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šajā numurā

Pieejamāki 
pakalpojumi pagastos
> 3. lpp.

Skaistākās lauku 
sētas
> 4.-5. lpp. 

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

Aicina pieteikt labākos 
uzņēmējus un amatniekus
> 7. lpp.

Inga BērzIņa, Kuldīgas novada 
Domes priekšsēdētāja

Pirmklasnieki, kuri skolas durvis 
šogad vēra pirmo reizi, dāvanā no 
pašvaldības saņēma veselīgos “MIL-
ZU!” kraukšķus.

Brīvpusdienas arī 
piecgadniekiem un 
sešgadniekiem

Šajā mācību gadā pašvaldība no-
drošinās brīvpusdienas arī piecus un 
sešus gadus vecajiem bērniem, kop-
skaitā 485, kuri apgūs obligāto pirms-
skolas izglītības programmu kādā no 
bērnudārziem vai skolu pirmsskolas 

Jaunais mācību gads iezvanīts
1. septembrī 
novada skolās 
smaidīgi 
bērni ar 
rudens 
ziediem rokās 
un ilgām 
satikt klases 
biedrus devās 
uz savu skolu. 
Šogad novada 
izglītības 
iestādēs 
mācības 
uzsāka vairāk 
nekā 2600 
skolēnu 
(neskaitot 
bērnudārzu 
audzēkņus).

grupām. Tāpat ar brīvpusdienām turpi-
nās nodrošināt 1.–12. klašu skolēnus.

Bezmaksas sabiedriskais 
transports

Arī šajā mācību gadā pašvaldība simt-
procentīgi segs sabiedriskā transporta iz-
maksas, gādājot par to, lai skolēni varētu 
nokļūt no dzīvesvietas līdz izglītības 
iestādei un atpakaļ. Šādu pašvaldības 
atbalstu var saņemt gan tie, kuri dzīvo 
novada teritorijā un mācās kādā no 
novada vispārējās, profesionālās un pro-
fesionālās ievirzes izglītības iestādēm, 

gan arī ārpus novada administratīvās 
teritorijas dzīvojošie, kuri mācās mūsu 
novada izglītības iestādēs. Kompen-
sācija pienākas arī par braucieniem, 
lai nokļūtu pašvaldības apstiprinātos 
papildizglītības pasākumos vai ar 
izglītības apguvi saistītos pasākumos. 
Ērtākiem norēķiniem ieviesta e-talonu 
sistēma – tā darbojas maršrutos, kuros 
pārvadājumus veic SIA “Sabiedriskais 
autobuss” un SIA “Tukuma auto”. Jau-
tājumu un neskaidrību gadījumā par 
e-talonu izgatavošanu un izmantošanu 
lūgums zvanīt pa tālruni 63322469. 
Pārējo sabiedrisko pakalpojumu snie-
dzēju autobusos darbojas biļešu sistē-
ma. Tās iesniedzot Kuldīgas novada 
Domē vai pagasta pārvaldē, vecāki 
saņem transporta kompensāciju.

remonti un uzlabojumi skolās
Vasaras brīvlaiks ierasti ir laiks, 

kad skolās un bērnudārzos veic ne-
pieciešamos remontus un pārbūves, lai 
sagatavotos jaunajam mācību gadam. 
Izņēmums nav bijusi arī šī vasara. 

Visus remontdarbus nav iespējams 

uzskaitīt, taču ir skolas, kurās paveik-
ti lielāki darbi. Pie jaunas apkures 
sistēmas tikusi Vārmes pamatskola. 
Apjomīgie remontdarbi, kas 2. vidus-
skolā aizsākās jau iepriekšējā mācību 
gadā, beidzot ir noslēgušies un skolēni 
mācības var turpināt mūsdienīgi atjau-
notās telpās. Daļa skolas – mājturības 
kabineti un sporta nodarbību ģērbtu-
ves – uz laiku, līdz 2. kārtas nodošanai 
ekspluatācijā, nebūs pieejama.

jauni pedagogi
Šajā mācību gadā Kuldīgas novadā 

pedagoģisko darbu sāk pieci jauni 
pedagogi: Māra Lagzdiņa mācīs biolo-
ģiju un ģeogrāfiju Ēdoles pamatskolā 
un V. Plūdoņa Kuldīgas ģimnāzijā, 
Zane Andersone būs vieglatlētikas 
trenere Kuldīgas novada sporta skolā, 
Evita Tropiņa būs pirmsskolas skolo-
tāja PII “Cīrulītis”, Laine Līce mācīs 
matemātiku 5.–9. klasei V. Plūdoņa 
Kuldīgas ģimnāzijā, bet Lelde Lange 
strādās kā speciālais pedagogs.

 2. lpp.

Vārmes pamatskolas 9. klases audzēkņi uz pirmo 
skolas dienu svinīgi pavada 1. klases skolēnus.

alternatīvās sākumskolas Padures filiāles pirmklasnieki gatavi 
mācībām.

V. Plūdoņa 
Kuldīgas 
ģimnāzijas 
skolotāja 
Laila 
zudāne 
šogad 
audzinās 
10.a klasi.

maruta rozīte priecājas par jaunajiem E. Vīgnera Kuldīgas 
mūzikas skolas audzēkņiem.

Esam sākuši
pārmaiņu ceļu

“Pastāvēs, kas pārvērtīsies” – ar 
šiem Raiņa vārdiem varētu raksturot 
iesāktās pārmaiņas Kuldīgas novada 
pašvaldībā. Efektīva administratīvā 
pārvalde, kuras centrā ir iedzīvotājs, 
kvalitatīva izglītība un jēgpilnas in-
vestīcijas laukos – tie ir būtiskākie 
pārmaiņu mērķi.

Pārmaiņas ieviest nav viegli, jo 
cilvēki, lai arī saprot to nepieciešamību, 
baidās no nezināmā. Tas ir saprotami. 

Ar 1. septembri ir sākusi darboties 
Būvvalde, kuru vada arhitekte Jana 
Jākobsone un kas izveidota līdzšinējās 
Būvniecības komisijas un nodaļas vie-
tā. Pārmaiņas veiktas, lai vienkāršotu 
birokrātiskos būvniecības saskaņošanas 
procesus iedzīvotājiem un uzņēmējiem. 
Arī Nekustamo īpašumu nodaļa, par ku-
ras vadītāju ir apstiprināts Klāvs Svilpe, 
ceram paātrināt un vienkāršot ar zemes 
ierīcību un adrešu piešķiršanu saistītos 
procesus. Centralizētā grāmatvedība 
Antras Laumanes vadībā, kurā pirmajā 
kārtā iekļaus pagastu pārvaldes, sešas 
skolas, Attīstības aģentūra un Bāriņ-
tiesa, dos iespēju labāk pārvaldīt iero-
bežotos pašvaldības finanses. Projektu 
nodaļu iekļausim Attīstības aģentūrā, 
kas turpinās darboties Pilsētas laukumā 
3, koncentrējot projektu speciālistus 
vienuviet. Kaspara Rasas vadībā strādās 
gan projektu pieteikumu, gan projektu 
ieviešanas speciālisti, kas ļaus efektī-
vāk strādāt. Aģentūras pārziņā paliks 
arī plānošanas un uzņēmējdarbības 
atbalsts. Pārmaiņas skārušas arī Ad-
ministratīvo nodaļu, kuru vada Inese 
Ozola, tajā ir pārkārtots un uzlabots 
kancelejas darbs.

Kuldīgā ir sadrumstalots, vēsturiski 
izveidojies skolu tīkls. Sabiedrības 
lielākā daļa saprot, ka to ir par daudz. 
Lai nodrošinātu kvalitatīvu izglītību, 
efektīvi izmantotu pašvaldības un 
valsts finansējumu, kā arī paaugstinātu 
atalgojumu pedagogiem, Dome nolēma 
apvienot trīs skolas – V. Plūdoņa Kuldī-
gas vidusskolā. Rodas jautājums – vai 
sapnis par valsts ģimnāziju Kuldīgā 
izsapņots? Domāju, ka nē. Šobrīd 
Izglītības un zinātnes ministrija nākusi 
klajā ar priekšlikumu atļaut valsts ģim-
nāzijas veidot, sākot jau no 1. klases. Ja 
šādus noteikumus pieņems, labvēlīgā 
situācijā Kuldīgā varētu būt pat divas 
valsts ģimnāzijas.

Pagājušās nedēļas Domes sēdē par 
izpilddirektores vietnieci apstiprināja 
Agnesi Buku, kura jau divus mēnešus 
aktīvi strādā ar mūsu pagastiem. Arī šajā 
jomā nepieciešamas pārmaiņas, lai efek-
tivizētu pārvaldi, uzlabotu iedzīvotājiem 
sniegtos pakalpojumus un mērķtiecīgi 
novirzītu investīcijas laukiem.

Esam sākuši pārmaiņu ceļu un esam 
tām gatavi, jo zinām, tās vedīs uz vēl 
labāku Kuldīgas novadu!
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Pirmsskolas izglītības iestādē 
(PII) “Bitīte” – arī vispārējā 
pirmsskolas programma

Līdz ar izmaiņām valsts speciālās 
izglītības sistēmā, būtiski samazinot 
tai atvēlēto finansējumu un rosinot 
speciālo programmu audzēkņu in-
tegrēšanos, no jaunā mācību gada 
bērnudārzā “Bitīte” mācīsies ne 
tikai speciālo izglītības programmu 
audzēkņi, bet arī bērni, kuri apgūs 
vispārējo pirmsskolas programmu. 

Jaunajā mācību gadā PII “Bitīte” 
speciālās pirmsskolas izglītības prog-
rammas – bērniem ar valodas attīstības 
traucējumiem, jauktiem mācīšanās 
traucējumiem un garīgās attīstības 
traucējumiem – apgūs 100 bērni 
7 grupās, bet vispārējo pirmsskolas 
programmu apgūs 120 bērni 5 grupās. 
Līdz ar to uz priekšu pavirzījusies 
rinda uz vietām bērnudārzos.

Daži speciālo programmu audzēk-
ņi, kuru attīstības traucējumi ir smagā-
ki, turpmāk pirmsskolas programmu 
apgūs Pelču speciālajā internātpamat-

skolā-attīstības centrā, kur ir licencētas 
speciālās pirmsskolas izglītības prog-
rammas. Vairāki citi bērni ar valodas 
attīstības traucējumiem un jauktiem 
mācīšanās traucējumiem integrēsies 
grupās PII “Cīrulītis” un “Ābelīte”. 
Šīs izglītības iestādes iesniegušas 
dokumentus, lai licencētu speciālās 
pirmsskolas izglītības programmas. 
20 pedagogi no abiem bērnudārziem 
iziet apmācību, lai varētu sekmīgi strā-
dāt ar bērniem, kuri apgūst speciālo 
programmu.

Divās skolās – jauna pieeja 
mācībām, alternatīvajā 
sākumskolā – trīs sportojošas 
klases

Divās novada skolās – Kuldīgas 
Centra vidusskolā un Pelču speciālajā 
internātpamatskolā-attīstības cen-
trā – šajā mācību gadā aprobēs jauno 
kompetenču pieejā balstīto vispārējās 
izglītības saturu. Tā mērķis ir labāk 
sagatavot bērnus dzīvei un darbam 
mūsdienu mainīgajā pasaulē, lai viņi 

spētu izmantot zināšanas, prasmes 
un paust attieksmi, risinot problēmas 
mainīgās, reālās dzīves situācijās. 
Projektā arī apmācīs pedagogus un 
veidos mācību un metodiskos līdzek-
ļus mācību satura apguvei. Skolu 
vadība un pedagogi jūtas pagodināti 
par iespēju kā vieniem no pirmajiem 
Latvijā pielietot jauno pieeju mācību 
procesam, bet vienlaikus apzinās, ka 
tas būs izaicinājums un arī pedago-
giem būs daudz jāapgūst. 

Savukārt Kuldīgas Alternatīvajā 
sākumskolā, novērtējot sporta nozīmi 
skolēnu veselības veicināšanā, šajā 
mācību gadā jau trīs klases piedalī-
sies Latvijas Olimpiskās komitejas 
projektā “Sporto visa klase”. Pieredze, 
ko projektā guvuši 5.a un 4.b klases 
skolēni un viņu pedagogi, lieti noderēs 
projekta jaunpienācējiem – 3.b klasei. 

mūzikas skolai – pirmais mācību 
gads atjaunotajā skolā

Īpaši priecīgs šis 1. septembris bija 
E. Vīgnera Kuldīgas mūzikas skolas 

kolektīvam, kas sāka darbu atjaunotajās 
telpās. Tā kā skolas vēsturiskajai ēkai 
tapusi piebūve, audzēkņi un skolotāji 
var ērti strādāt kopā vienā ēkā, nevis 
divās, kā iepriekš. Telpas ir mūsdie-
nīgas un atbilstoši aprīkotas dažādu 
mūzikas instrumentu apguvei, radošo 
spēju attīstīšanai un zināšanu papildinā-
šanai mūzikas vēsturē un teorijā. Tā kā 
skolā ir stipras kora dziedāšanas tradī-
cijas, izveidota īpaša kora nodarbībām 
domāta mācību klase. Skolotāji var 
ērtāk organizēt savu darbu, jo ierīkota 
atsevišķa skolotāju istaba, piemērota 
pedagoģiskās padomes sēdēm, atpūtai 
un ikdienas darba jautājumu risināša-
nai. Skolā mācās ap 200 audzēkņu. 

jauniešu māja – pusaudžiem un 
jauniešiem vecumā no 13 līdz 
25 gadiem

Jaunajā mācību gadā dažādas 
nodarbes novada pusaudžiem un 
jauniešiem vecumā no 13 līdz 25 
gadiem piedāvās šovasar atklātā Kul-
dīgas Jauniešu māja, kas aprīkota ar 

visu nepieciešamo, lai jaunieši varētu 
interesanti un lietderīgi pavadīt savu 
brīvo laiku. Telpās var spēlēt biljar-
du, galda hokeju un dažādas galda 
spēles. Te ir virtuve, ko jaunieši var 
izmantot, lai pagatavotu ko garšīgu. 
Telpās iespējams iekārtot izstādes. 
Mājā ir semināru telpas un zāle ar 
modelējamu skatuvi un apskaņošanas 
sistēmu, tāpēc var notikt semināri, sa-
runu vakari, koncerti un citi pasākumi. 

Mācību gada laikā šeit norisināsies 
dažādu jauniešiem domātu pulciņu 
nodarbības, notiks izglītojoši, informa-
tīvi, kā arī izklaidējoši pasākumi, tiks 
sniegts atbalsts jauniešiem iniciatīvu 
veidošanā un īstenošanā, darbosies in-
formācijas punkts, kurā būs iespējams 
konsultēties par jauniešiem aktuālām 
tēmām – izglītības un karjeras iespē-
jām, brīvā laika pavadīšanas iespējām. 

SIgnETa LaPIņa, 
sabiedrisko attiecību speciāliste

KrISTĪnE DuĻBInSKa, 
mārketinga un sabiedrisko attiecību 

nodaļas vadītāja 

Jaunais mācību gads iezvanīts

Vārmes pamatskolā 
1. septembris šogad iesākās 
īpaši – skolas zvanu 
ieskandināja jaunā direktore 
Agita Grāvere-Prenclava.

Kuldīgas novada pašvaldības 
rīkotajā konkursā bija pieteikušies 
četri kandidāti. A. Grāveri-Pren-
clavu jaunajam amatam deputāti 
vienbalsīgi apstiprināja 31. augusta 
Kuldīgas novada Domes sēdē. No 
1. septembra A. Grāvere-Prenclava 
Vārmes pamatskolā sāka darbu kā 
direktores pienākumu izpildītāja, 
līdz tiks saņemts LR Izglītības un 
zinātnes ministrijas saskaņojums 
par viņas iecelšanu direktores amatā.

A. Grāveres-Prenclavas darba 
pieredze no pirmās darba die-
nas saistīta ar skolu sistēmu. No 
1997. gada līdz šim A. Grāve-
re-Prenclava strādājusi Kuldīgas 
2. vidusskolā par skolotāju, direkto-
res vietnieci IT jautājumos, līdz ar 

25. augustā notika 9. Kuldīgas 
novada pedagogu konference. 
Tās laikā skolotājus pirms jaunā 
mācību gada uzrunāja Kuldīgas 
novada Domes priekšsēdētāja 
Inga Bērziņa. Pasākumā sveica 
Kuldīgas novada Domes balvas 
“Gada cilvēks izglītībā 2017” 
saņēmēju Adriju Brantevicu un 
darba jubilārus.

Uzrunājot novada pedagogu saimi, 
Domes priekšsēdētāja I. Bērziņa iz-
stāstīja stāstu par kādas sirmas skolo-
tājas nesenu satikšanos ar savu bijušo 
skolnieku un saņemtajiem pateicības 
vārdiem par savulaik izrādītajām rū-
pēm, kas bijušas ļoti nozīmīgas skol-
nieka personības izaugsmē. Domes 
priekšsēdētāja pateicās skolotājiem, 
ka viņi veic tik nozīmīgo skolotāja 
darbu, neskatoties uz to, ka tas jopro-
jām netiek pienācīgi novērtēts. “Jūsu 
rokās ir mūsu bērni un jaunieši, tas, 

par kādiem cilvēkiem viņi izaugs. Jūs 
esat tie, kuri viņus māca un audzina, 
sarāj un dod spārnus. Jūsu rokās ir 
Latvijas nākotne. Nākamajā gadā 
mēs svinēsim mūsu valsts simtgadi. 
Lai jums pietiek spēka pildīt šo ļoti 
atbildīgo skolotāja misiju un lai 
prieks par darbu un dzīvi pavada jūs 
ik brīdi,” uzrunājot pedagogus, sacīja 
I. Bērziņa.

Skolotāju konferencē I. Bērziņa 
sveica Kuldīgas novada Domes 
balvas “Gada cilvēks izglītībā 2017” 
saņēmēju – Pelču speciālās internāt-
pamatskolas-attīstības centra logopēdi 
Adriju Brantevicu. Šādu apbalvojumu 
pašvaldība pasniedz jau astoto gadu. 
Balvā A. Brantevica saņēma klēpj-
datoru. Viņa arī dalījās pieredzē ar 
kolēģiem par radošu pieeju un aktuālu 
jautājumu risinājumiem logopēdijā. 
Pašvaldības pateicību saņēma arī abas 
pārējās šim apbalvojumam nominētās 
skolotājas: Līga Zeidaka no Kuldīgas 

Alternatīvās sākumskolas un Aija 
Botsmane no Laidu pamatskolas.

Ar iedvesmojošām un pārdomas 
raisošām lekcijām pedagogus pirms 
jaunā darba cēliena uzrunāja Rīgas 
Doma kora skolas dibinātājs, diri-
ģents Jānis Erenštreits un profesore, 
psiholoģijas doktore Guna Sven-
ce. Pedagogu saimi jaunā mācību 
gada priekšvakarā uzrunāja Latvijas 
Izglītības un zinātnes darbinieku 
arodbiedrības Kuldīgas starpnovadu 
organizācijas vadītāja Aiga Šēnberga. 
Ar nelielu koncertu pedagogus ieprie-
cināja E. Vīgnera Kuldīgas mūzikas 
skolas kamerorķestris Veltas Jūrmales 
vadībā.

Apsveikumus jaunā mācību gada 
priekšvakarā saņēma arī Kuldīgas 
novada pedagogi – pedagoģiskā darba 
jubilāri.

KrISTĪnES DuĻBInSKaS, 
mārketinga un sabiedrisko attiecību 

nodaļas vadītājas, teksts un foto

Skolotāju konferencē sveic 
Gada cilvēku izglītībā un darba jubilārus

Kuldīgas novada Domes priekšsēdētāja Inga Bērziņa sveica gada cilvēku izglītībā 
2017 – Pelču speciālās internātpamatskolas-attīstības centra logopēdi adriju 
Brantevicu.

Vārmes pamatskolā šogad 
īpašs 1. septembris

to ilgstoši bijusi iesaistīta izglītības 
iestādes pārvaldības procesos. No 
2009. gada vadījusi pedagogu pro-
fesionālās kvalitātes novērtēšanas 
komisiju skolā, strādājusi kvalitā-
tes novērtēšanas komisijā novadā, 
regulāri pilnveidojot zināšanas 
likumdošanā, lai orientētos iestādes 
darbību reglamentējošos dokumen-
tos un normatīvajos aktos.

“Direktors nav tikai cilvēks, kas 
nodrošina skolu ar siltumu un elek-
trību, lai visi bērni ir paēduši. Viņš 
ir arī cilvēks, kas vada skolotāju 
kolektīvu un tā ir viena no būtiskā-
kajām darbības jomām. Saliedēts un 
uz skaidru mērķi virzīts kolektīvs ir 
skolas attīstības panākumu atslēga. 
Līdz ar to skolas direktors ir peda-
gogs, psihologs, psihoterapeits, me-
nedžeris un biznesmenis,” sacījusi 
A. Grāvere-Prenclava.

Vārmes pamatskola ir viena no 
stabilākajām lauku skolām novadā. 
Šogad 1. septembri skolā sagaidīja 

105 skolēni, no kuriem 11 bērni mā-
cīsies 1. klasē, bet 38 – pirmsskolā. 
Viņus apmācīs 20 izglītoti un radoši 
pedagogi.

Pērn Vārmes pamatskola tika 
pie skaistas fasādes. Skolā tika 
ierīkota arī ugunsgrēka apziņoša-
nas sistēma, izbūvēta lietus ūdens 
kanalizācija, stiprināti pamati un 
jumta konstrukcijas. Savukārt šo-
gad Vārmes pamatskolā nomainīts 
apkures katls, lai ziemas mēnešos 
skolā mācīties būtu silti un omulī-
gi, veikti daži mazāki remonta un 
uzlabošanas darbi.

Pagājušā gada maijā Vārmes pa-
matskolā ar absolventu salidojumu 
svinēja 90 gadu jubileju. Vārmes 
pamatskola kopš 1926. gada atrodas 
Vārmes muižas barona pilī. Mui-
žas ēku 1830. gadā uzcēla barons 
Brinkens.

SIgnETa LaPIņa, 
sabiedrisko attiecību speciāliste

rIČarDa SOTaKa foto

Kuldīgas 
novada Do-
mes sēdē 
deputāti 
Vārmes pa-
matskolas 
direktores 
amatā ap-
stiprināja 
agitu grā-
veri-Pren-
clavu.
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Komitejas un komisijas
Ievēlēja deputātu Modri Karlsonu Attīstības komitejas sastāvā un 

izslēdza no tās Mārci Brantevicu. 
Ievēlēja Kuldīgas novada un Skrundas novada civilās aizsardzības 

komisijas sastāvā normundu Alecki, nosakot, ka viņš piedalās komisijas 
darbā bez balsstiesībām un nesaņemot atalgojumu. 

Atbrīvoja Arti Rozīti no Kuldīgas novada Domes Sabiedriskās kārtības 
komisijas locekļa pienākumu pildīšanas. 

Iekļāva Domes Transporta komisijā Māri Taurīti kā konsultantu bez 
balss tiesībām. 

Apstiprināja Vecpilsētas vides komisijas nolikumu. Ievēlēja šajā komisijā 
Janu Jākobsoni, Inesi Sulojevu, Sintiju Vītoliņu. Ievēlēja konkrētās jomas 
komisijas locekļus: par izpēti – eduardu Dambergu, Laimu Mirdzu Osteli, 
Ilzi Zariņu, Klāvu Svilpi, Dzintaru Heinsbergu; par pārvaldību – Kasparu 
Rasu, pēteri gobzemi, Arti Robertu, Andri Kļaviņu, Uģi gauju; par sabied-
rības izglītošanu un iesaisti – Daci Reinkopu, Ilzi Supi, Daci Jansoni, Inesi 
Astaševsku, Arti gustovski, Sigitu Vaivadi. par Vecpilsētas vides komisijas 
priekšsēdētāju ievēlēja Janu Jākobsoni. 

Finanšu jautājumi
nolēma nodrošināt Kuldīgas novada pašvaldības vispārizglītojošo 

skolu 5. - 12. klašu izglītojamo un obligāto piecgadīgo un sešgadīgo bērnu 
sagatavošanas programmas audzēkņu ēdināšanu – apmaksātas pusdie-
nas. Bērniem, kuri apgūst speciālās pirmsskolas izglītības programmas 
pirmsskolas izglītības iestādē “Bitīte” – apmaksātas brokastis, pusdienas 
un launagu. Šiem mērķiem izlietos pašvaldības budžeta līdzekļus. 

Apstiprināja Kuldīgas novada Domes saistošos noteikumus ”Kuldīgas 
novada pašvaldības 2017. gada budžeta grozījumi”. 

piešķīra 100 eUR basketbolista pētera Rēķa, 100 eUR volejbolista 
Māra Lancmaņa un 100 eUR volejbolistes Lindas Jēkabsones dalībai 
pasaules vasaras universiādē Taipejā (Ķīnā). 

Dzēsa debitoru parādus un izslēdza no parādnieku saraksta likvidētas 
juridiskās personas: SIA “Linde n”, SIA “netland”, SIA “pārventas parks” 
un SIA “Dzirkstis”. 

zemes noma
grozīja noslēgtos zemes nomas līgumus par nekustamajiem īpašumiem 

“Zaķiene”, Turlavas pagastā, un “Cīrulīši”, Laidu pagastā.  
precizēja zemesgabala Ērkšķogu alejā 9, Kuldīgā, platību un grozīja 

noslēgo nomas līgumu.  
Iznomāja fiziskajai personai lauksaimniecības vajadzībām nekustamā 

īpašuma “Līgas”, Vārmes pagastā, zemes vienību 0,7 ha.
pagarināja nomas līgumā noteikto būvniecības ieceres dokumentācijas 

iesniegšanas termiņu par zemesgabala daļu Jelgavas ielā 73A, Kuldīgā.
Izbeidza noslēgto zemes nomas līgumu par nekustamo īpašumu 

“Vārpiņas”, Īvandes pagastā.
Izdarīja grozījumus Domes lēmuma “par zemes gabalu Ziedoņa ielā 33 

un Ventas ielā 33, Kuldīgā, nodošanu lietošanā biedrībai “SDK jaunieši”” 
3. punktā, nosakot līguma termiņu zemesgabalu lietošanai 2027. gada 
31. decembri.

Iznomāja nekustamā īpašuma “pagasta Zelmeņi”, Ēdoles pagastā, ze-
mes vienību daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas “Jaunzelmeņi” uzturēšanai, 
apsaimniekošanai un piekļūšanai uz 99 gadiem. 

nekustamais īpašums
Atzina, ka dzīvojamā telpa Baložu ielā 3 - 4, Kuldīgā, nav izmantojama 

pašvaldības funkciju nodrošināšanai un gatavos īpašumu atsavināšanai.
gatavos atsavināšanai pašvaldības dzīvokļu īpašumus Annas ielā 6-1 

un 6-7, Kuldīgā,  nekustamo īpašumu “palīči”, Vārmes pagastā. 
Atsavinās atkārtotā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli Kuldīgas novada 

pašvaldības dzīvokļa īpašumu Skrundas ielā 15-6, Kuldīgā.
Slēdza pirkuma līgumus ar fiziskajām personām par nekustamo 

īpašumu – dzīvokļa gaismas ielā 9-12, Dzintaru ielā 10-6, Kuldīgā, “Vā-
lodzītes”-12, Snēpeles pagastā, nekustamā īpašuma “Auziņas”, Rumbas 
pagastā, un nekustamā īpašuma “Veldze 49”, Ābeļu iela 7, Rumbas 
pagastā, pārdošanu par nosacīto cenu. 

Atdalīja no nekustamā īpašuma graudu iela, Kuldīgā, zemes vienību 
ar kadastra apzīmējumu 62010330318 un piešķīra jaunveidojamajam 
nekustamajam īpašumam nosaukumu “Autoceļa p116 posms”. Atdalīja 
no nekustamā īpašuma planīcas iela, Kuldīgā, zemes vienību ar kadastra 
apzīmējumu 62010120035 un piešķīra jaunveidojamajam nekustamajam 
īpašumam nosaukumu “Autoceļa p119 posms”. 

Sadalīja nekustamo īpašumu “Akas”, Rendas pagastā, divās zemes 
vienībās. 

precizēja zemes vienības daļas Dzirnavu ielā 9, Kuldīgā, platību no 
25 m2 uz 35 m2. pagarināja apbūves tiesības termiņu līdz 2027. gada 
31. decembrim.

nodeva dzīvojamās mājas “Jaunzelmeņi”, Ēdoles pagastā, pārval-
dīšanas tiesības dzīvokļu īpašnieku pilnvarotai personai ar 2017. gada 
1. septembri. 

grozīja Domes lēmumu “par Kuldīgas novada pašvaldībai piederoša-
jiem un piekrītošajiem zemesgabaliem Kuldīgas pilsētā”. 

Izglītība
Uzdeva Kuldīgas Alternatīvās sākumskolas direktorei pamatizglītības 

programmas apguves kvalitatīvai nodrošināšanai 2017. / 2018. mācību 
gadā veidot apvienotu 1. (3 skolēni) un 2. (6 skolēni) klasi, 3. (4 skolēni) 
un 4. (8 skolēni) un atsevišķos mācību priekšmetos arī 5. (4 skolēni) un 
6. (8 skolēni) klasi. 

noraidīja A. Mateviča priekšlikumu par braukšanas atvieglojumu no-
teikšanu Kuldīgas novada izglītības iestāžu izglītojamajiem 100% apmērā 
neatkarīgi no viņu dzīvesvietas. 

Izdarīja grozījumus Kuldīgas novada Domes Izglītības komisijas 
nolikumā. 

Apstiprināja līdzfinansējumu par izglītības ieguvi Kuldīgas novada 
sporta skolā 20 eUR par mācību - treniņu gadu, nosakot, ka maksājumi 
jāveic par 1. mācību pusgadu 8 eUR, bet par 2. pusgadu - 12 eUR.

Reorganizēja Ēdoles, Laidu, Turlavas, Vārmes, Vilgāles pamatskolu, 
Vilgāles pamatskolas Snēpeles filiāli un Z. A. Meierovica Kabiles pamatsko-
lu, iekļaujot tās Kuldīgas novada pašvaldības sastāvā kā struktūrvienības 
ar 2017. gada 1. oktobri, likvidējot tās kā juridiski patstāvīgas iestādes, 
saglabājot tām izglītības iestādes statusu Izglītības likuma izpratnē.

Atļāva Kuldīgas novada Bērnu un jauniešu centram nodot bezatlīdzības 
lietošanā biedrībai ”SDK jaunieši” ēkas Jelgavas ielā 26, Kuldīgā, 1. stāvu 
un ēkai piegulošo teritoriju uz laiku līdz 2030. gada 31. decembrim projektu 
realizācijai.

Atbrīvoja Daigu Lapčinsku no Vārmes pamatskolas direktores amata. 
Iecēla Agitu grāveri-prenclavu Vārmes pamatskolas direktores amatā 

ar brīdi, kad saņemts LR Izglītības un zinātnes ministrijas saskaņojums. 

Pārvaldība
Reorganizēja Kuldīgas novada Ēdoles, gudenieku, Īvandes, Laidu, 

padures, pelču, Rendas, Rumbas, Snēpeles, Turlavas, Kabiles, Kurmāles 
un Vārmes pagasta pārvaldes, iekļaujot tās Kuldīgas novada pašvaldības 
sastāvā kā struktūrvienības un likvidējot tās kā patstāvīgas juridiskas ies-
tādes ar 2017. gada 1. oktobri. noteica, ka pārvalžu sociālie darbinieki un 
sociālā darba speciālisti turpmāk tiek nodarbināti p/a ”Sociālais dienests”, 
bet bibliotekāri p/a ”Kuldīgas galvenā bibliotēka”.

pieņēma lēmumu par Kuldīgas novada teritorijas plānojuma 
2013. - 2025. gadam grozījumu redakcijas pilnveidošanu atbilstoši institūciju 
atzinumiem un publiskās apspriešanas rezultātiem. 

Aktualizēja  Kuldīgas novada attīstības programmas sadaļas “Investī-
ciju plāns” projektu nr. 20 “Kuldīgas mākslas un radošā klastera izveide”. 

Apstiprināja Kuldīgas novada pašvaldības kultūras mantojuma objekta 
Kalpaka ielā nr. 2, 4 un Liepājas ielā nr. 37 Mākslas un radošā klastera 
“Adatu fabrika” darbības stratēģiju 2019. - 2025. gadam. 

Slēdza sadarbības līgumu par projekta “Jēkaba ceļa kultūras mantojuma 
un mākslas jaunrades magnēti” īstenošanu.

Organizēs konkursu “Kuldīgas novada uzņēmēju un amatnieku gada 
balva 2017” no 11. septembra līdz 15. decembrim ar noslēguma ceremoniju 
Kuldīgas Mākslas namā 2018. gada janvāra mēnesī. Apstiprināja konkursa 
nolikumu un vērtēšanas komisiju (Inga Bērziņa, Viktors gotfridsons, Agnese 
Buka, Dace Šēle, Daiga Bitiniece, Larisa Ostrovska, pēteris gobzemis, 
Anda gutlande, gatis Zonenbergs). 

Izsludināja pretendentu pieteikšanu Kuldīgas novada goda balvai no 
2017. gada 1. septembra līdz 2017. gada 13. oktobrim (ieskaitot). 

Iecēla Kuldīgas novada pašvaldības izpilddirektores vietnieka amatā 
Agnesi Buku.

Izbeidza darba tiesiskās attiecības ar Daci Cielavu un atbrīvoja viņu no 
Kuldīgas novada pelču pagasta pārvaldes un Snēpeles pagasta pārvaldes 
vadītājas amata ar 2017. gada 31. augustu.

Domes 2017. gada 31. augusta sēde

Lai uzlabotu iedzīvotājiem sniegto pakalpojumu kvalitāti novada pagastos, 
kā arī efektīvāk izlietotu nodokļu maksātāju naudu, Kuldīgas novada Domes 
deputāti pieņēmuši lēmumu, ka pagastu pārvaldes un pagastos strādājošās 
pamatskolas no šī gada 1. oktobra vairs nebūs pašvaldības iestādes, bet gan 
Kuldīgas novada pašvaldības struktūrvienības. Tāpat nolemts pakāpeniski 
ieviest novadā centralizēto grāmatvedību, visus sociālos darbiniekus nodar-
bināt pašvaldības aģentūrā “Sociālais dienests”, bet bibliotekārus pieņemt 
darbā pašvaldības aģentūrā “Kuldīgas Galvenā bibliotēka”. 

Daudzos Latvijas novados šādas 
pārmaiņas ir jau veiktas, tagad to da-
rām arī pie mums, lai Kuldīgas novads 
neapstātos savā attīstībā, bet ekonomē-
tu līdzekļus tur, kur tie nav vajadzīgi, 
ieguldot iedzīvotājiem svarīgās jomās, 
tostarp pagastos. Ir nepieciešams 
sakārtot infrastruktūru, piemēram, 
ceļus, lai tie būtu ērtāk izbraucami, 
daudzviet trūkst rotaļu laukumu un 
sporta laukumu, kur cilvēkiem pavadīt 
savu brīvo laiku – vajadzību ir daudz.  

mazāk atskaišu un citu 
dokumentu

Kuldīgas novadā, salīdzinot ar 
citām līdzīgām pašvaldībām, ir daudz 
pašvaldības iestāžu. Likumdošana 
prasa katrai iestādei vest grāmatvedību, 
gatavot bilances, atskaites, gada pār-
skatus un citus dokumentus. Iestādes 
apvienojot un veidojot centralizētu 
grāmatvedību, dokumentu būs mazāk, 
līdz ar to nebūs jādara lieks darbs. Mūs-
dienās ir ļoti attīstījušās tehnoloģijas. 
No nākamā gada 1. janvāra valstī pāriet 
tikai uz elektroniskiem norēķiniem – 
arī tas samazinās grāmatvežu darba 
apjomu. Tādējādi turpmāk no pašval-
dības budžeta tiks algoti 4 grāmatveži 
(katram viena likme) līdzšinējo 13 
grāmatvežu likmju vietā.
Sociālie darbinieki – vienotā 

sistēmā
Lai sociālo palīdzību un pakalpo-

jumus sniegtu vēl profesionālāk, visi 
pagastu sociālie darbinieki no 1. ok-
tobra tiks apvienoti darbā Kuldīgas no-
vada pašvaldības aģentūrā “Sociālais 
dienests”, taču saglabās savu fizisko 
darba vidi pagastā. Tas nozīmē, ka 
arī turpmāk pagastu iedzīvotāji varēs 
saņemt sev nepieciešamo palīdzību 
un sociālos pakalpojumus uz vietas. 

Bibliotekāri – galvenās 
bibliotēkas paspārnē

Pagastu bibliotekāri no 1. oktobra 
būs Kuldīgas Galvenās bibliotēkas 
darbinieki, taču joprojām turpinās 
strādāt savās bibliotēkās pagastos. 
Kopīgs darbs ar kolēģiem ļaus 
ērtāk apmainīties ar informāciju, 
grāmatām, regulāri kopā izglītoties 
un apgūt nozares aktuālos jaunumus, 
lai vēl labāk kalpotu katra pagasta 
vietējās kopienas vajadzībām un 
interesēm.

Kā tas skars pagastu iedzīvotājus
Pagasta iedzīvotājus šīs pārmaiņas 

praktiski neietekmēs, jo, tāpat kā līdz 
šim, ikviens iedzīvotājs varēs vērsties 
pagasta pārvaldē, lai saņemtu infor-
māciju un pakalpojumus. Pilnu darba 
dienu katrā pagastā strādās kasie-

ris -lietvedis, tāpēc iedzīvotāji arī turp-
māk varēs veikt maksājumus pagasta 
kasē. Tāpat iedzīvotāji joprojām varēs 
tikties un kārtot savus jautājumus ar 
pagasta pārvaldes vadītāju. Ikviens, 
kuram nepieciešama sociālā palīdzība, 
to arī turpmāk varēs saņemt pagasta 
pārvaldē pie sava pagasta sociālā 
darbinieka. Kultūras un sporta dzīvi 
pagastos joprojām organizēs kultūras 
un sporta pasākumu organizatori, bet 
bibliotēkas pakalpojumus joprojām 
nodrošinās pagastu bibliotekāri.

Uz vakantajiem Kabiles, Pelču un 
Snēpeles pagasta pārvaldes vadītāju 
amatiem Kuldīgas novada pašvaldība 
jau konkursu izsludinājusi (skatīt 
6. lpp.). Šobrīd Snēpeles pagasta 
pārvaldes vadītājas vietas izpildītāja 
ir Dace Gūtmane (e-pasts: dace.gut-
mane@kuldiga.lv), savukārt Pelču 
pagasta pārvaldes vadītājas vietas 
izpildītāja ir Lija Šēle (e-pasts: lija.
sele@kuldiga.lv).

Kam uzdot neskaidros 
jautājumus?

31. augusta Kuldīgas novada Do-
mes sēdē par pašvaldības izpilddirek-
tores vietnieci deputāti iecēla Agnesi 
Buku. Viņas galvenais darba uzde-
vums ir pārraudzīt novada pagastu 
attīstību. A. Buka aicina iedzīvotājus 
neskaidrību, jautājumu vai ierosināju-
mu gadījumā sazināties ar viņu, zvanot 
pa tālruni 633 22469 vai sūtot e-pastu: 
agnese.buka@kuldiga.lv.

KrISTĪnE DuĻBInSKa, 
mārketinga un sabiedrisko attiecību 

nodaļas vadītāja

Noslēgumam tuvojas būvdarbi 
Kuldīgas ziemeļos – rūpniecības 
attīstības teritorijā, kurā izbū-
vēja Meistaru ielu un pārbūvēja 
Dārzniecības un Siltumnīcu ielu.

Īstenojot šo infrastruktūras at-
tīstības projektu, pašvaldība sa-
kārtojusi pievedceļus šeit jau strā-
dājošajiem uzņēmumiem un tiem, 
kuri varētu šajā teritorijā attīstīt 
ražošanu. Tiek izbūvētas jaunas 
inženierkomunikācijas – ūdensvads, 
kanalizācijas tīkli un lietusūdens 
novadīšanas tīkli. Papildus šiem 
darbiem tiks izbūvēts arī gājēju un 
riteņbraukšanas celiņš, kā arī ielu 
apgaismojums. 

Šajā pilsētas rajonā jau atrodas 
SIA “Stiga RM” bērza saplākšņa ra-
žotne, kurā nodarbināti ap 100 strā-
dājošie un tuvākajā laikā iecerēts 

darbinieku skaitu palielināt. Vēl šajā 
apkārtnē savus attīstības plānus cer 
īstenot SIA “R Grupa”, kas tiesības 
nomāt zemi no pašvaldības ieguvusi 
izsolē.

Ielu sakārtošana uzlabos piekļuvi 
arī AS “Latvijas autoceļu uzturē-
tājs” Liepājas ceļu rajona Kuldīgas 
nodaļas un SIA “Kuldīgas komu-
nālie pakalpojumi” tehniskās bāzes 
teritorijai.

Būvdarbus veic apvienība “SC&I”, 
kas sastāv no SIA “Saldus ceļinieks” 
un SIA “Ceļu būvniecības sabiedrība 
“IGATE””. Būvdarbu veikšana iz-
maksā 1,6 miljonus EUR (bez PVN). 
Šī projekta īstenošanai pašvaldība 
piesaistījusi Eiropas Savienības fondu 
līdzfinansējumu gandrīz 90% apmērā.

SIgnETaS LaPIņaS, 
sabiedrisko attiecību speciālistes, 

teksts un foto

Lai novada pagastos dzīvojošie iedzīvotāji 
saņemtu labākus pakalpojumus

Noslēgumam tuvojas 
rūpniecības teritorijas 

ielu būvdarbi
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Iekopti sakņu dārzi un krāšņas puķu dobes pagastos
Piemājas teritorija, dārzs vai sēta – viss tiek kops galvenokārt pašu 
priekam un lepnumam. Šogad pašvaldības konkursam “Sakoptākā 
Kuldīgas novada lauku sēta 2017” pieteikti vairāki īpašumi, kuros 
saimnieki un iedzīvotāji izmantojuši radošu pieeju, lai padarītu vidi 
pievilcīgu un neatkārtojamu.

Žūrijas komisija, lai noteiktu, kura sēta ir skaistākā un sakoptākā, vērtē 
to pēc vairākiem izvirzītiem kritērijiem: kārtība puķu dobēs, augu daudz-
veidība un ekoloģiskā saderība, māju nosaukumi, karogu masti, tehnikas 
un lopu novietnes, taciņu un celiņu stāvoklis, kas veido vienotu kopumu. 
Saimniecības tiek vērtētas trīs grupās – piemāju saimniecības, zemnieku 
saimniecības un daudzdzīvokļu māju teritorijas. Tas zināmā mērā atvieglo 
žūrijas darbu, jo katras saimniecības īpašnieki piedāvā atšķirīgu skatījumu 
par skaisto un sakopto.

Liels paldies visiem, kuri piedalījās konkursā un ļāva žūrijas komisijai 
ielūkoties savos pagalmos. Visi konkursanti tiks aicināti uz konkursa “Sa-
koptākā Kuldīgas novada lauku sēta 2017” noslēguma pasākumu 7. oktobrī 
Hercoga Jēkaba tirgus laikā. Pirmā vieta katrā kategorijā iegūs atzinības 
plāksni un naudas balvu 150 EUR, otrā vieta – 100 EUR, bet 3. vieta – 
75 EUR.

juranovsku ģimene “ērgļos” saimnieko septīto gadu. atrasties šajā pagalmā ir jauki un patīkami. Te ir padomāts par visu – radītas mājīgas atpūtas vietas, izveidotas 
daudzveidīgas puķu dobes un izvietoti puķu podi, kuri kalpo ne tikai par ziedu turētājiem, bet arī kā gaumīgi labiekārtojuma elementi.

SIa “amazone” puķu kopēja melita mūrniece lepojas ar paveikto un labprāt dalās 
ar saviem nākotnes plāniem.

alternatīvās sākumskolas Padures filiāles apkārtne iepriecina ne tikai ar sakoptām 
puķu dobēm, bet arī ar dažādiem pašu gatavotiem spēļu un rotaļu rīkiem.

Lauku sētā “Dāboliņi” viss ir vienkārši, katrai lietai te sava vieta. Skaisti zied puķes 
iekoptajās puķu dobēs.

Piemājas saimniecība “Druvas” atrodas tuvu šosejai, pa kuru ikdienā brauc daudz automašīnu, tomēr pagalmā ikdienas duna pazūd. Tas priecē ar sakoptām puķu dobēm, 
glīti izravētu sakņu dārzu un ķiršu kokiem.

Smilšu alu saimnieces Ineses štofrēgenas optimisms un entuziasms jūtams katrā puķu dobē, krāšņajos ziedu statīvos un ikvienā labiekārtojuma elementā.

Daudzdzīvokļu nams Kurmāles pagasta “Smiltnieki” sagaida 
ciemiņus ar skaisti un gaumīgi iekoptām puķu dobēm.

necilais div-
stāvu ķieģeļu 
nams pa ceļam 
uz smilšu alām 
slēpj savā pa-
galmā brīnišķīgi 
skaistu oāzi, 
kuru radījusi 
daudzdzīvokļu 
nama “Spīdo-
las” iemītniece 
jana Krūmiņa.

“Saulveru” pagalmu ie-
skauj lieli simtgadīgi koki, 
kas rada patīkamu paēnu. 
Sētas saimnieki Sarmī-
te un Viesturs zvaguļi 
atjaunojuši un iekopuši šo 
vietu abavas krastā sev 
par prieku. 
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EVITa PēTErSOnE, 
konkursa "Sakoptākā Kuldīgas novada 

lauku sēta" komisijas locekle
rIČarDa SOTaKa foto

Iekopti sakņu dārzi un krāšņas puķu dobes pagastos

SIa “amazone” puķu kopēja melita mūrniece lepojas ar paveikto un labprāt dalās 
ar saviem nākotnes plāniem.

Padures pagasta Ķimalē daudzdzīvokļu nama “Vēsmas” apkārtni kopj un lolo gandrīz 
visas mājas iedzīvotājas. Vīrieši savu roku pieliek, lai taptu kāds interesants labiekār-
tojuma elements.

Piemājas saimniecība “Druvas” atrodas tuvu šosejai, pa kuru ikdienā brauc daudz automašīnu, tomēr pagalmā ikdienas duna pazūd. Tas priecē ar sakoptām puķu dobēm, 
glīti izravētu sakņu dārzu un ķiršu kokiem.

Smilšu alu saimnieces Ineses štofrēgenas optimisms un entuziasms jūtams katrā puķu dobē, krāšņajos ziedu statīvos un ikvienā labiekārtojuma elementā. Daudzdzīvokļu nams “Lēpices” jau ticis godināts kā Skaistākā lauku sēta 2012. gadā. Pa šiem gadiem puķu dobes ir sakuplojušas vēl krāšņāk, kļuvušas plašākas un daudz-
veidīgākas.

rumbas pagastā Dīķu ielā 2 ir lielisks dārzs, kura saimniece Vēsma Druvaskalna 
kopj un lolo to tikai vasaras sezonā, kad kopā ar ģimeni aizbēg no pilsētas burzmas. 

Žūrijas komisija atzīst, ka tik krāšņas rozes kā “Sarmās” var ziedēt tikai pie tādas 
daudzdzīvokļu mājas, kurā dzīvo labi un saticīgi kaimiņi.

Žūrija “Vēveru” dārzā ciemojusies jau vairākkārt. atgriezties šeit ir patīkami un baudāmi, jo sēta un piemājas 
dobes iekārtotas ļoti skaisti.

Saimniecībā “Virsaiši” ēdoles pagas-
tā saimnieko Cīruļu ģimene. Kā atzīst 
saimniece, te viss stādīts un veidots pašu 
priekam pēc iekšējām izjūtām.
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Īvandē blakus stadionam uzstā-
dīti astoņi jauni spēka trena-
žieri, tostarp viens trenažieris, 
kas īpaši paredzēts senioriem 
un cilvēkiem ar kustību trau-
cējumiem. Ar jaunām rotaļu 
iekārtām – karuselīti un atsperu 
šūpolēm – papildināts arī bērnu 
rotaļu laukums.

Tā kā teritorija ir brīvi pieejama, 
vingrot un pavadīt laiku rotaļlauku-
mā sev izdevīgā laikā var nākt ik-
viens. Viesojoties Īvandē, sastopam 
īvandniekus, kuri jau novērtējuši 
jaunās iekārtas un tās izmanto. Āra 
trenažieros aktīvi sporto Matisonu 
ģimene. Sešgadīgā Nikola, kura 

Kuldīgas novada Bērnu un 
jauniešu centrs aicina uz 

atvērto durvju dienu
16. septembrī no 11.00 līdz 
14.00 Kuldīgas novada Bērnu 
un jauniešu centrs aicina uz 
atvērto durvju dienu. Bērniem 
un jauniešiem būs iespēja 
uzzināt, kādus interešu izglītības 
pulciņus šajā mācību gadā 
iespējams apmeklēt.

Atvērto durvju dienas ietvaros 
pulciņu pedagogi, izmantojot ra-
došas un interesantas aktivitātes, 
iepazīstinās ar konkrēto pulciņu, tā 
specifiku un rādīs, ko nodarbībās 
skolēni varēs apgūt.

Tāpat šajā dienā oficiāli plānots 
atklāt jauno Kuldīgas novada Bērnu 
un jauniešu centra mājaslapu, kuras 
adrese būs www.kuldigasbjc.lv.

Interesenti aicināti apmeklēt vi-
sas trīs Kuldīgas novada Bērnu un 
jauniešu centra ēkas – 1905. gada 
ielā 10, Tehniskās jaunrades centru, 
Pilsētas laukumā 3, un Kuldīgas 
Jauniešu māju, Jelgavas ielā 26.

Sīkāku informāciju meklē face-
book un mājaslapā.

agaTE rOga, 
Kuldīgas novada Bērnu un jauniešu 

centra pasākumu organizatore

Īvandē jauni āra trenažieri un 
rotaļu iekārtas

šogad sāka mācības Kuldīgas Al-
ternatīvās sākumskolas pirmsskolas 
grupā, stāsta, ka dzīvo tepat netālu 
un laukumiņā sporto bieži. Par jau-
najiem rotaļu elementiem savukārt 
priecājas Vija Skoliņa kopā ar meitu 
Elzu.

Projektu īstenoja biedrība “Mūsu 
mājas Īvande”, piesaistot ELFLA 
Latvijas lauku attīstības programmas 
2014.–2020. gadam apakšpasākuma 
19.2. “Darbības īstenošana saskaņā 

ar sabiedrības virzītas vietējās at-
tīstības stratēģiju” līdzfinansējumu. 
Iekārtas piegādāja un uzstādīja 
SIA “MK Dizains”.

Kopumā projekta īstenošana 
izmaksāja 14928,79 EUR, 10% ap-
mērā projektu līdzfinansēja Kuldīgas 
novada Dome.

KrISTĪnE DuĻBInSKa, 
mārketinga un sabiedrisko attiecību 

nodaļas vadītāja
rIČarDa SOTaKa foto

matisonu 
ģimene ar 

mazo nikolu 
priecājas 

par jauna-
jiem trena-
žieriem, jo 

laukumā 
sporto bieži.

LIaa Kuldīgas biznesa inkubators 
izsludina gada pēdējo pieteikumu 

pieņemšanu inkubācijas pretendentiem
Šobrīd Latvijas Investīciju un 
attīstības aģentūras (LIAA) 
Kuldīgas biznesa inkubatorā ir 
atvērta dalībnieku pieteikumu 
pieņemšana 2017. gada pēdējai 
uzņemšanai inkubācijā, kas 
noslēgsies šī gada 20. septembrī. 
Pieteikšanās pirmsinkubācijai 
notiek nepārtraukti, un tajā var 
pieteikties arī fiziskas personas.

Šā gada 1. septembrī LIAA Kul-
dīgas biznesa inkubatoram apritēja 
viens gads. Gada laikā tajā savu 
pagaidu mājvietu ir atraduši 19 jau-
nie ideju autori, no kuriem septiņi 
atrodas inkubācijas un divpadsmit 
pirmsinkubācijas fāzē.

Gada pirmajos mēnešos uzņem-
tie jaunie uzņēmēji LIAA Kuldīgas 
biznesa inkubatorā pilnveidojuši 
atbilstošāko biznesa modeli, saņē-
muši mentoru konsultācijas, pieda-
lījušies apmācībās un pasākumos 
par vispārīgiem uzņēmējdarbības 
jautājumiem, izstrādājuši biznesa 
plānu. Un tā ir tikai maza daļa no 
šajā laika periodā iegūtā atbalsta. 
Atrodoties biznesa inkubatora 
azotē, neatņemama sastāvdaļa ir 
produktu un pakalpojumu pirmā 
testēšana. Jaunuzņēmēji savas biz-
nesa idejas varēja pārbaudīt pilsētas 
svētku tirdziņos, tematiskās izstā-
dēs un festivālos Skrundā, Kuldīgā 

un Rīgā.
Pirmie inkubācijā esošie da-

lībnieki jau saņem grantu līdzfi-
nansējumu komersantu darbības 
izmaksām. Grāmatvedības, telpu un 
specifisku apmācību līdzfinansētais 
atbalsts pašreiz ir vispieprasītākais 
jauno uzņēmēju vidū.

Būdami pārliecināti un ļoti mērķ-
tiecīgi, daži Kuldīgas biznesa inkuba-
tora uzņēmēji ir spēruši raitāku soli, 
piesaistot finansējumu arī no citām 
Eiropas Savienības atbalsta program-
mām, tādējādi iegūstot pēc iespējas 
vairāk tik nepieciešamā atbalsta jau 
pašā uzņēmējdarbības startā.

Vairāk informācijas par pieteik-
šanos www.liaa.gov.lv. Seko līdzi 
LIAA Kuldīgas biznesa inkubatora 
aktivitātēm arī Facebook.

Latvijas Investīciju un attīstī-
bas aģentūras biznesa inkubatoru 
programmā, kuras ietvaros visā 
Latvijā ir izveidoti 14 reģionālie un 
viens Radošo industriju inkubators 
Rīgā, uzņēmumi var saņemt valsts 
atbalstu un pakalpojumus uzņēmēj-
darbības attīstībai.  LIAA biznesa 
inkubatori tiek finansēti projektā 
“Reģionālie biznesa inkubatori un 
radošo industriju inkubators”.

rImanTS SaFOnOVS, 
Latvijas Investīciju un attīstības 

aģentūras Kuldīgas biznesa inkubatora 
projektu vadītājs

Informējam, ka sākot ar šā gada 10. septembri mainās 
pakalpojuma “Kuldīgas novada administratīvajā teritorijā 

klaiņojošo dzīvnieku (suņu un kaķu) izķeršana, nogādāšana 
patversmē, bezsaimnieka dzīvnieku līķu savākšana un utilizācija” 

sniedzējs.
Līdz šim pakalpojumu nodrošināja SIA “Mīļās ķepiņas”, 

taču turpmāk to veiks Aivars Celitāns. 
Ziņot par klaiņojošiem dzīvniekiem var 

Kuldīgas pašvaldības policijai (tālr. 63320373).
Noķertie dzīvnieki tiks nogādāti Saldus dzīvnieku patversmē 

SIA "Oposums", Lielā ielā 83.

KuLDĪGAS NoVADA PAŠVALDĪBA, 
reģ. Nr. 90000035590,

izsludina konkursu uz trīs vakantajām amata vietām:

SNēPeLeS pagasta pārvaldes vadītāja amatu, PeLču pagasta pārvaldes vadītāja amatu, 
KABILeS pagasta pārvaldes vadītāja amatu

Galvenie amata pienākumi:
• teritorijas attīstības plānošanas dokumentu 

(teritorijas plānojuma, lokālplānojumu, 
detālplānojumu, tematisko plānojumu u.c.) 
izstrādes organizēšana un koordinēšana;

• ģeotelpisko datu uzturēšana un aktualizācija;
• kartogrāfiskā materiāla izstrāde telpiskās 

plānošanas vajadzībām;
• dokumentu publicēšana Teritorijas attīstības 

plānošanas informācijas sistēmā (TAPIS);
• dalība citu novada attīstības plānošanas 

dokumentu (ilgtspējīgas attīstības stratēģija, 
attīstības programma, nozaru attīstības 
plānošanas dokumeni u.c.) izstrādē.

Prasības:
• augstākā izglītība;
• darba pieredze pašvaldības iestādē, pašvaldībā vai tās struktūrvienību vadībā 
  vismaz 2 gadi;
• zināt spēkā esošos ārējos un iekšējos normatīvos aktus savā kompetences jomā;
• vadībprasmes, labas organizatora spējas, komunikācijas un sadarbības prasmes;
• stratēģiskās plānošanas spējas;
• prasme strādāt ar datoru (Word, Excel) un citu biroja tehniku;
• B kategorijas autovadītāja tiesības.

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

Pieteikšanās termiņš – 2017. gada 22. septembris.
Dokumentus lūdzam iesniegt Kuldīgas novada pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas un informēšanas centrā (Baznīcas ielā 1, Kuldīgā) 
vai elektroniski e-pastā: dome@kuldiga.lv līdz 2017. gada 22. septembra plkst. 16.00. Informācija pa tālr. 63320216.

Kuldīgas novada pašvaldības aģentūra “Kuldīgas attīstības aģentūra”, 
reģ. Nr. LV90001467046, 

izsludina konkursu uz vakanto
teritorijas plānotāja amatu uz nenoteiktu laiku

Amata pildīšanai nepieciešamā profesionālā pieredze, zināšanas 
un prasmes:
• augstākā izglītība;
• praktiskas iemaņas darbam ar ģeotelpisko datu apstrādes 

datorprogrammām ESRI ArcGIS, Quantum GIS u.c. un praktiskas 
iemaņas ģeotelpisko datu analizēšanā;

• pieredze darbā ar ģeotelpiskajām datu bāzēm, informatīvajām 
sistēmām;

• pieredze līdzvērtīgā amatā tiks uzskatīta par priekšrocību;
• teritorijas attīstības plānošanas jomu regulējošās normatīvās bāzes 

pārzināšana;
• labas angļu valodas zināšanas tiks uzskatītas par priekšrocību;
• prasme strādāt komandā, spēja plānot savu darba laiku un noteikt 

prioritātes.

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

Dokumentus iesniegt Kuldīgas novada p/a “Kuldīgas attīstības aģentūra” (Pilsētas laukumā 3, 2. stāvā, Kuldīgā) vai elektroniski 
e-pastā: JUTA.KASAKOVSKA@KULDIGA.LV līdz 2017. gada 11. septembra plkst. 17.00. Informācija pa tālr. 63350141.
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KOnKURSA 
“Kuldīgas novada uzņēmēju un 

amatnieku gada balva 2017”
AnKeTA 

Kuldīgas novada pašvaldība sadarbībā ar laikrakstu “Kurzemnieks” organizē konkursu “Kuldīgas novada 
uzņēmēju un amatnieku gada balva 2017”, lai apzinātu un godinātu Kuldīgas novada uzņēmējus un 
amatniekus, kas aktīvi un godprātīgi darbojas savā nozarē, sekmējot uzņēmējdarbības vides attīstību.
Visiem iedzīvotājiem un viesiem tiek piedāvāta iespēja aizpildīt anketu, izvirzot pretendentus balvas 
saņemšanai noteiktajās nominācijās.

1. nosauciet uzņēmumu, kurš, Jūsuprāt, ir pelnījis nomināciju gaDa LauKSaImnIEKS 

_______________________________________________________________________________,

jo______________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________.

2. nosauciet uzņēmumu, kurš, Jūsuprāt, ir pelnījis nomināciju gaDa raŽOTājS

_______________________________________________________________________________,

jo______________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________.

3. nosauciet uzņēmumu, kurš, Jūsuprāt, ir pelnījis nomināciju gaDa TIrgOTājS 

_______________________________________________________________________________,

jo______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________,

4. nosauciet amatnieku, kurš, Jūsuprāt, ir pelnījis nomināciju gaDa amaTnIEKS 
(fiziska persona amatnieks, kurš var būt arī cita uzņēmuma darbinieks.) 

_______________________________________________________________________________, 

 jo_______________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________,

5. nosauciet uzņēmumu, kurš, Jūsuprāt, ir pelnījis nomināciju gaDa PaKaLPOjumS

________________________________________________________________________________,

jo________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________,

6. nosauciet uzņēmumu, kurš, Jūsuprāt, ir pelnījis nomināciju gaDa jaunaIS uzņēmumS 
(uzņēmums, kurš dibināts ne agrāk kā 2016. gadā)

________________________________________________________________________________,

jo________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________,

7. nosauciet uzņēmumu, kurš, Jūsuprāt, ir pelnījis nomināciju ILgTSPējĪgāKaIS uzņēmumS 
(uzņēmums ar vismaz 20 gadu darbības pieredzi)

__________________________________________________________________________________, 

jo_______________________________________________________________________________.

________________________________________________________________________________,

Ja vēlaties piedalīties pārsteiguma balvas izlozē, lūdzu sniedziet informāciju par sevi:

Vārds, uzvārds ___________________________________________________________________

Tālrunis vai e-pasts________________________________________________________________

Lūdzam no 2017. gada 11. septembra līdz 1. oktobrim aizpildīto anketu ievietot tām paredzētās anketu 
kastēs – Kuldīgas novada pašvaldības Klientu apkalpošanas centrā, Baznīcas ielā 1, Kuldīgā, kā arī 
jebkurā Kuldīgas novada pagasta pārvaldē, lielveikalos: “Supernetto” piltenes ielā 27, Kuldīgā; “elvi” 
gravas ielā 1, Kuldīgā, Rūtas eglītes ģimenes ārsta praksē Smilšu ielā 22, Kuldīgā un laikraksta 
“Kurzemnieks” redakcijā 1905. gada ielā 19, Kuldīgā.

Anketu iespējams aizpildīt arī lejuplādējot Kuldīgas novada Domes mājaslapā www.kuldiga.lv.

pALDIeS pAR ATSAUCĪBU! 

Kādi ir sociālās palīdzības lūdzēju 
pienākumi

Kuldīgas novadā darbojas biedrības un 
nodibinājumi, kuri savu iespēju robežās 
iesaistās noteiktu sociālo jautājumu 
risināšanā, sniedz atbalstu sociāli 
mazaizsargātām personām, palīdz tām 
socializēties, veic dažādas citas sabiedrībai 
noderīgas funkcijas. Novadā iedzīvotājiem 
pieejami dažādi sociālie pakalpojumi 
un iespējas, lai tie spētu labāk iekļauties 
sabiedrībā un netiktu sociāli izstumti.

man pienākas!
Bieži dzirdētais termins “Ilgstošie sociālās 

palīdzības saņēmēji” vai arī cilvēku pašu teiktais 
“Man pienākas!” ir drīzāk nerisināto sociālo 
problēmu sekas, nevis sociālā problēma tiešā 
veidā. Gandrīz ikvienam var gadīties, ka dzīve 
pēkšņi met krasu līkloci un tādā akūtā situācijā 
var būt nepieciešamība pēc speciālistu palīdzības, 
kuru var sniegt sociālais darbinieks, piesaistot 
pieejamos resursus – sociālos pakalpojumus vai 
materiālo palīdzību. Taču jāņem vērā apstāklis, 
ka sociālās palīdzības saņemšana paredz arī 
noteiktus līdzdarbības pienākumus, kurus nereti 
klienti neuztver kā sociālās palīdzības saņemša-
nas priekšnoteikumu, jo uzskata, ka sociālā palī-
dzība PIENĀKAS. Primārais sociālā darbinieka 
uzdevums sadarbībā ar klientu ir uzlabot klienta 
paša spējas risināt savas problēmas, lai mazinātu 
to nelabvēlīgo ietekmi nākotnē. Ja cilvēks, kurš 
vērsies pēc palīdzības sociālajā dienestā, nav 
gatavs pats kaut ko darīt savas problēmas atri-
sināšanā, tad, lai cik prasmīgs un profesionāls 
būtu speciālists, šādam cilvēkam palīdzēt neiz-
dosies, vismaz rezultāts nebūs ilgstošs. Sociālo 
pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā ir 
noteikts pienākums klientam aktīvi iesaistīties 
savas problēmas risināšanā, pildot līdzdarbības 
pienākumus, taču, ja cilvēks īsti savu problēmu 
neapzinās, tad sagaidāmais rezultāts nesekos. 
Problēmas risinājums ir atkarīgs tieši no paša 
cilvēka motivācijas. 

jāsniedz ziņas par sevi
Lai palīdzētu klientam viņa situācijā, tieši 

sociālais darbinieks ir tas profesionālis, kurš, 
vadot klienta sociālo gadījumu, novērtē katra 
sociālās vajadzības, viņam pieejamos resursus un 
risināmo sociālo problēmu. Lai saņemtu sociālo 
palīdzību pašvaldībā, viens no klienta pienā-
kumiem ir sniegt ziņas par sevi. Kā sociālajam 
dienestam pārliecināties, vai tās ir korektas vai 
dienests netiek maldināts? Veidi ir dažādi, tomēr 
vispraktiskākais – klienta apsekošana mājās. 
No sociālā dienesta klientiem nācies dzirdēt 
visdažādākos iebildumus un neizpratni par apse-
košanas nozīmību, taču, esot klienta dzīvesvietā, 
sociālajiem darbiniekiem ir plašākas iespējas 
pamanīt problēmu cēloni, izvērtēt cilvēka paša 
pieejamos resursus, lai saprastu, kāda palīdzība 
cilvēkam nepieciešama. Latvijā tiesību akti 
nereglamentē to, kā notiek apsekošana klienta 
dzīvesvietā. Apsekošanas brīdī sociālie darbi-
nieki vienmēr cenšas ievērot klienta privātuma 
neaizskaramības principus jeb tiesības uz pri-
vātumu un profesionāli novērtē klienta sniegtās 

informācijas patiesumu. Īpašu vērību sociālie 
darbinieki pievērš tām mājsaimniecībām, kurās 
ir nepilngadīgi bērni. Apsekošanas aktā sociālie 
darbinieki aizpilda informāciju par mājokļa 
labiekārtojumu, t.sk. norāda, kāda veida apkure 
ir klienta dzīvesvietā – malkas vai centrālā, vai 
mājā ir ūdens, gāze, cik personas faktiski dzīvo 
mājsaimniecībā u.tml. Tiek uzdoti jautājumi arī 
par ģimenes locekļu savstarpējām attiecībām, at-
balstu no citām personām. Informācija par klienta 
sociālo kontaktu tīklu ir svarīga, lai novērtētu, kā 
klients spēj iekļauties sabiedrībā.  Dažkārt sarunā 
ar klientu nākas aizskart tēmas, par kurām klients 
runā nelabprāt, tomēr šīs sarunas ir pirmais solis, 
kas mudina klientu pašam apzināties problēmas 
cēloni un iegūt informāciju par pieejamajiem 
risinājumiem. Apsekojumi ir gan plānoti, gan 
neplānoti. Pirms plānotajiem apsekojumiem 
sociālie darbinieki ar klientu iepriekš sazinās, lai 
saskaņotu to norises laiku.

juridisko jautājumu sakārtošana
Klienta līdzdarbības pienākumi var būt vērsti 

uz personas juridisko jautājumu sakārtošanu, 
piemēram, pases atjaunošanu, īres līguma no-
slēgšanu, dzīvesvietas deklarēšanu, uzturlīdzekļu 
kārtošanu par labu bērnam, firmas likvidēšanu 
u.tml. Savukārt, lai uzlabotu cilvēka materiālo 
situāciju, tiek noteikti tādi pienākumi kā iesaistī-
šanās Nodarbinātības valsts aģentūras aktivitātēs, 
t.sk. darba praktizēšanā pašvaldībā, aktīva darba 
meklēšana vai pārkvalifikācijas kursu apmeklēša-
na. Tāpat sociālajam darbiniekam var nākties ru-
nāt par it kā pašsaprotamām lietām – rūpēties par 
saviem bērniem, uzturēt kārtībā savu dzīvojamo 
telpu, mājas apkārtni, regulāri maksāt par komu-
nālajiem pakalpojumiem, kā arī dažādi atbalstīt 
klientu minēto prasmju un iemaņu attīstīšanā. 
Kā līdzdarbības pienākumu sociālais darbinieks 
klientu var iesaistīt informatīvās, izglītojošās, 
sociālo prasmju apguves un atbalsta grupās.

zemi mēneša ienākumi
Ja sociālais darbinieks, izvērtējot situāciju, 

redz, ka sociālā palīdzība klientam nepieciešama 
tikai zemo ienākumu dēļ, bet citādi klients pats 
ir spējīgs noteikt un risināt savas problēmas, 
tad līdzdarbības pienākumus noteikt nav nepie-
ciešams. Šādos gadījumos klienta līdzdarbība 
izpaužas tā, ka tas sniedz patiesas ziņas, ļauj 
sociālajiem darbiniekiem apsekot dzīvesvietu 
un iegūt ziņas no citām valsts un pašvaldību 
iestādēm.

Sociālā darba pamatprincips ir izanalizēt klien-
ta vajadzības, pieejamos resursus un konstatēt 
problēmu, tādējādi ir iespējams noteikt mērķi, uz 
kuru virzoties var tikt sniegts atbalsts un palīdzība 
klientam viņa sociālās problēmas risināšanā. Tā 
kā šis process vistiešākā veidā ir saistīts ar sociālā 
darbinieka klientu un tas nevar notikt bez tā aktī-
vas līdzdalības, tad pašsaprotami būtu, ja klients 
ar sociālo darbinieku aktīvi sadarbotos.

VInETa BrŪDErE-SEDLIņa, 
Kuldīgas novada p/a “Sociālais dienests” 

Sociālās palīdzības nodaļas sociālā darbiniece

Aicina pieteikties talkai Kuldīgas 
Krauļu priedēs

16. septembrī 11.00 Kuldīgas Krauļu priedēs 
notiks Kuldīgas, Skrundas un Alsungas no-
vadu biedrību un aktīvo iedzīvotāju talka.

Talka tiek organizēta kā turpinājums tradīcijai 
katru gadu vienā no novadiem tikties Alsungas, Kul-
dīgas un Skrundas biedrību un aktīvo iedzīvotāju 
pārstāvjiem neformālā un lietderīgā darbā – talkā. 
Krauļu priedes kā talkas vieta izvēlēta, lai sakop-
tu vienu no populārajām aktīvās atpūtas vietām 
Kuldīgā, kur katru gadu notiek dažādi sportiski 
pasākumi – skriešanas, velobraukšanas un orien-
tēšanās sacensības.

Biedrību pārstāvji un aktīvie iedzīvotāji 
aicināti pieteikties talkai līdz 12. septembrim 
elektroniski http://ej.uz/NVOtalka vai pie talkas 
koordinatorēm: Linda (tālr. 29886960) un Santa 
(tālr. 26595587).

Talkošanai nepieciešamie maisi un cimdi būs 
nodrošināti. Tāpat visi talkotāji varēs piedalīties 
kopīgā talkas zupas vārīšanā, iepazīt dažādas bied-
rības un to darbu, kā arī iesaistīties citās aktivitātēs. 

Dalībniekiem no Skrundas un Alsungas tiks nodro-
šināts transports nokļūšanai uz/no Krauļu priedēm.

Kuldīgas, Alsungas un Skrundas NVO talkas 
tradīciju 2015. gadā aizsāka biedrība “Mobilais 
izglītības centrs” ar mērķi veicināt komunikāciju, 
informācijas apriti un sadarbību starp NVO, ie-
dzīvotājiem un pašvaldību, kā arī veicināt labdarī-
bu, brīvprātīgo darbu un sabiedriskās iniciatīvas.

Šogad talku organizē biedrība “Kurzemes 
NVO atbalsta centrs” sadarbībā ar Kuldīgas nova-
da pašvaldību. Talkas norisi atbalsta arī Alsungas 
un Skrundas novadu pašvaldības. 

Biedrība “Kurzemes NVO atbalsta centrs” ir sa-
biedriskā labuma organizācija, kuras mērķis jau 19 
gadus ir veicināt sabiedrības aktivitāti un līdzdalības 
procesu norises Kurzemes reģionā. Biedrības darbu 
2017. gadā atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds 
no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

LInDa BLĪgzna, 
Kurzemes nVO atbalsta centra aktivitāšu 

koordinatore



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 7. septembris

SPOrTa PaSāKumI SEPTEmBrĪ

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 sean-
siem pa tālr. 29542242 darba dienās 9.00–18.00, brīvdienās – stundu pirms pirmā kino seansa. 
programmā iespējamas izmaiņas!

Kinoteātrī aizliegts ienest uzkodas un dzērienus!

Sestdien, 16. septembrī, 19.00 – “Stand-Up izrāde latviešu valodā”. Komiķa Maksima 
Trivaškeviča izrāde par tautu, valstu un valodu kopīgajiem un atšķirīgajiem aspektiem, 
kā arī par pašlaik un vienmēr aktuālo. Bez kompleksiem, ierobežojumiem un ar pamatīgu 
satīras devu. Ieeja – 2 eUR. Biļešu pārdošana pirms pasākuma.

Sestdien, 23. septembrī, 19.00 – Mārcis Auziņš, koncerttūre “Viens”. Līdzās albumā 
“Viens” iekļautajām Raimonda paula dziesmu aranžijām, koncerta programmā skan arī 
Mārča Auziņa paša rakstītie skaņdarbi, kā arī džeza improvizācijas un citu autoru dziesmu 
aranžijas ģitārai. Ieeja – 8, 10, 12 eUR. Biļetes KKC, biļešu paradīzes kasēs un www.
bilesuparadize.lv.

p. 8.IX 16.00 EmODŽI FILma
Sv. 10.IX 14.00 2017, ASV
O. 12.IX 16.00  Ilgums 1’31
O 12.IX 18.00 piedzīvojumu animācijas filma
T. 13.IX 16.00 U
T. 13.IX 18.00
C. 14.IX 18.00 

p. 8.IX 18.00 gāzI grĪDā
Sv. 10.IX 18.00 2017, ASV, Francija. Ilgums 1’34
O. 12.IX 20.00 Trilleris
C. 14.IX 20.00 12+

p. 8.IX 20.00 VECTēVS, KaS BĪSTamāKS Par DaTOru
Sv. 10.IX 16.00 2017, Latvija. Ilgums 1’35
T. 13.IX 20.00 Ģimenes filma, U
C. 14.IX 16.00 Filmu turpinās demonstrēt no 22. septembra                               

p. 15.IX 15.30 mISIja “rIEKSTI” 2: TraKā DaBa
Sv. 17.IX 14.00 2017, ASV, Kanāda, Dienvidkoreja
O. 19.IX 15.30  Ilgums 1’31
O 19.IX 17.30 piedzīvojumu animācijas filma
T. 20.IX 18.00 U
C. 21.IX 16.00

p. 15.IX 17.30 STIKLa PILS
Sv. 17.IX 16.00 2016, ASV, ilgums 2’07
O. 19.IX 19.30 Drāma, biogrāfija
C. 21.IX 20.00 12+

p. 15.IX 20.00 KILLEra mIESaSSargS
Sv. 17.IX 18.30 2017, ASV. Ilgums 1’58
T. 20.IX 20.00 Komēdija, asa sižeta filma
C. 21.IX 18.00 16+

9.–10.IX 10.00 52. starptautiskais turnīrs volejbolā “Kurzemes kauss”; 
  KnSS sporta bāzes, Kuldīga
11.IX 16.00 tautas orientēšanās sacensību seriāla “Taciņas 2017” 17. kārta; 
  Mordangas ezeri
12.IX 10.00 Kuldīgas novada skolēnu sacensības riteņbraukšanā; 
  Krauļu priedes, Kuldīga
13.IX 17.30 29. skriešanas seriāla “Kuldīgas apļi – 2017” 7. kārta; 
  Krauļu priedes, Kuldīga
15.IX 13.00 lielmeistares D. Reiznieces-Ozolas 12. kausa izcīņa, Kuldīgas nSS 
  53. ceļojošā komandu kausa izcīņa šahā; KnSS šaha klubs, 
  Liepājas iela 14, Kuldīga
16.IX 10.00 lielmeistares D. Reiznieces-Ozolas 12. kausa izcīņa, Kuldīgas nSS 
  53. ceļojošā komandu kausa izcīņa šahā; KnSS šaha klubs, 
  Liepājas iela 14, Kuldīga
17.IX 11.00 LJBL-LR čempionāts basketbolā jauniešiem; 
  KnSS Sporta nams, Virkas iela 13, Kuldīga
19.IX 10.00 Kuldīgas novada skolēnu sacensības futbolā 2005.–2008. g.; 
  A. grundmaņa stadions, Īsā iela 4, Kuldīga
20.IX 16.00 tautas orientēšanās sacensību seriāla “Taciņas 2017” 18. kārta; 
  pumpaskalns
21.IX 18.00 Kuldīgas novada atklātais čempionāts krosā; Krauļu priedes, Kuldīga
22.IX 10.00 Olimpiskās dienas stafetes un vingrošana; pilsētas estrāde, Kuldīga

ēDOLē
Līdz 9. septembrim pie kultūras nama – rudens 
ziedu izstāde.
Līdz 30. oktobrim kultūras namā – Kārļa Dazarta 
gleznu izstāde.
gatavojoties 2018. gada deju svētkiem, aicinām 
pieteikties dejotājus JDK “Sprigulis”, VpDK 
“Mudurs”, sieviešu vokālajā ansamblī “nOVA”, 
amatierteātrī. Interesēties Ēdoles kultūras namā 
vai pa tālr. 22013247.
guDEnIEKOS
Līdz 30. septembrim gudenieku kultūras 
namā – Skaidrītes Vjaksas fotoizstāde.
KaBILē
Septembrī pagasta bibliotēkā – Kabiles pagasta 
vizuālās mākslas pulciņa dalībnieku zīmējumu 
izstāde.
23. septembrī 15.00 laukumā pie bibliotēkas – 
rudens tirgus. Tirgotājiem dalību pieteikt pa 
tālruni 25618976.
KurmāLē
8. septembrī 20.00 pagasta pasākumu zālē – 
Kuldīgas Ģimeņu teātra izrāde “pērs gints”, 
režisore g. Krauze. Izrāde veltīta dzejas dienām 
Kurmālē. Ieeja brīva.
12.–13. septembrī pagasta izstāžu zālē – Tautas 
saimes grāmata, kurā iedzīvotāji varēs ierakstīt 
vēlējumus Latvijas simtgadei.
LaIDOS
13. septembris 15.00 Sermītes skolas zālē – 
pagasta senioru balle. pieteikties līdz 8. sep-
tembrim Laidu pagasta pārvaldē vai zvanot pa 
tālr. 29604482. Dalības maksa – 3,50 eUR.
14. septembrī 9.30 Sermītes bibliotēkā – Dzejas 
dienas sadarbībā ar Laidu pamatskolas Sermī-
tes IC rotaļu grupu audzēkņiem un pedagogiem.
Līdz 15. septembrim Laidu pagasta “Bitītē” – 
Kārļa Dazarta gleznu izstāde.
Sermītes bibliotēkā – 1.–16. septembrim 
meistarklases “Zīmējumi ar kafiju” dalībnieku 
darbu izstāde; 5.–9. septembrim ziedu izstāde; 
19. septembris – 31. oktobris – Kārļa Dazarta 
gleznu izstāde.
PaDurē
9. septembrī no 12.00 pie padures muižas 
klēts – Jautrā mašīntalka padurē.
22. septembrī 18.00 – pagasta bibliotēkā pepija 
iepazīstinās klausītājus ar interesantiem un ne-
dzirdētiem dzejoļiem, spēlēsim spēles un jautri 
pavadīsim laiku. Ieeja – bez maksas.
Ar septembri atsākas pulciņu nodarbības. 
Informācija pa tālr. 28887059.
rEnDā
14. septembrī 16.00 bibliotēkā – rakstniece 
Dace Judina un Arturs nīmanis ar literāri muzi-
kālu programmu “poētiskā kafejnīca”.
23. septembrī 20.00 kultūras namā – rudens ra-
žas balle “Ražas svētki lauku sētā”. Balle notiks 
pie klātiem galdiem, bet dejas spēlēs normunds 
no Jelgavas. pasākumā ar jautrām izdarībām 
ieradīsies kolhoznieki no blakus ciemiem un 
māsas Zvirgzdiņas. Būs dejas un atrakcijas, 
laimes aka, dziesmas un smiekli. Dalības maksa 

10 eUR. pieteikties līdz 18. septembrim. Sīkāka 
informācija pa tālr. 26181470.
28. septembrī tiek organizēts brauciens uz 
Ventspils Jūras vārtiem, Latvijas nacionālā 
teātra izrādi “Bišumāte un vilkacis”. Biļetes 
cena 6 eUR. pieteikties un samaksāt līdz 
23. septembrim.
Līdz 31. oktobrim bibliotēkā – mākslinieces 
Ivetas Fogeles grafikas darbu izstāde.
rumBā
9. septembrī 19.00 Ventas ciema “Bukaišos” – 
Kuldīgas BJC ģimenes teātris ar dzejas uzvedu-
miem: pēteris pētersons “Acis. Zvaigzne. Acis.” 
un Ārija elksne “Zilie spārni”.
27. septembrī 11.00 bibliotēkā Mežvaldē un 
17.30 Ventas ciemā “Bukaišos” – radošā 
darbnīca.
Septembrī pagasta bibliotēkā – fotokluba “Divas 
upes” fotoizstāde “Krustu šķērsu Turlavā”.
SnēPELē
8. septembrī 15.00 Snēpeles pilī – mākslinieka 
Indriķa Zeberiņa 135. dzimšanas dienai veltīta 
pēcpusdiena – piemiņas istabas atklāšana.
Līdz 31. oktobrim bibliotēkā – snēpelnieces Aijas 
Irbes darināto rotu un aksesuāru izstāde; literārā 
izstāde: Lijai Brīdakai – 85.
Visu septembri aicinām pieteikties ikgadējam 
dziesmu konkursam Snēpelē “Dziedam savam 
pagastam”. Šī gada tēma – “Ar tiem jokiem joki 
mazi...” Sīkāka informācija kultūras namā vai pa 
tālr. 27843792.
TurLaVā
15. un 18. septembrī kultūras namā iedzīvotāji 
varēs ierakstīt vēlējumu Latvijas saimes grāmatā.
15. septembrī 11.00 pie Ciemgaļu mežābe-
les – Dzejas dienas sadarbībā ar Turlavas 
pamatskolu.
17. septembrī 10.00 Turlavā Lipaiķu ev. lut. 
baznīcā – ģimeņu dievkalpojums. pēc dievkal-
pojuma ģimeniskas aktivitātes.
19.–22. septembrī Turlavas bibliotēkā inven-
tarizācija.
29. septembrī 12.00 Dižgaiļu parka estrādē – 
“Miķeļdiena”, tirgotāji aicināti pieteikties pa tālr. 
26263960.
30. septembrī 17.00 kultūras namā – jauniešu 
sadraudzības vakars, aicinām ciemos Turlavas, 
Rumbas, Vilgāles, Īvandes un gudenieku pa-
gasta jauniešus. pieteikties pa tālr. 26263960 
vai 28614939.
11. septembris–29. oktobris bibliotēkā – Turlavas 
pamatskolas audzēkņu vizuālās mākslas radošo 
darbu izstāde.
Vārmē
23. septembrī 10.00 estrādē “Liepu birzs” – 
rudens gadatirgus. pirkšana un pārdošana, 
atrakcijas un, protams, lielā loterija. Muzikāli 
tirgu papildinās grupa “pažarnieku dixi”. Aicinām 
amatniekus un visus tirgot gribētājus dalībai 
pieteikties līdz 20. septembrim (tālr. 27884937, 
kristine.medne@kuldiga.lv).
Visu septembri bibliotēkā – vārmenieces Lindas 
Belkevicas zīmējumu izstāde.

Savu ikdienas dzīvi dzīvojot, mēs 
bieži vien pat neapjaušam, kādas 
vērtības un bagātības mums ir vis-
apkārt! Tas ir gan materiālais, gan 
nemateriālais kultūras mantojums, 
kas sakņojas tālā senatnē un līdz 
pat mūsdienām izpaužas mūsu dar-
bā, sadzīvē un svētkos. Tā ir mūsu 
valoda, gadskārtu ieražas un tradī-
cijas, ko svinam tāpat, kā to darīja 
mūsu senči, mūsu tautas tērps, kura 
valkāšanas un darināšanas tradīcijas 
pārņemam no paaudzes paaudzē vai 
mācāmies no mūsu meistariem. 

Mūsu novada nemateriālais kul-
tūras mantojums ir daudzkrāsains – 
Gudenieku un Basu puse pieder suitu 
etniskās kultūras telpai, Turlavas 
pagasta kultūras savdabību nosaka 
seno kuršu ķoniņu vēsture un tra-
dīcijas, bet Kuldīgā un tās apkārtnē 
nemateriālā kultūras mantojuma 
veidošanos ietekmējusi pilsētas klāt-
būtne un esošās dabas bagātības. 
Nemateriālā kultūras mantojuma 
izpausmes tiek saglabātas un koptas, 
pateicoties stingrajām tradīcijām un 
cilvēkiem – dzīvajiem prasmju un ie-
maņu pārmantotājiem un zinātājiem. 

Lai saglabātu un popularizētu šīs 
vērtības un padarītu tās pieejamākas 
apmeklētājiem, kā arī izmantotu tās 
iespējas, ko šāda veida piedāvājums 
var sniegt, pašvaldības Kultūras 
nodaļa ir iesaistījusies vairākos 
starptautiskos projektos. Vienā no 
tiem sadarbojas mazās kultūras, 
kuru unikalitāti atzinis UNESCO: 
lībieši un suiti Latvijā, kā arī seti 
un Kihnu salas iedzīvotāji Igauni-
jā, lai piedāvātu iespēju tūristiem 
iepazīties ar mazo etnisko kultūru 
īpašo mantojumu. Tiks veidoti kul-
tūrvēsturiski objekti un maršruti, 
kas varētu būt labs aizsākums lauku 
tūrisma attīstībai. Tas palīdzēs suitu 
teritorijām labāk iekļauties lauku 
tūrisma apritē. 

Otrs projekts ir saistīts ar kuršu 
ķoniņu kultūrvēsturiskā mantojuma 
saglabāšanu. Pieteikums sagatavots 
kopā ar Paņevēžas muzeju Lietuvā, 
un arī šī projekta mērķis ir aktivizēt 
tieši lauku teritoriju un vēsturiskajā 
Ķoniņciemā izveidot kultūrvēstu-
risku objektu. Kuršu ķoniņi agrāk 
apdzīvoja 4 ciemus tagadējā Turla-
vas pagastā. Savā pastāvēšanas laikā 
viņi uzkrāja milzīgu brīvības, neat-
karības un pašnoteikšanās pieredzi. 

Tā kā mūsdienu tūristi labprāt 
dodas prom no lielpilsētu kņadas 
un arvien vairāk dod priekšroku 
tādām aktivitātēm, kuru pamatā ir 
autentiskums, kultūras mantojums un 
unikalitāte, būtu nepareizi šo iespēju, 
ko sniedz unikālās kultūrvēsturiskās 
vietas, neizmantot. Apmeklētājiem 
tas ļautu iepazīt mūsu unikālo man-
tojumu un vēsturi, kontaktēties ar 
vietējiem iedzīvotājiem, iegādāties 
autentiskus amatnieku un mājražo-
tāju darinājumus, bet vietējiem tā 
būtu iespēja attīstīt mājamatniecību 
un radīt papildus ienākumus ģimenei.

DaCE rEInKOPa,
Kuldīgas novada pašvaldības Kultūras 
nodaļas vadītāja

Iespēja izmantot 
unikālo


