas sacensības visai 
ģimenei “Bērnu rallijs 2016”, kurā 
būs velokartu un velosipēdu braucieni, 
teorijas un citi uzdevumi komandām 
un individuāli.

Sacensībās tiek apgūtas teorētiskās zi-

nāšanas par ceļu satiksmes noteikumiem, 
attīstīta veiklība un precizitāte, kā arī tiek 
lieliski pavadīts laiks vienaudžu un draugu 
lokā.

Reģistrēšanās notiek iepriekš www.
csdd.berniem.lv vai sacensību norises vietā 
(ja ir brīvas vietas). Dalība ir bez maksas. 

Nepieciešamo inventāru un balvas vi-
siem dalībniekiem nodrošina organizatori. 
Braucēji var izmantot savus velosipēdus un 
ķiveres, ja tie ir tehniskā kārtībā.

KInTIja OzOLa,
projekta “Bērnu rallijs 2016” vadītāja

“Dzīres” solās būt īpaši krāšņas

Jau divdesmit pirmo reizi jūlija 
trešajā nedēļā kuldīdznieki uz-
ņems tūkstošiem viesu, lai kopā 
svinētu vasaras labāko nedēļas 
nogali un izbaudītu Kuldīgas 
kultūras centra un sadarbības 
partneru sarūpēto plašo un 
daudzveidīgo svētku program-
mu. 

Kuldīgas kultūras centra direkto-
re Inta Burnevica uzsver, ka visīpa-
šākās “Dzīrēs” vienmēr ir sajūtas. 
“Mēs parasti sakām, ka “Dzīres Kul-

dīgā” nevar izstāstīt, tās ir jāpiedzī-
vo. Šogad programma tiešām ir tāda, 
ka to ir grūti izstāstīt. Veidojam to 
tā, lai kaut ko sev interesantu atrastu 
pilnīgi visi – gan mazi bērni, gan 
vecmāmiņas un vectētiņi, ģimenes 
un tīņi. Mums ir gan jaunumi, gan 
stabilas svētku tradīcijas, bez kurām 
“Dzīres” nebūtu iespējamas, jo to, 
manuprāt, nesaprastu, ja mēs gājienu 
pagrieztu kaut kur uz otru pusi un 
Alekšupītē arī skrietu kaut kā ne 
tā vai neskrietu vispār,” stāstot par 
svētkiem, pauž I. Burnevica. Viņa 
iesaka visiem “Dzīru” viesiem kār-
tīgi izskatīt programmu un izdomāt, 
kurus pasākumus apmeklēt šogad.

amatnieku tirgus
SIA “Kuldīgas komunālie pakal-

pojumi” (KKP) valdes priekšsēdē-
tājs Pēteris Gobzemis uzsvēra, ka 
bagātīgais amatnieku tirgus šogad 
notiks četras dienas. Tajā piedalīsies 
ap 300 tirgotāju, kuri izvietosies Lie-
pājas ielā, Baznīcas ielā, 1905. gada 
parkā un Kliņģeru ielā, veidojot 
nosacītu apli, lai pircējiem tirgu 
būtu vieglāk izstaigāt. 1905. gada 
parkā ikvienam piedāvās nobaudīt 
armēņu virtuvi, bet “Šlāgerkliņģer-
sētā” Kliņģeru ielā – tradicionālo 
latviešu virtuvi.

auto novietošana svētkos
Svētku viesi aicināti izmantot 

pilsētā iekārtotās bezmaksas auto-
stāvvietas, kas atzīmētas kartē un 
pieejamas svētku programmas buk-
letā un arī mājaslapās www.kuldiga.

lv un www.kkp.lv. KKP arī plāno pie 
iebrauktuvēm pilsētā izvietot īpašas 
norādes, lai autostāvvietas būtu 
vieglāk atrast. Tāpat iedzīvotājiem 
un viesiem jābūt vērīgiem, sekojot 
norādēm par satiksmes slēgšanu 
atsevišķās ielās un laukumos. Īpašu 
īso apmācību angļu valodā izgājuši 
pilsētas centrā strādājošie sētnieki, 
lai varētu sazināties ar ārzemju vie-
siem un palīdzētu viņiem nokļūt līdz 
Kuldīgas aktīvās atpūtas centram 
vai galvenajiem tūrisma objektiem.

Lielais “Dzīru” gājiens
“Svētkus jau radām mēs paši, 

un svētki Kuldīgā ir vienreizēji tā-
pēc, ka iesaistās paši kuldīdznieki. 
Kuldīdznieku iesaisti vislabāk var 
redzēt svētku gājienā. Ļoti aicinām 

iestādes, uzņēmumus un vienkārši 
interesentu grupas piedalīties svētku 
gājienā. Domāju, ka es nepārspīlēšu, 
ja teikšu, ka gājiens jau ir pārvērties 
par lielu izrādi, kam ir daudz ska-
tītāju. Lai būtu vēl lielāka interese 
piedalīties, īpaši izveidota žūrija 
arī šogad ar pārsteiguma balvām 
sveiks uzvarētājus piecās nomi-
nācijās “Atraktīvie kuldīdznieki”, 
“Spilgtie kuldīdznieki”, “Sirsnīgie 
kuldīdznieki”, “Jaunie kuldīdznieki” 
un “Muzikālie kuldīdznieki”,” sacīja 
Kuldīgas novada Domes priekšsē-
dētāja Inga Bērziņa, aicinot ikvienu 
uz divdesmit pirmajām “Dzīrēm”!

KrISTĪnE DuĻBInSKa, 
mārketinga un sabiedrisko attiecību 

nodaļas vadītāja
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Ar moto “Kur zeme, tur saule” 
aizvadīti Kurzemes Dziesmu 
svētki, kas Kuldīgā norisinājās 
2. jūlijā un godināja lībiešu, 
kuršu un suitu kultūras vērtības. 
Dziesmu svētkos piedalījās ap 
2000 dalībnieku un pulcēja vēl 
vairāk klausītāju.

Svētkos piedalījās dalībnieki ne 
tikai no Kurzemes, bet arī no citiem 
Latvijas novadiem. Svētki sākās ar 
folkloras kopu koncertu Rātslauku-
mā, bet turpinājās Pilsētas dārzā ar 
pūtēju orķestru koncertu. Uz lielkon-
certa norises vietu pilsētas estrādē 74 
koru dalībnieki un diriģenti devās 
tradicionālajā Dziesmu svētku gājie-
nā, kas sākās Rātslaukumā un vijās 
cauri vecpilsētai. Gājienu pavadīja 
7 pūtēju orķestri, un no ielu malām 
dziedātājus sveica līksmi skatītāji. 
Dalībnieki atzina, ka ir prieks par 
latviešu vienotību šādos pasākumos. 

Lielajā “Kur zeme, tur saule” 
koncertā pilsētas estrādē izskanēja 
Kurzemes komponistu darbi, un 
koncertā uzstājās solisti, kuru saknes 
vijas Kurzemē, piemēram, Aira Rū-
rāne, Laura Teivāne, Ance Krauze, 
Juris Vizbulis. Bet ar dejām priecēja 
dalībnieki no Kuldīgas, Kandavas 
un Saldus. 

Dace Reinkopa, Kurzemes 
Dziesmu svētku projekta vadītāja: 
“Kurzemes Dziesmu svētku prog-
ramma tapa ciešā sadarbībā ar svēt-
ku māksliniecisko vadītāju Ilzi Valci 
un režisori Nelliju Kleinbergu. Mēs 
ļoti gribējām izstrādāt Kurzemes 
kultūrtelpai piederīgu un raksturīgu 
programmu, jau sākumā izvirzot 
uzdevumu – koncerta programma 
jāveido tā, lai tā patiktu dziedātājiem 
un būtu interesanta klausītājiem! 
Programmā akcentējām Kurzemes 
kultūras mantojuma dārgumus un 
lielākās vērtības. Tā ir kultūras 
daudzveidība – lībiešu, suitu un 
kuršu etniskās kultūras materiāls 
–, tās ir tautas tradīcijās balstītas 
tautas dziesmu apdares un Kurzemes 
komponistu oriģinālskaņdarbi. No tā 
visa gribējām izveidot stāstu par kur-
zemnieka dzīves ritējumu un parādīt, 
cik skaista, bagāta un emocionāli 
piesātināta spēj būt cilvēka dzīve un 
radošā darbība Kurzemē. To spilgti 
atspoguļoja komponista Kārļa Lāča 
jaundarbs ar latviešu tautas dzies-

Ar skanīgām dziesmām un skaistām emocijām 
aizvadīti Kurzemes Dziesmu svētki

mas vārdiem “Puiši meitas, meitas 
puišus!”, ko koncertā ļoti atraktīvi 
un asprātīgi apspēlēja soliste Ance 
Krauze un diriģents Ints Teterovskis, 
izpelnoties skatītāju ovācijas.”

Svētku koncerta mākslinieciskā 
vadītāja I. Valce pastāstīja: “Man ir 
ārkārtīgi svarīgi, lai Dziesmu svēt-
kos ar mums būtu kopā tie cilvēki, 
kuri Kurzemē un Latvijā savu mūžu 
ir veltījuši kora dziesmai un Latvijas 
kultūrai.” Savukārt Latvijas Nacio-
nālās operas soliste, kuldīdzniece 
A. Rūrāne atzina, ka muzicētājam 
dalība šādā pasākumā dod iespēju 
sajust kopā būšanu, bet klausītā-
jiem tā ir iespēja ieinteresēties par 
kora mākslu. Smiltenes kultūras 
centra jauktā kora “Pakalni” vārdā 
Vineta Brunovska izteica pateicību 
par svētkiem, kuri paliks atmiņā ar 
kopto pilsētu un jauki noorganizētu 
pasākumu: “Mēs jutāmies gaidīti, 
aprūpēti un laimīgi.”

Kurzemes Dziesmu svētkus ar 
savu klātbūtni pagodināja LR kul-
tūras ministre Dace Melbārde. Lai 
arī ministrei darba grafiks ir ļoti 
saspringts, viņa vēlējusies apmek-
lēt Kuldīgu un Kurzemes Dziesmu 
svētkus, jo novērtē mūsu reģiona 
unikālo kultūrvēsturisko kuršu, suitu 
un lībiešu mantojumu. Savā uzrunā 
ministre teica: “Tuvojoties valsts 
simtgadei, rotāsim Latviju, izceļot 
katra reģiona savdabību. Lai simt-
gades svinību sajūta būtu paliekoša, 
ir svarīgi ikvienam skaidri apjaust 
sevi kā daļu no Latvijas. Katra cil-
vēka iesaiste dos artavu, lai reģioni 
kā gredzenā vienotu un stiprinātu 

Latviju, atklājot tās daudzveidību un 
mudinot ikvienu pašapzinīgi teikt: 
„Es esmu Latvija!”.”

Skaisto un emocionālo lielkon-
certu daba papildināja ar grandiozu 
negaisu, kas izgaismoja noslēguma 
dziesmas ar zibens šautrām un 
lietus gāzēm. “Tas bija veiksmīgs 
kopdarbs, kuru māte daba saudzēja 
no lietus līdz pēdējam brīdim, un 
tad kā pateicībā svētīja ar uguni un 
ūdeni,” sacīja N. Kleinberga. Viņa 

izsaka pateicību ikvienam dalīb-
niekam – dziedātājiem, vadītājam, 
diriģentiem, solistiem, mūziķiem 
un citiem – par atsaucību, izturību, 
sapratni, kopīgi veidojot svētkus, 
kuri daudziem sagādāja prieku un 
līdzpārdzīvojumus.

Lielkoncertu diriģēja Gints 
Ceplenieks, Andis Groza, Mār-
tiņš Klišāns, Ģirts Gailītis, Jānis 
Erenštreits, Ilze Balode, Itana Lip-
šāne, Ints Teterovskis, Edgars Ra-

čevskis, Gunta Vite, Ivars Rebhūns, 
Minjona Rebhūne, Maruta Rozīte, 
Jēkabs Ozoliņš, Angelika Dzintara, 
Māra Marnauza, Aigars Meri, Juris 
Kļaviņš, Ilze Valce, Gido Kokars. 
Pasākumu rīkoja Latvijas Nacio-
nālais kultūras centrs sadarbībā ar 
Kuldīgas novada pašvaldību.

SIgnETa LaPIņa, 
sabiedrisko attiecību speciāliste

IEVaS BEnEFELDES foto

jāizkarina karogs
Atgādinām, ka par godu 

svētkiem „Dzīres Kuldīgā 2016”  
no 14. līdz 17. jūlijam Kuldīgā 

jāizliek valsts vai pilsētas karogs.

Valša un tango ritmos
Šāds nosaukums dots koncertam, uz 
kuru 15. jūlijā 18.00 Kuldīgas novada 
Domes zālē aicina latviešu komponists 
un pianists Gio Saule, kurš mūža lielā-
ko daļu pavadījis Venecuēlā.

Kuldīga ir nozīmīga viņa dzīvē, jo 
šeit pēc studijām viņa tēvs Eduards Ro-
zenbergs uzsāk darbu kā pirmais latviešu 

izcelsmes virsārsts jeb galvenais ārsts.
Kara laikā ģimene izbrauc no Latvi-

jas, un akadēmisko muzikālo izglītību 
G. Saule ieguvis Venecuēlā, līdztekus 
klavierspēlei apgūstot arī mūzikas teoriju 
un kompozīciju.

Koncertā dzirdēsim G. Saules instru-
mentālos un vokālos skaņdarbus. Mūzikas 

valoda ir savdabīga, krāsaina, interesantu 
ritmu un harmoniju piesātināta.

Koncerts solās būt kā krāšņs zieds 
Pilsētas svētku košajā koncertu buķetē. 
Uz tikšanos!

STELLa PaVLOVIČa,
 E.Vīgnera Kuldīgas mūzikas skolas 

skolotāja

rātslaukumā dienas sākumā uzstājās folkloras kopas. uz rātsnama trepēm ar 
dziesmām kāpa arī Kuldīgas folkloras kopa “Kūrava”.

Kurzemes Dziesmu svētku lielajā gājienā devās Kuldīgas jauniešu koris un daudzi 
citi svētku dalībnieki.

Dziesmu svētku lielkoncertā Kuldīgas deju kopa “Bandava” sadejojās ar Saldus deju kopu “Bandava”.

Kuldīgas novada Domes priekšsēdētāja Inga Bērziņa 80 gadu jubilejā sveica 
kordiriģentu Edgaru račevski.

Kuldīgas pilsētas estrādi kuplināja ap 2000 svētku dalībnieku un vēl vairāk 
koncerta klausītāju.
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Kuldīgas pilsētas estrādē izveidots bērnu 
rotaļu jeb parkūra (Parkour) laukums 
12 gadus un vecākiem bērniem. To atklās 
“Dzīrēs” – 14. jūlijā plkst. 11.00. Uz pasāku-
mu īpaši aicināti aktīvi un sportiski jaunieši!

Atklāšanas pasākumā parkūra entuziasti rādīs 
paraugdemonstrējumus un dažādus trikus, ikviens 
varēs izmēģināt savus spēkus, iesaistīties un ie-
mācīties ko jaunu.

Parks sastāv no dažāda veida aprīkojuma ele-
mentiem – lielās metāla arkas līdzsvara treniņiem, 
lai bērni varētu karāties, lēkāt un kāpelēt; parkūra 
multifunkcionālā komplekta, kas veido karkasa 
tipa labirintu un vairākas vertikālas sienas dažādos 
augstumos. Tās paredzētas skriešanai augšup, iespē-
jai atsperties dažādu triku veikšanai. Vēl laukumā 
uzstādīts lēkšanas stienis un siena, rāmji vingrošanai 
un līšanai, ka arī citi šķēršļi līdzsvara un precizitātes 
treniņiem. Laukums nodrošināts ar triecienabsorbē-
jošu segumu, kas mīkstina kritienus, kā arī dažādu 

rotaļu laukuma inventāru, piemēram, bumbām, tīklu 
rotaļu, kāpelēšanas iekārtu, piramīdu, alpīnista kubu. 
Pie laukuma izveidots informatīvais stends, uz kura 
attēlotas parka iekārtas un QR kodi ar internetā pie-
ejamām videoinstrukcijām, lai laukuma apmeklētāji 
var apskatīt padomus, kā pareizi izmantot aprīkoju-
mu. Pie parka izveidotas arī velosipēdu novietnes.

Šī ir projekta “Bērnu rotaļu laukumi un lab- 
iekārtojums estrādes parkā, Kuldīgā, Kuldīgas 
novadā” piektā kārta. Vēl paredzēts uzstādīt bas-
ketbola grozus un izveidot bērnu rotaļu laukumu 
“Ķirbītis” 6 līdz 10 gadus veciem bērniem, kā arī 
jauniešu atpūtas vietu “Čalotava”.

Projekta autors ir SIA “Diānas Zalānes projek-
tu birojs”, kas veic arī autoruzraudzību. Būvnieks 
ir SIA “FIXMAN”. Līgums noslēgts par summu 
134 887,16 EUR ar PVN. Būvuzraudzību veic 
Gatis Ozols. 

SIgnETa LaPIņa, 
sabiedrisko attiecību speciāliste

EDuarDa DamBErga foto

5. jūlijā Kuldīgas apkārtnē sākās 
Vara Braslas ģimenes filmas 
“Vectēvs, kas bīstamāks par 
datoru” uzņemšana.

Filma stāsta par puiku, kuram 
vecāki atņem iemīļoto datoru un 
aizsūta pie vectēva uz laukiem. Nu 
jāsazinās ar vectēvu, nevis virtuālo 
pasauli. Mazpilsētas notikumi un 
piedzīvojumi liek mazdēlam saprast, 
ka dzīve bez meliem spēj sagādāt 
negaidītu prieku.

Filmēšanu plānots pabeigt divos 
mēnešos. Filma uz ekrāniem nonāks 
2017. gada augustā.

Topošajā kinolentē „Vectēvs, kas 
bīstamāks par datoru” piedalās Mār-

tiņš Vilsons, Akvelīna Līvmane, Alise 
Polačenko, Mārtiņš Meiers, Anatolijs 
Fečins, Lauris Dzelzītis, Uldis Dum-
pis, Uldis Anže, Vizma Kalme, Inese 
Pudža un citi aktieri, kas pārstāv čet-
rus Latvijas teātrus. Filmas galvenie 
varoņi atrasti ilgstošā un neatlaidīgā 
bērnu atlasē, tie ir – astoņus gadus 
vecais Markuss un sešus gadus vecā 
Eva. Sava loma filmā ir arī kaķim un 
zosu ģimenei.

Režisors V. Brasla ir viens no 
Latvijas kino klasiķiem un īpaši 
pazīstams kā lielisku un skatītāju 
iemīļotu ģimenes filmu autors – viņa 
filmogrāfijā ir “Emīla nedarbi” (1985), 
“Ziemassvētku jampadracis” (1993) 

un “Ūdensbumba resnajam runcim” 
(2004), kas saņēmusi vairākas balvas 
nacionālajā filmu festivālā “Lielais 
Kristaps” (tai skaitā Skatītāju balvu).

Kinodarba “Vectēvs, kas bīstamāks 
par datoru” scenārija autors ir Alvis 
Lapiņš, ilggadējais V. Braslas do-
mubiedrs un kolēģis, visu slavenāko 
Braslas filmu scenārists, operators – 
Uldis Jancis, mākslinieks – Mārtiņš 
Milbrets.

Topošais kinodarbs iekļauts 
Nacionālā kino centra programmā 
“Latvijas filmas Latvijas simtgadei”. 

SIgnETa LaPIņa, 
sabiedrisko attiecību speciāliste

IEVaS BEnEFELDES foto

Sākas Pārventas grāvju būvdarbi 
Sākoties ūdensvada un sāngrāvju 
būvdarbiem Pārventā, no 5. jūlija tiek 
ierobežota vai mainīta satiksmes organi-
zācija.

Satiksme būs ierobežota un/vai mainīta 
Saldus, Valciņu, Pīlādžu, Bumbieru, Vijolīšu, 
Zeļģu ielā. Saldus iela no Stendes ielas līdz 
Valciņu ielai būs īslaicīgi slēgta. Virzienā no 
Stendes ielas apbraukšanai varēs izmantot 
Kabiles ceļu līdz jaunajam aplim –  braucot pa 
Kuldīgas apvedceļu un pirms tilta nogriežoties 
uz Saldus ielu. Apbraucamajā ceļa posmā būs 
izvietotas norādes zīmes. Iedzīvotāji aicināti 
būt saprotoši.

Projekta 1. kārtu realizēs Krasta, Jaun-
saimnieku, Ziedoņa, Alejas, Smilgu, Vidus, 
Robežu, Apšu, Meža, Ventas, Vēju, Mazā, 
Šķērsu, Liepu, Mērnieku, Briežu, Saldus, Val-
ciņu, Pīlādžu, Bumbieru, Vijolīšu, Zeļģu ielā.

Objekta būvniecība tiks veikta saskaņā 
ar SIA “Firma L4” izstrādāto būvprojektu 
“Ūdens atvadu un sāngrāvju renovācija Kras-
ta, Jaunsaimnieku, Ziedoņa, Alejas, Smilgu, 
Vidus, Robežu, Apšu, Meža, Ventas, Vēju, 
Mazā, Šķērsu, Liepu, Mērnieku, Briežu, 
Saldus, Valciņu, Pīlādžu, Bumbieru, Vijolīšu, 
Zeļģu ielā, Pārventā, Kuldīgas pilsētā, Rum-
bas pagastā”. 1. kārtas būvniecības termiņš 
ir 18 mēneši.

B ū v d a r b u  i z m a k s a s  p a r e d z ē t a s 
500 000 EUR bez PVN. Tās tiks segtas no 
pašvaldības budžeta.

Kuldīdzniekus un viesus lūdzam ievērot 
jaunās satiksmes organizācijas shēmas un 
ieplānot papildu laiku būvniecības posmu 
caurbraukšanai.

SIgnETa LaPIņa, 
sabiedrisko attiecību speciāliste

Aicina uz parkūra laukuma atklāšanu

Pilsētas estrādē izveidots parkūra laukums bērniem no 12 gadu vecuma. Interesenti aicināti 
uz laukuma atklāšanu.

Kuldīgas novada pašvaldības 
Ēdoles pagasta pārvaldes izslu-
dinātais metu konkurss Krišjāņa 
Valdemāra pieminekļa (vides 
objekta) izveidei Ēdoles ciema 
Dzirnavu dārzā noslēdzies bez 
uzvarētāja. 

Konkursa žūrijas komisijas sēdē 
tika apspriests gan žūrijas locekļu 
redzējums par iesniegtajiem pie-
dāvājumiem, gan sabiedriskās ap-
spriešanas rezultāti. Sabiedriskajā 
apspriešanā savu viedokli pauda 620 
balsotāji. Visvairāk balsu nodots par 
piedāvājumu ar devīzi “Ēdole 2016” 
(autors Oskars Mikāns), kā otrs pie-
ņemamākais variants atzīmēts darbs 
ar devīzi “Sapņu kuģi” (autors Āris 
Smildzers), bet 3. vietā ierindojies 
piedāvājums ar devīzi “Edrain 12” 
(autore Inese Nātriņa). Savukārt 
Ēdoles pagasta pārvaldē vairākums 

balsotāju izvēlējušies piedāvājumu 
“Edrain 12”.  Vēl konkursam bija 
iesniegts piedāvājums ar devīzi 
“Grāmata” (autore Elīna Lazdiņa) un 
“Gaismas nesējs” (autore Anna Egle). 

Žūrijas komisijā diskutēja par 
to, kā piedāvātie vides objekti iede-
rētos Ēdoles Dzirnavu dārzā un vai 
iesniegtie darbi saturiski atspoguļo 
Kr. Valdemāra devumu Ēdolei. Tā 
kā nebija vienprātības par to, kurš 
no piedāvājumiem būtu visatbilsto-
šākais, nolemts konkursu izsludināt 
atkārtoti, precizējot nolikumu. Tā-
pat nolemts piešķirt veicināšanas 
balvas piedāvājumiem, kurus par 
labākajiem atzinuši profesionāļi, 
sabiedrības vairākums un Ēdoles 
iedzīvotāji. 

Konkursā žūrijas komisijā darbo-
jās Kuldīgas novada Domes priekš-
sēdētāja Inga Bērziņa, Kuldīgas 
novada pašvaldības Būvniecības 

Valdemāra pieminekļa metu konkursu izsludinās vēlreiz 

nodaļas vadītāja Jana Jākobsone, 
Kuldīgas aktīvās atpūtas centra 
vadītājs Artis Gustovskis, Kuldīgas 

novada pašvaldības kultūras nodaļas 
vadītāja Dace Reinkopa, Ēdoles 
pagasta pārvaldes vadītāja Anda 

ēdoles pagasta izsludinātajā Krišjāņa Valdemāra pieminekļu konkursā žūrija 
nevienojās par uzvarētāju, tāpēc konkursu izsludinās atkārtoti.

Upleja un Kuldīgas novada Domes 
priekšsēdētājas padomnieks, arhi-
tekts Edgars Zalāns. 

Ēdoles pagasta 19. gs. vēsture ir 
cieši saistīta ar Kr. Valdemāru. Viņa 
uzdevums bija kārtot muižas grā-
matvedību un strādāt par skrīveri, 
tomēr daudz lielāku interesi viņš 
veltīja zemnieku stāvoklim Ēdoles 
pagastā. Kr. Valdemāram radās ideja 
tur veidot bibliotēku. 1848. gada 23. 
aprīlī Ēdoles baznīcā tika atvērta 
pirmā pašu latviešu dibināta biblio-
tēka. Baznīcas ģērbkambara skapī 
bija novietotas grāmatas. Maksa 
par vienas grāmatas lietošanu bija 
viena kapeika, pavisam trūcīgiem 
nebija jāmaksā.

KrISTĪnE DuĻBInSKa, 
mārketinga un sabiedrisko 
attiecību nodaļas vadītāja

EDuarDa DamBErga foto

Paraksta nodomu protokolu par Latvijas 
Sarkanā Krusta sociālās aprūpes centra izveidi

7. jūlijā Kuldīgas novada Domes priekšsē-
dētāja Inga Bērziņa un biedrības “Latvijas 
Sarkanais Krusts” ģenerālsekretārs Uldis 
Līkops parakstīja nodomu protokolu par 
Latvijas Sarkanā Krusta ieceri izveidot 
sociālās aprūpes centru Kuldīgā, Graudu 
ielā 21.

Vienošanās paredz, ka līdzšinējās pansionāta 
“Venta” telpās turpmāk varētu darboties Latvijas 
Sarkanā Krusta sociālās aprūpes centrs, sniedzot 
ilgstošas sociālās aprūpes pakalpojumu. Latvijas 
Sarkanais Krusts savā sociālās aprūpes centrā 
sniegs pakalpojumus gan Kuldīgas novada ie-
dzīvotājiem, gan arī piesaistīs klientus no citām 
Latvijas pašvaldībām.

Lai to īstenotu, pašvaldība uz 12 gadiem 
nodos biedrībai “Latvijas Sarkanais Krusts” bez- 

atlīdzības lietošanā nekustamo īpašumu Graudu 
ielā 21, Kuldīgā.

Kā jau iepriekš ziņots, Kuldīgas novada Do-
mes deputāti 26. maijā nolēma, ka SIA “Kuldīgas 
slimnīca” no sociālās aprūpes centra “Venta” 
pārņems ilgstošas sociālās aprūpes un rehabi-
litācijas pakalpojuma nodrošināšanas funkciju. 
Piepildot ilgi lolotu sapni, slimnīcas teritorijā 
izremontētā ēkā līdz rudenim darbu sāks jauns, 
mūsdienīgs pansionāts.

Līdz ar to turpmāk Kuldīgas novadā darbosies 
divi ilgstošas sociālās aprūpes un rehabilitācijas 
pakalpojuma sniedzēji: SIA “Kuldīgas slimnīca” 
un biedrība “Latvijas Sarkanais Krusts”.

KrISTĪnE DuĻBInSKa, 
mārketinga un sabiedrisko attiecību nodaļas 

vadītāja 

Kuldīgā uzņem Vara Braslas ģimenes filmu

Vara Braslas jaunajā filmā “Vectēvs, kas bīstamāks par datoru” vectēva lomu 
atveido aktieris mārtiņš Vilsons.
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vislabākā nedēļas nogale šovasar no 14. līdz 17. jūlijam. 
baudiet četras neaizmirstamas dienas, pilnas saules, prieka un līksmes!

“Dzīres” ir īstais laiks, kad izbaudīt atraktīvus pasākumus, īpašo Kuldīgas svētku gaisotni, atpūsties un izklaidēties pēc sirds patikas!
“dzīres kuldīgā 2016” 21. reizi!

Ceturtdien, 14. jūlijā
Pilsētas laukumā 15.00–2.00
15.00–20.00 – var iegādāties superatrakcijas “Zelta ikrs” 
bumbiņas
15.00 – grupa “Milkhouse” (Islande)
16.00 – grupa “MMMM”
17.00 – grupa “Muscycle” (Islande)
18.00 – Edavārdi
19.30 – grupa “Crazy Dolls”
21.00–2.00 – “Īstais vīrs” Jānis Krūmiņš un DJ Gunchs. 
Latviešu deju mūzika un ārzemju 80., 90. gadu hiti

rātslaukumā 15.30–2.00
15.30 – pensionāru apvienības “Rumbiņa” kolektīvi
17.30 – “Mamma kā māja”. BDK “Stariņš” un TDA “Venta”
18.00 – folkloras deju grupa “Zemplin” (Slovākija)
19.00 – “Brīdi lidot”. TDA Venta
20.30 – diksilends “Sapņu komanda”
0.30 – vokālā grupa “Latvian Voices” programmā “Pāri 
robežām”

“Chill” skatuve Strautu ielas skvērā 18.00–2.00
18.00 – Vilmārs Miglavs (ģitāra) 
19.00 – Līga Jāvalde (saksofons), Zigurds Turss (taustiņi)
20.00 – Juris Reinholds (ģitāra)
21.00–2.00 – DJ Dubra spēlē “lounge” mūziku

“šlāgerkliņģersēta” Kliņģera ielā 18.00–2.00
18.00–19.00 – Kliņģersētas ieskandināšana kopā ar “Nār-
buļiem”
19.00–22.00 un 24.00–2.00 – grupa “Sapņu pietura”

Sv. annas baznīcā un dārzā. 
Rīko “Igo Mūzikas menedžments”
20.00 – koncerts. Zvanu ansamblis “Campanella”. Ieeja – 
5 EUR. Igo, Māris Ziemelis (čells), Ēriks Bukants (oboja) 
24.00 – gongu performance “Ceļojums”. Gongu skaņu plūs-
mas vadītāja Dace Straume

1905. gada parkā 11.00–20.00
11.00 – 20.00 – Kino 7D. Biļetes cena – 4 EUR.
12.00–18.00 – AFS Latvija starpkultūru programmu pre-
zentācija
12.00–18.00 – LAPAS interaktīvā telts un darbnīcas lieliem 
un maziem
14.00–17.00 – “Nāc dziedāt un spēlēties ar Pasaku nama 
draugiem!”
17.00 – muzikāla izrāde “Pļavas pasakas”. Ar VKKF atbalstu. 
Bērnu teātris “Focus” un 2. vsk. bērnu vokālais ansamblis

Citur pilsētā
9.00–17.00 – var iegādāties superatrakcijas “Zelta ikrs” 
bumbiņas, Liepājas ielā 32
11.00–20.00 – var iegādāties superatrakcijas “Zelta ikrs” 
bumbiņas, Liepājas ielā 3
11.00 – vasaras spēles “Pure Chocolate” volejbols. Rīko LVF, 
sporta skola. V. Plūdoņa ģimnāzijas stadionā, Piltenes ielā 25
15.00–20.00 – ūdensbumbas un viļņu rullis. Piedāvā KAAC. 
Alekšupītes dīķī. 5 min – 3 EUR
16.00–21.00 – ielu ērģeles no Hāgas (Nīderlande), Liepājas 
ielā 36
17.00 – izstādes “Satikšanās” atklāšana (autores: Helēna 
Heinrihsone, Jolanta Ozollapa, Anita Putniņa, Anita Biedriņa, 
Kristīne Skrastiņa, Ieva Balode), Kuldīgas novada muzejā
17.00 un 19.00 – grupas “Cie des Quatre Saisons” (Beļģija) 
izrāde – karuselis “Mazā manēža”, Liepājas ielā 10, pagalmā
19.00 – stikla mākslas simpozija “Eco Glass” izstādes “Gais-
mas objekti” atklāšana, Islandes, Zviedrijas, Krievijas, Balt-
krievijas, Lietuvas, Latvijas stikla mākslinieki, Piltenes ielā 12
20.00–24.00 – stikla mākslas simpozija “Eco Glass” brīv-
dabas izstādes un sarunas dārzā (Lietuva, Latvija). Ar 
“Nordbook” atbalstu. Piltenes ielā 12
22.00 – šovs “Ugunsmuca”. Piedāvā uzņēmums “Nu, liela 
muiža!”. Liepājas ielā 10, pagalmā
22.20 – atklāšanas parāde “Milzu lelles un bundzinieki”. 
Cirks “Transe Express” (Francija). Piltenes ielā 25 – Smilšu 
un Pētera iela – estrāde
23.00 – “Dzīru” atklāšanas koncerts “Kuldīgas muzikālais 
tiramisu”. Neapoliešu dziesmas no klasikas līdz mūsdienām 
atskaņos kamerorķestris un solisti Inga Šļubovska-Kancēvi-
ča, Ilona Bagele, Raimonds Bramanis, Krišjānis Norvelis.  Di-
riģents Mārtiņš Ozoliņš. Pēc koncerta – uguņošana. Estrādē
0.10–1.00 – “Milzu lelles un bundzinieki”. Cirks “Transe 
Express” (Francija). Estrāde – Pētera un Smilšu iela – Pil-
tenes ielā 25
0.30 – grupas “Cie des Quatre Saisons” (Beļģija) izrāde – 
karuselis “Mazā manēža”, Liepājas ielā 10, pagalmā
0.30 – ēnu teātris. Izrāde “(Ne)Kurzemes Mazais princis”. Ar 
VKKF atbalstu. Liepājas iela 21
0.30–2.00 – ielu ērģeles no Hāgas (Nīderlande), Liepājas 
ielā 36

1.00–1.30 – Guntas Krauzes dzejas izrāde “Un mirkli šo mī-
lēt”. Piedāvā Rendas amatierteātris. Dzirnavu ielā 6, pagalmā
1.30–2.00 – Lijas Brīdakas dzejas izrāde “Soļi tumsā”. 
Piedāvā Kurmāles amatierteātris. Dzirnavu ielā 6, pagalmā

piektdien, 15. jūlijā
Pilsētas laukumā 14.00–3.00
14.00–20.00 – var iegādāties superatrakcijas “Zelta ikrs” 
bumbiņas
14.00–15.30 – retro motociklu un automašīnu Kurzemes 
turneja
14.00 – izrāde ģimenei “Sunītis un Kaķītis”. Rīko Annels
15.30 – meiteņu poproka grupa “Piparmētra”
17.00 – Rūta Ķergalve (ģitāra, balss), Raitis Neitāls (bass)
18.00 – “Viva Fitness”
19.00 – grupa “Bastards”
21.00 – grupa “Gin’Gas” (Lietuva)
23.00–3.00 – “Kurzemes Radio” karaoke; 1.00 – grupa 
“Montana”

rātslaukumā 15.00 – 22.00
15.00 – TDA “Venta” un folkloras deju grupa “Zemplin” 
(Slovākija)
16.00 – “Putojam Maestro ritmos”. Popgrupas “Putas” un 
“Putiņas”
17.00 – Radio bērnu ansamblis “Dzeguzīte” 
18.30 – “Satikšanās”. Juris Jope (balss), Linards Šveklis 
(ģitāra)
19.30 – ielu teātra grupas “Pavana” (Nīderlande) izrāde 
“Krāsas”
20.00 – kapela “Joldija” (Lietuva)
21.00 – Vārmes amatierteātra “Es un Tu” izrāde. 
A. Birbeles “Kapusvētku PR”

Pilsētas dārzā 11.00–23.00
11.00–16.00 – senioru dārza svētki ar lustīgu mūziku, dan-
čiem un līdzpaņemtiem groziņiem. Spēlēs grupas “Tērvete” 
un “Kreicburgas ziķeri”
12.00 – dārzā viesosies “Spoguļu ģimene” no Slovākijas
11.00–16.00 – var iegādāties superatrakcijas “Zelta ikrs” 
bumbiņas
21.00–23.00 – slavēšanas pasākums “Nāc svinēt Jēzu 
Jēzusburgā!”

1905. gada parkā 11.00 – 21.00
11.00–20.00 – Kino 7D. Biļetes cena – 4 EUR.
11.00–21.00 – “Orbitrons” 3D šūpoles. Biļetes cena – 5 EUR.
14.00–17.00 – spēlējies kopā ar “Brīnuma kalējiem!”. Liel-
formāta puzle, atmiņas spēle, galda labirints, “Golfdarts” un 
“Bullis ar ragiem”
14.00 – mūzikas un modes studija “Mona” un draugi
18.00–21.00 – “Pielaiko un “ielaiko”” – “Nordbook” projekta 
noslēgums. T-kreklu dizaina darbnīca, kebabu un vasaras 
kokteiļu darbnīca, laternu darbnīca
18.00 – grupa “Milkhouse” (Islande)
18.30 – “Hitt Hussitt” ielu teātra grupas performance (Islande)
18.45 – stikla mākslas šovs ar Igoru Frolovu (Krievija)
19.00 – grupa “Muscycle” (Islande)
19.30 – “Mirror theatre” performance (Slovākija)
20.00 – saksofonistu ansamblis un Līga Jāvalde
20.30 – mūzikas darbnīcas noslēguma programma

“Chill” skatuve Strautu ielas skvērā 18.00–2.00
18.00 – duets “Déjà vu”. Elīza Baķe (balss), Edgars Jass 
(taustiņi)
19.00 – “Zied dzeja mūzikas straumē”. D.Priede un Z.Turss
20.00 – Riharda Lepera pārdomu vakars “Ar tevi”
21.00–2.00 – DJ Oliart spēlē “lounge” mūziku

“šlāgerkliņģersēta” Kliņģeru ielā 16.30–2.00
16.30 – Snēpeles kapela “Kā ir, tā ir”
18.00–21.30 – grupa “Saulvējā”
22.00–2.00 – apvienība “Neoplāns”

Sv. annas baznīcas dārzā. Rīko “Igo Mūzikas menedž-
ments”
12.00 – mūzikas instrumentu radošās darbnīcas un kafejnīca
19.00 – “Ritma gadalaiki” – marimbas koncerts. Marta Kauliņa 
(marimba un sitamie instrumenti), Reinis Lapa (flauta)
20.00 – perkusiju performance. Koncerts – improvizācija. 
Ainis Zavackis, Artis Gulbis, Marta Kauliņa, Valdis Avotiņš, 
Eriks Handzovskis, Ilvars Manfelds

Citur pilsētā
9.00–17.00 – var iegādāties superatrakcijas “Zelta ikrs” 
bumbiņas, Liepājas ielā 32
11.00–20.00 – var iegādāties superatrakcijas “Zelta ikrs” 
bumbiņas, Liepājas ielā 3
14.00–21.00 – ielu ērģeles no Hāgas (Nīderlande), Liepājas 
ielā 36
14.30 – ielu teātra “Pavana” (Nīderlande) izrāde “Krāsas”, 

Estrādes parkā
15.00, 18.00, 20.00 – grupas “Cie des Quatre Saisons” 
(Beļģija) izrāde – karuselis “Mazā manēža”, Liepājas ielā 
10, pagalmā
16.30 – “Spoguļcilvēki” (Slovākija). Estrādes parkā
17.00 – bundzinieku gājiens pa Kuldīgas ielām. Rīko “Igo 
Mūzikas menedžments”. Sākums pie restorāna “Bangert’s”
15.00–20.00 – ūdensbumbas un viļņu rullis. Piedāvā KAAC. 
Alekšupītes dīķī. 5 min. – 3 EUR
18.00 – komponista un pianista Gio Saules autorkoncerts, 
Domes zālē
18.00 – izrāde. H.Ibsena “Pērs Gints”. Piedāvā Kuldīgas 
novada BJC teātra studija. BJC zālē, 1905. gada ielā 10
19.00 – 24.00 – stikla mākslas simpozija “Eco Glass” brīv-
dabas izstādes un sarunas dārzā (Krievija, Baltkrievija). 
Piltenes ielā 12
19.00 – svētku viesu oficiālā pieņemšana Pilsētas dārzā. 
Ar ielūgumiem
22.00 – koncerts vasaras vakarā “Par puķi, tevi un mani”. 
Solisti: Andris Ērglis, Ieva Sutugova, Normunds Rutulis, Ieva 
Kerēvica, Kristīne Prauliņa, Dainis Skutelis, Andris Daņiļen-
ko, Beāte Zviedre, “Mirage Jazz Orchestra” un stīgu grupa, 
“Rumbas kvartets”, vokālā grupa “Karameles” un īpašie 
viesi. Mākslinieciskais vadītājs un diriģents – Juris Vaivods. 
Estrādē. Sēdvietas numurētas! Biļešu cena – 6, 8, 10 EUR, 
solos ar atzveltnēm 12 EUR. Biļetes “Biļešu paradīzes” kasēs,
koncerta dienā no 20.00 estrādē
23.00 – brīvdabas kino. “Dabas koncertzāle”. Koncertfilma 
“Devons” (2014). “Goldingen Knight Cinema” Pilsētas dārzā

sestdien, 16. jūlijā
Pilsētas laukumā 9.00–4.00
9.00–14.00 – var iegādāties superatrakcijas “Zelta ikrs” 
bumbiņas
12.00 – grupa “Moderans”
13.00 – grupa “Nation Vibe”
14.00 – “Viva fitness”
15.00 – “Pažarnieku dixi”
16.00 – Jānis Buķelis un Guntars Endzelis
17.00 – “Free strings”. Dzintars Beitāns (vijole), Guntis Kolerts 
(kontrabass), Ainars Virga (ģitāra)
18.00 – “Pārsteiguma tēli”. Asprātīga izrāde bērniem “Kas 
par desām!”
19.30 – grupa “Audiokvartāls”
23.00–4.00 – “Puķu nakts ar “Ventas Dzirkstīm””

rātslaukumā 10.00–21.00
10.00 – BDK “Stariņš”
10.30 – VPDK “Ūsa” (Salaspils), VPDK “Bandava” un “Kul-
dīgas seniori”
11.20 – deju ansamblis “Pērle” (Rīga)
12.00 – TDA “Venta” un folkloras deju grupa “Zemplin” 
(Slovākija)
13.00 – eksotisko deju centrs “Alegria” (Rīga)
13.30 – Kuršēnu kultūras centra deju grupas “P.M.” un “Čip 
čip” (Lietuva)
14.20 – “Kuldīga brīnišķā”. Lailas Ābolas bērnu dziesmu 
koncerts
15.00 – “Free strings” Dzintars Beitāns (vijole), Guntis Kolerts 
(kontrabass), Ainars Virga (ģitāra)
16.30 – kapela “Joldija” (Lietuva)
17.30 – “Pažarnieku dixi”
19.00 – Ulda Marhileviča un kamerkora “Rāte” koncerts. 
Piedalās: solists Andris Ērglis, Modris Laizāns (ģitāra), Ivars 
Kalniņš (bungas)
20.30 – ielu teātris “Pavana” (Nīderlande)

Dārza svētki 11.00–16.00 Pilsētas dārzā
Šampanietis brokastīs (pieaugušajiem)
Pirmo reizi “Dzīrēs” īstām dāmām un patiesiem džentlmeņiem 
būs iespēja sākt dienu īpašā gaisotnē! Gastronomisku bau-
dījumu sniegs “Baltais restorāns” ar šampanieti un gaisīgām 
uzkodām, “Lapsas garšvielu studija”, “pankūkotava” un citi 
garšas kārpiņu lutinātāji.
Neparastu atmosfēru dārzā radīs ielu ērģeles un staigājošās 
varavīksnes no Nīderlandes, spoguļcilvēki no Slovākijas, 
kuldīdznieku lepnums – “orķestropēds”. “Džentlmeņu klubiņā” 
un “Dāmu paradīzē” – skaistuma noslēpumi, stilista padomi, 
smaržu maģija, rotas, foto, krokets, milzu kārtis un diždomino, 
mākslas meditācija, miniatūrdārzi, zibensportreti, “Pēdu SPA” 
un citi smalko izklaižu veidi!
Alises fantāziju pasaulē (RPIVA pagalmā – bērniem līdz 
12 g. v.)
Ieejas karte piedzīvojumu dārzā – 3 EUR.
Alise aicina bērnus piedalīties īstos Dārza svētkos!
Nopērkot biļeti, saņemsi ieejas karti ar 7 kuponiem, lai droši 
ienirtu Alises fantāziju pasaulē, kur tevi sagaidīs “Trakā tējas 
pēcpusdiena”, “Kūciņa uz kociņa”, “Burvju dzira”, “Pulksteņ-
darbnīca”, “Peoniju dobe”, “Ziedu gleznas”, “Greizie spoguļi”, 
“Leduspuķes”, “Brīnumdurvis” un “Baltā Truša pilsētiņa”.

1905. gada parkā 11.00–20.00
11.00–20.00 – Kino 7D. Biļetes cena 4 EUR
11.00–12.00 – skanošā darbnīca
11.00–18.00 –  “Ar sirdi delnā”. Iespēja dot mājvietu četrkā-
jainam draugam!
11.00–18.00 – “Baubau” lielizmēra konstruktori
11.00–16.00 – izmēģinājumu poligons “Laboratorium Goldin-
gensis”. Aizraujoši eksperimenti visiem zinātkārajiem un garā 
jaunajiem. Laboratorijas: “Krāsa un ķīmiskās pārvērtības”, 
“Triki”, “Aukstums”, “Mehānika”, “Elektrība”. Piedāvā Labo-
ratorium.lv. “Eksperimentu kafejnīca”. Ēdienkartē: “Balonu 
zupa”, “Marinēts burbulis”, “Karstā sirds” u. c. par asprātīgu 
joku, mīklu, uzdevumu vai veiklības vingrinājumu. Piedāvā 
Zinātkāres centrs “Zinoo” Liepājā.
Mobilais planetārijs.  Seansi: 11.30, 12.30, 13.30, 14.30, 
15.30. Vietu skaits ierobežots. Ieeja – 2 EUR. Piedāvā SIA 
“P.N.R.”
11.00 – Kuldīgas novada Bērnu un jauniešu centra sveiciens 
svētkos
12.30 – popgrupa “Putiņas” programmā “Šurumburums”
13.30 – “Pārsteiguma tēli”. Muzikāla izrāde bērniem “Hū, 
svētki izglābti!”
14.30 – “Atbildības stunda” kopā ar biedrībām “LURDA” un 
“Ar sirdi delnā”
15.10 – Kuldīgas amatierteātra izrāde. Ē.Vilsona,V.Buša 
“Makss un Morics”
Sv. annas baznīcas dārzā
Rīko “Igo Mūzikas menedžments”
12.00 – mūzikas instrumentu radošās darbnīcas un kafejnīca
14.00 – koncerts bērniem. Vokālā studija “Gaismiņa” (Liepāja)
19.00 – “Steps Annas dārzā”. Latvijas stepa lielmeistars 
Māris Pūris, mūziklu aktrise Agnese Pūre un “Retro trio”, 
pianists Gints Apsītis, klarnetists Edmunds Brīvkalns, sitamo 
instrumentu mākslinieks Ainis Zavackis. Koncerta noslēgumā 
“Mēmais kino”. Tapiera lomā G.Apsītis

zeļļu piestātne Liepājas ielā 31, 10.00–16.00
piedāvā Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums. 
Labsajūtas un skaistumkopšanas studija, latviešu un cittautu 
kulināro garšu studija, galdniecības datorizētā studija, bērnu 
radošo prasmju studija, īru deju studija “Ceili Rue”, sporta 
aktivitātes u. c.
11.00–16.00 – “Eža kažociņa” kulinārā studija
11.00–14.00 – bēbīšu kafejnīca
Skolas zālē ēkas 2. stāvā “MOON CAT” studija, mini zoo 
“Putnu impērija” ar jenotiņu Gošu un mērkaķīti Lū.

“Chill” skatuve Strautu ielas skvērā 12.00–2.00
12.00–17.00 – sevis pilnveidošanas prakses “Faluņ Dafa” 
vingrojumi, priekšnesumi un lotosa ziedu darbnīca
18.00–21.00 – konkursa “Miss Dimanta foto” atlases fo-
tosesija
21.00–2.00 – DJ Oliart spēlē “lounge” mūziku

šlāgerkliņģersēta Kliņģeru ielā 15.00 – 2.00
15.00 – kapela no Snēpeles “Kā ir, tā ir”
16.00–21.00 – grupa “Ēna”
22.00–2.00 – duets “Kurzemes katls”

Citur pilsētā
9.00–14.00 – var iegādāties superatrakcijas “Zelta ikrs” 
bumbiņas, Liepājas ielā 3 un 32
9.00–14.00 – var iegādāties superatrakcijas “Zelta ikrs” 
bumbiņas, Pilsētas dārzā
10.00–17.00 – “Muca jāpiķē vai jāremontē? Nu, liela muiža!” 
Pasit padusē un kāto šurp! Rātslaukumā 
10.00–17.00 – “Eņģeļu darbnīca” un podnieka virpa. Cena – 
2 EUR. Piedāvā biedrība “Uguns” Rātslaukumā
9.00 – pludmales volejbola turnīrs “Macron kauss 2016”. 
Rīko biedrība “K-volejs”. Smilšu laukumos, Piltenes ielā 25
10.00 – “Amber line” zolītes turnīrs kopā ar līnijdejotāju grupu 
“Line by line”, Liepājas ielā 31, 6. auditorijā
10.00 – Pilsētas svētku turnīrs novusā komandām. Rīko 
Kuldīgas novusa klubs. 2. vidusskolā, Jelgavas ielā 62
11.00 – galda tenisa turnīrs “Baltā bumbiņa”. Rīko galda 
tenisa klubs “Hercogs”. Sporta hallē, Piltenes ielā 25
11.00 – Pilsētas svētku turnīrs šahā. Rīko Kuldīgas sporta 
skola. Liepājas ielā 45
11.00–13.00 – mikro avio šovs. Rīko “Kuldīgas aviācijas 
sporta klubs”. Akmeņu ielā
11.00–18.00 – “Esi viens no mums!” Aicina Nacionālo bruņoto 
spēku Rekrutēšanas un atlases centrs. Estrādes parkā, 
laukumā aiz estrādes
11.00–18.00 – Radiovadāmu automobiļu drifta terase, 
10 min. – 4 EUR. Estrādes parkā.
11.00–20.00 – ūdensbumbas un viļņu rullis. 5 min. – 3 EUR. 
Piedāvā KAAC. Alekšupītes dīķī. 
12.00–15.30 – pāru vai draugu kompāniju piedzīvojumu tūre 
vecpilsētā “Nāc ar mani izlūkos!”
Dalībnieku kartes – Baznīcas ielā 5.  Starts no 12.00 līdz 
14.00. Apbalvošana 15.30. Starts un finišs Baznīcas ielā 5
13.00–15.00 – Kuldīgas mopēdu festivāla “Dzintara istaba” 
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2016. gada 12. jūlijs

Saistošie noteikumi Nr. 2016/5 “Par braukšanas maksas atvieglojumiem Kuldīgas novadā” 
(precizētā redakcijā, kas apstiprināta ar Kuldīgas novada Domes 30.06.2016. lēmumu (prot. Nr.7, p. 42)

Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 43. panta 
trešo daļu un Sabiedriskā transporta pakalpojumu  likuma 
14. panta trešo daļu

I. Vispārīgais jautājums 
1. Saistošie noteikumi nosaka pasažieru kategorijas, 

kuras ir tiesīgas izmantot braukšanas maksas atvieglojumus 
sabiedriskajā transportā Kuldīgas novada administratīvajā teri-
torijā, kā arī nosaka kārtību, kādā Kuldīgas novada pašvaldība 
(turpmāk – pašvaldība) sedz transporta izdevumus vispārējās 
pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības, profesionālās 
un profesionālās ievirzes izglītības iestāžu izglītojamajiem 
(turpmāk tekstā – izglītojamie), kuri iegūst izglītību Kuldīgas 
novada izglītības iestādēs, kā arī Kuldīgas novadā deklarēta-
jiem nestrādājošiem pensionāriem, kuri vecāki par 75 gadiem.

 
II. Personu kategorijas, kurām ir tiesības uz 
braukšanas maksas atvieglojumiem
2. Mācību gada laikā tiesības uz braukšanas maksas 

atvieglojumiem 100% apmērā sabiedriskajos transportlīdzek-
ļos, kas pārvadā pasažierus pilsētas nozīmes un reģionālās 
nozīmes  maršrutos Kuldīgas novada administratīvajā teritorijā,  
ja braucieni saistīti ar nokļūšanu no dzīvesvietas līdz izglītības 
iestādei un atpakaļ,  ir:

2.1. Kuldīgas novada  administratīvajā teritorijā dzīvojoša-
jiem izglītojamiem, kuri izglītību iegūst kādā Kuldīgas novadā 
esošajā vispārējās, profesionālās un profesionālās ievirzes 
izglītības iestādē;

2.2. ārpus Kuldīgas novada administratīvās teritorijas 
dzīvojošajiem izglītojamiem, kuri izglītību iegūst kādā Kuldīgas 
novadā esošajā vispārējās, profesionālās vai profesionālās 
ievirzes sporta, mūzikas un mākslas izglītības iestādē.

3. Gadījumos, kad attālums no dzīvesvietas līdz tuvākajai 
sabiedriskā transporta pieturai ir lielāks par pieciem kilomet-
riem vai sabiedriskais transports nekursē atbilstošajā laikā, 
lai izglītojamie nokļūtu no dzīvesvietas mācību iestādē un 
atpakaļ un ja attiecīgajos maršrutos un laikā netiek nodrošināts 
pašvaldības transports izglītojamo pārvadājumiem, Kuldīgas 
novada pašvaldība kompensē izglītojamo vecākiem vai citiem 
izglītojamā likumiskajiem pārstāvjiem izdevumus izglītojamā 
nogādāšanai izglītības iestādē un atpakaļ ar personīgo trans-
portlīdzekli šajos saistošajos noteikumos noteiktajā kārtībā 
un apmērā. 

4. Tiesības uz braukšanas maksas atvieglojumiem 100% 
apmērā sabiedriskajos transportlīdzekļos pilsētas nozīmes un 
reģionālās nozīmes maršrutu tīklu maršrutos Kuldīgas novada 
teritorijā, bet ne vairāk kā EUR 60,00 gadā, ir Kuldīgas novadā 
deklarētajiem nestrādājošiem pensionāriem, kuri vecāki par 
75 gadiem.

5. Pagasta pārvalžu organizētajos skolēnu pārvadājumos 
saistošo noteikumu 2. 3. un 4. punktā minēto kategoriju per-

sonas tiek pārvadātas bez maksas.
6. Visiem saistošajos noteikumos nosauktajiem izglī-

tojamiem ir tiesības saņemt kompensāciju par braukšanas 
izdevumiem 100% apmērā arī par braucieniem Kuldīgas 
novada administratīvajā teritorijā no dzīvesvietas līdz pasā-
kuma norises vietai un atpakaļ, lai piedalītos Kuldīgas novada 
pašvaldības apstiprinātajos papildizglītības pasākumos vai ar 
izglītības apguvi saistītos pasākumos.

7. Izglītojamiem ir tiesības  izvēlēties attiecīgajai pasažieru 
kategorijai noteikto braukšanas maksas atvieglojumu veidu. 

8. Izglītojamiem ir tiesības uz šajos saistošajos notei-
kumos noteiktajiem braukšanas atvieglojumiem arī vasaras 
brīvlaikā, ja braucieni saistīti ar izglītojamo iesaistīšanos 
valsts un pašvaldības organizētajos pasākumos un projektos 
(piem., gatavošanās Dziesmu un deju svētkiem, piedalīšanās 
izglītojamo nodarbinātības projektos u. c.). 

III. Transporta izdevumu segšanas kārtība 
izglītojamiem
9. Izglītojamajiem sabiedriskā transporta izdevumu kom-

pensācijām tiek noteikti šādi kompensāciju veidi: 
9.1. autobusos, kur norēķinus iespējams veikt ar e-talonu – 

izsniedzot elektronisko viedkarti (turpmāk tekstā – e-talons); 
9.2. pārējo sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzēju 

autobusos – kompensējot iegādāto biļešu vērtību;
9.3. šo saistošo noteikumu 3. punktā noteiktajos gadīju-

mos kompensācijas apmērs tiek aprēķināts, EUR 0,10 (10 
centus) reizinot ar izglītojamā nogādāšanai no dzīvesvietas 
izglītības iestādē un atpakaļ nobraukto kilometru skaitu dienā 
un reizinot ar izglītības iestādes apmeklējumu skaitu mēnesī.

10. Uzsākot mācību gadu vai mācību gada laikā iestājo-
ties izglītības iestādē, izglītojamo vecāki vai personas, kas 
viņus aizstāj (turpmāk – vecāki) Kuldīgas novada attiecīgajā 
pagasta pārvaldē (ja izglītojamā dzīvesvieta atrodas ārpus 
Kuldīgas pilsētas robežām) vai izglītības iestādē (ja izglītoja-
mā dzīvesvieta atrodas Kuldīgas pilsētā vai ārpus Kuldīgas 
novada administratīvās teritorijas robežām) iesniedz aizpildītu 
iesnieguma veidlapu par attiecīgā braukšanas atvieglojuma 
veida saņemšanu: 

10.1. sabiedriskā transporta izmaksu kompensācijas 
saņemšanai, ja nokļūšanai izglītības iestādē un atpakaļ tiek 
izmantoti saistošo noteikumu  9.2. apakšpunktā noteikto 
sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzēju autobusi (1. 
pielikums); 

10.2. personīgā transporta izmaksu kompensācijas 
saņemšanai, ja nokļūšanai izglītības iestādē un atpakaļ tiek 
izmantots personīgais transports (2. pielikums). 

10.3. Izglītojamo, kuri nokļūšanai izglītības iestādē un 
atpakaļ izmanto autobusus, kuros iespējami norēķini ar e-ta-
loniem, likumiskie pārstāvji vai pilngadīgi izglītojamie izglītības 
iestādē iesniedz individuālo pieteikumu personalizētās vied-

kartes (e-talona) saņemšanai (turpmāk tekstā – pieteikums) 
(3. pielikums).

11. Izglītības iestāde nekavējoties apkopo un pārbauda 
e-talonu saņemšanai iesniegtos pieteikumus un tajos norādīto 
informācijas patiesumu un kopā ar maksājumu apliecinošu do-
kumentu (tikai jauna e-talona saņemšanai saskaņā ar saistošo 
noteikumu 12. punktu) iesniedz Kuldīgas novada pašvaldībai 
vai pagastu pārvaldei, kas 2 (divu) nedēļu laikā no pieteikuma 
saņemšanas nodrošina e-talona  pasūtīšanu, saņemšanu un 
nodošanu izglītības iestādei, kura savukārt nodrošina e-talonu 
izsniegšanu izglītojamajiem. 

12. Ja e-talons nozaudēts, nolaupīts vai citu iemeslu dēļ 
nav izglītojamā rīcībā, vai tas ticis bloķēts tā derīguma termi-
ņa laikā, vai nav tehniskā vai lietošanas kārtībā izglītojamā 
vainas dēļ, jauna e-talona saņemšanai izglītojamā likumiskais 
pārstāvis vai pilngadīgi izglītojamie maksā jauna e-talona 
saņemšanas maksu EUR 3,45, tai skaitā, pievienotās vērtības 
nodokli, par jauna e-talona izgatavošanu. Ja maksa par jauna 
e-talona izgatavošanu netiek samaksāta, izglītojamajam jaunu 
e-talonu neizsniedz. 

13. E-talona izgatavošanas laikā izglītojamie satiksmes 
autobusos izmanto biļešu sistēmu.

14. Sabiedriskā transporta izdevumu kompensācijas 
saņemšanai izglītojamo vecāki līdz katra mēneša 7. datumam 
Kuldīgas novada attiecīgajā pagasta pārvaldē (ja izglītojamā 
dzīvesvieta atrodas ārpus Kuldīgas pilsētas robežām) vai 
izglītības iestādē (ja izglītojamā dzīvesvieta atrodas Kuldīgas 
pilsētā vai ārpus Kuldīgas novada administratīvās teritorijas 
robežām) iesniedz iesniegumu un braukšanas biļetes, kas 
pielīmētas uz lapas hronoloģiskā secībā, norādot maršrutu 
un transporta izmaksu kopējo summu. 

15. Izglītības iestādes līdz katra mēneša 14. datumam  
pārbauda biļešu atbilstību izglītojamā skolas apmeklējumam, 
izglītojamā vai tā likumiskā pārstāvja iesniegumam un biļetēm, 
pievieno  izziņu par izglītības iestādes apmeklējumu iepriek-
šējā mēnesī (4. pielikums) un nodod Kuldīgas novada paš-
valdības Finanšu un ekonomikas nodaļai apmaksai. Pagastu 
pārvaldes izglītojamo vai to likumisko pārstāvju iesniegumu un 
biļešu atbilstību izglītības iestādes apmeklējumam pārbauda, 
salīdzinot ar izglītības iestāžu sniegto informāciju, un pēc tam 
nodod apmaksai Kuldīgas novada pašvaldības Finanšu un 
ekonomikas nodaļai. 

16. Aprēķinus par kompensācijas apmēru un kompen-
sācijas izmaksu iesnieguma veidlapā norādītai personai līdz 
katra mēneša pēdējai darba dienai veic Kuldīgas novada 
pašvaldības Finanšu un ekonomikas nodaļa. 

17. E-talonu lietošanas pamatotību pārbauda pašval-
dības norīkots darbinieks, salīdzinot veiktos braucienus ar 
izglītības iestāžu iesniegto informāciju par izglītības iestādes 
apmeklējumiem.

IV. Transporta izdevumu segšana 
nestrādājošiem pensionāriem, kuri vecāki 
par 75 gadiem
18. Saistošo noteikumu 4. punktā minētajām personām 

sabiedriskā transporta izdevumu kompensācijām tiek noteikti 
šādi kompensāciju veidi: 

18.1. autobusos, kur norēķinus iespējams veikt ar e-talo-
nu, – izsniedzot elektronisko viedkarti (turpmāk tekstā – e-ta-
lons) ar gada limitu EUR 60,00; 

18.2. pārējo sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzēju 
autobusos – kompensējot iegādāto biļešu vērtību (gadā ne 
vairāk kā EUR 60,00);

18.3. lai saņemtu e-talonu, saistošo noteikumu 4. punktā 
minētās personas, kas deklarētas Kuldīgas pilsētā, iesniedz 
pašvaldības aģentūrā “Sociālais dienests”, bet Kuldīgas 
novada pagastu teritorijās deklarētās personas iesniedz atie-
cīgā pagasta pārvaldē individuālo pieteikumu personalizētās 
viedkartes (e–talona) saņemšanai (3. pielikums).

19. Sabiedriskā transporta izdevumu kompensācijas 
saņemšanai saistošo noteikumu 4. punktā minētās perso-
nas ne biežāk kā vienu reizi mēnesī iesniedz p/a “Sociālais 
dienests” vai Kuldīgas novada attiecīgajā pagasta pārvaldē 
iesniegumu kompensācijas saņemšanai, kam pievienotas 
braukšanas biļetes. 

20. Aprēķinus par kompensācijas apmēru un kompen-
sācijas izmaksu iesnieguma veidlapā norādītai personai līdz 
katra mēneša pēdējai darba dienai veic Kuldīgas novada 
pašvaldības Finanšu un ekonomikas nodaļa.

V. Personu, kam noteikti braukšanas 
maksas atvieglojumi, pienākumi un 
atbildība
21. Personas, kurām piešķirti  braukšanas maksas atvieg-

lojumi saskaņā ar šiem saistošajiem noteikumiem, nedrīkst 
šos braukšanas maksas atvieglojumus nodot citām personām 
(piemēram, nododot citu personu rīcībā savu personalizēto 
e-talonu vai iesniedzot apmaksai biļetes par citu personu 
braucieniem sabiedriskajos transporta līdzekļos).

22. Ja tiek konstatēti saistošo noteikumu 21. punktā 
minētie pārkāpumi, personai, kurai braukšanas atvieglojumi 
tikuši piešķirti saskaņā ar šiem saistošajiem noteikumiem, 
tiek atņemtas tiesības uz šiem braukšanas atvieglojumiem 
turpmāk vai braukšanas maksas kompensāciju par izmanto-
tajiem braucieniem no pārkāpuma fakta konstatēšanas brīža. 

VI. noslēguma jautājumi
23. Ar šo saistošo noteikumu spēkā stāšanās brīdi spēku 

zaudē Kuldīgas novada pašvaldības saistošie noteikumi 
Nr. 2014/13 “Par braukšanas maksas atvieglojumiem Kul-
dīgas novadā”, kas apstiprināti ar Kuldīgas novada Domes 
2014. gada 30. oktobra sēdes lēmumu (prot. Nr. 11. p. 46). 

Paskaidrojuma raksts
Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības pamatojums

Kuldīgas novadā ir spēkā saistošie noteikumi Nr. 2014/13 “Par braukšanas maksas atvieglojumiem Kuldīgas novada teritorijā” (apstiprināti ar Kuldīgas novada Domes 2014. gada 30. oktobra sēdes lēmumu 
(prot. Nr.11, p. 46)).
Kopš noteikumu pieņemšanas mainījusies braukšanas maršrutu klasifikācija un 31.03.2015. pieņemti MK noteikumi Nr.153 “Noteikumi par pasažieru kategorijām, kuras ir tiesīgas izmantot braukšanas 
maksas atvieglojumus maršrutu tīkla maršrutos”, kas stājušies spēkā. Līdz ar to nepieciešamas izmaiņas arī pašvaldības saistošajos noteikumos. Bez tam pašvaldība, izvērtējot budžeta iespējas, vēlas 
noteikt braukšanas maksas atvieglojumus arī personām, kas vecākas par 75 gadiem, piešķirot tiesības katru mēnesi bez maksas veikt braucienus sabiedriskajā transportā noteiktā vērtībā, nosakot nevis 
mēneša, bet gada limitu bezmaksas braucieniem.  Tā kā grozījumi esošajos saistošajos noteikumos ir apjomīgi, lietderīgi izdot jaunus saistošos noteikumus.

2. Īss projekta satura izklāsts Saistošie noteikumi “Par braukšanas maksas atvieglojumiem Kuldīgas novada teritorijā” nosaka braukšanas maksas atvieglojumus Kuldīgas novada administratīvajā teritorijā dažādu kategoriju izglītojamiem 
un senioriem, kā arī nosaka kārtību, kādā notiek e-talonu iegāde, norēķināšanās par braucieniem, kā arī kārtība, kā tiek kompensēti izdevumi par braucieniem satiksmes autobusos, kur nav iespējams lietot 
e-talonus, kā arī kā tiek kompensēti izdevumi vecākiem izglītojamo nogādāšanai uz un no mācību iestādes.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz 
pašvaldības budžetu

Finansējums no pašvaldības budžeta, lai pārvadātājam kompensētu zaudējumus, kas saistīti ar braukšanas maksas atvieglojumu noteikšanu pasažieru kategorijām, kuras ir tiesīgas izmantot braukšanas 
maksas atvieglojumus saskaņā ar šiem saistošajiem noteikumiem, tiks ņemts vērā, sastādot ikgadējo pašvaldības budžetu.

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

5. Informācija par administratīvajām 
procedūrām Jaunas struktūras nav jāveido. 

6. Informācija par konsultācijām ar 
privātpersonām Notikušas konsultācijas ar Kuldīgas novada Domes Senioru konsultatīvo padomi.

finišs un tehnikas izstāde, parkā pie pareizticīgo baznīcas
13.00 – jauniešu koris “Lai top” un vokālie ansambļi “Kara-
meles”, “Trifeles”, “Triumfs”, Sv. Katrīnas baznīcā
14.00, 17.00, 19.00 – grupas “Cie des Quatre Saisons” 
(Beļģija) izrāde – karuselis “Mazā manēža”, Liepājas ielā 
10, pagalmā
16.00 – superatrakcija “Zelta ikrs”. Lielā balva – ceļojums 
4 personām uz Ungāriju no “Travel RSP”, starts pie KKC, 
finišs Alekšupītes dīķī
18.00–21.00 – ielu ērģeles no Hāgas (Nīderlande), Liepājas 
ielā 36
18.00 – Alekšupītes skrējiens. Dalība jāpiesaka 1 h pirms 
starta. No KKC pa upi uz leju
18.20 – Alekšupītes karnevāls. Dalība jāpiesaka 30 min. 
pirms starta. No KKC pa upi uz leju

21.00–4.00 – “Dzīru” gājiens un lielā balle kopā ar Vilni Dumpi 
un deju orķestri. 24.00 – svētku salūts, estrādē
23.00–4.00 – “Stender’s” ielas dejas kopā ar apvienību 
“Funky Breakout”. Rīko SIA “Arktika G”. Liepājas ielā 3 
23.00 – videodejas pie “Klondaikas” kopā ar DJ Ziggy. Rīko 
SIA “Furors Cafe”. Liepājas ielā 28 
23.00 – brīvdabas kino. “Prāta Vētra”. Koncertfilma “Sep-
tiņi soļi svaiga gaisa” (2015). “Goldingen Knight Cinema” 
Pilsētas dārzā

svētdien, 17. jūlijā
10.00 – Pilsētas svētku turnīrs novusā komandām. Rīko 
Kuldīgas novusa klubs. 2. vidusskolā, Jelgavas ielā 62
11.00–19.00 – Kino 7D, biļetes cena – 4 EUR, 1905. gada 

parkā. 
11.00–16.00 – “Baubau” lielizmēra konstruktori, 1905. 
gada parkā
11.00–16.00 – “Orbitrons” 3D šūpoles, biļetes cena – 5 EUR, 
1905. gada parkā
12.00–16.00 – Latvijas spēkavīru čempionāts pāriem. Rīko 
biedrība “Stiprinieku republika”. Estrādē
12.00–13.30 – grupas “Cie des Quatre Saisons” (Beļģija) 
izrāde – karuselis “Mazā manēža”, Liepājas ielā 10, pagalmā
12.00–16.00 – Šurumburums visai ģimenei “Zaļā pasaka 
senā pilsētā”. 16 meža pieturās kukaiņi – smukaiņi, pastaiga 
koku galotnēs, gada gaviļnieki – āpsis, dižraibais dzenis un 
viņu draugi, meža augi, stādi, sēklas, meža teātris un citas 
aizraujošas, interesantas un noderīgas tikšanās. Ar “Meža 
attīstības fonda” atbalstu rīko MĪB “Meža konsultants”. 

Pilsētas dārzā
12.00–16.00 – ūdensbumbas un viļņu rullis, 5 min. – 3 EUR. 
Piedāvā KAAC. Alekšupītes dīķī
13.30 – dueta “Rix Duo” koncerts, Sandis Šteinbergs (vijole), 
Jānis Maļeckis (klavieres). Ar VKKF atbalstu. Domes zālē
14.00–17.00 – “Annels Bam-bam-bam” spēles ar “Kāruma 
Vārnu”. Rīko “Annels”. Pilsētas laukumā
14.30 – “Modal Jazz Quintet” koncerts, Vlads Zelkins 
(bungas), Boriss Bannihs (bass), Indriķis Veitners (ten. 
saksofons), Lauris Amantovs (trombons), Artjoms Sarvi 
(taustiņi), Rātslaukumā
17.00 – olu kari. Trenējies un pārspēj līdzšinējo rekordu – 
37 m! Estrādē
19.00 – “Dzīru” noslēguma koncerts “Keksi” un “Mirage Jazz 
Orchestra”, Rātslaukumā

InFOrmāCIja Par SVēTKIEm www.kuldiga.lv, www.kckuldiga.lv, Kuldīgas kultūras centrs 63322201, Kuldīgas aktīvās atpūtas centrs 63322259.
Ja vajadzīga palīdzība, zvani: 112 – ugunsdzēsība un glābšana, 113 – ātrā medicīniskā palīdzība, 110, 63374400 – policija, 28881288 – pašvaldības policija.



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 – 
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mūSu LaIKS

KuLDĪgaS KuLTūraS CEnTrā 

PaSāKumI PagaSTOS

2016. gada 12. jūlijs

SPOrTa PaSāKumI jūLIjā

BrĪVDaBaS KInOTEāTrIS “gOLDIngEn KnIgHT CInEma”

KaPu SVēTKI

Darba dienās – EUR 2,60; brīvdienās un svētku dienās – EUR 3.  
Bērniem līdz 3 gadu vecumam, neaizņemot atsevišķu sēdvietu, ieeja bez maksas.
KKC Kuldīgā, Raiņa ielā 21. Tālrunis 29542242.

KInO aFIša

U – bez vecuma ierobežojuma; 7+ – līdz 7 g. v. neiesakām; 12+ – līdz 12 g. v. neiesakām; 
16+ – līdz 16 g. v. neiesakām; 18+ – līdz 18 g. v. aizliegts

• 15. jūlijā 23.00 “Dabas koncertzāles” 
koncertfilma “Devons”, 2014
• 16. jūlijā 23.00 grupas “Prāta vētra” 
koncertfilma “7 soļi svaiga gaisa”, 2015
• 22. jūlijā 23.00 “Klusuma skatiens”, 
rež. J. Oppenheimer, 2015
• 23. jūlijā 23.00 “gadalaiki”, 
rež. J. Perrin, J. Cluzaud, 2015
• 29. jūlijā 23.00 “Barbekjū”, 
rež. E. Lavaine, 2014
• 30. jūlijā 23.00 “Visi ceļi ved uz romu”,
rež. E. Lemhagen, 2016

Seansus rīko Kuldīgas novada muzejs, atbalsta Kuldīgas novada Dome. 
“goldingen Knight Cinema” – labs kino, brīvā dabā un par brīvu!

T. 20.VII 16.00 LEDuS LaIKmETS: 
T. 20.VII 18.00  LIELā SaDurSmE
C. 21.VII 15.30  2016, ASV
C. 21.VII 17.30 Ilgums 1’40
P. 22.VII 15.30 Animācijas ģimenes filma
P. 22.VII 17.30 Filma dublēta latviešu valodā
S. 23.VII 15.00 U
S. 23.VII 17.00 
Sv. 24.VII 16.00 
Sv.  24.VII 18.00  

no 25. jūlija līdz 25. augustam kino netiek demonstrēts!

Piektdien, 15. jūlijā, 22.00 pilsētas estrādē – koncerts “Par puķi, tevi un mani”. 
Uzstāsies: Andris Ērglis, Ieva Sutugova, Normunds Rutulis, Kristīna Zaharova, Kristīne 
Prauliņa, Dainis Skutelis, Andris Daņiļenko, Beāte Zviedre, “Mirage Jazz Orchestra” un 
stīgu grupa, “Rumbas kvartets”, vokālā grupa “Karameles”. Biļetes – 6, 8, 10 EUR “Biļešu 
paradīzes” kasēs, internetā www.bilesuparadize.lv un KKC kasē.

Piektdien, 29. jūlijā, 19.00 pilsētas estrādē – muzikāla izrāde “Septiņi vecpuiši”. 
Lomās: Mārtiņš Vilsons, Rihards Lepers, Jānis Jarāns u. c. Biļetes “Biļešu paradīzes” 
tirdzniecības vietās, www.bilesuparadize.lv.

Sestdien, 6. augustā, 15.30 Sv. Annas baznīcā – muzikālais dievkalpojums. Piedalās 
Raimonds Tiguls, Kārlis Kazāks, Jānis Holšteins un Māra Upmane-Holšteine. Ieeja – 7 EUR.

Sestdien, 6. augustā, 18.30 pilsētas estrādē – “Kuldīgas Live Fest’16”. Uzstāsies: 
Citizens.lv, Miks Dukurs (Latvija), Ida Bang &The Blue tears (Zviedrija), Virginia Maestro 
(Spānija), AcDC project (Lietuva), Budda Power Blues (Portugāle), Letz Zep (UK).

KaPu SVēTKI PILSēTā
7. augustā
12.00 – Meža kapos
9. 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
16. jūlijā:
13.00 – Ūdru kapsētā,
14.00 – Naglas kapsētā,
15.00 – Ruņģu kapsētā.
30. jūlijā:
13.00 – Kumsteru kapsētā,
14.00 – Struijas kapsētā.
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

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.

rEnDā
23. jūlijā:
10.00 – Cērpu kapos,
11.00 – Ozolu kapos,
12.00 – Avotnieku kapos,
13.00 – Koļu kapos.

rumBā
23. jūlijā:
10.00 – Silarāju kapos,
11.00 – Pļavsargu kapos,
12.00 – Pūces kapos,
13.00 – Maņģenes kapos,
14.00 – Upesostu kapos.

TurLaVā
24. jūlijā:
10.00 – Ziemeļu kapos, 
11.00 – Orzaku kapos,
12.00 – Pliķu kapos, 
14.00 – Balgaļu kapos,
15.00 – Ciemgaļu kapos, 
16.00 – Kalējciema kapos, 
17.00 – Aizsaules kapos, 
18.00 – Dambenieku kapos. 

ĶIKurOS
17. jūlijā:
10.00 – Sauleskalna kapos, 
11.00 – Zvirgzdkalna kapos, 
12.00 – Maras kapos, 
13.00 – Jaunajos 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.

guDEnIEKOS
Līdz 31. jūlijam Gudenieku kultūras 

namā – fotoizstāde “Gudenieku suiti”.
14. jūlijā – Gudenieku pagasta pen-

sionāri tiek aicināti uz ekskursiju. Sīkāka 
informācija pa tālr. 29266724.

23. jūlijā 11.00 Basos, Biržu muižas par-
kā – godināsim Annas. Piedalīsies pašmāju 
kolektīvi, viesi no kaimiņu pagastiem. Varēs 
noskatīties Turlavas amatierteātra izrādi –  
Ritas Misūnes komēdiju “Šauj viņu nost”.

KaBILē
Visu vasaru bibliotēkā – Kabiles pamat-

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

KurmāLē
30. jūlijā – Vilgāles ezersvētki. Tehnisku 

iemeslu dēļ nenotiks peldēšanas sacensī-
bas. Plānots pludmales volejbols, koncerts 
un balle.

Pagasta pensionāri aicināti pa tālr. 
29257707 pieteikties dalībai 16. senioru 
saietā Ēdolē 30. jūlijā. 

LaIDOS
13. jūlijā pensionāru ekskursija uz Lik-

teņdārzu, Uldevena pili un dendroloģisko 
parku “Lazdukalni”.

30. jūlijā pensionāru saiets Ēdolē. Pie-
teikšanās līdz 14. jūlijam (tālr. 29925202).

PaDurē
Līdz 31. augustam Padures pagasta 

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

Līdz 15. jūlijam pie Padures pagasta 
pārvaldes ēkas – liliju izstāde.

PELČOS
21. jūlijā 14.00 “Pagrabiņā” – virtuves 

darbnīca “Picas meistari”.
rEnDā
Līdz 31. jūlijam bibliotēkā Jolantas 

Alkšares krustdūrienu tehnikā darināto 

darbu izstāde.
20. jūlijā – organizēts brauciens uz 

kolekciju un rožu dārzu “Dailas rozes” un 
Salmu darbnīcu Tukumā, Jaunmoku pili, 
mazo mājdzīvnieku dārzu Ķūļciemā un 
Kurzemes sēklu parauglaukiem. Pieteikties 
pa tālr. 26181470 līdz 15. jūlijam.

rumBā
Rumbas pagasta pārvaldes nama 

zālē – Kārļa Dazarta gleznu izstāde.
29. jūlijā 16.00 Rumbas pagasta pārval-

des nama zālē – minigolfs.
SnēPELē
Līdz 31. augustam bibliotēkā – Mudītes 

Martinovas un Katrīnas Annas Martinovas 
gleznu izstāde.

TurLaVā
Bibliotēkā līdz 15. jūlijam – brīvmāks-

linieces Andras Pelnas darbu izstāde 
“Kokteilis”; Sandras Brantevicas pildspalvu 
izstāde; līdz 31. augustam – PII “Lāčuks” 
radošo darbu izstāde “Mana mīļākā krāsa”; 
grāmatu izstāde “Vasaras saulgrieži”.

No 18. jūlija līdz 22. augustam – bib-
liotēka slēgta.

30. jūlijā 12.00 Ķikuru ezera krastā – 
16. Ķikuru ezera svētki zemnieku stilā: 
6.00 – makšķerēšanas sacensības; 12.00 – 
svētku atklāšana; no 13.00 – sacensības 
“Trakajā futbolā” un “Stilīgajā volejbolā”, 
bērniem piepūšamās atrakcijas, pieau-
gušajiem – netradicionālas atrakcijas un 
stafetes; 19.00 – iespēja dziedāt karaoke; 
22.00–4.00 – dejas.

Vārmē
Līdz 15. jūlijam bibliotēkā – vārmenie-

ces Lāsmas Vilkas gleznu izstāde.
23. jūlijā 22.00 brīvdabas estrādē “Liepu 

birzs” – zaļumballe, spēlēs grupa “Brīvdie-
na”. Ieeja – EUR 5.

Vēl tikai mirklis un “Dzīres Kul-
dīgā” var sākties. Svētki, kuri 2015. 
gadā atzīti par labāko reģionālo pasā-
kumu Latvijā. Latiņa ir pacelta augstu, 
un ikviens zina, ka svētku organizatori 
būs sarūpējuši dažādām interesēm un 
vēlmēm saistošu  programmu.

Varēsim piedalīties jau zināmos 
pasākumos – “Zelta ikrs”, Alekšupītes 
karnevāls, Senioru dārza svētki, kā arī 
atklāt un baudīt šogad programmā 
radušos jaunos pasākumus – dārza 
svētkus pieaugušajiem “Šampanie-
tis brokastīs”, dārza svētkus bēr-
niem “Alises fantāziju pasaule” un 
aizraujošus eksperimentus visiem 
zinātkārajiem un garā jaunajiem –  iz-
mēģinājumu poligonā “Laboratorium 
Goldingensis”.

Vēloties uzburt nesteidzīgu, ro-
mantisku, Kuldīgai tik piederīgu 
atmosfēru, radās ideja par dārza 
svētkiem pieaugušajiem. Mūsu pilsētā 
šādai atmosfērai ir tik piemērota vie-
ta – Pilsētas dārzs. Sestdien, 16. jūlijā, 
kad pilsētā mutuļos ļaužu pūļi, īstām 
dāmām un patiesiem džentlmeņiem 
būs iespēja sākt dienu īpašā gaisotnē. 
Gastronomisku baudījumu sniegs 
“Baltais restorāns” ar šampanieti un 
gaisīgām uzkodām, “Lapsas garšvielu 
studijā” katra stunda iezīmēs savu 
ēdiena vai dzēriena stāstu, recepti un 
iespēju to nobaudīt. Tā būs neparasta 
atmosfēra,  kuru radīs  ielu ērģeles 
un staigājošās varavīksnes no Nīder-
landes, spoguļcilvēki no Slovākijas, 
kuldīdznieku lepnums – orķestropēds. 
Džentlmeņiem un dāmām tie būs 
svētki, kuros varēs atklāt  skaistuma 
noslēpumus, ieklausīties stilista pado-
mos, sajust smaržu maģiju, viesoties 
retro fotosalonā, spēlēt kroketu, mil-
zu kārtis un diždomino, piedalīties 
mākslas meditācijā, miniatūrdārzu 
veidošanā, iegūt savu zibensportretu 
un spēkus atgūt īpašajā pēdu SPA! 
Uzvilksim baltas krāsas apģērbu un 
ļausimies svētku “Šampanietis bro-
kastīs” vilinājumam un piedāvātajiem 
piedzīvojumiem.

Sestdien Pilsētas dārzā (aiz RPI-
VA) uz dārza svētkiem mazos aicinās 
Alise no Brīnumzemes. Viņa būs 
sarūpējusi tējas pēcpusdienu kopā ar 
Trako Cepurnieku, rosīšanos kūciņu 
darbnīcā, burvju dziru gatavošanu. 
Mazie viesi varēs iebrist peoniju 
dobēs, būt mākslinieki ziedu gleznās, 
atpazīt sevi greizajos spoguļos, uzburt 
leduspuķes, atklāt brīnumdurvju no-
slēpumu un paciemoties Baltā Truša 
pilsētiņā. Un kā gan Alises pasaule 
bez pulksteņiem? Ikviens varēs pašro-
cīgi darināt savu īpašo laika pulksteni.

Jauniešu zinātkāro garu piepildīt 
aicinās izmēģinājumu poligons “La-
boratorium Goldingensis”. Tā būs 
iespēja mazliet ielūkoties zinātnes 
brīnumainajā pasaulē, iepazīties ar 
tās trikiem, brīnumiem un apbrīnot 
kosmosa pasauli. Izmēģinājuma po-
ligons darbosies sestdienā, 16. jūlijā, 
1905. gada parkā.

Baudīsim svētkus nesteidzoties! 
Lai tie rada patīkamu kopā būšanas 
sajūtu un neizdzēšamas atmiņas!

12.VII 19.00 Kuldīgas novada atklātais čempionāts futbolā; 
  A.Grundmaņa stadions, Īsā iela 4, Kuldīga
13.VII 17.30 28. skriešanas seriāls “Kuldīgas apļi-2016”, 5. kārta; 
  Krauļu priedes, Kuldīga
14.VII 11.00 “Pure Chocolate” volejbols; V.Plūdoņa ģimnāzijas stadions, 
  Piltenes iela 25
16.VII 9.00 “Macron kauss 2016” pludmales volejbolā; smilšu laukumi, 
  Piltenes iela, Kuldīga
16.VII 10.00 Pilsētas svētku turnīrs novusā; 2. vidusskola, Jelgavas iela 61, Kuldīga
16.VII 11.00 Galda tenisa turnīrs “Baltā bumbiņa 2016”; KNSS halle, 
  Piltenes iela  25, Kuldīga
16.VII 11.00 Pilsētas svētku turnīrs šahā; KNSS šaha klubs, 
  Liepājas iela 45, Kuldīga
16.VII 16.00 2. līgas čempionāts futbolā: FC “Nikers”–FK “Nīca”; 
  A.Grundmaņa stadions, Īsā iela 4, Kuldīga
17.VII 10.00 Pilsētas svētku turnīrs novusā; 2. vidusskola, Jelgavas iela 62, Kuldīga
17.VII 12.00 Latvijas spēkavīru čempionāts 2016 pāriem; Pilsētas estrāde, Kuldīga
19.VII 19.00 Kuldīgas novada atklātais čempionāts futbolā; 
  A.Grundmaņa stadions, Īsā iela 4, Kuldīga
20.VII 10.00 Kuldīgas novada atklātais čempionāts pludmales volejbolā U-19, 
  U-15 grupā; smilšu laukumi, Piltenes iela, Kuldīga
20.VII 18.00 Velosacensības bērniem, 2. kārta; Pilsētas estrāde, Kuldīga
21.VII 10.00 Kuldīgas novada atklātais čempionāts pludmales volejbolā 
  U-17, U-13 grupā; smilšu laukumi, Piltenes iela, Kuldīga
21.VII 19.00 Kuldīgas novada atklātais čempionāts futbolā; A.Grundmaņa stadions, 
  Īsā iela 4, Kuldīga
23.VII 16.00 2. līgas čempionāts futbolā: FC “Nikers”–FK “Mērsrags”; 
  A.Grundmaņa stadions, Īsā iela 4, Kuldīga
24.VII 11.00 Kurzemes jaunatnes čempionāts futbolā; A.Grundmaņa stadions, 
  Īsā iela 4, Kuldīga
24.-30.VII Sporta atpūtas nometne; Īvande, Skolas nams, Īvandes pagasts
26.VII 19.00 Kuldīgas novada atklātais čempionāts futbolā; A.Grundmaņa stadions, 
  Īsā iela 4, Kuldīga
28.VII 19.00 Kuldīgas novada atklātais čempionāts futbolā; A.Grundmaņa stadions, 
  Īsā iela 4, Kuldīga
31.VII 12.00 SEB kalnu divriteņu maratons; starts un finišs Pilsētas estrādē, Kuldīga

Laime ir sirdi pret sirdi dot,
Sev prieku citu priekā iemantot,
Sajust, ka pasaulē šajā esi vajadzīgs
Kā debess, zeme un saule,
Kā rasas piliens sīks.

Kuldīgas novada pašvaldība sveic Marutu un Hariju Sējējus 
50. kāzu gadadienā (23.06.1966.), vēlot siltumu sirdīs, 

gaišumu acīs un saticību ģimenē!
Kuldīgas novada Domes priekšsēdētāja Inga Bērziņa

Brīnumi, 
romantika un 

noslēpumi 

jana BErgmanE,
Kuldīgas aktīvās atpūtas centra 
direktora vietniece


