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šajā numurā
Vārmes un Rumbas 
pagastā nosaka cūku mēra 
karantīnas teritoriju
> 2. lpp.

Izmaiņas atkritumu 
apsaimniekošanas 
tarifā
> 3. lpp. 

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

Pagastos uzlabota 
vide un dzīves 
apstākļi
> 5. lpp.

Inga BērzIņa, Kuldīgas novada 
Domes priekšsēdētāja

Noslēdzoties peldēšanas sezonai, 
Mārtiņsalā tika rīkota pirmā Vese-
lības diena pie ūdens, kurā pulcē-
jās ģimenes ar bērniem, veselīga 
dzīvesveida piekritēji un citi dabas 
baudītāji. 

Pasākuma laikā atklāja jauno “Veselības taku”, 
kas sastāv no vairākiem informatīvajiem sten-
diem ar dažādiem vingrojumiem labai veselībai. 
Vingrojumus izveidojusi fizioterapeite Vineta 
Baukše. Viņa Veselības dienā kopā ar aktīva 
dzīvesveida piekritējiem devās tos izpildīt. Fi-
zioterapeite pastāstīja, ka “Veselības taka” sastāv 
no vispārattīstošu vingrojumu kompleksa, kas 
domāts lielākai daļai muskuļu grupu, un pauda 
cerību, ka taka Mārtiņsalā iedzīvosies un ļaudis 
nekautrēsies vingrojumus izmantot.

Veselības dienā ikviens varēja doties nūjošanas 
pārgājienā, kā arī peldēt kopā ar ziemas roņiem 
vai piedalīties diskusijā, kuras pamatā bija gan 
profesionāļu ieteikumi, gan entuziastu pieredze 
ziemas peldēšanā.

Peldētājs Raits Valters pastāstīja, ka ziemā 

peldēšanās notiek retāk, taču aktīvāk, apmēram 
2–5 minūtes jebkuros laikapstākļos, pat lietū un 
sniegā. “Ziemā peldēt ir interesantāk, jo ziemas 
peldēji sanāk kopā dažādās Latvijas vietās, pie-
dalās sacensībās. Tomēr svarīgākais, ka katrs to 
dara ikdienā,” piebilda R. Valters.

Pasākuma apmeklētāji atzina, ka Mārtiņsalā 
ikvienam ir ko darīt. Varēja izvērtēt savus ēšanas 
paradumus un pārveidot tos par veselīga uztura 
piramīdu, kā arī piedalīties fotoorientēšanās 
sacensībās.

Pasākuma organizatore, Kuldīgas aktīvās at-
pūtas centra direktora vietniece Jana Bergmane 
priecājās par labajiem laikapstākļiem, jo tie mudi-
nāja cilvēkus dienu pavadīt aktīvi dabā. Pasākumā 
valdīja sirsnīga gaisotne. Tie, kuri Veselības dienu 
apmeklēja pirmo reizi, bija patīkami pārsteigti par 
pieredzēto. Taču liela daļa šī pasākuma apmek-
lētāju aktīvi piedalījušies arī iepriekš rīkotajās 
Veselības dienās Kuldīgas vieglatlētikas manēžā.

Viens no gaidītākajiem Veselības dienas noti-
kumiem bija jaunā pludmales volejbola laukuma 
atklāšana, ko ar savu viesošanos pagodināja volej-
bolisti Toms Šmēdiņš un Kristaps Šmits. K. Šmits 

Mārtiņsalas peldētavā veselīgi un 
aktīvi noslēdz vasaras sezonu

atzina, ka bija prieks spēlēt jaunajā laukumā 
un piedalīties pasākumā. Viņš izmēģinājis pat 
radošās darbnīcas. Arī Toms priecājās par jauno 
volejbola laukumu, piebilstot, ka pēc kārtīgas 
spēles ir iespēja veldzēties Ventā. Plašas atpūtas 
iespējas te ģimenēm ar bērniem.

I. Bērziņa savā uzrunā teica paldies par iespēju 
apgūt ES struktūrfondus, jo daudzi darbi Mārtiņ-
salā un citviet pilsētā notikuši ar fondu atbalstu, 
tai skaitā Veselības dienas pasākums pie ūdens.

Mārtiņsalas pludmale, saņemot ERAF lī-
dzekļus, paplašināta un piedzīvojusi vērienīgus 
atjaunošanas darbus. Peldvietas “Mārtiņsala” 
atjaunošana īstenota projektā “Antropogēnās 
slodzes samazināšana dabas liegumā “Ventas 
ieleja”, veidojot kvalitatīvu tūrisma un dabas 
izziņas infrastruktūras tīklu”. Līdz 2019. gadam 
projekta ietvaros paredzēts izbūvēt arī skatu torni 
Pārventas parka teritorijā un pastaigu taku Ventas 
kreisajā krastā (no Pils ielas 8 līdz jaunajam tiltam 
pāri Ventai).

Šī bija pirmā no trīs Veselības dienām pie 
ūdens, kas tiek īstenota projektā “Veselības 
veicināšanas un slimību profilakses pasākumi 
Kuldīgas novada pašvaldībā”. Projektu finansē 
par Eiropas Sociālā fonda un valsts budžeta 
līdzekļiem.

SIgnETa LaPIņa, 
sabiedrisko attiecību speciāliste, 

BaIBa PODnIECE, 
Skrundas TV korespondente

arTa guSTOVSKa foto

Kuldīgas ziemas roņi Veselības dienā aicināja pievie-
noties ikvienu peldētpratēju. attēlā: ziemas peldētāja 
raita Druva.

Veselības dienā interesenti devās nūjošanas pārgājienā fizioterapeites Vinetas Baukšes (centrā) vadībā.

Volejbolists Kristaps 
šmits (pa labi) un 
Dāvis Fjodorovs, 
atklājot volejbola 

laukumu, draudzīgā 
spēlē uzvarēja Tomu 

šmēdiņu un Klāvu 
Līdaku.

ar zīmēšanas un krāsošanas palīdzību radošajā 
darnīcā "Tu esi tas, ko tu ēd" mazākie pasākuma 
dalībnieki izprata pareiza uztura nozīmi ikdienā. 

Mēs varam lepoties ar vecpilsētu 
Ventas senlejā, skaistām ainavām, sēņu 
pilniem mežiem, rumbu un daudzām 
citām lietām. Bet lielākā novada vēr-
tība ir mūsu cilvēki – gan tie, kas šeit 
iesakņojas un aug, gan tie, kas, izpletuši 
spārnus, nes mūsu vārdu pasaulē, gan 
tie, kas iepazīst mūs, iemīl un paliek.

Pirms dažām dienām Augstākā tiesa 
sāka Latvijas Senāta simtgades laiku 
ar piemiņas ozola iestādīšanu mūsu 
novadniekam, Senāta pirmajam priekš-
sēdētājam Kristapam Valteram. Koka 
stādīšanā Pilsētas dārzā, no kurienes 
redzama tiesas ēka, piedalījās esošais 
Augstākās tiesas priekšsēdētājs Ivars 
Bičkovičs, kā arī bijušie priekšsēdētāji 
Gvido Zemribo un Andris Guļāns. Mēs 
lepojamies, ka cilvēks, kurš licis stiprus 
pamatus tiesiskumam un neatkarīgai 
tiesai brīvvalsts pirmajā laikā, ir dzimis 
un mūža nogali pavadījis Rumbas pa-
gasta Dindžu mājās. Biju aicināta arī uz 
sirsnīgu pasākumu – Ievas Eversones 
100 gadu jubileju. Ievas kundze ir no 
Īvandes, kur pavadījusi savus jaunī-
bas un darba gadus, bet tagad dzīvo 
Kuldīgā un ir jau sagaidījusi divus 
mazmazmazbērnus. A. Guļāns mums 
lūdza pajautāt, varbūt kundze atceras 
Kristapu Valteru, kurš viņas jaunības 
laikā praktizēja Kuldīgā. Liels bija 
mūsu pārsteigums, kad atbilde bija – jā. 
No sirds vēlam Ievas kundzei veselību, 
možu garu un pateicamies par sirds 
siltumu!

Par iejūtību un atbalstu vēlamies 
pateikties arī cilvēkiem, kas rūpējas par 
senioriem Kuldīgas slimnīcas ilgstošās 
aprūpes nodaļā un Sarkanā Krusta pan-
sionātā “Venta”. Šķiet, tikko kā nodaļa 
slimnīcā atvērta, bet jau svinēja viena 
gadiņa dzimšanas dienu, priecējot 
seniorus ar koncertu un svētku kūku. 

Lepoties varam arī ar novada jau-
niešiem. Iesaistot visus pagastus, 
Kuldīgas Bērnu un jauniešu centrs 
sarīkoja lielisku pasākumu – forumu, 
kurā darba grupās jaunieši diskutēja un 
vienojās par prioritātēm turpmākam 
darbam. Savukārt Alternatīvās sākum-
skolas skolēni Nika Plivča un Jānis 
Priedoliņš skolotājas Līgas Zeidakas 
vadībā kļuvuši par Eiropas čempio-
niem satiksmes drošības sacensībās 
Albānijā. Radošums un mīlestība pret 
skolotājiem un savu skolu caurvij Kul-
dīgas Mākslas un humanitāro zinību 
vidusskolas skolēnu apsveikumu Sko-
lotāju dienā, kuru ar aizkustinājumu 
noskatījos sociālajos tīklos.

Jā, mums ir, ar ko lepoties, un tie ir 
tikai daži piemēri, tikai daži stāsti par 
mūsu cilvēkiem.

Un tie turpināsies, par to katrs 
no jums varēs pārliecināties jau šīs 
nedēļas nogalē Hercoga Jēkaba tirgū 
Kuldīgā!

Mums ir cilvēki, 
ar kuriem lepoties
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KuLDīgaS nOVaDa PašVaLDīBa 
saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likumu 

pārdod atkārtotā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli

būvju īpašumu “ziediņi”, Turlavas pagastā, 
Kuldīgas novadā, kadastra Nr. 62925070006. 
Tā sastāvā ir dzīvojamā māja ar kadastra 
apzīmējumu 62920070024001, kas saistīta 
ar fiziskai personai piederošu zemes vienību 
62920070024. Dzīvojamā ēka ir apmierinošā 
tehniskā stāvoklī.
Nosacītā cena – 2240 EUR, drošības nauda – 
224 EUR, reģistrācijas maksa – 15 EUR, izsoles solis – 100 EUR. 
Izsole notiks Kuldīgas novada pašvaldības mazajā zālē Baznīcas ielā 1, Kuldīgā, 
2017. gada 23. oktobrī plkst. 13.00. Dalībnieku reģistrācija no sludinājuma publicēšanas 
dienas līdz 2017. gada 20. oktobrim plkst. 11.00.
Izsoles noteikumus un informāciju par īpašumu var saņemt Kuldīgas novada pašvaldības 
informācijas centrā Baznīcas ielā 1, Kuldīgā. Informācija pa tālruni 63350007, 63323839, 
e-pasts: klavs.svilpe@kuldiga.lv.

KuLDīgaS nOVaDa PašVaLDīBa (reģ. nr. 90000035590) 
izsludina konkursu uz vakanto 

TranSPOrTa InFraSTruKTŪraS InŽEnIEra 
amatu uz nenoteiktu laiku.

Prasības:
• augstākā izglītība ar 2 gadu praktisko profesionālo pieredzi inženiertīklu vai ceļu 

būvniecības jomā,
• darba pieredze ar iegūto izglītību saistītā jomā vismaz viens gads,
• pieredze darbā ar grafiskām programmām Autocad, Microstation u. c.,
• zināt spēkā esošos saistošos ārējos un iekšējos normatīvos aktus,
• labas datorprasmes,
• lietvedības prasmes darba pienākumu veikšanai nepieciešamajā līmenī,
• sadarbības un komunikācijas prasmes.

Galvenie darba pienākumi:
• izveidot ilgtermiņa un īstermiņa darbu koncepciju, rīcības plānu u. c. plānus 

transporta infrastruktūras uzlabošanai novadā.
• analizēt un nodrošināt novada:
  satiksmes organizēšanas un infrastruktūras plānojumu izstrādāšanu,
  attīstības plānu un būvniecības ieceru izskatīšanu un saskaņošanu,
  ielu un ceļu stāvokli; kontrolēt nepieciešamo remontdarbu veikšanu,
  gājēju, velo un transporta tīkla līdzsvarotu attīstību, t. sk. autostāvvietas,
• pārvaldīt autoceļu fondu, ceļu un ielu reģistru,
• uzturēt un veidot datorizētu grafisko un tekstuālo datubāzi (piem., lauku ceļu 

kategorijas, ielu un ceļu stāvokli utt.).

Konkursa pretendentiem jāiesniedz:
• motivācijas vēstule,
• īss dzīves un darba gaitu pārstāsts (CV),
• izglītību un kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas,
• rekomendācijas un ieteikuma vēstules (vēlamas).

Dokumentus iesniegt Kuldīgas novada pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas un 
informēšanas centrā (Baznīcas ielā 1, Kuldīgā) vai elektroniskā veidā e-pastā: 
dome@kuldiga.lv līdz 12. oktobrim plkst. 16.00. Informācija pa tālr. 63322339.

Aicina pieteikt pretendentus 
Goda balvai

Kuldīgas  novada 
Dome līdz 13. oktob-
rim aicina iedzīvo-
tājus pieteikt pre-
tendentus Kuldīgas 
novada Goda balvai, 

kura tiks pasniegta svinīgā pasā-
kumā 18. novembrī, sagaidot Lat-
vijas Republikas 99. gadadienu.

Balvu saņems personas par īpa-
šiem nopelniem politikā, tautsaim-
niecībā, veselības aizsardzībā, izglī-

tībā, kultūrā, sportā, valsts pārvaldes 
un aizsardzības jomā, kas saistīti ar 
Kuldīgas novada attīstību un sabied-
riskās nozīmības palielināšanu.

Pieteikumu aicinām iesniegt brī-
vā formā Kuldīgas novada Domē, 
Baznīcas ielā 1. Tajā jānorāda Goda 
balvas pretendenta vārds, uzvārds, 
personas kods, dzīvesvieta, ieņema-
mais amats vai nodarbošanās, kā arī 
vispusīgs to nopelnu apraksts, par 
kuriem ierosina apbalvot ar Goda 
balvu.

Pieteikumus izvērtēs ar Kuldīgas 
novada Domes lēmumu izveidota 
Apbalvošanas padome septiņu 
cilvēku sastāvā. Padome izskatīs 
visus iesniegtos ierosinājumus un 
materiālus par personu izvirzīšanu 
Kuldīgas novada pašvaldības Goda 
balvai, kā arī pieņems lēmumu, ko 
iesniegs Kuldīgas novada Domei 
galējam apstiprinājumam.

SIgnETa LaPIņa, 
sabiedrisko attiecību speciāliste

Informējam, ka sākot ar šā 
gada 10. septembri mainījušies 
pakalpojuma “Kuldīgas novada 
administratīvajā teritorijā klai-
ņojošo dzīvnieku (suņu un kaķu) 
izķeršana, nogādāšana patversmē, 
bezsaimnieka dzīvnieku līķu sa-
vākšana un utilizācija” sniedzējs.

Līdz šim pakalpojumu nodroši-
nāja SIA “Mīļās ķepiņas”. Turpmāk 
par klaiņojošiem dzīvniekiem ie-
dzīvotājiem lūgums ziņot Kuldīgas 
pašvaldības policijai (tālr. 63320373 
vai patruļai mob. tālr. 28881288), 
kura, izvērtējot situāciju, tālāk nodos 
informāciju pakalpojuma sniedzējam 
Aivaram Celitānam, ar kuru noslēgts 
līgums. Noķertie dzīvnieki tiks no-
gādāti Saldus dzīvnieku patversmē 
SIA “Oposums”, Lielā ielā 83.

Lai mājdzīvnieks ātrāk 
nokļūtu mājās
Ar 2017. gada 1. janvāri Ministru 

kabineta noteikumi Nr. 491 “Mā-
jas (istabas) dzīvnieku reģistrācijas 
kārtība” nosaka, ka suns jāčipē un 
jāreģistrē vienotajā Lauksaimniecības 
datu centra (LDC) datubāzē līdz sešu 
mēnešu vecumam. Labi, ja sunim vai 
kaķim bez čipa uz kakla siksniņas 
ir norādīts telefona numurs, kas dod 
iespēju ātrāk sazināties un nogādāt 
dzīvnieku īpašniekam. Ja dzīvnieks 
būs nogādāts Saldus patversmē, tas 
īpašniekam radīs izdevumus par ķērāja 
un patversmes pakalpojumu izmaksu 
segšanu Kuldīgas novada pašvaldībai.

Detalizēta informācija
Dzīvniekiem mikroshēma satur 

unikālu ciparu kodu, ko var nolasīt 

Kuldīgā varētu būt dienas 
aprūpes centrs senioriem

28. septembra Kuldīgas novada 
Domes sēdē deputāti konceptuāli 
atbalstīja ieceri veidot dienas 
aprūpes centru senioriem. Tur 
darba dienās varētu uzturēties tie 
pensijas vecuma ļaudis, kuriem 
nepieciešama uzraudzība.

Dienas aprūpes centrs būs risi-
nājums tiem novada iedzīvotājiem, 
kuru tuviniekiem pensijas vecumā ir 
apziņas traucējumi, tāpēc viņi kļuvu-
ši pieskatāmi, taču ģimene nevēlas 
viņus ievietot pansionātā. Dienas 
aprūpes centrs uzņems klientus katru 
darba dienu līdz 8 stundām, piedāvā-

jot gan brīvā laika pavadīšanu, gan 
dažādas aktivitātes kognitīvo spēju 
un pašaprūpes prasmju uzturēšanai. 
Šādā centrā tuvinieki varēs atstāt 
savus vecļaudis sociālo aprūpētāju 
gādībā, lai paši turpinātu strādāt.

Lēmumu par šāda sociālā pakal-
pojuma piešķiršanu pieņems Sociālā 
dienesta speciālisti. Organizāciju, 
kas varētu sniegt šādu pakalpo-
jumu Kuldīgas novadā, noskaid-
ros iepirkumā. Vēl tiks lemts, vai 
klientu tuviniekiem būs jāmaksā 
līdzmaksājums par šī pakalpojuma 
izmantošanu.

Vajadzība ieviest sociālo pakal-

pojumu – dienas aprūpes centru 
senioriem – iekļauta Sociālā dienesta 
vidēja termiņa stratēģijā 2016.–
2018. gadam. Lai noskaidrotu sa-
biedrības viedokli par šāda aprūpes 
centra nepieciešamību senioriem, 
veikta aptauja mājaslapās www.kul-
diga.lv un www.socialais.kuldiga.lv. 
78% aptaujāto šādu pakalpojumu 
uzskatījuši par nepieciešamu. Ideju 
par labu un atbalstāmu atzinuši arī 
Kuldīgas novada Senioru padomes 
locekļi.

KrISTīnE DuĻBInSKa, 
mārketinga un sabiedrisko attiecību 

nodaļas vadītāja

Klaiņojošos mājdzīvniekus 
nogādās Saldū

ar īpašu skeneri, tā dēvēto mikročipu 
lasītāju. Ievadot nolasīto kodu vie-
notajā datubāzē, var noskaidrot ziņas 
par dzīvnieka īpašnieku, informāciju 
par vakcināciju pret trakumsērgu un 
citus datus. No sunim implantētas 
mikroshēmas ieguvējs ir gan dzīv-
nieka īpašnieks, gan sabiedrība. Ja 
suns, kuram ir mikroshēma un kurš 
ir reģistrēts, noklīst un tiek atrasts, 
patversmes darbinieks vai veteri-
nārārsts var nolasīt mikroshēmu un 
atrast suņa saimnieku.

Suns ir obligāti jāreģistrē vienota-
jā LDC datubāzē. Lai datubāze būtu 
aktuāla un saturētu patiesu informā-
ciju, suņa īpašniekam ir pienākums 
ziņot LDC par dzīvnieka turēšanas 
vietas maiņu, nāvi, pazušanu vai 
atrašanu un arī par īpašnieka maiņu. 

Atjaunot informāciju datubāzē var 
bez maksas.

To iespējams izdarīt, izmantojot 
portālā “Latvija.lv” pieejamo e-pa-
kalpojumu vai aizpildot ziņojumu un 
nosūtot to LDC. Iepriekšējam māj-
dzīvnieka īpašniekam jaunajam saim-
niekam ir jānodod arī dzīvnieka pase.

Suņu reģistrācija ļaus policijai 
efektīvāk nodrošināt sabiedrisko 
kārtību. Piemēram, suņa uzbrukuma 
gadījumos būs vieglāk noskaidrot 
dzīvnieka īpašnieku un saukt to pie 
atbildības. Šobrīd tas ir sarežģīti, jo 
grūti pierādīt, ka konkrētā persona 
ir suņa īpašnieks.

DaCE janSOnE,
 vides speciāliste

mārīTES TurKaS foto

Turpmāk klaiņojošos dzīvniekus, kuri tiks notverti, vedīs uz Saldus dzīvnieku pat-
versmi “Oposums”, kur saimnieks tos varēs atgūt.

Divos pagastos nosaka 
Āfrikas cūku mēra savvaļas 

cūku karantīnas teritoriju
Kuldīgas novada Vārmes pagastā 
konstatēta savvaļas cūkas saslim-
šana ar Āfrikas cūku mēri, tāpēc 
Kuldīgas novada Vārmes pagastā 
un Rumbas pagasta teritorijas daļā, 
kas atrodas uz dienvidiem no au-
toceļa P121, noteikta Āfrikas cūku 
mēra savvaļas cūku karantīnas te-
ritorija, Kuldīgas novada pašvaldī-
bas vadību informējusi Pārtikas un 
veterinārā dienesta Dienvidkurze-
mes pārvaldes inspektore veterinā-
rajā jomā Aivita Vītoliņa.

Saskaņā ar Ministru Kabineta 
noteikumiem Nr. 83 (17.02.2004.) 
“Āfrikas cūku mēra likvidēšanas un 
draudu novēršanas kārtība” karantīnu 
nosaka un Āfrikas cūku mēra apkaro-
šanas pasākumus organizē Pārtikas un 
veterinārais dienests.

Atbilstoši likumdošanai, no noviet-
nēm, kas atrodas karantīnas teritorijā, 
aizliegts izvest cūkas un to biopro-
duktus. Tāpat no karantīnas teritorijas 
aizliegts izvest cūkgaļas produkciju: 
svaigu cūkgaļu, cūkgaļas izstrādāju-
mus un produktus, kas satur cūkgaļu.

Karantīnas teritorijā esošajās cūku 
novietnēs dzīvniekus drīkst turēt tikai 
to atrašanās vietās vai izolēt citā, 
savvaļas cūkām nepieejamā vietā. 
Novietnē jānodrošina apstākļi, lai 
ierobežotu savvaļas cūku piekļūšanu 
materiāliem vai priekšmetiem, kuri 
var nonākt saskarē ar mājas cūkām. 

Pie novietnes ieejām un izejām no-
vietojami ar dezinfekcijas šķīdumiem 
piesūcināti paklāji.

Gadījumos, ja karantīnas teritorijā 
tiek atrastas mirušas savvaļas cūkas 
vai to ķermeņa daļas, atradējam par 
to nekavējoties jāinformē Pārtikas un 
veterinārais dienests.

Medniekiem karantīnas teritorijā 
jāinformē Pārtikas un veterinārā die-
nesta inspektors par visām nomedīta-
jām un atrastajām mirušajām savvaļas 
cūkām, kā arī jānodrošina nomedīto 
savvaļas cūku ķermeņu un blakuspro-
duktu identificēšana un uzglabāšana 
līdz laboratorisko izmeklējumu re-
zultātu saņemšanai. Ja aizdomas par 
Āfrikas cūku mēri apstiprinās, jānod-
rošina savvaļas cūku ķermeņu, trofeju 
un subproduktu iznīcināšana atbilstoši 
veterinārā inspektora norādījumiem.

Visām personām, kurām bijusi 
saskare ar savvaļas cūkām, jāveic 
higiēnas pasākumi Āfrikas cūku 
mēra ierosinātāja izplatīšanās sama-
zināšanai.

Pārtikas un veterinārā dienesta 
Dienvidkurzemes pārvaldes kon-
taktinformācija: E. Veidenbauma 
iela 11, Liepāja. Tālrunis: 634 01900, 
634 01902, e-pasts: Dienvidkurzeme@
pvd.gov.lv. Inspektors Modris Karl-
sons, tālr.: 28353946 un 29162330.

KrISTīnE DuĻBInSKa, 
mārketinga un sabiedrisko attiecību 

nodaļas vadītāja
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Domes 2017. gada 28. septembra sēde
nolikumi un saistošie noteikumi

Apstiprināja Kuldīgas novada pašvaldības Audita 
nolikumu, kas stājās spēkā ar 2017. gada 1. oktobri.

Apstiprināja Kuldīgas novada pašvaldības noli-
kumu “Par grāmatvedības organizāciju un kārtošanu 
Kuldīgas novada pašvaldībā”.

Izdarīja grozījumus Kuldīgas pirmsskolas izglītības 
iestādes “Bitīte-attīstības centrs” nolikumā.

Apstiprināja Ēdoles pamatskolas, Kabiles pamat-
skolas, Laidu pamatskolas, Turlavas pamatskolas, 
Vārmes pamatskolas un  Vilgāles pamatskolas 
nolikumus.

Izdarīja izmaiņas Kuldīgas novada Bāriņtiesas 
nolikumā un Kuldīgas novada pašvaldības iestādes 
“Kuldīgas attīstības aģentūra” nolikumā.

Apstiprināja Kuldīgas novada Domes saistošos 
noteikumus ”Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieg-
lojumiem un nodokļa piemērošanu Kuldīgas novadā”. 
Noteica, ka saistošie noteikumi stāsies spēkā ar 
2018. gada 1. janvāri.

nekustamais īpašums
Gatavos atsavināšanai pašvaldības dzīvokļa īpa-

šumus Jelgavas ielā 46-1, Dzintaru ielā 2-29, Virkas 
ielā 25-47, Virkas ielā 25-48, Kuldīgā, un “Ezeri 1”-6, 
Rendas pagastā.

Atsavināja atkārtotā mutiskā izsolē ar augšupejošu 
soli Kuldīgas novada pašvaldības dzīvokļa īpašumus 
Jelgavas ielā 55A-8, 55A-10 un 55A-11, Kuldīgā. No-
teica, ka visus trīs dzīvokļus izsolīs kā vienu objektu. 
Izsoles sākumcena 1280 EUR.

Atsavināja mutiskā izsolē ar augšupejošu soli Kul-
dīgas novada pašvaldības dzīvokļa īpašumu Jelgavas 
ielā 55-3, Kuldīgā, ar kopējo platību 38,9 m2 un kopīpa-
šuma 389/3798 domājamās daļas ar platību 1897 m2. 
Noteica izsoles sākumcenu 2300 EUR.

Gatavos atsavināšanai nekustamo īpašumu “Kalna 
Virpnieki”, Turlavas pagastā, kas sastāv no zemes 
vienības 4,71 ha platībā, dzīvojamās mājas un kūts. 

Atsavināja atkārtotā mutiskā izsolē ar augšupejošu 

soli Kuldīgas novada pašvaldības nekustamo īpašumu 
“Ķikuru pienotava”, Turlavas pagastā, kura sastāvā 
ir zemes vienība 0,7626 ha platībā. Noteica izsoles 
sākumcenu 3200 EUR. 

Atsavināja zemes vienību Smilšu ielā 26, Kuldīgā, 
0,0258 ha platībā, piedāvājot to pirkt uz zemes vienī-
bas esošās ēkas daļas īpašniecei SIA “Ziemeļkurze-
mes MRS”. Noteica atsavināmā nekustamā īpašuma 
nosacīto cenu 2800 EUR. 

Atsavināja pašvaldības nekustamo īpašumu “Jaun-
vidiņi” (2,18 ha) un “Almas” (0,6790 ha), Kurmāles 
pagastā, piedāvājot tās pirkt zemes nomniekiem. 
Noteica atsavināmo īpašumu nosacīto cenu. 

Noteica nekustamā īpašuma “Ēdnīca”, Kurmāles 
pagastā, kura sastāvā ir nedzīvojamā ēka – ēdnīca un 
palīgēka – pagrabs, nosacīto cenu 3200 EUR. 

 Pagarināja nedzīvojamo telpu “Pagastmāja” un 
“Ziedoņi”, Gudenieku pagastā, telpu nomas līgumus.

Grozīja Kuldīgas novada Domes lēmuma ”Par īres 
maksas noteikšanu Kuldīgas novada pašvaldībai pie-
derošajiem īres dzīvokļiem daudzdzīvokļu dzīvojamā 
mājā Gaismas iela 5, Kuldīgā” lemjošo daļu.

zemes noma
Slēdza nomas līgumu ar fizisku personu par 

zemesgabala Aploku ielā 4, Kuldīgā, iznomāšanu uz 
10 gadiem.

Izbeidza zemes nomas līgumus par nekustamo 
īpašumu “Cebļas”, Gudenieku pagastā, nekustamo 
īpašumu “Nomas”, Rumbas pagastā, un zemes vienību 
“Palīgsaimniecības”, Kabiles pagastā.

Nodeva bezatlīdzības apsaimniekošanā fiziskai 
personai zemesgabala Annas ielā 3, Kuldīgā, daļu ~ 
192 m2 platībā.

Slēdza līgumu par ceļa servitūta dibināšanu 3,5 m 
platumā un 18 m garumā nekustamā īpašuma Annas 
ielā 3, Kuldīgā, zemes vienībā ar kadastra apzīmē-
jumu 62010220103 par labu nekustamā īpašuma 
Rumbas iela 7, Kuldīga, zemes vienībai ar kadastra 
apzīmējumu 62010220027 saskaņā ar situācijas plānā 
iezīmēto teritoriju. 

Grozīja Kuldīgas novada Domes lēmumu “Par 
pašvaldības autoceļa “Vārpas Reķi”, Turlavas pag., 
nodošanu bez atlīdzības Latvijas valstij Zemkopības 
ministrijas personā”.

Izglītība
Apstiprināja Kuldīgas pirmsskolas izglītības iestā-

žu (PII) un Pelču filiāles nokomplektēto grupu sarakstu.
Apstiprināja Kuldīgas novada izglītības iestāžu 

sniegto pakalpojumu izmaksu tāmes vienam izglītoja-
mam pašvaldību savstarpējiem norēķiniem izglītības 
iestādēs no 2017. gada 1. septembra.

Apstiprināja Pelču speciālās internātpamatsko-
las-attīstības centra attīstības plānu 2018.-2020. ga-
dam. 

Finanšu jautājumi
Apstiprināja programmas “Valsts nozīmes kultūras 

pieminekļa “Kuldīgas pilsētas vēsturiskais centrs” teri-
torijā esošo ēku, kā arī Kuldīgas novadā esošu Latvijas 
valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā 
ietverto ēku restaurācija un konservācija” līdzfinan-
sējuma piešķiršanu projektam ”Fasādes atjaunošana 
ēkai Liepājas ielā 36, Kuldīgā”, piešķirot 3789,03 EUR.

Nolēma ņemt ilgtermiņa aizņēmumu 2017. gadā no 
Valsts kases 197751,37 EUR ar atlikto pamatsummas 
maksājumu līdz 2020. gada septembrim uz 20 gadiem 
projekta “Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas restaurācija, 
atjaunošana un pārbūve restaurācijas centra vajadzī-
bām” īstenošanai.

Apstiprināja maksu par viena kubikmetra sadzīves 
atkritumu izvešanu un apsaimniekošanu Kuldīgas nova-
da administratīvajā teritorijā no 2017. gada 1. novembra 
14,34 EUR/m3 bez PVN (17,35 EUR/m3 ar 21% PVN). 
Izvēloties rēķinus saņemt papīra formātā, papildus ir 
jāsedz izdevumi par to sagatavošanu un piegādi.

Ar 2018. gada 1. janvāri uz nenoteiktu laiku 
dzīvojamās mājas Ventspils ielā 39, Kuldīgā, paš-
valdībai piederošajiem dzīvokļiem noteica īres 
maksu 0,885 EUR/m2  (t.sk. apsaimniekošanas 
maksa 0,50 EUR/m2, kas aplikta ar PVN, kopā ir 

0,605 EUR m2 un 0,28 EUR/m2 īres maksas daļa, kas 
pārsniedz apsaimniekošanas maksu).

Noteica nedzīvojamo telpu nomas maksu ēkā 
“Pagastmāja”, Gudenieku pagastā, 1,19 EUR par 
1 m2 bez PVN, bet ēkā “Ziedoņi”, Gudenieku pagastā, 
1,17 EUR par 1 m2 bez PVN.

Pamatlīdzekļu nodošana
Nodeva p/a ”Kuldīgas Galvenā bibliotēka” bilancē 

no Ēdoles, Gudenieku, Īvandes, Kabiles, Kurmāles, 
Laidu, Padures, Pelču, Rendas, Rumbas, Snēpeles, 
Turlavas un Vārmes pagastu pārvaldēm pārņemtos 
pamatlīdzekļus un inventāru pēc saraksta.

Nodeva p/a ”Sociālais dienests” bilancē no Ēdoles, 
Gudenieku, Īvandes, Kabiles, Kurmāles, Laidu, Padu-
res, Pelču, Rendas, Rumbas, Snēpeles, Turlavas un 
Vārmes pagastu pārvaldēm pārņemtos pamatlīdzekļus 
un inventāru pēc saraksta.

Kuldīgas 2. vidusskola nodeva Kuldīgas novada 
pašvaldībai bilancē elektronisko kases aparātu. 

Dažādi
Organizēs konkursu “Valsts nozīmes kultūras pie-

minekļa “Kuldīgas pilsētas vēsturiskais centrs” teritorijā 
esošo ēku, kā arī Kuldīgas novadā esošu Latvijas valsts 
aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā ietverto ēku 
restaurācija un konservācija”. Apstiprināja konkursa 
nolikumu un izveidoja komisiju 5 cilvēku sastāvā (V. Got-
fridsons, J. Jākobsone, I. Heidena, U. Gauja, I. Bērziņa).

Atbalstīja jauna sociālā pakalpojuma – dienas 
aprūpes centra senioriem – ieviešanu un pirkšanu. 
Jautājumu par finansējuma nodrošināšanu līdz 
56 700 EUR gadā pilnā apmērā vai nosakot līdzmak-
sājumu klientam skatīs, plānojot 2018. gada budžetu. 

Nodeva grāmatu kopu projekta “Bērnu žūrija” 
ietvaros Kuldīgas novada vispārizglītojošo skolu bib-
liotēkām, Alsungas novada bibliotēkai un Skrundas 
pilsētas bērnu bibliotēkai.

Izbeidza darba tiesiskās attiecības ar Tālvaldi Berg-
mani un atbrīvoja viņu no Kabiles pagasta pārvaldes 
vadītāja amata.

3. oktobrī, pieminot novadnieku, Senāta 
pirmo priekšsēdētaju Kristapu Valteru, 
Kuldīgas novada Domes priekšsēdētāja 
Inga Bērziņa un trīs atjaunotās Latvijas 
Republikas Augstākās tiesas priekšsēdē-
tāji – Ivars Bičkovičs, bijušie priekšsēdē-
tāji Gvido Zemrībo un Andris Guļāns – 
piedalījās piemiņas pasākumā Kuldīgas 
novada muzejā, pēc kura Kuldīgas 
Pilsētas dārzā stādīja ozolu 
K. Valtera piemiņai.

Ar piemiņas pasākumu Kuldīgā Augstākā 
tiesa sāka Latvijas Senāta simtgades laiku. 

“Augstākā tiesa lepojas ar stabilo Latvijas 
tiesu sistēmu, ko brīvvalsts pirmajā laikā 
ielicis Latvijas Senāts – Augstākās tiesas 
priekštecis. Latvijas Senāts baudīja respektu 
un uzticēšanos jau agrāk, tā ieguldījumu 
tiesiskuma un tiesnešu neatkarības nostipri-
nāšanā ar cieņu novērtē arī tagad – teju pēc 
simts gadiem,” saka Augstākās tiesas priekš-
sēdētājs Ivars Bičkovičs. Tas neapšaubāmi 
bija senatoru – spēcīgu juristu, patriotisku 

pilsoņu un inteliģentu personību – nopelns. 
Augstākās tiesas priekšsēdētājs uzsver, ka 
Kristapa Valtera – pirmā senatora, pirmā 
Administratīvo lietu departamenta priekšsē-
dētāja un pirmā Latvijas Senāta Apvienotās 
sapulces priekšsēdētāja – personā tiek godāti 
tiesu sistēmas pamatlicēji. 

Augstākās tiesas pārstāvji apmeklēja arī 
Latvijas Senāta pirmā priekšsēdētāja kapa-
vietu Rumbas pagasta Lāčplēša kapos, kas 
atrasta un sakopta ar pašvaldības gādību.

Augstākā tiesa augstu novērtē Kuldīgas 
novada pašvaldības un Rumbas pagasta 
pārvaldes ieguldījumu novadnieka K. Val-
tera piemiņas saglabāšanā un godināšanā. 
“Tas ir cieņas apliecinājums ne vien izcilam 
novadniekam, bet arī jurista un tiesneša ama-
tam un Latvijas valsts tiesiskumam,” pauž 
Augstākās tiesas priekšsēdētājs I. Bičkovičs.

raSma zVEjnIECE,
augstākās tiesas Komunikācijas 

nodaļas vadītāja
rIČarDa SOTaKa foto

Stāda koku novadnieka 
Kristapa Valtera piemiņai

atjaunotās Latvijas republikas augstākās tiesas priekšsēdētāji – Ivars Bičkovičs (vidū), bijušie 
priekšsēdētāji gvido zemrībo (pa labi) un andris guļāns (pa kreisi), kā arī Kuldīgas novada Domes 
priekšsēdētāja Inga Bērziņa iestādīja ozolu Senāta pirmā priekšsēdētāja Kristapa Valtera piemiņai.
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27. septembrī Kuldīgas novada Domes zālē Biruta un Žanis Lakševici pēc 60 skaistiem 
kopdzīves gadiem atjaunoja laulību zvērestu, viens otram sakot “jā”.

Svinīgajā ceremonijā Dzimtsarakstu no-
daļas vadītāja Ilona Ķestere sacīja: “Jums 
pieder liela bagātība. Izvēle pirms 60 gadiem 
jums nebija grūta, jo klausījāt, ko saka sirds. 
Šodien jūs abi, tāpat kā pirms 60 gadiem, 
kopā ienācāt uz savu nu jau goda laulības 
ceremoniju.  60 gadus sadevušies rokās cauri 
dzīvei, cauri saulainām un vējainām dienām, 
bet vienmēr mīlot, atbalstot un cienot viens 
otru. Šādu jubileju svin vien tie, kam dimanta 
sirds, dvēsele un prāts.” Pārim tika pasniegta 
jauna laulības apliecība ar LR ģerboni.

Kāzu jubilārus sveica arī Kuldīgas novada 
Domes priekšsēdētāja Inga Bērziņa, piebils-
tot, ka vienmēr priecājas tikties ar pāriem, 
kuri svin nozīmīgas kāzu jubilejas: “Mani 
pārņem emocionāla un sirsnīga sajūta, arī 
liela mīlestība pret jums, ka esat varējuši tik 
ilgi nodzīvot laulībā. Lai spēks, izturība un 
nākamās skaistās kāzu jubilejas!”

Žanis ir dzimis 1933. gada 7. augustā Līzes 
un Jura Lakševica ģimenē Snēpeles pagasta 
Sprinčmuižas “Apšeniekos”. Ģimenē audzis 
arī vecāks brālis un māsa. Skolas gaitas 
Žanis sāka Snēpeles septiņgadīgajā skolā, 
tad Kazdangas tehnikumā, kur izmācījās par 
mehāniķi.

Darba gaitas Žanis sāka kolhozā “Arājs”, 
bet vēlāk strādājis Kuldīgas MTS. Tad ticis 

nosūtīts uz Jaungulbenes mehanizācijas skolu 
6 mēnešu kursos par kombainieri – brigadieri. 
Atgriežoties Kuldīgas MTS, Žanis pārņēma 
brigādes vadīšanu un nostrādāja līdz pat 
Kuldīgas MTS likvidācijai. Vēlāk darba gaitas 
aizvedušas atpakaļ uz Snēpeli, kur Žaņa kungs 
strādājis kolhozā – sākumā par mehāniķi, 
traktoristu un laukkopības brigadieri, bet līdz 
pensijas brīdim 1993. gadā – par pienvedēja 
šoferi.

Mudīte dzimusi 1938. gada 8. augustā Tu-
kuma pusē, taču no agras bērnības dzīvojusi 
audžuģimenē Snēpeles pagastā, jo vecākus 
paņēmis karš. Mudītes brālis palicis dzīvot pie 
radiem Tukuma rajonā, taču dzīves laikā abi 
uzturējuši ciešas saites. Skolas gaitas Mudīte 
aizvadījusi Snēpeles septiņgadīgajā skolā. 
Vēlāk strādājusi kolhozā, kopusi teļus.

Abi satikušies 1956. gadā Snēpeles deju 
kolektīvā, dejojuši pārī un tā arī palikuši kopā. 
Viens otru vadījuši uz mājām, nostaigājot 
kopā visu nakti. Žanis spēlējis arī teātrī un 
piedalījies kolhoza sabiedriskajā dzīvē.

1957. gada 28. septembrī Kuldīgas pilsētas 
dzimtsarakstu nodaļā pāris reģistrēja laulību, 
taču kāzas divas dienas svinēja Snēpeles 
pagasta lauku mājā “Apšenieki”, kur Mudīte 
un Žanis joprojām saimnieko un pavada 
pensijas gadus.

28. septembrī Kuldīgas novada Domē uz pirmo sēdi pulcējās jaunā sasau-
kuma Senioru padomes locekļi. Turpmākajos četros gados novada senioru 
vajadzības un intereses uzklausīs un Domei tālāk nodos Astra Gūtmane, 
Rita Ziņģe, Vija Matisone, Biruta Gulbe, Lilija Baukše, Cecīlija Kinda, 
Zigrīda Sīle, Uldis Jumiķis un Jānis Pommers. Padomi turpinās vadīt 
Astra Gūtmane, bet viņas vietniece arī šajā sasaukumā būs Rita Ziņģe.

Senioru padome tika izveidota pirms 
četriem gadiem, pārņemot Kuldīgas sa-
draudzības pilsētas Gēsthahtes pieredzi. 
Atskatoties uz paveikto, A. Gūtmane 
pauda gandarījumu, ka ar Domes at-
balstu izdevies paveikt vairākus labus 
darbus. Piemēram, ieviesti e-taloni 
nestrādājošajiem pensionāriem vecu-
mā no 73 gadiem, kas ļauj viņiem bez 
maksas izmantot sabiedrisko transportu 
60 EUR apmērā gada laikā. Uzklausīts 
un dzīvē ieviests arī ierosinājums par dā-
vanu naudas izteiksmē apaļajās jubilejās 
no 70 gadu vecuma. Senioriem prieks 
arī par to, ka tapis jauns, mūsdienīgs 
pansionāts Kuldīgas slimnīcas paspārnē.

“Es ceru, ka šogad, kad mums ir 
jauni biedri, būs arī daudz ideju,” sēdes 
sākumā sacīja A. Gūtmane. Četri no 
padomes locekļiem pārstāv pensionāru 
apvienību “Rumbiņa”, kas ir lielākā 
seniorus apvienojošā biedrība novadā. 
Jaunie padomes locekļi sēdes laikā jau 
pauda vairākas jaunas idejas vēl labā-
kas sadarbības veidošanai starp cienīja-
ma vecuma ļaudīm un pašvaldību. Lai 
padome būtu vēl pieejamāka senioriem, 
izskanēja ierosinājums ieviest konkrētu 
tikšanās laiku un vietu reizi mēnesī, kad 
ikviens var atnākt un izstāstīt padomes 
locekļiem sasāpējušos jautājumus vai 
izteikt ierosinājumus. Iepriekš šādas 
tikšanās notikušas pēc vajadzības, bez 
konkrēti noteiktas vietas un laika.

Lai labāk izprastu pagastos dzīvojo-

šo senioru vajadzības, Senioru padome 
plāno turpināt iepriekšējā sasaukumā 
iesākto tradīciju apceļot pagastus, kā 
arī uzaicināt pagastu seniorus piedalī-
ties padomes sēdēs. Senioru padomes 
locekļi novērojuši, ka senioru aktivitāte 
pagastos esot dažāda. Tāpat kā līdz šim, 
reizi gadā Senioru padome rīkos papla-
šināto sēdi, uz kuru aicinās pašvaldības 
vadību un atsevišķu pašvaldības kapi-
tālsabiedrību un iestāžu vadītājus, lai 
atbildētu uz senioru jautājumiem.

Senioru padomes sēdēs biežs viesis ir 
Domes priekšsēdētāja Inga Bērziņa.  Arī 
šoreiz viņa uzrunāja padomes locekļus. 
“Prieks ar jums iepazīties un dzirdēt, ka 
jums jau ir jaunas idejas. Ceru, to būs 
vēl vairāk. Esam gatavi tās uzklausīt un 
iespēju robežās centīsimies tās īstenot. 
Ja atskatāmies uz iepriekšējiem četriem 
gadiem, tad es domāju, ka Senioru 
padomes pienesums pašvaldībai ir bijis 
ļoti vērtīgs un nozīmīgs. Jūs esat dzīvā 
saikne starp senioriem un pašvaldību, lai 
sajustu, kādas problēmas un jautājumi 
senioriem ir aktuāli, jo jūs uzklausāt 
senioru viedokli un konsultējat viņus ik-
dienā,” sacīja I. Bērziņa. Viņa atbalstīja 
ierosinājumu noteikt konkrētus tikšanās 
laikus, lai uzklausītu iedzīvotāju vajadzī-
bas, un solīja palīdzēt izdomāt, kā un kur 
šīs tikšanās varētu notikt.

Seniori no “Rumbiņas” pateicās par 
pašvaldības pretimnākšanu, nodrošinot 
telpas, kur biedriem darboties dažādās 

Dimanta kāzu jubilejā viens otram atkal saka “jā”

Abu laulībā dzimusi meita Ligita un dēls 
Jānis. Ģimene lepojas ar kuplu dzimtas koku – 
Mudītei un Žanim ir 12 mazbērni un 15 maz-
mazbērni. Drīzumā gaidāms arī sešpadsmitais.

Kopš iepazinušies, viss tiek darīts kopīgi. 
Darbus, ko uzsācis viens, otrs palīdzējis veikt. 

Abu attiecībās joprojām valda saskaņa. Jau-
tājot Mudītei un Žanim par to, kas viņus tur 
kopā, abi nedomājot saka, ka tā ir mīlestība 
un piekāpšanās.

SIgnETaS LaPIņaS, 
sabiedrisko attiecību speciālistes, teksts un foto

mudīte un Žanis, svinot dimanta kāzu jubileju, atjaunoja laulību zvērestu. Svinīgajā ceremonijā pāri sveica 
bērni un vedēji, kā arī Kuldīgas novada Domes priekšsēdētāja Inga Bērziņa un Snēpeles pagasta kultūras 
darbiniece raimonda Vilmane.

Senioru padomē jauni biedri un idejas

aktivitātēs, kā arī iespēju sportot 
vieglatlētikas manēžā. Domes 
priekšsēdētāja I. Bērziņa sacīja: 
“Ja izdosies piesaistīt Eiropas 
naudu, pašvaldība centīsies “Rum-
biņas” izmantotās telpas uzlabot.”

Sēdē piedalījās arī Kuldīgas 
novada muzeja direktors Edu-
ards Dambergs, kurš informēja 
par gaidāmajiem pasākumiem 
muzejā. Tāpat tika uzklausīts 
SIA “Kuldīgas komunālie pakal-
pojumi” valdes priekšsēdētājs 
Pēteris Gobzemis, kurš pastāstīja 

par plānotajām izmaiņām atkri-
tumu apsaimniekošanā, kā arī ar 
senioriem apsprieda atkritumu 
šķirošanas jautājumu. Savukārt 
Sociālā dienesta direktore Ma-
ruta Jautaiķe un viņas vietniece 
Anda Šlakorciņa vēlējās Senio-
ru padomes locekļiem izstāstīt 
par ieceri veidot dienas aprūpes 
centru senioriem, kuriem ikdienā 
nepieciešama uzraudzība. Šāds 
pieskatīšanas centrs būtu piemē-
rots pensijas vecuma cilvēkiem, 
kuriem ir apziņas traucējumi un 

ir nepieciešami sociālo prasmju, 
pašaprūpes un kognitīvo spēju 
saglabāšanas pasākumi. Tuvinieki 
te varēs atstāt savus vecļaudis 
sociālo aprūpētāju gādībā, lai paši 
turpinātu strādāt. Sociālais die-
nests lēš, ka aprūpes centrā varētu 
uzņemt līdz 15 klientiem dienā. 
Senioru pārstāvji bija vienisprātis, 
ka šāds pakalpojums novadā būtu 
nepieciešams. 

KrISTīnES DuĻBInSKaS, 
mārketinga un sabiedrisko attiecību 

nodaļas vadītājas, teksts un foto

uz pirmo seniora padomes sēdi sanāca jaunā sasaukuma locekļi, kuri turpmāk virzīs idejas senioru dzīves kvalitātes 
uzlabošanai.

Aicina nestrādājošos pensionārus izmantot e-talonus
Kuldīgas novada pašvaldība 
atgādina – novadā deklarētajiem 
nestrādājošajiem pensionāriem 
no 73 gadu vecuma ir iespēja 
izmantot sabiedrisko transportu 
pilsētas nozīmes un reģionālās 
nozīmes maršrutos novada teri-
torijā 60 eiro vērtībā visa gada 
garumā bez mēneša limita.

Autobusos, kur norēķinus ie-
spējams veikt ar e-talonu, seniori 
var norēķināties ar elektronisko 

viedkarti jeb e-talonu, bet par brauk-
šanu pārējo sabiedriskā transporta 
pakalpojumu sniedzēju autobusos 
senioriem kompensē iegādāto biļešu 
vērtību.

Ja cilvēks deklarēts Kuldīgā, 
viņam jānāk uz pašvaldības Klien-
tu apkalpošanas centru Baznīcas 
ielā 1, Kuldīgā, savukārt pagastos 
deklarētajiem – uz sava pagasta 
pārvaldi. Līdzi jāņem fotogrāfija. 
Pašvaldības darbinieki palīdzēs 
aizpildīt iesniegumu, bet e-talonu 

varēs saņemt divu nedēļu laikā, jo 
tos izgatavo Rīgā.

Iespēju novadā deklarētajiem 
cienījama vecuma nestrādājošajiem 
senioriem noteiktā apjomā izman-
tot sabiedrisko transportu pilsētas 
nozīmes un reģionālās nozīmes 
maršrutos novada teritorijā Kul-
dīgas novada pašvaldība ieviesa 
2015. gadā pēc Senioru padomes 
ierosinājuma. Sākotnēji bez maksas 
izmantot sabiedrisko transportu va-
rēja nestrādājošie seniori no 75 gadu 

vecuma, bet kopš šī gada 24. marta, 
kad spēkā stājās izmaiņas pašvaldī-
bas saistošajos noteikumos – seniori 
no 73 gadu vecuma.

2015. un 2016. gadā spēkā bija 
ierobežojums – mēnesī sabiedris-
ko transportu iedzīvotājs varēja 
izmantot 5 eiro vērtībā. 2016. gada 
februārī seniori rosināja pārskatīt 
e-talona lietošanas limitu mēnesī, 
jo vasaras mēnešos, kad daudzi 
dodas uz mazdārziņiem, sabiedris-
ko transportu iznāk lietot biežāk, 

savukārt ziemas mēnešos sabied-
risko transportu izmanto daudz 
retāk vai arī neizmanto nemaz. 
Izskatot ierosinājumu, Dome at-
cēla limitu mēnesim un noteica, 
ka turpmāk cienījamā vecuma 
seniori varēs izmantot sabiedriskā 
transporta pakalpojumus 60 eiro 
apmērā gadā.

KrISTīnE DuĻBInSKa, 
mārketinga un sabiedrisko attiecību 

nodaļas vadītāja
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Laukos paveikts daudz
Vasara ierasti ir aktīvs būvdarbu laiks, kad celtnieki pašvaldības uzdevumā pārbūvē ceļus un ielas, veic nepieciešamos remontus un uzlabojumus 
skolās, bērnudārzos un citviet. Šovasar daudz paveikts, uzlabojot vidi un dzīves apstākļus mūsu novada pagastos.

Sakārto ceļus 
Šovasar ar Stangoņu un Dzirnavu ceļa atjaunošanu Kurmā-

les pagastā sākusies lauku grants ceļu sakārtošana. Par Eiropas 
un pašvaldības naudu turpmākajos gados plānots sakārtot 
pagastu grantētos ceļus gandrīz 35 km garumā, ieguldot vairāk 
nekā 3,5 miljonus EUR.

RIČARDA SOTAKA foto

Labāks ūdens 
Uzņēmums SIA “Kuldīgas ūdens”, 

gādājot par to, lai klienti saņemtu kvali-
tatīvu un tīru dzeramo ūdeni, šajā vasarā 
uzstādījis jaunas atdzelžošanas iekārtas 
Rumbas pagasta Novadniekos un pie 
Rendas muižas, kur izvietota Kuldīgas 
2. vidusskolas Rendas filiāle. “Lai arī 
mūspusē, salīdzinot ar citām vietām Lat-
vijā, ir zems dzelzs piejaukums ūdenim, 
atdzelžošanas process ir jāveic, lai ūdens 

atbilstu Eiropas Savienības direktīvām 
un MK noteiktajiem standartiem,” skaid-
ro uzņēmumā. 

Atdzelžošanas iekārtas Novadniekos 
bija novecojušas, bet Rendas muižā tādu 
nebija vispār. Par to raisījās diskusija 
ziemā notikušajā iedzīvotāju sapulcē, 
spriežot par Rendas muižas iespējamo 
izmantošanu sporta nometņu vai citu 
pasākumu vajadzībām. Atdzelžošanas 

iekārtas iegādātas par pašvaldības 
piešķirtajiem līdzekļiem, bet Rendas 
pagasta pārvalde sakārtojusi jumtu un 
ārdurvis ēkā, kur iekārtas izvietotas. 
Turpmāk plānota arī ēkas siltināšana no 
iekšpuses, kas ļaus ievērojami samazināt 
apsildīšanas izdevumus.

SIA “Kuldīgas ūdens” Rendā arī ierī-
ko jaunas, mūsdienīgas ūdens attīrīšanas 
iekārtas. Darbi vēl nav noslēgušies.

Pašvaldības līdzfinansējums ēku 
glābšanai un pagalmiem 

Domes rīkotajā konkursā “Valsts 
nozīmes kultūras pieminekļa “Kuldīgas 
pilsētas vēsturiskais centrs” teritorijā 
esošo ēku, kā arī Kuldīgas novadā esošu 
Latvijas valsts aizsargājamo kultūras pie-
minekļu sarakstā ietverto ēku restaurācija 
un konservācija” šogad sakārtotas Ēdoles 
baznīcas durvis. Mūra baznīca uzbūvēta 
1647. gadā un šogad svinēja 370. gadskār-
tu. Konkursā “Daudzdzīvokļu dzīvojamo 
māju un pagalmu labiekārtošana Kuldīgas 
novadā” šogad Rumbas pagasta Ventas 
ciemā sakārtots Abavas ielas 5. nama 
pagalms. Atgādinām, ka abus konkursus 
izsludina rudenī, informācija “Kuldīgas 
Novada Vēstīs” un www.kuldiga.lv.

ēdoles baznīcas durvis. ELĪNAS ZĪLES foto

Iedzīvotāju ērtībām šajā gadā uzlabota infrastruktūra vairākos 
novada pagastos. Dižgaiļu estrādei Turlavā grīda bija nokalpojusi, 
tāpēc pagasta pārvalde gādājusi par tās nomaiņu. Īvandē, piesais-
tot Eiropas naudu, ierīkoti āra trenažieri un uzstādītas jaunas rotaļu 
iekārtas. Savukārt Snēpelē, godinot novadnieku Indriķi Zeberiņu 
viņa 135. jubilejā, iekārtota māksliniekam veltīta piemiņas istaba. 

Pie Pelču speciālās internātpamatskolas–attīstības centra tapis 
mūsdienīgs stadions, ko izmanto ne tikai skolas audzēkņi, bet arī 
Pelču ciema iedzīvotāji un tie cilvēki, kuri piedalās daudzajās Pel-
ču pilī notiekošajās vasaras nometnēs un citos pasākumos. Skolas 
direktore Ināra Oļena stāsta, ka nākotnē, piesaistot sponsoru 
līdzekļus, iecerēts pie skolas iekārtot rotaļu laukumu bērniem ar 
īpašām vajadzībām. Ja izdosies piesaistīt Eiropas līdzfinansējumu, 
stadionā taps arī tribīnes un apgaismojums. 

Savukārt Kurmālē tapusi jauna laipa, lai atvieglotu peldētāju 
un makšķernieku piekļuvi atpūtnieku iecienītajam Vilgāles 
ezeram. Kurmāles pagasta pārvaldes vadītāja Dace Gūtmane 
cer, ka jaunā laipa palīdzēs atklātā ūdens peldēšanas sacensībām 
“Vilgālītis viļņojas” kļūt par ikgadēju tradīciju. 

Kabilē, īstenojot “Darīsim paši” projektu, iekārtotas vairākas 
atpūtas vietas pie dīķa, Laidos sakārtota vide pie “Bitītēm” un 
izveidota veselības taka, bet Gudenieku pagasta ļaudis, īstenojot 
“Darīsim paši” projektu un saņemot pašvaldības līdzfinansējumu, 
sakārtojuši kapsētas žogu Naglu un Kumsteru kapos. Dažādus 
“Darīsim paši” projektus iedzīvotāji īsteno arī citos pagastos.

Rumbas pagastā divos ciemos – Mežvaldē un Ventas cie-
mā – šogad iekārtoti īpaši laukumi, kur iedzīvotāji un viesi var 
uzspēlēt daudzu iemīļoto riču-raču spēli. Pagasta iedzīvotāji ar 
nepacietību gaida jauno gājēju un velobraucēju tiltu pār Riežupi. 
Rumbas pagasta pārvaldes vadītāja Lija Šēle stāsta, ka tiltu sāks 
būvēt tuvākajā laikā. Tā būvniecībai piesaistīti Eiropas līdzekļi 
lauku attīstībai. 

Savukārt Rendas pagasta pārvaldes vadītāja Kristīne Kuzmina 
stāsta, ka plānots nomainīt basketbola laukuma segumu. Tāpat 
pārvaldniecei ir iecere sakārtot celiņu, pa kuru no pagasta centra 
uz mācību nodarbībām dodas Rendas skolēni.

Vasarā, kad skolēni devušies brīvlai-
kā, bet pedagogi – atvaļinājumā, skolās 
norisinās nepieciešamie darbi, lai saga-
tavotu telpas jaunajam mācību gadam. 
Vārmes pamatskolā uzstādīts jauns 
granulu katls, kas nodrošinās siltumu 
ne tikai skolai, bet arī sporta namam un 
bērnudārza ēkai. Apkures sistēmu pār-
veido arī Turlavas pamatskolā, pārejot 

no elektrības uz daudz ekonomiskāko 
granulu apkuri. Bet Kabiles pamatskolā 
izremontēta virtuve un ēdamzāle. 

Pelču pilī, ko apdzīvo Pelču speciālās 
internātpamatskolas–attīstības centra 
audzēkņi un pedagogi, septembrī sākta 
jumta sakārtošana, kas pakāpeniski nori-
sināsies līdz pat aprīlim. Pērn Pelču pilī 
sakārtotas ieejas kāpnes dienvidu pusē.

“Kuldīgas Alternatīvās sākumskolas 
Padures filiāles teritorija par biedrības 
“Padure” līdzekļiem papildināta ar volej-
bola laukumu, bumbu sienu, lai trenētos 
mest un ķert bumbas, kā arī pabeigta 
zaļās jeb āra klases izveide, līdz ar to no-
darbības skoliņas audzēkņiem var notikt 
arī svaigā gaisā,” pastāstīja direktores 
vietniece Vigra Leismane.

Ir svarīgi, lai 
doktorāti, kuros 
iedzīvotāji dodas 
pie sava ģimenes 
ārsta vai viņa palī-
ga, būtu pieejami 
cilvēkiem ar īpašām 
vajadzībām. Pērn 
jau sakārtota vides 
pieejamība dokto-
rātiem Snēpelē un 
Pelčos. Šogad būv-
darbi noslēgušies 
Vārmes doktorātā. 
Te ierīkota uzbrauk-
tuve, pacēlājs, kā arī 
sakārtotas un pielā-
gotas ārsta prakses 
telpas.  Ģimenes 
ārstes Ineses Zīles 
praksē tagad var ie-
kļūt gan māmiņas ar 
bērnu ratiņiem, gan 
cilvēki ratiņkrēslos 
un gados vecāki pa-
cienti, kuriem ir pār-
vietošanās grūtības. 
Vienā no telpām 
atradīsies arī Saldus 
Zaļās aptiekas filiā-
le, un vārmeniekiem 
būs iespēja tepat uz 
vietas iegādāties 
nepieciešamos me-

jauni rotaļlaukumi, stadions, āra trenažieri un 
laipa ezerā

Turlavas estrāde. RIČARDA SOTAKA foto

Pelču stadions. RIČARDA SOTAKA foto

RIČARDA SOTAKA foto

Vārmes katlumāja. RIČARDA SOTAKA foto

uzlabojumi skolās

Pelču pils jumts.

Doktorāti – pieejami cilvēkiem ar īpašām vajadzībām

Vārmes doktorāts.

dikamentus. Drīzumā arī doktorātus Turlavā un Rumbas pagasta 
Mežvaldē pārbūvēs, pielāgojot cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.

RIČARDA SOTAKA foto
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21. un 22. oktobrī 
Kuldīgas pilsētvidē 
jau otro gadu skatu-
ves mākslas tradīciju 
turpinās starptautis-
kais festivāls “Teātris 
ir visur Kuldīgā”, 
pilsētas iedzīvotājiem un viesiem piedāvājot 
piesātinātu kultūras programmu.

“Teātris ir visur Kuldīgā” šoreiz piedāvā 
pārdomātu un vienlaikus atraktīvu programmu, 
kuru veido dažādi mākslinieciskie ansambļi un 
radošo personību pārstāvji – Latvijas Leļļu teāt-
ris, galerija “Istaba”, Karaliskais improvizācijas 
teātris, Latvijas Kultūras akadēmijas studenti un 
absolventi teātra, laikmetīgās dejas un audiovi-
zuālajā mākslā, neatkarīgie mākslinieki, kā arī 
ārzemju viesi no Maskavas un Ņujorkas.

Šī gada festivāla dienas iesāksies ar noti-

kumiem bērniem. Radošajā darbnīcā “Teātris 
manas dzīves ikdienā” tapušie darbi tiks izstādīti 
Kuldīgas novada muzejā. Ģimenes ar mazajiem 
teātra skatītājiem, kā arī ikviens cits interesents 
aicināts uz Kārļa Krūmiņa izrādi “Nāc laukā!”, 
kas jau iepriekš atzinīgi novērtēta Valmieras 
vasaras teātra festivālā un bērnu un jauniešu 
teātra festivālā “Eju meklēt”. Izrāde norisinās 
daudzdzīvokļu māju pagalmos. Otro gadu uz fes-

tivālu brauc arī galerija “Istaba” ar Jāņa Znotiņa 
režisēto izrādi, piedāvājot turpinājumu vairākkārt 
izpārdotajai grāmatai “Kaka un pavasaris”, 
pēc kuras tapa arī izrāde bērniem ar tādu pašu 
nosaukumu. Šogad izrādē “Karnevāls un kartu-
peļu salāti” aktieri runās par bērnu iekļaušanos 
sabiedrībā un spēju just to, ko jūt citi. Uz teātrim 
vēl neierastu lokācijas vietu – sporta klubu “Poli-
gons” – dosies izrāde “Bruņinieks, kuram sāpēja 
zobi” no Latvijas Leļļu teātra ar aktieriem Baibu 
Vanagu un Artūru Putniņu galvenajās lomās, kā 
arī mūziķiem no folkroka grupas “Iļģi”.

Uzsākot 9. darbības sezonu un turpinot ie-
mīļoto tradīciju doties viesizrādēs, Karaliskais 
improvizācijas teātris arī šogad sola aizrautīgi 
pavadītu laiku un ne mazums pārsteigumu, ļau-
jot skatītājam veidot izrādes saturu, virzību un 
noskaņojumu. Savukārt 22. oktobrī pusdienas 
restorānā “Bangert’s” pavisam neierastas un 
maģiskas padarīs Jeļenas Paļčevskas ilūziju 
šovs ar muzikālu dāvanu no festivāla rīkotājiem.

Starp festivāla dalībniekiem būs arī Latvijas 
Kultūras akadēmijas radošo mācībspēku un dip-
lomētu horeogrāfu, režisoru izrādes – apakšprog-

rammas “Te-
ātra māksla” 
absolventes, 
režisores Mā-
ras Gaņģes 
askētiskā un 
neverbālā leļ-
ļu teātra mo-
noizrāde pie-
augušajiem 
“Vienkauja”, 
kā arī horeo-
grāfes Aga-
tes Bankavas 
laikmetīgās 
dejas izrāde 

“Fafabulala”, kas tapa kā kursa darbs un atgā-
dinās, ka nav vienas patiesības, jo dzīvē viss ir 
mainīgs. Tāpat festivāla programmu paspilgtinās 
visatpazīstamākā laikmetīgās dejas izrāde Lat-
vijā – “ĀRĀ” Olgas Žitluhinas režijā sadarbībā 
ar grupas “Dzelzs vilks” mūziķiem. Festivāla 
pirmās dienas noslēgumā starp radošās nakts 
pasākumiem arī spilgtākās Latvijas Kultūras 
akadēmijas  programmas “Audiovizuālā māksla” 
studentu īsfilmas – “Ludis”, “Silts klusums”, 
“Konvertīti”, “Mažora dienas, minora naktis”, 
“Tango”, “Meldra” un “Ērkšķiem pilna istabiņa”.

“Teātris ir visur Kuldīgā” arī šogad aicinājis 

piedalīties festivālā Maskavas dramatisko teātri. 
Viesi no Maskavas papildinās programmu ar iz-
rādi “Kņaze Marja”. Izrāde ir skats uz pasaules li-
teratūras klasiķa Ļeva Tolstoja romānu “Karš un 
miers”. Visas lomas attēlo Maskavas dramatiskā 
teātra aktieru jaunā paaudze. 2015. un 2016. gadā 
izrāde ir guvusi augstu profesionāļu un skatītāju 
novērtējumu vairākos starptautiskos festivālos.

Kuldīgas Sv. Annas evanģēliski luteriskās 
baznīcas telpas uzņems viesus no Ņujorkas ar 
muzikāli poētisko izrādi “Mūsu paziņa – Sergejs 
Jeseņins!”. Tā ir “Rustema Gaiļiča Ņujorkas 
poēzijas un mūzikas teātra” pārstāvju sagatavota 
dzejniekam veltīta programma, kas ar lieliem 
panākumiem vairākkārt spēlēta Ņujorkā, Rīgā, 
Kalugā, Narvā, Kazaņā, Austrālijā, Jaunzēlandē 

un citur. Programmā iekļautas arī dziesmas, ko 
izpildīs Rīgas Dziesmu teātra “Etīde” māksli-
nieki.

Festivāla noslēgu-
mā, 22. oktobrī, gai-
dāma Liepājas “Goda 
teātra” izrāde “Bļit-
ka”, kas nominēta 
2016./2017. gada 
“Spēlmaņu nakts” 
balvai 3 nomināci-
jās – “Gada aktie-
ris” (Egons Dom-
brovskis), “Gada 
režisors” un “Gada 
sasniegums oriģi-

nāldramaturģijā”.
Skatuves mākslas festivāls “Teātris ir visur” 

pirmo reizi tika rīkots 2016. gadā. Šogad festivāls 
turpinās īstenot mērķi ar kvalitatīviem skatuves 
mākslas notikumiem iedzīvināt Kuldīgas vidi, 
aicinot skatītājus vērot teātri, laikmetīgo deju 
un kino tam ierastās un neierastās vietās – kafej-
nīcās, sporta klubos, mākslas namos, pagalmos 
un citviet.

Festivāls “Teātris ir visur” notiek ar Kuldīgas 
novada pašvaldības un Valsts Kultūrkapitāla 
fonda atbalstu. Projekta organizators un idejas 
autors ir nodibinājums “Skatuves mākslas pro-
ducentu fonds”.

Vairāk informācijas par festivāla tapšanas 
gaitu un notikumiem mājaslapā www.tivk.lv, 
oficiālajā facebook.com lapā www.facebook.
com/teatrisirvisur.

Biļetes uz festivāla notikumiem visās “Biļešu 
paradīze” kasēs, www.bilesuparadize.lv, kā arī 
Kuldīgas kultūras centrā.

LELDE KrISTIāna VOzņESEnSKa, 
“Teātris ir visur” koordinatore

Publicitātes foto

Pelču speciālajā internātpamatskolā–attīstības centrā 
realizē vairākus projektus

Šajā mācību gadā Pelču speciālajai internātpamatskolai–attīstības 
centram ir apstiprināti divi jauni Erasmus+ programmas projekti: 
“Pedagogu profesionālā pilnveide – atbalsts kompetenču pieejā bal-
stītas izglītības satura ieviešanai Pelču speciālajā internātpamatsko-
lā–attīstības centrā” un “Pelču speciālās internātpamatskolas–attīs-
tības centra arodkursu audzēkņu starptautiskā prakse profesionālo 
iemaņu pilnveidošanai”.

2018. gada februārī un martā 
starptautiskajās mobilitātēs do-
sies divas skolotājas – Dace Riba-
ka-Gluškova papildinās zināšanas 
kursos “Coaching a Powerful Tool” 
Portugālē, bet Iveta Vēra dosies uz 
Nīderlandi, lai piedalītos kursos 
“Creativity in teaching and training 
& how to use music, art, ICT and 
outdoor activities in education”.

Pelču speciālajā internātpamat-
skolā–attīstības centrā vienmēr 
tikusi atbalstīta pedagogu tālākiz-
glītība, akcentēta nepieciešamība 

paaugstināt pedagogu profesionālās 
kompetences – prasmi mērķtiecīgi 
organizēt mācību un audzināšanas 
darbu, izvēlēties piemērotas mācī-
bu metodes un sadarbības formas, 
nodrošinot labvēlīgu mācību vidi 
un apgūstot jaunas pedagoģiskās 
pieejas, kas attīsta skolēnu indi-
viduālo radošumu, uzlabo komu-
nikatīvo un socializācijas procesu 
efektivitāti. Šis projekts saistīts ar 
šobrīd aktualizēto izglītības iestādes 
attīstības plānu 2017.–2020. ga-
dam, akcentējot būtiskus aspektus 

izglītībā – pedagoga profesijas 
internacionalizēšanos saistībā ar 
globālo tehnoloģiju attīstību, infor-
mācijas pieejamības paplašināšanos, 
mūsdienīgāku darba organizāciju 
un pedagogam nepieciešamajām 
prasmēm un kompetencēm, lai 
skolēni izaugtu par personībām ar 
plašu redzesloku, motivāciju strādāt 
un mācīties, kļūtu par vērtīgiem un 
pilntiesīgiem sabiedrības locekļiem.

Daļēju kvalifikācijas praksi šajā 
mācību gadā veiks arodkursu au-
dzēkņi. Trīs galdnieku palīgi un 
viens mežstrādnieks dosies uz Aus-
triju, bet pavāru palīgiem mobilitātes 
paredzētas Lietuvā un Vācijā. Pro-
jekta aktivitātes paredz nodrošināt 
kvalitatīvu iespēju skolēniem ar 
speciālām vajadzībām papildināt 
savam veselības stāvoklim atbil-
stošas aroda prasmes, teorētiski un 

praktiski apgūt profesionālajai kva-
lifikācijai atbilstošas tehnoloģijas 
un iepazīt darba vidi, attīstīt prasmi 
atbildēt par savu profesionālo kom-
petenci, sasniegumiem un darbības 
rezultātiem.

Jau otro gadu Pelču speciālās 
internātpamatskolas–attīstības cen-
tra profesionālo mācību priekšmetu 
pedagogi piedalās stratēģiskās part-
nerības projektā “e-Trainers: skills 
and tools for VET” kopā ar Itālijas, 
Nīderlandes, Spānijas, Slovēnijas un 
Horvātijas partneriem. Ir izveidota 
mācību platforma Moodle vidē, kurā 
tiks publicēti materiāli pedagogiem, 
lai viņi varētu veiksmīgāk palīdzēt 
saviem audzēkņiem veidot un attīstīt 
21. gadsimta prasmes: komuni-
kācijas un problēmu risināšanas 
prasmes, plānošanu, pašdisciplīnu, 
pielāgošanās spējas, iniciatīvu, 

komandas darbu, radošumu un 
digitālās prasmes. Platformā ir jau 
publicēti trīs apmācību moduļi: 
DIGICOMP, EMPLOY un Co 
Building, kurus šobrīd speciālajām 
vajadzībām adaptē izglītības ies-
tādes profesionālo mācību priekš-
metu pedagogi Arita Gribēna, Evija 
Jakubovska un Raivis Jansons. Tas 
gan nav tikai atsevišķu pedagogu 
darbs, jo ar padomu palīdz ikviens 
kolēģis – savas nozares speciālists.

Katrs no šiem projektiem dod 
savu ieguldījumu pedagogu un 
izglītojamo kompetenču paaugstinā-
šanā un izglītības iestādes attīstībā, 
saliedē kolektīvu, jo kopīgs darbs 
rada jaunas idejas un jaunus izai-
cinājumus.

IVETa DIrŽInInKa, 
projektu koordinatore

23. septembrī Kuldīgas Jaunie-
šu mājā norisinājās “Kuldīgas 
jauniešu forums 2017”, kas tika 
organizēts projekta “Aiziet!” 
ietvaros. Forums pulcēja vairāk 
nekā 70 jauniešu no visiem no-
vada pagastiem, kā arī Kuldīgas 
novada pašvaldību speciālistus 
un citus interesentus, kuriem 
interesē darbs ar jaunatni Kuldī-
gas novadā. 

Projekta dalībnieki atzinuši, ka 
iegūti ne vien jauni draugi, bet arī 
motivācija un gatavība līdzdarbo-
ties, lai pilnveidotu jaunatnes jomu 
novadā. 

Projekta “Aiziet!” mērķis bija 
attīstīt darba ar jaunatni kapacitāti 
novadā. Projekta ietvaros norisinā-
jās vairākas aktivitātes, piemēram, 
pagastu pārvalžu un jaunatnes darbā 
iesaistīto personu neformāla disku-
sija par esošo un vēlamo jaunatnes 

Teātra festivāls atgriežas ar piesātinātu programmu 

Aizvadīts pirmais Kuldīgas jauniešu forums

sistēmu novadā. Katrā novada 
pagastā notika tikšanās ar vietējiem 
jauniešiem, lai noskaidrotu viņu 

vēlmes un vajadzības savā pagastā. 
Šo tikšanos laikā atrasti pagastu 
brīvprātīgie jaunatnes koordinatori, 

kuri regulāri informēs Bērnu un jau-
niešu centru par jauniešu aktivitāti 
pagastos, kā arī aicinās jauniešus 
iesaistīties gan vietējās, gan novada 
aktivitātēs. Pagastu koordinatoriem 
projekta ietvaros jau notikušas 
divu dienu apmācības, kurās viņi 
informēti par to, kas ir brīvprātīgais 
darbs un neformālā izglītība, kādas ir 
neformālās izglītības metodes un kā 
tās pielietot darbā ar jauniešiem, kā 
iesaistīt un aktivizēt jauniešus līdz-
darboties pasākumos un sabiedris-
kajās aktivitātēs. Iegūto informāciju 
koordinatori nodos arī sava pagasta 
jauniešiem.

Pirmais “Kuldīgas jauniešu fo-
rums 2017” tika rīkots kā projekta 
“Aiziet!” noslēguma pasākums. 
Forumā piedalījās jaunieši vecumā 
no 13 līdz 25 gadiem un izstrādāja 
rekomendācijas jaunatnes darba 
sistēmas pilnveidei pašvaldībā, kā 

arī ieteikumus jaunajai Kuldīgas 
novada jaunatnes politikas attīstības 
stratēģijai.

Lai turpinātu iesākto darbu jau-
natnes pilnveides jomā, Kuldīgas 
novada Bērnu un jauniešu centrs 
apkopojis rekomendācijas un ie-
teikumus, uzsākta jauna projekta 
izstrāde. Plānots, ka jauniešu fo-
rums norisināsies arī nākamā gada 
pavasarī.

Projekts “Aiziet!” īstenots Izglī-
tības un zinātnes ministrijas Jau-
natnes politikas valsts programmas 
2017. gadam valsts budžeta finan-
sējuma ietvaros. “Aiziet!” paredz 
plašu aktivitāšu klāstu jauniešu 
pilsoniskās aktivitātes un piederības 
sajūtas stiprināšanai, radošuma un 
mērķtiecības attīstīšanai.

agaTE rOga, 
BjC pasākumu organizatore

ErnESTa VēŽa foto

jauniešu foruma darba grupa pēc spraigas diskusijas veic kopīgu enerģijas 
uzlādēšanas vingrojumu jeb īsu, jautru un uzmundrinošu uzdevumu prātam.
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2017. gada 5. oktobris

No 6. līdz 8. oktobrim norisinā-
sies FIA Eiropas rallija čempio-
nāta (ERČ) sezonas noslēdzošais 
posms “Rally Liepāja”. Trīs 
ātrumposmi 7. oktobrī notiks arī 
Kuldīgas novadā.

Sacensībām pieteikušies visu 
ieskaites klašu kopvērtējuma līderi, 
kopumā 38 dalībnieki, tajā skaitā arī 
piecas latviešu pilotu ekipāžas, kuras 
vadīs liepājnieks Mārtiņš Sesks, 
Jānis Berķis, Jānis Vorobjovs, Ralfs 
Sirmacis un Reinis Nitišs.

Jaudīgākajā pilnpiedziņas ieskai-
tes grupā ERC1, kurā dalībnieki 
piedalās ar modernākajiem R5 grupas 
auto, saņemti 12 pieteikumi. “Rally 
Liepāja” startēs divkārtējais FIA 
Eiropas rallija čempions Kajetans 
Kajetanovičs (“Lotos Rally Team”), 
viņa šīssezonas galvenais konkurents, 
portugālis Bruno Magalešs, kā arī 
atraktīvais krievu autosportists Alek-
sejs Lukjaņuks (“Russian Performan-
ce Motorsport”). Starp jaudīgākās 
klases dalībniekiem atrodamas arī 
divas latviešu ekipāžas: 2016. gada 
“Rally Liepāja” uzvarētājs Ralfs 
Sirmacis (“Sports Racing Techno-
logies”) un Jānis Berķis (“Neiksans 
Rally Sport”), kuram šī būs debija 

Eiropas čempionātā. Nevar nepiemi-
nēt, ka šajā klasē startēs arī Latvijas 
čempions Kalle Rovanpera, kurš sev 
ierasto “Škoda Fabia R5” nomainījis 
pret “M-Sport” komandas “Ford 
Fiesta R5”. Jaudīgākajā klasē startēs 
arī otra “Sports Racing Technolo-
gies” ekipāža ar Nikolaju Grjazinu 
pie stūres.

ERC2 grupā (N4 grupas automa-
šīnas) saņemti septiņi pieteikumi. 
ERČ sezonas līderiem Zelindo 
Melegari (Itālija), Tiboram Erdi 
(Ungārija) un Sergejam Remeņņi-
kam (Krievija) šoreiz izaicinājumu 
metīs divas ne mazāk prasmīgas lat-
viešu ekipāžas – vairākkārtējais Lat-
vijas čempions, pieredzējušais Jānis 
Vorobjovs (“Vorobjovs Racing”), 
kurš 2014. gadā izcīnīja uzvarētāja 
kausu šajā ieskaites grupā. Bet otru 
latviešu ekipāžu vadīs FIA pasaules 
rallijkrosa čempionāta dalībnieks 
Reinis Nitišs (“Neiksans Rally 
Sport”) ar stūrmani Māri Neikšānu.

Visplašāk pārstāvēta šoreiz būs 
priekšpiedziņas ieskaites grupa 
ERC3. Uz starta stāsies 19 ekipāžas, 
kas pārstāvēs 15 dažādas valstis. 
No desmit sezonas kopvērtējuma 
ātrākajām ekipāžām ātrumposmos 
startēs deviņas, prognozējot, ka 

“Rally Liepāja” ātrumspomi arī Kuldīgā

sacensības šīm uzlecošajām rallija 
zvaigznēm nebūs nekāda pastaiga 
pa Latvijas mežiem. Ātrākajiem Ei-
ropas jauniešiem šoreiz pievienosies 
arī liepājnieks Mārtiņš Sesks (“LMT 
Autosporta Akadēmija”), kuram 
būs jāizmanto visas savas prasmes, 
lai mājas ceļu zināšanas pārvērstu 
augstvērtīgā rezultātā.

Tikmēr startam Latvijas rallija 
čempionāta (LRČ) posmā pieteiku-
šās 27 ekipāžas. 13 no tām startēs 

arī Eiropas čempionāta ieskaitē, bet 
14 būs tādas, kas startēs tikai LRČ 
ieskaitē, “Rally Liepāja” kopējo 
dalībnieku skaitu paaugstinot līdz 
52. Starp LRČ dalībniekiem vēl 
divas ekipāžas startēs ar R5 grupas 
auto: Sergejs Ugers (“Cone Forest 
Motorsport”) un Sergejs Popovs 
(“ASRT Rally Team”), bet priekš-
piedziņas klasē savas prasmes tur-
pinās slīpēt pasaules čempiona Pe-
tera Solberga dēls Olivers Solbergs 

(“Sports Racing Technologies”).
Atgādinām, ka vienas ieejas bi-

ļetes cena ir 25 EUR. Bērniem līdz 
10 gadu vecumam un invalīdiem 
ieeja rallija norises vietās būs bez 
maksas. Pie ieejas ātrumposmā 
kontrolieriem būs jāuzrāda vecumu 
un/vai invaliditāti apliecinošs doku-
ments. Tāpat “Neste World RX of 
Latvia” apmeklētāji var iegādāties 
“Rally Liepāja” ieejas biļeti par paze-
minātu cenu 15 EUR, ja pirkuma lai-
kā “Biļešu serviss” sistēmā ievadīs uz 
rallijkrosa biļetes esošo kodu. Rallija 
norises laikā pie ieejas ātrumposmos 
būs iespējams iegādāties tikai viena 
veida vienreizēju ieejas biļeti atse-
višķam ātrumposmam. Šāda ieejas 
biļete maksās 12 EUR.

Apmeklētājiem svarīgi atcerē-
ties, ka “Biļešu serviss” iegādātās 
ieejas biļetes pirms došanās uz 
ātrumposmiem būs jāapmaina pret 
aprocēm. Bez aproces iekļūšana 
ātrumposmu skatpunktos būs liegta. 
Apmainot iegādāto ieejas biļeti, 
kopā ar aproci saņemsiet arī skatī-
tāja drošības informācijas bukletu.

jānIS unBEDaHTS,
 “ra EVEnTS” sabiedrisko 

attiecību speciālsits
FIaErC.com foto

Sacensību sarīkošanas vajadzībām tiks veiktas izmaiņas satiksmes organizācijā.

Izmaiņas autobusu kustības maršrutos
7. oktobrī tiks veiktas izmaiņas autobusa maršruta #6327 Kul-

dīga-Laidi-Skrunda kursēšanas grafikā. Virzienā uz Kuldīgu mainīti 
atiešanas laiki – no Laidiem autobuss aties 8.45 (iepriekš plānots 
8.55) un no Snēpeles aties 9.10 (iepriekš plānots 9.20). Virzienā 
uz Skrundu mainīti atiešanas laiki – no Snēpeles autobuss aties 
13.40 (iepriekš plānots 13.50) un no Laidiem aties 13.55 (iepriekš 
plānots 14.15).

rallija norises nodrišināšanai slēgs autoceļus
SS2 LDz CargO 1
2017. gada 7. oktobris no 8.40 līdz 12.40.
Ceļu posms Aizputes un Kuldīgas novadā: Kazdanga – Vārpiņas – 
Leldes – Ojas – Kalnarāji – Kļavas – Kalnieši – Poļi – Robežnieki – 
Pļaviņas – Celmiņi – Ērgļi – Silarāji – Kļaviņas – Ormaņi.
Kopējais slēgtā posma garums 26,56 km.
SS3 ramIrEnT
2017. gada 7. oktobris no 9.30 līdz 13.30.
Ceļu posms Kuldīgas novadā: Bērzkalni – Vārpas – Gaiļi – Dundu-
ri – Vaboles – Kalniņi – Videnieki – Stepes – Laimdotas.
Kopējais slēgtā posma garums 14,49 km.

SS5 LDz CargO 2
2017. gada 7. oktobris no 13.40 līdz 17.40.
Ceļu posms Aizputes un Kuldīgas novadā: Kazdanga – Vārpiņas – 
Leldes – Ojas – Kalnarāji – Kļavas – Kalnieši – Nēlupji – Zariņi – 
Kalēji – Laidi – Zaķīši – Silenieki – pagrieiziens pa kreisi – Kriņģe-
ļi – Sniķeri – Vītoliņi.
Kopējais slēgtā posma garums 29,64 km.

Papildus informācija
Rallija apmeklētājus lūdzam ievērot, ka starp divu ātrumposmu 

norisi atvērtajos ceļu posmos satikme tiks organizēta TIKAI ātrum-
posma norises virzienā, no starta uz finišu.

Uz kuldīdznieku jautājumiem par satiksmes organizācijas izmai-
ņām atbildēs rallija rīkotāju pārstāvis Andris Vanags, mobilais tālrunis 
26 431 347, e-pasts: andris@raevents.lv. “Rally Liepāja” organizators 
“RA EVENTS” pateicas iedzīvotājiem un viesiem par sapratni.

Plašāka informācija par “Rally Liepāja” atrodama oficiālajā 
interneta mājaslapā www.lvrally.com.

Ceļus sakārtos
Ņemot vērā iepriekšējo gadu pieredzi un iedzīvotāju sūdzības 

par to, ka rallijs bojā ceļus, pašvaldība noslēgusi līgumu ar rallija 
rīkotājiem par izmantoto ceļu sakārtošanu līdz oktobra beigām.
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START

SS2;5

SS5

FINISH

START

FINISH

SS2

SS3

SS3

FINISH

SS5

SS2

Satiksmes organizācijas izmaiņas 
“Rally Liepāja” norises laikā

6. oktobrī 17.00 Kuldīgas novada 
muzejā norisināsies pasākumu 
cikls “Kā tur īsti bija?” Intere-
senti aicināti uz sarunu pēcpus-
dienu par sporta vēsturi.

Kuldīgā ir dzimuši, auguši vairā-
ki slaveni sportisti un viņu treneri, 
kurus mūsdienās pazīst tālu pasaulē. 
Reta ir nedēļas nogale Latvijā, kad 
kādā vietā nenorisinātos sporta spē-
les vai sacensības visdažādākajās 
disciplīnās. Gandrīz vienmēr te ak-
tīvi piedalās kuldīdznieki un novada 
sportisti. Kur radies šis sporta gars? 
Kā Kuldīgā sportoja senāk? Kādus 
sporta veidus mīlējuši kuldīdznieki 
pagājušajā gadsimtā? Kādus laurus 
plūkuši? Kur trenējās, kad nebija 
sporta manēža un zāles? Kādus 
sportistu vārdus atceramies? 

“Kā tur īsti bija?” ir pasākumu 
cikls par atsevišķu vietu un noti-
kumu vēsturi Kuldīgā un novadā. 

Kuldīgas novada muzejs aicina uz pasākumu 
“Kā tur īsti bija… sportošana Kuldīgā?”

Turpinot vēsturiskos piedzīvojumu 
stāstus, pētnieki un vēstures inte-
resenti reizi mēnesī tiek aicināti uz 
atmiņu pēcpusdienām, lai pie tējas 
tases klausītos, stāstītu un atcerētos.

Ieeja pasākumā bez maksas.

KrISTa janSOnE, 
Kuldīgas novada muzeja 
mārketinga un izglītības 

nodaļas vadītāja
Kuldīgas novada muzeja krājuma 

arhīva foto

Kārtslēkšanas sacensības Kuldīgā, aptuveni 1920. gads.

SPOrTa PaSāKumI OKTOBrī
7. X 9.00 Kuldīgas NSS “Rumbas kauss – 2017” izcīņa šahā; KNSS klubs, Virkas iela 15, Kuldīga
7. X 11.00 LVF kausa izcīņa volejbolā U-14 grupā zēniem; KNSS Sporta nams, Virkas iela 13, Kuldīga
7. X 11.00 Kuldīgas novada atklātais čempionāts volejbolā; KNSS halle, Piltenes iela 25, Kuldīga
7. X 18.00 Latvijas 1. līgas meistarsacīkstes florbolā: FK Kuldīga/KNSS – FK “JeNo”; 
   KNSS halle, Piltenes iela 25, Kuldīga
8. X 10.00 LVF kausa izcīņa volejbolā U-14 grupā zēniem; KNSS Sporta nams, Virkas iela 13, Kuldīga
8. X 12.00 Kuldīgas NSS kausa izcīņa riteņbraukšanā krosā; Krauļu priedes, Kuldīga
8. X 14.00 Latvijas meistarsacīkstes florbolā U-13 grupā; KNSS halle, Piltenes iela 25, Kuldīga
11. X 19.30 tautas orientēšanās sacensību seriāla “Taciņas 2017” 20. kārta; Snēpeles centrs
14. X 11.00 Kuldīgas novada atklātais čempionāts volejbolā; KNSS halle, Piltenes iela 25, Kuldīga
19. X 17.00 Kuldīgas novada atklātais čempionāts volejbolā; Skrundas vsk. zāle, 
   Liepājas iela 12, Skrunda
21. X 10.00 LJBL mini spēles basketbolā U-12, U-13 grupās; KNSS Sporta nams, 
   Virkas iela 13, Kuldīga
21. X 10.00 Kuldīgas novada atklātais čempionāts volejbolā; KNSS halle, Piltenes iela 25, Kuldīga
21. X 12.00 Kuldīgas novada atklātais čempionāts riteņbraukšanā krosā; Krauļu priedes, Kuldīga
21. X 18.00 Latvijas 1. līgas meistarsacīkstes florbolā: FK Kuldīga/KNSS – FK Irlava/”Avant”; 
   KNSS halle, Piltenes iela 25, Kuldīga
22. X 13.00 Latvijas čempionāts Nacionālajā līgā 2. divīzijā volejbolā vīriešiem: 
   Kuldīgas NSS – Dundaga; KNSS halle, Piltenes iela 25, Kuldīga
25. X 17.30 Latvijas meistarsacīkstes florbolā U-14 grupā; KNSS halle, Piltenes iela 25, Kuldīga
27. X 10.00 izglītības darbinieku veselības diena; KNSS manēža, Dzirnavu iela 13, Kuldīga

7. oktobrī vairāki “rally Liepāja” ātrumposmi norisināsies arī pa Kuldīgas novada 
ceļiem. attēlā: ralfs Sirmacis un artūrs šimins.



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

2017. gada 5. oktobris

KInO aFIša

Biļešu cena uz kino seansiem: darba dienās – 2,60 EUR, brīvdienās – 3 EUR. Bērniem līdz 3 gadu 
vecumam, neaizņemot atsevišķu sēdvietu, ieeja bez maksas. Vietu rezervēšana uz seansiem pa 
tālr. 29542242 darba dienās 9.00–18.00, brīvdienās – stundu pirms pirmā kino seansa. Programmā 
iespējamas izmaiņas! Programmu skatīt www.kuldiga.lv, www.kckuldiga.lv

Kinoteātrī aIzLIEgTS ienest uzkodas un dzērienus!

Svētdien, 8. oktobrī, 16.00 – koncerts “Viktoram Lapčenokam – 70”. Biļetes cena – 
10, 15, 20, 25 EUR. Tās var iegādāties KKC, “Biļešu paradīze” kasēs un www.bilesupa-
radize.lv. 

Otrdien, 10. oktobrī, 13.00 – koncerts “Mollijas un Dollijas sapnis par skatuvi”. Piedalās: 
Annija Putniņa (vokāls), Annija Zahovska (vokāls), Edvards Grieze (vokāls), Raimonds 
Petrauskis (taustiņinstrumenti), Mārtiņš Miļevskis (sitaminstrumenti), Pēteris Liepiņš (bas-
ģitāra), deju grupa “Jazz’n’Coffee” Rolanda Meržejevska vadībā. Biļetes cena – 4 EUR.

Ceturtdien, 19. oktobrī, 19.00 – VDT viesizrāde “Rudenīgais blūzs”.  Traģikomēdija 
2 daļās. Režisors Varis Brasla. Lomās: Baiba Valante, Anna Putniņa vai Ilze Lieckalniņa, 
Regīna Devīte, Vizma Kalme, Rihards Rudāks. Biļetes cena – 8, 10, 12 EUR. Tās var 
iegādāties KKC, “Biļešu paradīze” kasēs un www.bilesuparadize.lv.

Piektdien, 20. oktobrī, 19.00 – koncerts “Tu un es”. 2017. gadā Latvijas roka leģen-
da – ģitārists, komponists un hītu autors Harijs Zariņš – svinēs 60. dzimšanas dienu. 
Piedalās Aija Andrejeva, Dināra Rudāne, Antra Stafecka, Alex, Jānis Buķelis (Buks), grupa 
“COLT”. Biļetes cena – 10, 12, 15 EUR. Tās var iegādāties KKC, “Biļešu paradīze” kasēs 
un www.bilesuparadize.lv.

Piektdien, 3. novembrī, 19.00 – izrāde, stand-up komēdija “Mačo”. Veicot vīriešu 
tipoloģijas pētījumu un aplūkojot sabiedrībā sastopamos vīriešu tipāžus, izrādē uzzīmēts 
mūsdienu latviešu mačo dramaturģes Aivas Birbeles acīm. Biļetes cena – 8, 10, 12 EUR. 
Tās var iegādāties KKC, “Biļešu paradīze” kasēs un www.bilesuparadize.lv.

Sestdien, 11. novembrī, 18.00 – KKC amatiermākslas kolektīvu koncerts. Ieeja – bez 
maksas.

Turlavas pagasta bibliotēkas darba laiks:
•  pirmdienās: 9.00–18.00,
• otrdienās: 9.00 – 18.00,
• trešdienās: 9.00–19.00,
• ceturtdienās: metodiskā diena,
• piektdienās: 9.00–16.00.

Ielūgums

gramatas KULDĪGA

laiki

cilvēki

ainava

ATVĒRŠANAS�SVĒTKI

12.oktobr plkst.16.00
KULDĪGAS�GALVENAJĀ BIBLIOTĒKĀ

1905.gada�iela�6,�Kuld ga

Profesore�Aija�Melluma�ir�radījusi�Latvijā nebijušu�vēsturiski�cilvēcīgu
un ģeogrāfisku�savijumu�pilnu,�notikumos�un�pilsētas ģeogrāfiskās

augšanas�faktos�balstītu�darbu�par�Kuldīgu./Pēteris Šķiņķis/

Kuldīgas vienreizīgums izpaužas 
sajūtā, ko rada īpašā simbioze, savie-
nojoties vēsturiskai pilsētai ar dabu un 
daudzu paaudžu darbības ietekmei. 
Tās ir atziņas no jau otrās zinātniski 
pamatotās izpētes grāmatas “KUL-
DĪGA. Laiki, cilvēki, ainava”, kura 
plašākam lasītāju lokam būs pieejama 
pēc 12. oktobra. Svinīgā grāmatas 
atvēršana notiks 12. oktobrī Kuldīgas 
Galvenajā bibliotēkā.

Šoreiz profesore Aija Melluma 
Kuldīgai radījusi Latvijā nebijušu 
vēsturiski cilvēcīgu un ģeogrāfisku 
savijumu pilnu, notikumos un pilsētas 
augšanas faktos balstītu darbu. Grā-
matas autore saka: “Kuldīgas pilsētas 
laiku var mērīt ar cilvēku mūžiem – tas 
aptver apmēram 31 paaudzi”. Tas ir 
daudz vai maz?

Būtiski, ka izpētes darbos pieda-
lījušies arī speciālisti no Kuldīgas: 
Jana Jākobsone (pilsētas veidošanās 
nosacījumi), Guntis Kalniņš (fotog-
rāfijas kā pilsētas atspulgs), Kaspars 
Rasa (iedzīvotāju vēsture), Daina 
Antoniška (pilsētas un amatniecības 
vēsture). Šajā pat laikā savu maģistra 
darbu izstrādāja Inta Jansone, kuras 
skatījums uz Kuldīgu gluži loģiski 
iekļāvās grāmatas struktūrā. Savukārt 
Gunta Grundmane parādīja iespēju, 
kā citādā veidā sistematizēt uzkrāto 
informāciju par pilsētu. Karšu saga-
tavošana un noformēšana bija Intas 
Jansones un Kristīnes Kalniņas ziņā.

Šī projekta laikā ir izveidojusies 
ļoti laba sadarbība ar Kuldīgas novada 
muzeju un izdevniecību “Zinātne”. 
Šis ir tikai plašāku pētījumu sākums, 
jo Kuldīga piedāvā nepārtrauktu at-
klāšanu. Pētījumi turpināsies, un taps 
jaunas grāmatas.

Šis ir jau otrs zinātniskais pētījums. 
2014. gadā izdota grāmata “Kuldīga. 
Arhitektūra un pilsētbūvniecība”. 
Pirmā grāmata ir saistošs materiāls 
ikvienam interesentam, kam svarīga 
attieksme pret kultūras mantojuma 
saglabāšanu, patiesām vides kvalitātes 
vērtībām.

Kuldīgas vērtību saglabāšana ne-
būtu iespējama bez vietējo iedzīvotāju 
izpratnes par savas pilsētas vērtībām, 
Kuldīgas novada vadības redzējuma 
un mērķtiecīgas vērtību saglabāšanas 
politikas.

2008. gadā Parīzē Kuldīgas pilsētas 
vēsturiskajam centram piešķīra Eiro-
pas mantojuma zīmi. Kuldīgas pilsēta 
šim titulam tika izvēlēta kā daudzvei-
dīgu Eiropas kultūras mantojuma vēr-
tību koncentrācijas vieta – saglabājies 
pilsētas viduslaiku plānojums, 18. un 
19. gadsimta koka apbūve, viens no 
garākajiem ķieģeļu tiltiem Eiropā un 
Eiropā platākais ūdenskritums.

Lai aizsargātu un popularizētu 
vietu, UNESCO Latvijas Nacionālās 
komisijas Asambleja  2011. gadā Kul-
dīgu apstiprinājusi UNESCO Pasaules 
mantojuma Latvijas nacionālajā 
sarakstā. Šis statuss ir posms ceļā uz 
vietu UNESCO Pasaules mantojuma 
pamatsarakstā. Kuldīgā jau ilgstoši ir 
notikuši daudzpusīgi izpētes darbi, uz-
krāta bagātīga vēsturiskā informācija.

SInTIja VīTOLIņa, 
Vecpilsētas speciāliste

Kuldīgai radīta 
jau otrā grāmata

P. 6. X 18.00 PIEVILTIE
P. 9. X 20.00 2017, ASV
O. 10. X 18.00  Ilgums 1’34
T 11. X 20.00 Drāma
C. 12. X 18.00 16+

P. 6. X 20.00 LOganam VEICaS
P. 9. X 18.00 2017, ASV
O. 10. X 20.00  Ilgums 1’59
T 11. X 18.00 Komēdija
C. 12. X 20.00 12+

P. 13. X 16.00 manS mazaIS POnIjS. FILma
S. 14. X 15.00 2017
S. 14. X 17.00 ASV, Kanāda
Sv. 15. X 14.00 Ilgums 1’39
Sv. 15. X 16.00 Piedzīvojumu animācijas filma
P. 16. X 18.00 Filma dublēta latviešu valodā
O. 17. X 18.00 U
T. 18. X 16.00

P. 13. X 18.00 CEĻOjumS uz SPānIju
S. 14. X 19.00 2017, Lielbritānija, ilgums 1’55
P. 16. X 20.00 Komēdija
T. 18. X 18.00 16+

P. 13. X 20.00 STIPrāKS
Sv. 15. X 18.00 2017, ASV, ilgums 1’56
O. 17. X 20.00 Drāma
T. 18. X 20.00 12+

ēDOLē
7. oktobrī 20.00 kultūras namā – paš-

darbnieku vakars, jauno pašdarbības 
sezonu atsākot.

30. oktobrī 13.00 kultūras namā – leļļu 
teātra izrāde “Vilks, kurš rija grāmatas.” 
Ieeja – 1,50 EUR.

Līdz 30. oktobrim kultūras namā – Kārļa 
Dazarta gleznu izstāde.

Gatavojoties 2018. gada deju svētkiem, 
aicinām pieteikties dejotājus JDK “Spri-
gulis”, VPDK “Mudurs”, sieviešu vokālajā 
ansamblī “NOVA”, amatierteātrī. Interesē-
ties kultūras namā vai pa tālr. 22013247.

Aicināti pieteikties veselības vingroša-
nai (pilatēm) pasniedzējas Maldas Ruņe-
nieces vadībā. Tālr. 22013247 vai personīgi 
kultūras namā.

guDEnIEKOS
6. oktobrī 14.00 kultūras namā – Gude-

nieku pagasta senioru pēcpusdiena.
30. oktobrī 16.30 kultūras namā – leļļu 

teātra izrāde “Vilks, kurš rija grāmatas”.
7. novembrī tiek organizēts brauciens 

uz koncertu “Dod, dieviņi” Ventspilī. Biļetes 
cena – 18 EUR. Lūgums pieteikties līdz 
20. oktobrim pa tālr. 29266724.

īVanDē
13. oktobrī 13.00 bibliotēkā – Tālivalža 

Kalnenieka dzīves atmiņu krājuma prezen-
tācija un tikšanās ar autoru.

KaBILē
11. oktobrī 10.00–13.00 un 15.00–

18.00 bibliotēkā – apsveikuma kartiņu 
un aplokšņu gatavošana Ditas Lasma-
nes-Slišānes vadībā. Līdzi ņemt šķēres. 
Būs loterija. Dalības maksa – 3 EUR par 
materiāliem.

21. oktobrī 22.00–3.00 Kabiles saieta 
namā “Sencis” – balle, spēlēs grupa “Ceļa-
vējš” un Dj Dzintars. Ieeja – 5 EUR.

Oktobrī bibliotēkā – Ditas Lasma-
nes-Slišānes gatavotās kartiņas.

KurmāLē
10. oktobrī 13.00 pagasta izstāžu zālē – 

“Pagrabiņa noslēpums”. Aicināti degustēt 
un dalīties kulinārijas mākslā, gatavojoties 
ziemai. Līdzi jāņem burciņa no pagraba 
un tās pildījuma pagatavošanas recepte.

28. oktobrī 20.00 pagasta pasākumu 
zālē – pagasta pašdarbnieku un sportistu 
atpūtas vakars. Spēlēs grupa “Nakts ziņas”. 
Ieeja – 3 EUR. Pieteikties un samaksāt līdz 
20. oktobrim. Ieeja tikai ar iepriekš iegādā-
tām biļetēm. Tālr. 29257707.

Līdz 19. oktobrim pagasta izstāžu 
zālē – Kristīnes Grīnbergas gleznas “Mai-
gums… Ārpus saprāta robežas”.

No 23. oktobra pagasta vēstures is-
tabā – izstāde par pašdarbību un sportu 
Kurmālē, sākot no pēckara gadiem.

LaIDOS
Līdz 13. oktobrim “Bitītē” – laidinieces 

Emīlijas Bergmanes dzeja “Laika upe 
skrien un skrien”.

Oktobrī Sermītes bibliotēkā – Kārļa 
Dazarta gleznu izstāde; no 10. oktob-
ra – bērnudārza audzēkņu radošo darbu 
izstāde “Zīmējam kaķus”.

19. oktobrī 18.00 Laidu pamatskolas 
1. stāva zālē – koncerts “Atkal rudens”. 
Uzstāsies Aizputes un Kuldīgas mūzikas 
skolas skolēni.

PaDurē
Oktobrī Padures pagasta bibliotē-

kā – TTMS “Kuldīgas palete” dalībnieka 
Kārļa Dazarta pasteļtehnikā zīmēto gleznu 
izstāde.

PELČOS
Pelču pils jumta remonta laikā Pelču 

pagasta bibliotēka atrodas pagastmājā!
Oktobrī bibliotēkā – izstāde “Eiropas 

vērtības Latvijas mākslā”.
26. oktobrī 18.00 bibliotēkā – pasākums 

lasītājiem “Svētā Jēkaba ceļš literatūrā 
un praksē”.

31. oktobrī 17.00 bibliotēkā – spoku 
stāstu stunda bērniem.

rEnDā
25. oktobrī kultūras namā – kino vakars. 

16.00 – filma bērniem “Urfins Džīss un 
viņa koka zaldāti”, ieeja – 1 EUR; 18.00 – 
“Vectēvs, kas bīstamāks par datoru”, 
ieeja – 3 EUR.

Līdz 31. oktobrim bibliotēkā – māks-
linieces Ivetas Fogeles grafikas darbu 
izstāde.

Atsākot sezonu, Rendas deju kolektīvs 
aicina piebiedroties dejotgribētājus. Sīkāka 
informācija pa tālr. 26181470.

rumBā
Oktobrī pagasta pārvaldes nama zālē – 

Edmunda Puķes gleznu personālizstāde.
Otrdienās 18.30 Ventas ciema “Bu-

kaišos” – pilates (vada Jeļena Miezīte). 
Dalība – bez maksas. Sīkāka informācija 
pa tālr. 20251385.

Rumbas pagasta amatierteātris uzņem 
jaunus dalībniekus. Pirmā nodarbība 
6. oktobrī 15.00 Ventas ciema “Bukaišos”.

17. oktobrī 10.00 bibliotēkā Mežvaldē, 
14.00 Ventas ciema “Bukaišos” – radošā 
darbnīca.

24. oktobrī 12.00 Ventas ciema “Bu-
kaišos” – galda spēļu sacensības.

25. oktobrī 18.00 – Rumbas pagasta 
senioru balle kopā ar Anitu Ozolu. Būs 
skatāma A. Čehova izrāde “Lācis” (rež. 
Dace Priede). Pieteikties līdz 18. oktobrim 
pa tālr. 20251385.

SnēPELē
Līdz 31. oktobrim bibliotēkā – snē-

pelnieces Aijas Irbes darināto rotu un 
aksesuāru izstāde; literārā izstāde “Lijai 
Brīdakai – 85”; no 9. oktobra – kuldīdz-
nieces Skaidrītes Davidsones gatavotās 
apsveikumu kartītes un citas pītas lietas 
no papīra.

7. oktobrī 19.00 kultūras namā – dzies-

mu konkurss “Dziedam savam pagastam”, 
koncerta tēma “Ar tiem jokiem joki mazi...”

7. oktobrī 21.00 kultūras namā – balle 
kopā ar grupu “Imula”.

27. oktobrī 15.00 kultūras namā – prak-
tisko nodarbību cikla “Radoši, praktiski, 
interesanti un arī sātīgi” nodarbība “Rudens 
veltes ziemai”.

Oktobra mēnesī jauno sezonu sāk 
visi kultūras nama pašdarbības kolektīvi, 
aicināti jauni dalībnieki:

16. oktobrī 18.00 kultūras namā – pa-
gasta jauniešu tikšanās “Esi aktīvs!”

Trešdienās 14.00 Snēpeles pilī – se-
nioru ansamblis “Atvasara”.

10. oktobrī 18.00 kultūras namā – bērnu 
deju kolektīvs.

11. oktobrī 18.00 kultūras namā – sie-
viešu vokālais ansamblis “Mozaīka” un vīru 
vokālais ansamblis.

Otrdienās, ceturtdienās 18.00 Snēpeles 
pilī – TLMS “Vēveri” nodarbības jaunajiem 
dalībniekiem.

TurLaVā
Oktobrī bibliotēkā – Turlavas pamat-

skolas skolēnu vizuālās mākslas darbu 
izstāde; Annas Dinteres un Ināras Zeltītes 
rokdarbu izstāde “Pašas izdomāti”; no 
23. oktobra – PII grupas “Lāčuks” radošo 
darbu izstāde “Krāsainais rudens”.

14. oktobrī Šķēdes pagasta seniori ie-
lūdz uz ballēšanos Turlavas seniorus. Pie-
teikties līdz 9. oktobrim pa tālr. 26263960.

27. oktobrī 12.00 kultūras namā – sko-
lēni tiekas ar žurnāla “Ilustrētā zinātne” 
redakcijas pārstāvjiem. 

28. oktobrī 22.00 kultūras namā – balle, 
spēlēs grupa “Hameleoni”.

31. oktobrī 16.00 kultūras namā – leļļu 
teātra izrāde “Vilks, kurš rija grāmatas”. 
Ieeja – bez maksas.

Vārmē
15. oktobrī 14.00 Vārmes sporta hal-

lē – 2. līgas florbola spēle: “FK Vārme” 
pret “Kurši 2”.

22. oktobrī 15.00 Vārmes sporta hallē – 
2. līgas florbola spēle: “FK Vārme” pret “SC 
Mēmele/Code”.

28. oktobrī 20.00 kafejnīcā “Kārlis” – 
Vārmes pašdarbnieku un sportistu sezonas 
atklāšanas balle. Spēlēs grupa “Lustīgais 
blumīzers”. Aicināti visi Vārmes amatier-
mākslas kolektīvi un sportisti. Dalības 
maksa – 5 EUR (galdi klāti).


