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Inga BērzIņa, Kuldīgas novada 
Domes priekšsēdētāja

Lietderīgu un vienlaikus aizraujošu brīvā laika pavadīšanas iespēju 
tradicionāli piedāvā vasaras nometnes, ko jau septiņus gadus ar līdzfi-
nansējumu atbalsta Kuldīgas novada pašvaldība. Nometnes rīko gan iz-
glītības iestādes, gan biedrības, organizācijas un individuālas personas.

Šovasar pašvaldība līdzfinansē-
jumu piešķīrusi 43 dažādām nomet-
nēm. Sangrita Upeniece rīko divas 
nometnes un atzīst, ka pašvaldības 
atbalsts ir nozīmīgs. Ja vecākiem 
būtu jāmaksā visi izdevumi, kas 
saistīti ar nometnes norisi, daudzi to 
nespētu. “Vecāki faktiski maksā tikai 
par to, kas nokļūst bērnu vēderiņos, 
viss pārējais, ieskaitot ekskursijas, 
ir par Domes finansējumu,” saka 
S. Upeniece. Viņa uzskata, ka bērni, 
apmeklējot nometnes, uzzina daudz 
jauna un vērtīga. S. Upenieces vadī-
tās diennakts nometnes “Dinamika” 
dalībniekus – 13 līdz 19 gadus vecus 
jauniešus – satiekam Domē, kad viņi 
tiekas ar priekšsēdētāju Ingu Bērzi-
ņu. Jaunieši uzdod I. Bērziņai jautā-
jumus par to, kāds ir priekšsēdētājas 
darbs un kādām rakstura īpašībām 

jābūt šādai amatpersonai, vēlas zināt 
Domes vadītājas viedokli, kā novada 
attīstību varētu ietekmēt tas, ka beig-
sies pieejamie ES fondu līdzekļi u.c.

Pēc tikšanās jaunieši devās uz 
Dzimtsarakstu nodaļu, kur nodaļas 
vadītājas vietniece Ina Hercenberga 
pastāstīja, ka nodaļā reģistrē cilvēka 
dzīvē būtiskus notikumus – dzimša-
nu, laulības un aiziešanu aizsaulē. 
Jauniešiem bija interesanti ielūkoties 
nodaļas arhīvā, kur glabājas pēdējo 
simts gadu reģistri un atrodami 
ieraksti arī par viņu piedzimšanu. 
Nometnes dalībnieki uzzināja, kā-
dos gadījumos cilvēks var nomainīt 
vārdu un uzvārdu.

Jūlija sākumā Īvandes muižā 
notika diennakts nometnes “Vasaras 
raibumiņi – 4”. Nometnes priekus 
nedēļas garumā baudīja bērni no 

Kabiles, Kurmāles, Rendas, Īvan-
des un Kuldīgas. Bērni viesojās 
SIA “Kuldīgas komunālie pakalpo-
jumi” tehniskajā bāzē, lai uzzinātu, 
kā un kāpēc šķirot atkritumus, kur 
atkritumi nonāk un kas ar tiem tālāk 
notiek. Uzņēmuma Tehniskās bāzes 
un atkritumu apsaimniekošanas 
daļas vadītājs Kaspars Poriķis kopā 
ar bāzes darbiniekiem skaidroja, 
kādas ir tipiskākās atkritumu šķi-
rošanas kļūdas, kādus atkritumus 
drīkst un kādus nedrīkst mest šķiroto 
atkritumu konteineros. Bērni ar 
interesi aplūkoja ķīpās sapresētās 
PET pudeles, kartonu, papīru un 
citas pārstrādājamās lietas. Viņiem 
bija iespēja redzēt, kā strādā atkri-
tumu prese. Uzņēmuma darbinieki 
skolēniem parādīja, kādas kaudzes 
ar it kā sašķirotiem atkritumiem 
diemžēl nepieciešams pāršķirot – 
ik dienu trīs darbinieki tos pāršķiro 
pareizi. Bērnu viesošanās laikā tika 
iedarbināta arī atkritumu savākšanas 
mašīna, drosmīgākie varēja paši 

Labi pavadīts laiks vasaras nometnēs

Diennakts nometnes “Vasaras raibumiņi – 4” dalībnieki viesojās SIa “Kuldīgas komunālie pakalpojumi”, kur 
darbinieki stāstīja par atkritumu šķirošanas nozīmi, kā arī ļāva iemēģināt roku atkritumu savākšanas mašīnas darbināšanā.

mazo bērnu skoliņā rīkotajā nometnē “radošais krāsu teātris” Valters (attēlā) un citi bērni gatavoja 
papagaiļus, kurus izmantos ēnu teātrī.

Kuldīgas kultūras centra kora jaunieši nometnē pa-
vada daudz laika mēģinājumos, lai sagatavotos koru 
Eiropiādei.

nometnes “Dinamika” jaunieši viesojās Kuldīgas novada 
Domē, lai uzzinātu Dzimtsarakstu nodaļas darba specifiku. 
Par to pastāstīja nodaļas vadītājas vietniece Ina Hercenberga.

izmēģināt, kā to darbina.
Mazo bērnu skoliņā jeb Uni-

versitātē bērniem darbojās 16 bēr-
ni vecumā no 6 līdz 10 gadiem. 
Nometnē “Radošais krāsu teātris” 
visas nodarbes saistītas ar teātri un 
dažādiem tā veidiem. Bērni nomet-
nē veidojuši lelles, ģipša maskas, 
rekvizītus – ēdienus, trenējušies ēnu 
teātrī un izmēģinājuši teātra grimu, 
pat ļoti ticami uz sava ķermeņa 
izveidojot neīstas brūces. Lāsma 
Vītoliņa stāsta, ka nometni rīko jau 
piekto gadu un daži dalībnieki jau 
te piedalās atkārtoti.

Savukārt Pelču tautas namā sa-
stopam jauniešus, kuri iesilda balsis 
pirms mēģinājuma. Šī ir diennakts 
nometne Kuldīgas kultūras centra 
jauniešu korim. Viena no tā vadī-
tājām Jana Paipa stāsta, ka kora 
nometni pašvaldība atbalstījusi otro 
reizi – pirmoreiz, kad koris gata-
vojās skolēnu dziesmu svētkiem, 
bet šogad jaunieši gatavojas koru 
Eiropiādei, kas no 16. līdz 19. jūli-
jam notiks Rīgā. Pārsvarā visa diena 
paiet dziedot. Dziedātāji strādā gan 
kopā, gan pa grupām un individuāli. 
Repertuārs ir pilnīgi jauns un grūts, 
tas vēl jāapgūst, tāpēc priekšā daudz 
darba. Vakaros pārrunājot, kuras ir 
vājās vietas, pie kā vēl jāpiestrādā – 
balssvedības, vokālās tīrības, toņa, 
stāsta kora otra vadītāja Agnese 
Čīče. Atslodzei jaunieši spēlē spēles 
un veido saliedētu komandu, jo, kā 
norāda A. Čīče, koris ir komanda, 
kur katrs tās dalībnieks ir svarīgs 
un kā puzles gabaliņš veido kopīgo 
attēlu. 

KrISTĪnE DuĻBInSKa, 
mārketinga un sabiedrisko attiecību 

nodaļas vadītāja
SIgnETaS LaPIņaS foto

Vislabākā nedēļas nogale šovasar 
ir klāt – jau ceturtdien ar teiksmaino 
franču kompānijas “Remue ménage” 
uzvedumu tiks atklāts Kuldīgas pilsē-
tas festivāls.

Radošā komanda Intas Burnevicas 
vadībā kopā ar sadarbības partneriem 
ir daudz strādājusi, lai svētki būtu 
neaizmirstami. Pasākumu programma 
ir tik daudzveidīga, ka katrs varēs 
atrast ko savai gaumei piemērotu. Ir 
padomāts par bērniem, senioriem, 
ģimenēm, mākslas un sporta cienī-
tājiem. Īpaša uzmanība tiks pievērsta 
drošības jautājumiem, pašvaldības 
un valsts policija strādās pastiprinātā 
režīmā, piesaistot papildspēkus.

Svētku laikā pilsētā valda īpaša 
gaisotne, dzirkstošs prieks mijas ar 
romantiskām pastaigām, baznīcu 
zvanu skaņas savijas ar vijoles un roka 
melodijām, pat noskumušie atplaukst 
smaidā, iejukdami kopējā līksmībā. 
Kuldīga šarmē. Kuldīdznieki prot 
strādāt un svinēt svētkus. Īpašo svētku 
burvību un pilsētas auru radām visi 
kopā. Un tie ir mūsu, kuldīdznieku, 
svētki, tā ir mūsu kopējā dāvana, kas 
radīta pašiem sev. Paldies katram, kurš 
piedalās, atbalsta, dzied un dejo, bet, 
ja kāds nav paspējis iesaistīties, tad 
vēl ir iespēja pieteikties Alekšupītes 
karnevālam, svētku lielajam gājienam 
vai iegādāties “zelta ikru” ar iespēju 
loterijā laimēt ceļojumu uz Tatriem.

Kuldīgas jaunieši jau pērn sāka 
iekārtot savu māju. Kuldīgas Sv. 
Katrīnas ev. lut. draudzes Diakonijas 
centrs laipni atvēlēja savu nekustamo 
īpašumu Jelgavas ielā Kuldīgas no-
vada Jauniešu mājas ierīkošanai. Ir 
paveikts fantastisks darbs. Šajā ceturt-
dienā Jauniešu māja tiks atklāta. Tās 
iekārtošanai ir piesaistīts pašvaldības 
un projektu finansējums, bet svarīgā-
kais – to veido un tajā strādā jaunieši. 
Mums, pieaugušajiem, ir nozīmīgi 
saprast, ko vēlas jaunieši, tāpēc kopā 
ar pagastu pārvalžu vadītajiem piedalī-
jāmies diskusijā Jauniešu mājā. Bijām 
patīkami pārsteigti par paveikto, par 
motivētajiem jauniešiem, par entuzi-
asmu un neizsīkstošu vēlmi darboties.

Vasaras nometnes ietvaros pie ma-
nis viesojās “Mona” ar skolotāju San-
gritu Upenieci. Prieks par jauniešiem, 
kuri nometnē apgūst mūziku, būvē 
makaronu tiltus, uzvar konkursos, rada 
dziesmas un ieraksta tās profesionālās 
ierakstu studijās. Var jau teikt, ka 
nekas šeit nenotiek, un turpināt naivi 
cerēt, ka kaut kur ir tā sapņu zeme. 
Sapņu zeme jārada pašam, sākot ar 
sevi, kā to dara “Monas” un daudzi citi 
jaunieši. Iespējas ir, jāsāk izmantot. 
Varbūt ar brīvprātīgo darbu Kuldīgas 
Pilsētas svētku laikā?

Lai izdodas!

Veidot savu 
sapņu zemi
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Domes 2017. gada 22. jūnija sēde
Domes priekšsēdētāja un vietnieka vēlēšanas
Novada vēlēšanu komisijas priekšsēdētājas Ineses Ozolas vadībā tika 

izveidota balsu skaitīšanas komisija un izvirzīti kandidāti novada Domes 
priekšsēdētāja amatam. 

Atklātā balsojumā ar vēlēšanu biļeteniem par Kuldīgas novada Domes 
priekšsēdētāju  ievēlēja Ingu Bērziņu. 

Novada Domes priekšsēdētāja Inga Bērziņa ierosināja noteikt vienu 
Domes priekšsēdētājas vietnieku un izvirzīt kandidātus amatam. 

Atklātā balsojumā ar vēlēšanu biļeteniem par Kuldīgas novada Domes 
priekšsēdētājas vietnieku ievēlēja Viktoru Gotfridsonu. 

Izveido pastāvīgās komitejas un ievēl locekļus
Izveidoja Finanšu komiteju 12 cilvēku sastāvā un ievēlēja: Ingu Bērziņu, 

Viktoru Gotfridsonu, Brigitu Freiju, Baibu Mikālu, Mārtiņu Mednieku, Agri  

Kimboru, Arti Gustovski, Rutu Karloviču, Aleksandru Langi, Aināru Bierandu, 
Kristīnu Rūtenbergu, Ēriku Pucenu.

Izveidoja Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komiteju 8 cilvēku 
sastāvā un ievēlēja: Baibu Mikālu, Brigitu Freiju, Inesi Astaševsku, Agri Kim-
boru, Mārtiņu Mednieku, Rutu Karloviču, Aināru Bierandu, Sigitu Vaivadi.

Izveidoja Attīstības komiteju 8 cilvēku sastāvā un ievēlēja: Viktoru Got-
fridsonu, Raimondu Lapuķi, Arti Gustovski, Ivaru Eglīti, Inesi Astaševsku, 
Aleksandru Langi, Mārci Brantevicu, Sigitu Vaivadi.

Lemj par pastāvīgajām komisijām
Nolēma izveidot šādas komisijas: Publisko iepirkumu komisiju, 

Licencēšanas komisiju, Pašvaldības īpašuma atsavināšanas un dzī-
vojamo māju privatizācijas komisiju, Izsoļu komisiju, Kuldīgas novada 
un Skrundas novada Civilās aizsardzības komisiju, Izglītības komisiju, 

Kultūras un starptautiskās sadarbības komisiju, Tūrisma komisiju, Sporta 
un veselības veicināšanas komisiju, Pedagoģiski medicīnisko komisiju, 
Dzīvokļu komisiju, Būvniecības komisiju, Transporta komisiju, Vecpil-
sētas vides komisiju, Uzņēmējdarbības atbalsta komisiju, Apstādījumu 
uzraudzīšanas komisiju, Pagastu attīstības komisiju, Administratīvo 
komisiju, Administratīvās komisijas Bērnu lietu apakškomisiju, Reliģisko 
lietu konsultatīvo padomi, Kuldīgas novada vēlēšanu komisiju, Sabied-
riskās kārtības komisiju, Jauniešu padomi, Senioru padomi, Kuldīgas 
novada medību koordinācijas komisiju, Darījumu ar lauksaimniecības 
zemi izvērtēšanas komisiju.

Noteica komisiju skaitlisko sastāvu. Nolēma izveidoto komisiju noli-
kumus apstiprināt 2017.gada jūlija Domes sēdē. Noteica, ka 23 komisiju 
locekļu kandidatūras iesniedzamas Kuldīgas novada pašvaldībā līdz 
2017 gada 17. jūlijam. 

KuLDĪgaS nOVaDa PašVaLDĪBa
saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likumu

PĀRDOD mutiskā izsolē ar augšupejošu soli

 nekustamo īpašumu – dzīvokli “Vālodzītes”-12, Snēpelē, Kuldīgas novadā, 
kadastra Nr. 62909000053.

Īpašuma sastāvs: trīsistabu dzī-
voklis ar kopējo platību 66,9 m2 un 
kopīpašuma 679/9611 domājamās 
daļas no daudzdzīvokļu dzīvoja-
mās mājas ar kadastra apzīmēju-
mu 62900060280001 un zemes 
vienības ar kadastra apzīmējumu 
62900060280 ar platību 3036 m2. 

Nosacītā cena – 1800 EUR, dro-
šības nauda – 180 EUR, reģistrācijas 
maksa – 15 EUR, izsoles solis – 
100 EUR. Izsole notiks Kuldīgas 
novada pašvaldības mazajā zālē Baznīcas ielā 1, Kuldīgā, 2017. gada 14. augustā 
plkst. 13.00. Dalībnieku reģistrācija no sludinājuma publicēšanas dienas līdz 2017. gada 
11. augustam plkst. 11.00.

nekustamo īpašumu – dzīvokli 
Skrundas ielā 15-6, Kuldīgā, ka-
dastra Nr. 62019003306.

Īpašuma sastāvs: vienistabas 
dzīvoklis ar kopējo platību 38,1 m2 
un kopīpašuma 381/1835 domāja-
mās daļas no daudzdzīvokļu dzī-
vojamās mājas ar kadastra apzī-
mējumu 62010240118001, palīg- 
ēkām ar kadastra apzīmējumiem 
62010240118002, 62010240118003 
un zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 62010240118 ar platību 1093 m2.

Nosacītā cena – 2200 EUR, drošības nauda – 220 EUR, reģistrācijas maksa – 
15 EUR, izsoles solis – 100 EUR. Izsole notiks Kuldīgas novada pašvaldības mazajā 
zālē Baznīcas ielā 1, Kuldīgā, 2017. gada 14. augustā plkst. 13.30. Dalībnieku reģis-
trācija no sludinājuma publicēšanas dienas līdz 2017. gada 11. augustam plkst. 11.00.

Izsoles noteikumus un informāciju par īpašumu var saņemt Kuldīgas novada paš-
valdības informācijas centrā Baznīcas ielā 1, Kuldīgā. Informācija pa tālruni 63350007, 
63323738, 26459091, e-pasts: viktors.gotfridsons@kuldiga.lv.

Aicina pieteikties komisijās
Kuldīgas novada pašvaldība ai-

cina iesniegt pieteikumus Kuldīgas 
novada Domes komisijas locekļu 
kandidatūrām šādām komisijām:

Publisko iepirkumu komisija;
Licencēšanas komisija;
Pašvaldības īpašuma atsavināša-

nas un dzīvojamo māju privatizāci-
jas komisija;

Izsoļu komisija;
Izglītības komisija;
Kultūras un starptautiskās sadar-

bības komisija;
Tūrisma komisija;

Sporta un veselības veicināšanas 
komisija;

Dzīvokļu komisija;
Būvniecības komisija;
Transporta komisija;
Vecpilsētas vides komisija;
Uzņēmējdarbības atbalsta ko-

misija;
Apstādījumu uzraudzīšanas ko-

misija;
Administratīvā komisija;
Administratīvās komisijas Bērnu 

lietu apakškomisija;
Reliģisko lietu konsultatīvā pa-

dome;
Kuldīgas novada vēlēšanu ko-

misija;
Sabiedriskās kārtības komisija;
Jauniešu padome;
Senioru padome;
Kuldīgas novada medību koordi-

nācijas komisija;
Darījumu ar lauksaimniecības 

zemi izvērtēšanas komisija.
Pieteikumi jāiesniedz Kuldīgas 

novada pašvaldībā (Baznīcas ielā 1, 
Kuldīgā) līdz 2017. gada 17. jūlija 
plkst. 18.00. 

Lauku atbalsta dienests (LAD) 
izsludina projektu iesniegumu 
pieņemšanu “Lauku saimniecību 
un uzņēmējdarbības attīstības” 
apakšpasākuma “Atbalsts iegul-
dījumiem ar lauksaimniecību 
nesaistītu darbību radīšanā un 
attīstīšanā” otrās kārtas trim 
aktivitātēm:

• ar lauksaimniecību nesaistītu 
darbību attīstība, 

• ar lauksaimniecību nesaistītu 
saimniecisko darbību dažādošana,

• tūrisma aktivitāšu veicināšana.
Projektu iesniegumu pieņemšana 

aktivitātēs notiks no 2017. gada 
1. augusta līdz 31. augustam. Pa-
sākuma mērķis ir veicināt ar lauk-
saimniecību nesaistītu saimniecisko 

Būs pieejams atbalsts ar lauksaimniecību 
nesaistītām saimnieciskajām aktivitātēm

darbību un nodarbinātību lauku teri-
torijās, dodot iespēju īstenot dažādas 
ar lauksaimniecību nesaistītas, kā 
arī tūrisma aktivitātes, palielinot 
ienākumu līmeni lauku reģionos. 

Pieejamais publiskais finansē-
jums aktivitātēm “Ar lauksaimnie-
cību nesaistītu darbību attīstība” 
un “Ar lauksaimniecību nesaistītu 
saimniecisko darbību dažādošana” 
ir desmit miljoni eiro; aktivitātei 
“Tūrisma aktivitāšu veicināšana” tie 

arī ir desmit miljoni eiro. Pieejamais 
finansējums visās aktivitātēs ir sa-
dalīts pēc reģionalizācijas principa. 

Plašāka informācija par atbal-
sta pasākumiem ir lasāma LAD 
mājaslapā www.lad.gov.lv izvēlnē 
“Atbalsta pasākumi”. 

Pasākumi tiek īstenoti Eiropas 
Savienības Eiropas Lauksaimniecī-
bas fonda lauku attīstībai  un Lauku 
attīstības programmas  ietvaros.

LaD Sabiedrisko attiecību daļa

zemes noma
Atļāva slēgt apakšnomas līgumu starp SIA ”R GRU-

PA” un SIA ”R.B.N Grupa” par zemesgabala daļas 
Dārzniecības ielā 7A, Kuldīgā, nomu. 

Iznomāja fiziskajai personai bez apbūves tiesībām 
zemesgabalu Vīgriežu alejā 5, Kuldīgā, 716 m2 platībā 
līdz brīdim, kad Ministru kabinets izdos rīkojumu par 
iznomātā zemesgabala ierakstīšanu zemesgrāmatā 
uz valsts vārda.

Iznomāja fiziskām personām lauksaimniecības 
vajadzībām nekustamā īpašuma “Sīļi”, Kabiles pagasts, 
zemes vienību 2,20 ha un nekustamā īpašuma “Pie 
upes”, Rumbas pagasts, zemes vienības daļu 0,12 ha 
uz 3 gadiem.

Izbeidza zemes nomas līgumu par nekustamā īpa-
šuma “Mežmalas”, Rendas pagastā, zemes vienības 
ar kadastra apzīmējumu 62800080054 nomu. Atdalīja 
no nekustamā īpašuma zemes vienību ar kadastra ap-
zīmējumu 62800080054 (piešķīra nosaukumu “Lapsu 
mežs”) un kadastra apzīmējumu 62800080113 (piešķīra 
nosaukumu “Kukulīši”).

Izdarīja grozījumus 2016. gada 9. maijā noslēgtajā 
zemes nomas līgumā par nekustamo īpašumu “Palīči”, 
Vārmes pagastā.

Nodeva Latvijas Republikas Zemessardzes 4. bri-
gādei apsaimniekošanā bez atlīdzības zemesgabala 
Ventspils ielā 98, Kuldīgā, daļu ~ 2500 m2 platībā.

nekustamais īpašums  
Atzina, ka nekustamie īpašumi “Lapsiņas”, Kabiles 

pagastā, “Orhidejas”, Padures pagastā un “Veldze 49”, 
Ābeļu iela 7, Rumbas pagastā, nav nepieciešami 
pašvaldības funkciju nodrošināšanai un gatavos tos 
atsavināšanai. 

Nodeva Kuldīgas novada pašvaldības nekustamo 
īpašumu Sargu ielā 2, Kuldīgā, kas sastāv no zemes 
vienības 4270 m2 un nedzīvojamas mājas – angāra, 
valstij Aizsardzības ministrijas valdījumā Latvijas Re-
publikas Zemessardzes 4. brigādes 45. nodrošinājuma 
bataljona vajadzībām.

Ar 2017. gada 1.oktobri uz nenoteiktu laiku 
dzīvojamās mājas Gaismas iela 5, Kuldīgā, pašval-
dībai piederošiem dzīvokļiem noteica īres maksu 
0,53 EUR/m2 bez PVN.

Slēdza pirkuma līgumus ar vienīgajiem pretenden-
tiem, pārdodot nekustamo īpašumu “Lācītis”, Ēdolē, 
un dzīvokļa īpašumu “Stumbri”-2, Kurmāles pagastā.

Slēdza pirkuma līgumu ar fizisku personu par nekus-
tamā īpašuma “Mežgaiķi”, Vārmes pagastā, pārdošanu 
par nosacīto cenu.

Atteicās no pirmpirkuma tiesībām uz būvju īpašumu 
“Sprogas”, Vārmes pagastā.

Nodeva atsavināšanai pašvaldības nekustamo 
īpašumu – zemes starpgabalu Ēdoles ielā 5A, Kuldīgā, 
atkārtoti piedāvājot to pirkt starpgabalam piegulošo 
zemesgabalu īpašniekiem. 

Atsavināja pašvaldības nekustamo īpašumu – 
apbūvētu zemesgabalu Vienības ielā 64, Kuldīgā, 
piedāvājot to pirkt uz zemes vienības esošo būvju 
īpašniekiem. 

Atsavināja pašvaldības nekustamos īpašumus – dzī-
vokli Dzintaru ielā 10-6, Kuldīgā, dzīvokli Gaismas ielā 
9-12, Kuldīgā, un “Vālodzītes”-12, Snēpeles pagastā. 

Nolēma atsavināt mutiskā izsolē ar augšupejošu 
soli Kuldīgas novada pašvaldības dzīvokļa īpašumu 
Skrundas ielā 15-6, Kuldīgā, ar kopējo platību 38,1 m2 
un kopīpašuma 381/1835 domājamās daļas. Noteica 
izsoles sākumcenu 2 200 EUR. 

Nolēma atsavināt Kuldīgas novada pašvaldības 
dzīvokļa īpašumu “Dālderi”-9, Vilgālē, Kurmāles pa-
gastā, ar platību 69.4 m2 un kopīpašuma 658/13501 
domājamās daļas no būves, piedāvājot to pirkt dzīvokļa 
īrniekam. Noteica dzīvokļa īpašuma nosacīto cenu  
2 100 EUR.

Finanšu jautājumi
Piešķīra finansējumu Gata Rožkalna dalībai Latvijas 

nacionālās amatieru minifutbola izlases sastāvā Eiro-
pas minifutbola čempionātā Čehijā no 9. līdz 17. jūnijam 
(150 EUR), Naura Dzintara dalībai Latvijas futbola 
izlases sastāvā Speciālajā olimpiādē Gēteborgā no 
16. līdz 21. jūlijam (150 EUR) un Valda Kalēja dalībai 
Eiropas čempionātā stenda šaušanā Azerbaidžānā no 
21. jūlija līdz 4. augustam (600 EUR).

Ja tiks apstiprināti projekti par lauku ceļu pārbūvi 
Gudenieku, Laidu, Turlavas, Pelču, Snēpeles, Kurmāles 
un Padures pagastos, nodrošinās tiem finansējumu, 
ņemot aizņēmumu Valsts kasē. 

Dažādi
Apstiprināja Kuldīgas novada pašvaldības saistošos 

noteikumus Nr. 2017/9 “Kuldīgas novada pašvaldības 
nolikums”.

Izveidoja Kuldīgas novada pašvaldības iestādi ”Kul-
dīgas novada pagastu apvienība”, nosakot tās juridisko 
adresi un atrašanās vietu Baznīcas ielā 1, Kuldīgā. Par 
Kuldīgas novada pašvaldības iestādes ”Kuldīgas no-
vada pagastu apvienība” vadītāju iecēla Agnesi Buku.

Noteica, ka pašvaldības kapitāldaļu turētāja pār-
stāvis sabiedrībās ar ierobežotu atbildību ”Kuldīgas 
siltumtīkli” un ”Kuldīgas slimnīca” ir Kuldīgas novada 
Domes priekšsēdētājas vietnieks Viktors Gotfridsons, 

bet SIA ”Kuldīgas ūdens” – Domes priekšsēdētāja 
Inga Bērziņa.

Nolēma izveidot V. Plūdoņa Kuldīgas vidusskolu 
no 2018. gada 1. septembra, apvienojot Kuldīgas Al-
ternatīvo sākumskolu (t. sk. Padures filiāli), V. Plūdoņa 
Kuldīgas ģimnāziju un Kuldīgas pamatskolu, īstenojot 
izglītības programmas no 1. - 12. klasei, kā arī pirms-
skolas izglītības programmu. Organizēs konkursu uz 
V. Plūdoņa Kuldīgas vidusskolas direktora amatu, 
pretendentu izvērtēšanā iesaistot pa vienam pedagogu 
pārstāvim no V. Plūdoņa Kuldīgas ģimnāzijas, Kuldīgas 
Alternatīvās sākumskolas un Kuldīgas pamatskolas.

Izsniedza bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves 
atļauju smilts-grants un smilts atradnei SIA “Jaunie  ceļi” 
Ēdoles pagastā un VAS “Latvijas autoceļu uzturētājs” 
Rendas pagastā.

Piešķīra biedrībai “Mednieku klubs “Kurmāle”” 
rūpnieciskās zvejas tiesības uz trim gadiem un zvejas 
tīklu limitu 350 m. Noteica rūpnieciskās zvejas tiesību 
nomas maksu 2,85 EUR par tīkla katriem 5 m.

Slēdza līgumu ar biedrību “Medību klubs Gol-
dingen A” par medību tiesību nomu zemes vienībās 
“Jaunmurri” un “Gaujas” Rendas pagastā. 

Izbeidza Kuldīgas novada Domes Kuldīgas pilsētas 
zemes komisijas darbību un likvidēja Kuldīgas pilsētas 
zemes komisiju.

Nolēma turpināt transportlīdzekļa FORD TRANSIT 
atsavināšanas procesu, rīkojot rakstisku izsoli ar aug- 
šupejošu soli. Noteica kustamās mantas atsavināšanas 
sākuma cenu 960 EUR un apstiprināja izsoles noteikumus.

Apstiprināja Kuldīgas novada pašvaldības 
2016. gada publisko pārskatu.

Piešķīra Domes priekšsēdētājas vietniekam Vikto-
ram Gotfridsonam atvaļinājumu līdz 17. jūlijam.

Domes 2017. gada 29. jūnija sēde
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29. jūnijā Kuldīgas novada Do-
mes deputāti apstiprināja izmai-
ņas Kuldīgas novada pašvaldības 
nolikumā.

Izmaiņas veiktas, izvērtējot līdz-
šinējo darbu, lai turpmāk strādātu vēl 
pārdomātāk un racionālāk. Izmaiņas 
skars pašvaldības pārvaldes struktūru. 
Reorganizējot Attīstības pārvaldi, pro-
jektu un attīstības nodaļas speciālisti, 
kas darbojās pārvaldes paspārnē un 
koordinēja projektu īstenošanu, turp-
māk iekļausies Kuldīgas Attīstības 
aģentūras sastāvā un strādās Kaspara 
Rasas vadībā. Līdz ar to visi projektu 

speciālisti tiks apvienoti vienā iestādē, 
nodrošinot vienotu komandas darbu 
projektu sagatavošanā un ieviešanā.

Izmaiņas skars arī būvniecības 
nozares pārraudzību. Turpmāk vairs 
nedarbosies Būvniecības komisija, 
kas pildīja pašvaldības būvvaldes 
funkcijas un kuras darbs daļēji 
pārklājās ar Būvniecības nodaļas 
funkcijām. Apvienojot abu institūci-
ju darbu, turpmāk Kuldīgas novada 
pašvaldībai būs struktūrvienība 
Būvvalde. Plānots, ka tuvākajā laikā 
tiks izstrādāts un Domes komitejās 
izskatīts Būvvaldes nolikums, disku-
tēs un lems par tās sastāvu.

Pēc revidentu ieteikuma izveidots 
iekšējā auditora amats. Viņa uzde-
vums būs nodrošināt pašvaldības, 
tās iestāžu un kapitālsabiedrību 
lietderības un tiesiskuma pārbaudi, 
kā arī risku vadību. Šos pienākumus 
uzņemsies Gints Preiss, kuram ir 
pieredze darbā pašvaldībā un Valsts 
ieņēmumu dienestā.

Izmaiņas skars arī novada pagas-
tu pārraudzību. Ar Domes lēmumu 
izveidota vienota iestāde – Kuldīgas 
novada pagastu apvienība. Esošās 
pagastu pārvaldes turpmāk darbo-
sies kā šīs iestādes struktūrvienības, 
saglabājot savu nosaukumu un 

funkcijas. Šādas iestādes izveides 
mērķis ir uzlabot lauku iedzīvotāju 
dzīves kvalitāti un panākt vienādu 
pakalpojumu kvalitāti visos Kul-
dīgas novada pagastos. Vienlaikus 
jāuzsver, ka iedzīvotāji arī turpmāk 
uz vietas pagastos varēs saņemt 
visus tos pakalpojumus, ko šobrīd.

Kuldīgas novada pagastu apvie-
nību vadīs Agnese Buka, kurai ir 
pieredze pašvaldības darbā. Domes 
sēdē A. Buka uzsvēra, ka, apvienojot 
pagastu pārvaldes, izveidosies liela, 
spēcīga un pieredzējusi komanda. 
Arī Kuldīgas novada pagastu apvie-
nības nolikumu izstrādās un izskatīs 

komitejās.
Lai uzlabotu un atvieglotu norē-

ķinus un budžeta plānošanu, pagas-
tos izveidos vienotu grāmatvedību. 
Juridiskas izmaiņas skars arī pagastu 
sociālos darbiniekus. Pagastu so-
ciālie darbinieki tāpat kā līdz šim 
reālo darbu veiks katrs savā pagastā, 
taču darbā būs pašvaldības iestādē 
“Kuldīgas novada Sociālais die-
nests”. Šāds modelis ir jau ieviests 
un sekmīgi darbojas citās līdzīgās 
pašvaldībās.

KrISTĪnE DuĻBInSKa, 
mārketinga un sabiedrisko attiecību 

nodaļas vadītāja

Veiktās izmaiņas pašvaldības nolikumā ļaus 
strādāt racionālāk

Ikdienā SIA “Kuldīgas komunā-
lie pakalpojumi” (KKP) saņem 
jautājumus no iedzīvotājiem par 
to, kāpēc veidojas ūdens patēri-
ņa starpība.

Šī problēma kļuvusi aktuāla 
kopš brīža, kad par piegādāto ūdens 
daudzumu mājas iedzīvotājiem ir 
jānorēķinās pēc kopējā mājas ie-
vadskaitītāja rādījuma. Tas nozīmē, 
ka tam ūdens patēriņam, ko iedzī-
votāji uzrāda pēc savos dzīvokļos 
uzstādīto individuālo ūdens skaitī-
tāju rādījumiem, vēl tiek pieskaitīta 
starpība, kas rodas mājai kopumā.

nelielas ūdens 
starpības būs vienmēr
KKP Īpašumu apsaimniekošanas 

daļas vadītājs Dzintars Rušmanis 
skaidro: “Ūdens patēriņa starpības 
ir un vienmēr būs, jo tie ir daudzi 
mērinstrumenti – skaitītāji, kas 
strādā visai mājai. Arī tad, ja visus 
mērinstrumentus nolasa vienā laikā, 
veidojas ūdens patēriņa starpība. Tas 
saistīts ar to, ka šiem skaitītājiem 
atšķiras precizitātes klase un citi 
tehniskie parametri. Uz skaitītāja ir 
rakstītas divas klases, norādot, kāda 
ir precizitāte, novietojot to vertikāli 
un horizontāli. Skaitītājs var būt ie-
būvēts mazliet slīpi, pirms un arī pēc 
skaitītāja var nebūt atbilstošs cau-
ruļu garums, jo ne visur var precīzi 
iebūvēt, kā tas būtu nepieciešams 
pēc tehniskajiem noteikumiem. 
Ūdens patēriņu skaitītāji nolasa 
precīzi, bet ražotājs ir paredzējis 
šo pieļaujamo kļūdas koeficientu. 
Neviens skaitītājs nav ar precizitāti 
nulle. Ja skaitītāju ir daudz, kā tas 
ir daudzdzīvokļu mājās, tad tomēr 
ūdens patēriņa starpības būs.”

Dz. Rušmanis norāda, ka problē-

Vecpilsētā atjaunots 
pagalms Jelgavas ielā 1a

Kuldīgā atjaunots pagalms Jelgavas ielā 1a, iepretī topošajam Kuldīgas peldba-
seinam, tādējādi iegūstot papildu autostāvvietas vecpilsētā.

Pagalmā izveidotas sešas autostāvvietas un gājēju celiņš, kā arī sakārtotas komunikā-
cijas un lietus ūdens novadīšanas sistēma pagalma teritorijā. Pagalms izveidots dabīgajā 
laukakmens bruģa segumā, kas raksturīgs Kuldīgas vecpilsētai. 

Būvdarbus veica SIA “AB Būvniecība”. Būvdarbi izmaksāja 36 tūkstošus eiro 
(neskaitot PVN). 

Informējam, ka Jelgavas ielas ceļa posms gar peldbaseinu tiks sakārtots, tiklīdz 
noslēgsies būvdarbi. Par ielas sakārtošanu atbildīgs ir būvuzņēmējs.

KrISTĪnE DuĻBInSKa, 
mārketinga un sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja

KārĻa LEIša foto

Kāpēc rodas ūdens patēriņa starpība?

ma ir arī tā, ka visā mājā skaitītāju 
rādījumi netiek nolasīti vienlaicīgi. 
Tiek nolasīts ievadskaitītājs, tad 
iedzīvotāji nolasa savus skaitītājus 
ar vairāku dienu atšķirību, nenolasa 
precīzi, noapaļo ciparus, un tas viss 
rada ūdens patēriņa starpības.

“Arī attālināti nolasāmajiem 
ūdens skaitītājiem veidojas star-
pības. Mēs nevaram šīs starpības 
novērst vispār, bet mēs varam 
samazināt tās līdz optimālajam mi-
nimumam, piemēram, no 1 līdz 4% 
robežās,” pauž vadītājs.

Gadu gaitā ir pierādījies, ka star-
pību rašanās galvenais iemesls ir 
negodprātīgi ūdens patērētāji, kuri 
izmanto dažādas viltības, lai neuz-
rādītu patieso patēriņu. Starpības 
var rasties arī tehnisku iemeslu dēļ, 
taču šādi gadījumi ir salīdzinoši reti 
un tos ir viegli konstatēt.

Atgādinām, ka kārtība, kādā dzī-
vokļa īpašnieks norēķinās par karstā 
un aukstā ūdens patēriņu, ir noteikta 
Ministru kabineta 2008. gada 9. de-
cembra noteikumos Nr.1013 “Kārtī-

ba, kādā dzīvokļa īpašnieks daudz-
dzīvokļu dzīvojamā mājā norēķinās 
par pakalpojumiem, kas saistīti ar 
dzīvokļa īpašuma lietošanu”.

Ūdens patēriņa 
pārrēķināšana
Ja veidojas starpība starp mājas 

kopējā ūdens skaitītāja rādījumu un 
dzīvokļu īpašumos noteikto ūdens 
patēriņu, ieskaitot arī avārijās un 
remontā nopludināto ūdens dau-
dzumu, tiek veikts ūdens patēriņa 
pārrēķins. Dzīvokļa īpašnieks ūdens 
patēriņa starpību sedz atbilstoši 
atsevišķo īpašumu skaitam.

Šāda aprēķinu veikšanas kārtība 
ir piemērojama līdz brīdim, kamēr 
dzīvokļu īpašnieki kopsapulcē 
vienosies par citu saņemto pakalpo-
jumu apmaksas kārtību, t.sk. ūdens 
patēriņa starpību sadali.

Ja karstā un aukstā ūdens patēriņa 
aprēķinā tiek izmantoti skaitītāji un 
dzīvokļa īpašnieks ir nodevis ūdens 
skaitītāju rādījumus apsaimniekotā-

jam, aprēķins tiek veikts atbilstoši 
skaitītāja rādījumiem, ņemot vērā 
arī ūdens zudumus, kas tiek aprēķi-
nāti proporcionāli visiem dzīvokļu 
īpašniekiem.

Ūdens patēriņa starpību sadala 
atbilstoši atsevišķo īpašumu skai-
tam starp dzīvokļu īpašniekiem (ja 
tādi ir dzīvojamā mājā), kuri: nav 
iesnieguši informāciju par ūdens 
skaitītāja rādījumu vismaz trīs 
mēnešus pēc kārtas; kuru atseviš-
ķajos īpašumos nav uzstādīti ūdens 
patēriņa skaitītāji; kuri atkārtoti nav 
ļāvuši pārvaldniekam veikt savā dzī-
vokļa īpašumā esošo ūdens patēriņa 
skaitītāju pārbaudi; kuru dzīvokļa 
īpašumā esošo ūdens patēriņa skai-
tītāju pārbaudē konstatēts, ka ūdens 
patēriņa skaitītāji ir bojāti, tie nav 
noplombēti, to plombējums ir bojāts 
vai tie nav verificēti triju mēnešu lai-
kā pēc verificēšanas termiņa beigām.

Pārvaldnieks jāinformē 
par prombūtni
Dzīvokļa īpašniekam pārvald-

nieka noteiktajā kārtībā un termiņā 
katru mēnesi ir jānolasa ūdens 
skaitītāja rādījumi un jānodod tie 
pārvaldniekam aprēķinu veikšanai. 
Ja prombūtnes dēļ dzīvokli neiz-
manto neviena persona un dzīvokļa 
īpašnieks nevar iesniegt informāciju 
par ūdens skaitītāja rādījumu, dzī-
vokļa īpašniekam par to iepriekš ir 
jāinformē pārvaldnieks. Ja dzīvokļa 
īpašnieks nav iesniedzis informāciju 
par ūdens skaitītāja rādījumu vai 
nav informējis par prombūtni, pār-
valdnieks aprēķina ūdens patēriņu 
atsevišķajam īpašumam, ņemot 
vērā konkrētā atsevišķā īpašuma 
vidējo ūdens patēriņu par pēdējiem 
trim mēnešiem, bet ne ilgāk kā trīs 
mēnešus pēc kārtas.

Ūdens patēriņa starpība 
lielāka par 20%?
MK noteikumi nosaka, ja ūdens 

patēriņa sadales aprēķinā trīs mēne-
šus pēc kārtas veidojas ūdens patēri-
ņa starpība, kas lielāka par 20%, un 
ir saņemts attiecīgs dzīvokļa īpaš-
nieka iesniegums, tad pārvaldnieks 
divu mēnešu laikā noskaidro ūdens 
patēriņa starpības rašanās iemeslus 
un rakstiski informē dzīvokļu īpaš-
niekus par nepieciešamajiem pasā-
kumiem ūdens patēriņa starpības 
samazināšanai, lai kopā ar dzīvokļu 
īpašniekiem izvērtētu iespēju tos 
īstenot.

attālinātā sistēma 
atmaksājas
Kā viens no ūdens starpības 

samazināšanas pasākumiem var būt 
attālināti nolasāmu skaitītāju uzstā-
dīšana visai mājai. KKP jau šobrīd 
piedāvā ieviest attālināto nolasīšanas 
sistēmu. Tas ir maksas pakalpojums, 
bet tādu ieviešot ūdens starpības 
ir novērstas līdz optimālajam mi-
nimumam. Turklāt iedzīvotājiem 
vairs nav jāatceras katru mēnesi 
nodot ūdens skaitītāja rādījumus. 
Taču šādā gadījumā 100% visai 
mājai ir jāuzliek attālināti nolasāmi 
ūdens skaitītāji gan karstajam, gan 
aukstajam ūdenim.

Aicinām iedzīvotājus iniciēt kop-
sapulces un kopā ar apsaimniekotāju 
pieņemt vispiemērotāko risinājumu 
tieši savai mājai.

anITaS zVInguLES, 
SIa “Kuldīgas komunālie 

pakalpojumi” sabiedrisko attiecību 
speciālistes, teksts un foto

SIa “Kuldīgas komunāklie 
pakalpojumi” Īpašumu 

apsaimniekošanas daļas 
vadītājs Dzintars rušmanis 
skaidro, ka ūdens patēriņa 

starpība ir un būs. Tam var būt 
dažādi iemesli.

jelgavas ielā 1, iepretim jaunajam peldbaseinam, atjaunots pagalms un izveidots stāvlaukums.
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29. jūnijā Kuldīgas novada Domes deputāti nolēma no 2018. gada 1. jūlija 
veidot Viļa Plūdoņa Kuldīgas vidusskolu, apvienojot Kuldīgas Alternatīvo 
sākumskolu (t.sk. Padures filiāli), V. Plūdoņa Kuldīgas ģimnāziju un 
Kuldīgas pamatskolu.

Valsts radītā sistēma mudina paš-
valdības apvienot skolas, jo mācību 
iestādes ar lielāku skolēnu skaitu var 
saņemt arī lielākas valsts mērķdo-
tācijas. Sadrumstalotais skolu tīkls 
Kuldīgas pilsētā nespēj nodrošināt 
skolotājiem atbilstošas darba slodzes 
un konkurētspējīgu atalgojumu. Skolu 
apvienošana ļaus nodrošināt pedago-
giem lielākas slodzes, kā arī saņemt 
lielāku valsts finansējumu pedagogu 
atalgojumam, paaugstinot samaksu 
par likmi pedagogiem. Veicot aprēķi-
nus, konstatēts, ka, izveidojot vienotu 
skolu ar vairāk nekā 600 audzēkņiem, 

mērķdotācijas apmērs mēnesī varētu 
būt par 10 tūkstošiem eiro lielāks. 
Šobrīd nosauktajās trīs skolās vidējā 
samaksa par likmi ir 717 EUR, kas 
ir ievērojami mazāk, nekā par līdzīgu 
darbu saņem lielākās pilsētas skolas – 
Kuldīgas Centra vidusskolas – pe-
dagogi. Pēc skolu apvienošanas būs 
iespējams novērtēt skolotāju un skolas 
administrācijas darbu ar lielākām un 
konkurētspējīgākām algām.

Tāpat aprēķināts, ka, apvienojot 
skolas, radīsies administratīvo re-
sursu ietaupījums ap 60 tūkstošiem 
eiro gadā. Ekonomētos līdzekļus būs 

iespējams ieguldīt mācību vides vei-
došanā, mācību ekskursijās, interešu 
izglītībā, pedagogu tālākizglītībā un 
citās vajadzībās.

Sarunas par vienas lielas, spēcīgas 
vidusskolas izveidi Kuldīgas novada 
Domes vadībai notikušas ar V. Plū-
doņa Kuldīgas ģimnāzijas, Kuldīgas 
Alternatīvās sākumskolas un Kuldīgas 
pamatskolas vadību un pedagogiem. 
Ieplānotas arī tikšanās ar audzēkņu 
vecākiem.

Jaunajā vidusskolā plānots īstenot 
izglītības programmas no 1. līdz 
12. klasei, kā arī pirmsskolas izglī-
tības programmu. Šobrīd Kuldīgas 
Alternatīvajā sākumskolā no 1. līdz 
6. klasei mācās 261  skolēni, kā arī 
16 audzēkņi pirmsskolas grupā. Kul-
dīgas pamatskolā no 1. līdz 9. klasei 

mācās 187 skolēni, bet V. Plūdoņa 
Kuldīgas ģimnāzijā no 7. līdz 12. kla-
sei – 158 skolēni. Jaunajā vidusskolā 
mācīsies vairāk nekā 600 skolēnu.

Atbilstoši likumdošanai, uz V. Plū-
doņa Kuldīgas vidusskolas direktora 
amatu tiks rīkots konkurss, preten-
dentu izvērtēšanā iesaistot pa vienam 
pedagogu pārstāvim no V. Plūdoņa 
Kuldīgas ģimnāzijas, Kuldīgas Al-
ternatīvās sākumskolas un Kuldīgas 
pamatskolas.

Šobrīd V. Plūdoņa Kuldīgas ģim-
nāzija un Kuldīgas Alternatīvā sā-
kumskola darbojas vienā ēkā Piltenes 
ielā 25, bet Kuldīgas pamatskola – 
Ventspils ielā 16. Plānots, ka pēc 
vienotās vidusskolas izveides izglī-
tības iestāde turpinās izmantot abas 
pašreizējās skolu ēkas. Jautājumu par 

to, kā organizēt mācību procesu un 
kuri klašu komplekti mācīsies katrā no 
ēkām, lems jaunais skolas direktors.

Jau šobrīd V. Plūdoņa Kuldīgas 
ģimnāzijas virtuvē tiek gatavotas mal-
tītes V. Plūdoņa Kuldīgas ģimnāzijai, 
Kuldīgas Alternatīvajai sākumskolai 
(t.sk. Padures filiālei) un Kuldīgas 
pamatskolai, kas nodrošina efektīvu 
un racionālu pašvaldības finansējuma 
izlietojumu skolēnu brīvpusdienu 
programmā.

Kopumā šobrīd Kuldīgas novada 
pašvaldībā ir 13 vispārizglītojošās 
skolas, no tām 6 darbojas Kuldīgas 
pilsētā.

KrISTĪnE DuĻBInSKa, 
mārketinga un sabiedrisko attiecību 

nodaļas vadītāja

Maija Kuldīgas novada Domes 
sēdē deputāti, uzklausot Liepājas 
ielā strādājošo uzņēmēju viedokli, 
nolēma precizēt 2016. gada 
26. maija Kuldīgas novada 
Domes sēdes lēmumu, kas nosaka 
transporta kustības organizēšanu 
Liepājas ielas posmā, kas noteikts 
par gājēju ielu.

Pie Domes vadības bija vēr-
sušies uzņēmēji, kuru veikaliem 
gājēju ielas posmā nav citu iespēju 
piebraukt, lai piegādātu preces. Ie-
priekš pieņemtais lēmums noteica, 
ka preces gājēju ielā atļauts piegādāt 
no 6.00 līdz 7.30. Taču preču piegā-
dātāji nereti piegādes veic ne tikai 
konkrētajam veikalam Kuldīgā, bet 

gan uzņēmējiem visā Kurzemē, un 
piegādes laiki atšķiras – tā priekš-
sēdētājai Ingai Bērziņai stāstīja uz 
sarunu Domē atnākušie uzņēmēji.

Pēc sarunas tika veikta Liepājas 
ielā strādājošo uzņēmēju aptauja, 
noskaidrojot, ka uzņēmēji atbalsta 
nepieciešamību pagarināt laika pos-
mu, kad iespējams iebraukt gājēju 

ielā, lai piegādātu preces.
Dome nolēma, ka turpmāk trans-

portlīdzekļi, kuru pilna masa ne-
pārsniedz 5 tonnas un kas apkalpo 
tirdzniecības vai citus uzņēmumus 
vai veic ar īpašumu apsaimniekošanu 
saistītus darbus objektos, kas atrodas 
tieši pie Liepājas ielas gājēju posma, 
un kuriem nav citu piebraukšanas 

iespēju, darba dienās (visu diennak-
ti) drīkst braukt pa Liepājas ielu, 
izmantojot īsāko piekļuves maršrutu, 
kā arī apstāties un stāvēt uz tās līdz 
15 minūtēm, ja netiek traucēta gājēju 
un velosipēdu vadītāju pārvietošanās.

KrISTĪnE DuĻBInSKa, 
mārketinga un sabiedrisko attiecību 

nodaļas vadītāja

Kuldīgas novada pašvaldības izsludinātais konkurss 
“Kuldīgas suvenīri” noslēdzies bez uzvarētāja, taču 
piešķirtas divas 2. vietas un 3. vieta.

Konkursā piedalījās 17 ideju autori. Tā kā neviena 
no iesniegtajām suvenīru idejām pilnībā neatbilda 
konkursa prasībām un tematikai, neviens no preten-
dentiem netika virzīts uz godalgoto 1. vietu. Konkursā 
2. vietu ieguva Inta Medniece par suvenīra ideju “Māla 
zaru kanna”, kā arī Sergejs Iļjins par unikālo koka 
pildspalvu futrāli. 3. vieta – SIA “Betolli”, radot ideju 
interesantām aproču pogām. 2. vietas ieguvēji saņems 
godalgu 100 EUR, savukārt 3. vieta – 50 EUR.

Projekta “Hansa” koordinators Matīss Upītis 
pastāstīja, ka plānota tikšanās ar dažu suvenīru ideju 
iesniedzējiem, lai kopīgi izrunātu, kā papildināt ra-
dīto. Pēc tam suvenīri tiks iepirkti un izmantoti kā 
prezentācijas materiāls, tiekoties ar starptautiskiem 
žurnālistiem vai piedaloties izstādēs. Pastāv iespēja 

suvenīru autoriem Kuldīgu raksturojošos suvenīrus 
nodot tirgošanai kooperatīvam “Kuldīgas labumi”.

Žūrijas komisijā bija Kuldīgas aktīvās atpūtas 
centra direktors Artis Gustovskis, viņa vietniece Jana 
Bergmane, “Maras muiža” saimniece Ilga Pranča 
Hartingera, Kuldīgas novada pašvaldības māksliniece 
Inese Sulojeva un M. Upītis.

Konkurss tika izsludināts, lai radītu Kuldīgu repre-
zentējošu suvenīru oriģinālidejas, kas būtu kā dizaina 
paraugs, ko var attīstīt tālāk.

Iesniegtās idejas komisija vērtēja pēc suvenīra 
atbilstības konkursa prasībām un tematikai, su-
venīra mākslinieciskās kvalitātes un izpildījuma, 
oriģinalitātes, atšķirīgas pieejas suvenīru standarta 
risinājumiem un tā, vai suvenīrs izgatavots no vie-
tējiem materiāliem. 

SIgnETaS LaPIņaS, 
sabiedrisko attiecību speciālistes, teksts un foto

24. jūnijā ģimenes lokā zelta kāzu 
jubileju svinēja Ausma un Ilmārs 
Šternbergi. 

Ausmas kundze ir dzimusi un au-
gusi kabilniece, bet Ilmāra kungs nāk 
no Ēdām. Savulaik abi iepazinušies 
un saskatījušies ballē Kabilē. Arī gre-
dzenus mijuši Kabiles ciema padomē. 
No sākuma ģimene arī mitinājusies 
Kabilē, bet pēc tam Ilmāra kungs pats 
saviem spēkiem uzcēlis māju Kuldīgā, 
kur ģimene dzīvo arī šobrīd. Ilmāra 
kungs stāsta, ka māju gada laikā 
uzbūvējis pats, liekot lietā armijas 
gados apgūtās celtniecības prasmes 
un izmantojot no darba brīvās dienas 
pēc dežūrām ugunsdzēsības dienestā, 
kur tobrīd strādājis.

Māja uzcelta skaistā vietā Pārven-
tā, pie tās ir dārziņš, kur aug Ausmas 
kundzes koptās puķes un zemenes. 
Pie mājas ir arī pašiem savs dīķis ar 
karūsām un pat bišu stropi. To visu 
aprūpējot, abiem darba netrūkstot. 
Blakus mājā, kur agrāk dzīvojusi 
radiniece, šobrīd mājo vienīgā dēla 
Alda ģimene. Šternbergu pāris lepojas 
ar trim mazbērniem – jau pieaugušo 

mazmeitu Simonu un mazdēliem 
Artūru un Rihardu, kuri mācās skolā.

Brīvajos brīžos Ausmas kundze 
labprāt lasa grāmatas par dzīvi un 
seniem laikiem – ja nepatiktu lasīt, 
ziemā būtu garlaicīgi. Viņa arī labprāt 
klausās mūziku – vislabāk viņai patī-
kot kuldīdznieku “Rumbas kvarteta” 
un Dzintara Čīčes izpildītās melodijas. 
Savukārt Ilmāra kungam patīk nūjot 
un reizēm izbraukt tuvākus un tālākus 
maršrutus ar velosipēdu.

Jautāti par ilgās kopdzīves noslē-
pumu, gaviļnieki vien nosmej, ka esot 
vienkārši jādzīvo un viss. Abiem patī-
kot pavadīt laiku kopā, brīvdienās viņi 
labprāt kaut kur izbraucot ārpus mājas. 
Ilmāra kungam vairāk pie sirds iet 
tuvāki izbraucieni, bet Ausmas kundze 
kopā ar dēla ģimeni mēdz paceļot arī 
tālāk. Ilgajā ģimenes dzīvē, saprotams, 
nevarot iztikt bez domstarpībām, bet 
ilgi neviens dusmas nemēdzot turēt – 
ātri izlīgstot mieru.

KrISTĪnE DuĻBInSKa
mārketinga un sabiedrisko attiecību 

nodaļas vadītāja 
SIgnETaS LaPIņaS foto

Veidos Viļa Plūdoņa Kuldīgas vidusskolu

Pēc Liepājas ielā strādājošo uzņēmēju rosinājuma 
precizē lēmumu par iebraukšanu gājēju ielā

Pavadīt laiku kopā

zelta kāzu jubilārus ausmu un Ilmāru šternbergus, viesojoties pie novada Domes priekšsēdētājas Ingas Bērziņas, pavadīja 
dēls aldis.

Konkursā dažādi Kuldīgas suvenīru piedāvājumi

Kuldīgas suvenīru izstrādes konkursā piedalījās 17 ideju autori, kuri piedāvāja 
dažādus interesantus un praktiskus suvenīrus.
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Tiekoties pašvaldības vadībai, 
drošības pārstāvjiem un 
pilsētas festivāla “Dzīres 
Kuldīgā” organizatoriem, 
lemts par vairākiem papildus 
pasākumiem Dzīru laikā šogad, 
lai apmeklētāji un dalībnieki 
justos droši.

“Dzīres Kuldīgā” laikā palielinās 
apsardzes un kārtības uzturētāju 
skaitu. Ņemot vērā iepriekšējā gada 
pieredzi, Kuldīgas novada pašval-
dība vērsās Iekšlietu ministrijā ar 
lūgumu “Dzīres Kuldīgā” iekļaut 
valsts lielo pasākumu sarakstā, 
kuru norises laikā, lai nodrošinātu 
papildus drošību dalībniekiem, ne-
pieciešama plašāka Valsts policijas 
iesaistīšanās. Valsts policija solījusi 

papildus drošības pārstāvju atbalstu 
un pārvietojamo izolatoru, kurā 
vienlaikus būs iespēja izvietot līdz 
12 agresīvām vai pārlieku iereibu-
šām personām. Valsts policija šogad 
sola arī vairākas mobilās ekipāžas 
Pilsētas laukumā, Liepājas ielā un 
citur. Piesaistīta arī zemessardzes 
palīdzība, kura pildīs apsardzes 
funkcijas pasākumu laikā.

Alkohola lietošanai tiks pievēr-
sta pastiprināta uzmanība. Tāpat 
kā ikdienā, Dzīru laikā uz ielām 
nedrīkstēs atrasties ar atvērtām 
alkohola pudelēm, kā arī alkoholu 
būs atļauts lietot konkrētā pasākuma 
laikā un vietā. 

Pilsētas laukumā jeb “salās” šo-
gad ieviesta jauna kārtība – teritoriju 
ierobežos žogs, kuram paredzēts 

jauns zonējums, te nedrīkstēs ienest 
alkoholiskos dzērienus. Kuldīgas 
pašvaldības policijas vecākais in-
spektors Dzintars Pakalns pastās-
tīja, ka 18.30 cilvēki tiks izvesti 
no “salu” teritorijas un līdz 19.00 
paredzēta tehniskā pusstunda. Pēc 
tam drošības pārstāvji kontrolēs ap-
meklētājus, ļaujot apmeklēt Pilsētas 
laukuma pasākumus tikai ar apsargu 
“svētību”. Plānots, ka Pilsētas lauku-
mā vienlaikus dežūrēs 16 drošības 
pārstāvji. Tāpat apsardze dežūrēs 
slimnīcā, lai izvairītos no iespēja-
miem konfliktiem starp cietušajiem.

Tos, kuri Dzīru gājienā pieda-
līsies ar automašīnām, policijas 
pārstāvji brīdinās par ceļu satiksmes 
noteikumu ievērošanu – strauja 
bremzēšana un gāzēšana, pasažieru 

Kuldīgas novada Dome izsludina 
konkursu festivāla “Dzīres 
Kuldīgā” gājiena dalībniekiem. 
Tos vēros tradicionālā svētku 
gājiena žūrija.

Žūrija izraudzīsies un ar pārstei-
guma balvām sveiks uzvarētājus no-
minācijās: “Atraktīvie kuldīdznieki”, 
“Spilgtie kuldīdznieki”, “Jaunie kul-
dīdznieki”, “Muzikālie kuldīdznieki” 
un “Sirsnīgie kuldīdznieki”.

Žūrijā, kuras darbu vadīs Kuldī-
gas novada Domes deputāts, Kuldī-
gas aktīvās atpūtas centra direktors 
Artis Gustovskis, šogad darbosies 
laikraksta “Kurzemnieks” žurnāliste 
Daina Tāfelberga, uzņēmējs Artis 
Rozītis un Roalds Cinis, floriste 
Santa Kļava un māksliniece, Kuldī-
gas Galvenās bibliotēkas darbiniece 
Kristīne Šimpermane. Apbalvošana 
notiks pilsētas estrādē pēc gājiena.

Dome aicina kuldīdzniekus – ies-
tādes, uzņēmumus, biedrības un do-

mubiedrus – aktīvi piedalīties gājienā, 
svinot divdesmit otros pilsētas svētkus. 
Kā katru gadu, kuldīdznieki aicināti 
doties gājienā brīvprātīgi, gatavojoties 
tam ar izdomu, asprātību un sirsnību.

Svētku rīkotāji cer, ka gājiens 
noritēs īpašā “Dzīru” gaisotnē, ko 
veidos paši gājiena dalībnieki un 
skatītāju tūkstoši. Gājiens ir iespēja 
sajust, kā visa pilsēta uzgavilē, 
gūt pozitīvas emocijas un stiprināt 
kopības sajūtu, apliecinot mīlestību 
un piederību savai pilsētai.

“Dzīru” gājiens notiks sestdien, 
15. jūlijā, no 21.00. Gājiena maršruts 
būs tradicionāls – sākot no vecā 
Ventas tilta pa Baznīcas ielu līdz 
Rātslaukumam, pa Liepājas ielu, gar 
Pilsētas laukumu pa Smilšu ielu un 
Pētera ielu uz pilsētas estrādi. Pēc 
gājiena estrādē norisināsies lielā 
svētku balle.

SIgnETa LaPIņa, 
sabiedrisko attiecību speciāliste

SanDra KuzmICKa foto

Kas gan būtu “Dzīres Kuldīgā” bez 
kārtīga tirgus četru dienu garumā!

Ceturtdien, 13. jūlijā, tirgošanās no 
12.00 līdz 21.00, piektdien, 14. jūlijā, no 
9.00 līdz 21.00, sestdien, 15. jūlijā, no 9.00 
līdz 17.00, bet 16. jūlijā no 9.00 līdz 19.00.

Tirgus norisināsies Liepājas un Baznī-
cas ielā, 1905. gada parkā, Kliņģera ielas 
sētā, kā arī 1905. gada ielā.

Kliņģera ielas sētā darbosies skatuve, 
skanēs mūzika un gardus ēdienus gatavos 
“Apšu krogs” un “Aliers”, bet 1905. gada 
parkā ar armēņu virtuves gardumiem cie-
nās uzņēmums “Ahtamars”.

Dzīru tirgus katru gadu ir ļoti plaši 
apmeklēts. Tirgotāji piesakās no malu 

malām. Tirdziņā sastapsiet galvenokārt 
amatniekus un vietējos ražotājus. Tirdz-
niecībai pieteicās 350 tirgotāju, bet vietas 
būs 285 tirgotājiem.

Atļaujas ielu tirdzniecībai tiks izsnieg-
tas 12. un 13. jūlijā no 9.00 līdz 16.00 
Pilsētas laukumā 2, 216. kabinetā, bet 
14. jūlijā no 5.00 līdz 8.30 Pilsētas lauku-
mā 2, 1. stāva vestibilā.

Amatnieku tirgu “Dzīrēs Kuldīgā” 
organizē SIA “Kuldīgas komunālie pa-
kalpojumi”.

anITa zVInguLE, 
SIa “Kuldīgas komunālie pakalpojumi” 

sabiedrisko attiecību speciāliste
SIgnETaS LaPIņaS foto

Biedrība “Kultūras projektu 
koordinācijas centrs” aicina 
Kurzemes reģiona iedzīvotājus 
uz vides izziņas akciju “Zaļi – 
tas ir daudzkrāsaini” svētdien, 
16. jūlijā, no 12.00 līdz 16.00 
Pilsētas dārzā. 

Pasākuma programmā būs 10 
vides izziņas darbnīcas, kurās ikvie-

na vecuma apmeklētājs interesantā 
un saistošā veidā varēs apgūt daudz 
jauna par pļavu, purvu un mežu 
ekosistēmām un to daudzveidības 
saglabāšanas nozīmi. Paredzama zāļu 
tēju atpazīšanas viktorīna, meža ogu 
produktu degustācija, Latvijā augošo 
koku atpazīšanas uzdevumi, dižkoku 
pētīšana, atkritumu šķirošanas ietei-
kumi un veiklības spēle. 

Īpaši atraktīva solās būt dziju un 
audumu krāsošana un batikošana 
ar augiem. To vadīs māksliniece 
Daina Ieviņa. Latvijas Dabas muzejs 
izveidojis jaunu programmu, kas 
ļaus ienirt Latvijas purvu akačos un 
izpētīt neparastos augus. 

Savukārt kārumnieki aicināti 
praktiski iemēģināt, kā pagatavot 
garšīgu zupu uz ugunskura, kā arī 

iepazīt veselīga uztura ABC, pašiem 
gatavojot gardus našķus. 

Aktīvās atpūtas iespējas varēs 
iepazīt, piedaloties jauno makšķer-
nieku skolā, izlūkojot parka terito-
riju no putna lidojuma, orientējoties 
un meklējot punktus pēc kartes, kā 
arī izmēģinot veiklību telts celšanā, 
izmantojot dažādas konstrukcijas. 

Plkst. 12.30 pasākuma apmek-

lētājus priecēs “Brīnumskapis” ar 
vasarīgo programmu “Zilā mēle”. 

Projekta īstenošanu finansē Lat-
vijas vides aizsardzības fonds. 

ILzE zarIņa, 
projekta vadītāja

Apbalvos Dzīru gājiena dalībniekus
Ikviens aicināts pieda-
līties Dzīru gājienā. arī 

šogad interesantākie 
tiks apbalvoti vairākās 

nominācijās.

Tirgus lustes četras dienas

“Dzīres Kuldīgā” tirgus norisināsies četras dienas un tajā pulcēsies amatnieki no malu malām.

Pastiprinās drošību svētku laikā
jāIzKarIna KarOgS

Atgādinām, ka par godu svētkiem 
“Dzīres Kuldīgā 2017” no 13. līdz 16. jūlijam 

Kuldīgā jāizliek valsts vai pilsētas karogs.

nedroša atrašanās automašīnās būs 
aizliegta. Kuldīgas pašvaldības po-
licijas priekšnieks Rinalds Gūtpelcs 
pastāstīja: “Pieredze liecina, ka 
gājiena dalībnieki mēdz sēdēt auto-
mašīnām uz jumta vai citur, izkārties 
pa logu. Šogad to stingri aizliegs. 
Katram šoferim būs jāsniedz vārds 
un uzvārds; ja apsardzes darbinieki 
pamanīs pārkāpumu, šoferis tiks 
sodīts.”

Šogad nedaudz mainījies arī 
laiks, līdz cikiem katrā no Dzīru 
dienām norisināsies pasākumi – ce-
turtdien svinēsim līdz vieniem naktī, 
piektdien – līdz diviem, sestdien – 
līdz četriem rītā, bet svētdien Dzīres 
noslēgsies plkst. 19.00 ar koncertu 
“Dzirkstī franču šampanietis”.

SIgnETa LaPIņa, 
sabiedrisko attiecību speciāliste

Zaļi – tas ir daudzkrāsaini
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Biedrība “Darīsim paši!” izsludina atklāta konkursa projektu 
pieteikumu pieņemšanas 3. kārtu Lauku attīstības programmas 
2014. – 2020. gadam 19.2. pasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar 
sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros apstiprinā-
tās sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas īstenošanai. 

Projektu konkursa 3.  kār-
tā pieejamais finansējums ir 
292 035,60 EUR. Projektu iesniegu-
mu pieņemšana notiks no 24. jūlija 
līdz 24. augustam.

Projektu iesniegumu 
pieņemšanas rīcības
2. mērķis: dzīves vides kvali-

tātes uzlabošana un sabiedrisko 
aktivitāšu dažādošana, tostarp per-
sonām ar invaliditāti, jauniešiem, 
senioriem un ģimenēm ar maziem 
bērniem (kopējā 2. mērķa summa ir 
761 589,35 EUR).

Atbalsts sabiedrisko aktivitā-
šu dažādošanai un teritorijas sa-
kārtošanai (sabiedriskā labuma 
projekti). Pieejamais finansējums 

175 447,48 EUR; atbalsta intensitāte 
līdz 90%.

Apbalsta apmērs vienam pro-
jektam:

30 000 EUR pakalpojumu pieeja-
mībai, kvalitātei un sasniedzamībai; 
30 000 EUR sabiedrisko aktivitāšu 
dažādošanai.

Atbalsts materiālā un nemateriālā 
kultūras mantojuma un dabas man-
tojuma saglabāšanai (sabiedriskā 
labuma projekti). Pieejamais finan-
sējums 116 588,12 EUR; atbalsta 
intensitāte līdz 90%.

Atbalsta apmērs vienam pro-
jektam:

30 000 EUR pakalpojumu pieeja-
mībai, kvalitātei un sasniedzamībai; 

30 000 EUR sabiedrisko aktivitāšu 
dažādošanai.

Pojektu īstenošanas termiņš
Ja tiek veikta būvniecība, teri-

torijas labiekārtošana – projekta 
īstenošanas termiņš ir divi gadi 
no Lauku atbalsta dienesta (LAD) 
lēmuma pieņemšanas par projekta 
iesnieguma apstiprināšanu.

Ja projektu īsteno aktivitātē “Vie-
tas potenciāla attīstības iniciatīvas” 
un projektā paredzēta attiecināmo 
izmaksu pozīcija “Ar projektu sais-
tītā personāla atalgojuma un darbī-
bas nodrošināšana” izmaksas, kas 
pārsniedz 15% no projekta kopējās 
attiecināmo izmaksu summas – divi 
gadi no LAD lēmuma pieņemšanas 
par projekta iesnieguma apstipri-

nāšanu. 
Pārējiem projektiem projektu 

īstenošanas termiņš ir viens gads 
no LAD lēmuma pieņemšanas par 
projekta iesnieguma apstiprināšanu.

Ar Kuldīgas, Skrundas un Alsun-
gas novada sabiedrības virzītu vie-
tējās attīstības stratēģiju (SVVA) un 
dokumentāciju, kas nepieciešama, 
lai iesniegtu projekta iesniegumu, 
var iepazīties biedrības “Darīsim 
paši!” mājaslapā www.darisimpasi.lv 
sadaļā “Leader”, Lauku atbalsta die-
nesta mājaslapā www.lad.lv sadaļā 
“Atbalsta veidi”, “Projekti un inves-
tīcijas”, “Leader”.

Projektu iesniegumu iesniegšana
Projekta iesniegumu var iesniegt 

Lauku atbalsta dienesta Elektroniskās 

pieteikšanās sistēmā eps.lad.gov.lv 
vai elektroniska dokumenta veidā, 
parakstītu ar drošu elektronisko pa-
rakstu un apliecinātu ar laika zīmogu 
saskaņā ar Elektronisko dokumentu 
likumā noteikto kārtību, nosūtot uz 
Lauku atbalsta dienesta elektroniskā 
pasta adresi lad@lad.gov.lv.

Projekta iesniegumu papīra for-
mātā var iesniegt biedrībā “Darīsim 
paši!” Pilsētas laukumā 4, 3. stāvā, 
Kuldīgā – divos eksemplāros un tā 
elektronisko kopiju, kas ierakstīta 
ārējā datu nesējā (ja to neiesniedz 
dienesta EPS vai elektroniska doku-
menta veidā saskaņā ar Elektronisko 
dokumentu likumu).

IEVa BIrBELE, 
“Darīsim paši!” koordinatore

Biedrība “Darīsim paši!” izsludina 
projektu pieteikumu konkursu

Kuldīgas novada pašvaldība 
turpina iesaistīties Jaunatnes 
starptautisko programmu aģen-
tūras administrētajā projektā 
“PROTI un DARI!”. Šobrīd ir 
veiksmīgi noslēgušās aktivitātes 
četrām jaunietēm individuālajās 
pasākumu programmās. 

Projekta gaitā tika veicināta dzī-
vesprasmju apguve – prasmes pat-
stāvīgi plānot brīvo laiku, iepirkties, 
gatavot dažādus ēdienus. Neformālu 
apmācību veidā veicināta iesaiste 
jauniešu pasākumos, semināros 
apgūtas saskarsmes un  brīvprātīgā 
darba prasmes, prasme sevi prezen-
tēt. Iepazītas iespējas iesaistīties 
jauniešu aktivitātēs Jauniešu mājā. 

Jaunietes kopīgi ar mentoriem 
veica savu interešu izpēti, lai varētu 
izvēlēties aktivitātes brīvā laika 
saturīgai pavadīšanai. Tika iepazītas 
interešu izglītības jomas, brīvā laika 
pavadīšanas iespējas, piemeklējot 
nodarbības atbilstoši meiteņu intere-
sēm, kas veicina radošuma attīstību, 
attīsta prasmes un iemaņas vizuālās 
mākslas, fotomākslas, deju kustību, 
digitālo prasmju jomā. Apgūta arī 
dokumentu noformēšana, CV saga-
tavošana, prezentāciju veidošana, 
informācijas apkopošana internetā, 

e-pasta izveide, e-vides rīku lieto-
šana. Psihologa konsultācijas veici-
nājušas jauniešu spēju izteikt savas 
emocijas, skaidrāk formulēt domas. 
Veicināta kognitīvo spēju, atmiņas, 
uztveres, iztēles trenēšana speciālā 
pedagoga vadībā, izmantojot dabas 
vides estētikas metodes. Nodarbībās 
deju un kustību terapeita vadībā tika 
izzināta ķermeņa valoda, tās saikne 
ar emocionālo pašsajūtu, ar kustību 
palīdzību veicināta pašizpausme, 
sevis prezentēšanas prasmes. Ap-
meklējot dažādas izglītības iestādes, 
tika noskaidrotas nepieciešamās 
formalitātes, lai iestātos kādā no 
izvēlētajām mācību programmām. 

Šī projekta mērķis ir sniegt indi-
viduālu atbalstu jauniešiem, kuri ir 
nonākuši situācijā, kad nav pārliecības 
par savu nākotni, kādas izvēles izdarīt, 
kā tās saskaņot ar savām interesēm, 
kādus lēmumus pieņemt saistībā ar 
profesijas un izglītības izvēli. 

Projekta mērķa grupa ir jaunieši 
vecumā no 15 līdz 29 gadiem, kuri 
nemācās, nestrādā un neapgūst 
arodu. Sadarbība norit atbilstoši 
katra jaunieša situācijai, izzinot viņa 
vēlmes un intereses – tiek piedāvāta 
iesaiste aktivitātēs, kas veicina zinā-
šanu, prasmju un iemaņu apguvi, kas 
palīdzētu jaunietim uzsākt darba gai-

Projektā “PROTI un DARI” noslēgušās aktivitātes 
četrām Kuldīgas novada jaunietēm

tas, iesaistīties izglītībā, kļūt sociāli 
aktīvam, iesaistīties brīvprātīgā dar-
ba aktivitātēs, attīstīt savus talantus. 

Jauniešu ieguvumi, piedaloties 
projektā: 

• regulārs individuāls mentora 
atbalsts (vismaz 20 stundas mēnesī), 
kas ietver jaunieša regulāru motivē-
šanu sekmīgi pildīt tā individuālo 
pasākumu programmu, veicinot 
mācīšanās mērķu sasniegšanu,

• individuālas konsultācijas, 
iesaistoties dažādās pasākumu prog-
rammā paredzētajās aktivitātēs,

• neformālās un ikdienas mācīša-
nās aktivitātes,

• speciālistu konsultācijas,
• dalība pasākumos (nometnes, 

semināri, sporta aktivitātes, kultūras 
pasākumi),

• brīvprātīgā darba aktivitātes,
• iesaiste nevalstisko organizāciju 

un jauniešu centru aktivitātēs, pasā-
kumos un projektos,

• ekskursijas uz uzņēmumiem vai 
īslaicīga prakse uzņēmumā (aktivitā-
tes profesijas specifikas iepazīšanai, 
lai izvēlētos iegūt profesionālo kva-
lifikāciju vai apgūt arodu pie amata 
meistara),

• iesaiste vietējās sabiedriskajās 
aktivitātēs.

Ja jūsu redzeslokā ir jaunieši, kuri 
atbilst projekta mērķa grupai, infor-
mējiet projekta programmas vadītāju 
Baibu Pavlovsku, sūtot e-pastu  bai-
ba.pavlovska@kuldiga.lv vai zvanot 
pa tālruni 28463142.

BaIBa PaVLOVSKa, 
projekta programmas vadītāja

IngaS VĪKSnaS foto

Viena no projektā iesaistītajām jaunietēm madara Putniņa Kuldīgas novada jauno 
talantu skolas fotokursa “radošā fotogrāfija” absolventu izstādes atklāšanas pasā-
kumā Kuldīgas vecajā rātsnamā. Līdzās jaunietei – izstādes kurators un pasniedzējs, 
fotogrāfs artis gustovskis. 

29. jūlijā Rendas pagasta “Zāgkal-
nos” norisināsies 17. senioru 
saiets, kura tēma – “Ja vari, tad 
dari!”

Ierašanās pasākumā, reģistrēšanās 
un iekārtošanās no plkst. 13.00 līdz 
14.00. Svētkus atklās 14.00 ar Gunāra 
Meijera, Leona Brieža un Rendas 
senioru deju kolektīva koncertu. Pēc 
koncerta – balle ar grupu “Ēna”.

Seniori aicināti līdzi ņemt groziņu, 
siltāku apģērbu, jauku garastāvokli. 
Dalības maksa pasākumā 3 EUR. Da-
lībniekiem jāpiesakās līdz 17. jūlijam.

Šogad seniori aicināti ierasties 
cepurēs – paņemt kādu jau gatavu, 
pagatavot to ar pagasta un pilsētas 
pensionāru kopu vai individuāli. 
Cepures materiāls un izmērs pašu 
ziņā, taču šoreiz – jo lielāka cepure, 
jo labāk. No izgatavotajām un līdzi 
paņemtajām cepurēm tiks veidota 
izstāde un apbalvota visskaistākā, 
visoriģinālākā, vislielākā, viskrāšņā-

Vilgāles ezerā notiks peldēšanas 
sacensības atklātā ūdenī 

“Peldam Vilgālē”
22. jūlijā no 14.00 Kuldīgas novada Kurmāles pagastā 

Vilgāles ezerā notiks peldēšanas sacensības atklātā ūdenī 
“Peldam Vilgālē”.

Sacensību mērķis ir nostiprināt drošas peldēšanas prasmes, 
veicināt godīgu sacensību garu un savu spēju apzināšanos.

Sacensību nolikums, pieteikuma anketa un norises plāns 
atrodams Kuldīgas novada pašvaldības mājaslapā www.kul-
diga.lv sadaļā “Pasākumu kalendārs”.

Sacensību organizatori aicina sacensībām pieteikties 
iepriekš, aizpildot pieteikuma anketu un nosūtot to e-pastā 
aina04@inbox.lv. Pieteikties sacensībām varēs arī pasākuma 
dienā no 12.30 līdz 13.30. Sacensību oficiālā atklāšana sāksies 
plkst. 14.00, bet sacensības – plkst. 14.15.

Sacensības norisināsies divās klasēs – tautas klasē un sporta 
klasē. Distanci dalībnieks drīkst veikt jebkurā peldēšanas stilā 
un tērpā. Peldēšanas palīglīdzekļus izmantot nav atļauts. Peldē-
šanas sacensību galvenā tiesneša lomā būs Dzintra Freimane.

Pirms uzvarētāju apbalvošanas pasākumā uzstāsies Kuldī-
gas novada Bērnu un jauniešu centra muzikāli radošās studijas 
“Mona” dalībnieki.

Aicinām visus uz Vilgāli!
aIna SĻISarEnKO, 

Kurmāles pagasta kultūras darba organizatore

Seniori aicināti uz 17. senioru saietu

kā cepure un tās veidotājs. Cepuru izstāde, 
Rendas rokdarbnieču veikums un fotoizstāde 
“Renda fotogrāfijās” būs apskatāma visas 
dienas garumā.

Pasākuma organizatore Dace Pušīlova pa-
stāstīja, ka saietā aicināts piedalīties ikviens 
Kuldīgas, Skrundas vai Alsungas novada 
seniors. Cepurēs aicinātas ierasties ne tikai 

dāmas, bet arī kungi, tā radot svinīgu pasāku-
ma noskaņu. Organizatori būs parūpējušies 
arī par svinīgu noskaņu norises vietā.

Plašāka informācija par pasākumu pa tālr. 
26181470.

SIgnETa LaPIņa, 
sabiedrisko attiecību speciāliste

ĢIrTa ĶIrša foto

Senioru 
saiets pērn 

pulcēja kuplu 
skaitu senioru, 

kuri iesaistī-
jās dažādās 

aktivitātēs un 
dejās.
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Kuldīgas novadā svinēs 
Ķikuru ezera svētkus

22. jūlijā Turlavas pagastā, Ķikuru ezera krastā, svinēs jau septiņ-
padsmitos Ķikuru ezera svētkus. Šogad svētku tēma būs “puķainie”, 
tāpēc viesi aicināti padomāt un ierasties atbilstošā noformējumā.

Jau no rīta plkst. 6.00 sāksies makšķerēšanas sacensības. No izmak-
šķerētajām zivīm saimnieces pagatavos gardu zivju zupu, ar kuru cienās 
svētku dalībniekus.

Plkst. 12.00, atklājot svētkus, ieradīsies Neptūns ar savu svītu. Pēc neliela 
koncerta apbalvos makšķerēšanas sacensību uzvarētājus. No plkst. 13.00 
sāksies sacensības “Trakajā futbolā” un “Stilīgajā volejbolā”. Bērniem pie-
dāvās dažādas sportiskas atrakcijas, piepūšamo atrakciju un ūdensbumbas. 

Pieaugušajiem būs iespējams piedalīties dažādās jautrās, netradicionālās 
atrakcijās un stafetēs. Plkst. 19.00 varēs dziedāt karaoke, bet no plkst. 22.00 
līdz pat 4.00 norisināsies dejas. 

zanDa SPuĻĢĪTE, 
Turlavas kultūras nama vadītāja

2. jūlijā Kuldīgā tika aizvadīts 
SEB MTB maratona seriāla 
ceturtais posms. Ļoti dubļainā 
trasē uzvaru “Toyota Hybrid” 
distancē vīru absolūtajā vērtē-
jumā svinēja Andžs Flaksis, bet 
dāmām nepārspēta bija Katrīna 
Jaunslaviete. Tikmēr vērienīgajā 
“Virši – A” braucienā panāku-
mus spraigā cīņā guva Krišjānis 
Justs Ratiniks un Beate Kovgere.

Skaistajā Kuldīgas pilsētā pul-
cējās riteņbraukšanas cienītāji, lai 
piedalītos Latvijas lielākā riteņ-
braukšanas sacensību seriāla – SEB 
MTB maratona – ceturtajā posmā. 
Posma rīkotāji bija parūpējušies 
par ļoti interesantām distancēm. Tās 
ievērojami grūtākas padarīja dubļi, 
kas pēc lielajām lietavām izveidojās 
visas trases garumā. 

Prestižajā “Toyota Hybrid” dis-
tancē dalībnieku skaitu papildināja 
arī nesen par Latvijas čempionu 
šosejas riteņbraukšanā kļuvušais 
mājinieks Krists Neilands, “Tour de 
Beauce” velobrauciena kopvērtēju-
ma uzvarētājs Andžs Flaksis, Eiro-
pas čempions MTB maratonā Pēters 
Prūss un citi. 64,8 kilometru garajā 
distancē bez lielajiem dubļiem ne-
trūka arī tehniski sarežģītu taciņu, 
pļavas posmu un upes šķērsošanas. 

Jau distances sākuma daļā solo 
vadību izdevās iegūt Andžam Flak-
sim. 2014. gada SEB MTB maratona 
kopvērtējuma uzvarētājs, kurš šo-
brīd pārstāv pazīstamo ASV riteņ-
braukšanas komandu “Holowesko 

SEB MTB maratona Kuldīgas posmā dubļainajā trasē
uzvaru svin Flaksis un Jaunslaviete

Citadel Racing team”, savu pārsvaru 
pakāpeniski palielināja virs divām 
minūtēm. Sekotāju grupā atradās 
gan kopvērtējuma līderis Dmitrijs 
Sorokins (“Rietumu banka – Rīga”), 
gan viņa tuvākais sekotājs Oskars 
Muižnieks (“Sortlife.lv”). Līdz 
finišam nekas daudz nemainījās. 
Skaistu uzvaru posmā izcīnīja Flak-
sis, kura laiks distancē bija 2 stundas 
10 minūtes un 34 sekundes. Spraigā 
finiša spurtā par otro pozīciju ātrāks 
izrādījās Muižnieks, bet Sorokinam 
vieta uz goda pjedestāla zemākā 
pakāpiena. Abi no Flakša atpalika 
par 3 minūtēm un 28 sekundēm. La-
bāko sešiniekā spēja iekļūt arī Pēters 
Prūss (“Rietumu banka – Rīga”), 
Matīss Preimanis (“Sportlife.lv”) 

un Uldis Ālītis (“Rietumu banka – 
Rīga”). 

Kopvērtējumā zaļo līdera kreklu 
saglabāja Sorokins, kura pārsvars 
pār otrajā vietā esošo Oskaru Muiž-
nieku bija 21 punkts. Trešajā vietā 
kopvērtējumā Matīss Preimanis, 
kuru no līdera šķīra 93 punkti. 
“DPD” aktīvākā braucēja kreklu 
saņēma Muižnieks, bet “Bosch” 
labākā jaunā braucēja krekls tika 
Kārlim Tonem (“ZZK”). 

Dāmu konkurencē uzvaru šajā 
posmā svinēja “ZZK” komandas 
sportiste Katrīna Jaunslaviete, kura 
triumfēja arī Smiltenē. Viņa Kuldī-
gas dubļainajā trasē pavadīja 2 stun-
das 34 minūtes un 37 sekundes. 
Otro vietu ieguva “Rietumu banka 

– Rīga” braucēja Lelde Ardava, kura 
uzvarētājai zaudēja nedaudz vairāk 
par četrām minūtēm. Trijnieku no-
slēdza kopvērtējuma līdere Ingrīda 
Šmite no “Sportlife.lv”. Viņa arī 
saglabāja zaļo līderes krekliņu. Ko-
mandu vērtējumā nepārspēti palika 
“Rietumu banka – Rīga” pārstāvji, 
kuriem sekoja “Patria Bottecchia” 
un “ZZK” komanda. 

Ne mazāk spraigas un aizraujošas 
cīņas bija vērojamas arī 44,2 kilo-
metru garajā “Virši – A” distancē. 
Vīru konkurencē galvenie preten-
denti cīņā par uzvaru noskaidrojās 
trases otrajā daļā. Finiša taisnē kā 
pirmais iebrauca “Gandrs Merida” 
komandas sportists Krišjānis Justs 
Ratiniks, kurš arī pēc gada pār-
traukuma izcīnīja uzvaru Kuldīgas 
posmā. Otro vietu ieguva “Valmie-
ras velo vienības” pārstāvis Henrijs 
Vimba, bet trijnieku noslēdza “Su-
baru AD REM auto” riteņbraucējs 
Nauris Birkentāls. Jāizceļ, ka gan 
Vimba, gan arī Birkentāls uz goda 
pjedestāla SEB MTB absolūtajā 
vērtējumā kāpa pirmo reizi. 

Kopvērtējumā par jauno līderi 
kļuva Ratiniks. Par deviņiem punk-
tiem no līdera atpalika Smiltenes 
posma uzvarētājs Juris Priževoits 
(“Volkswagen Veloprofs.lv”), bet 
trijnieku noslēdza Gints Jakovels 
(“KS Sporta klubs”). Komandu 
vērtējumā nepārspēti Kuldīgā palika 
“Subaru AD REM auto” riteņbrau-
cēji, otrā vieta “Hawaii Express 
Filter”, bet trešā pozīcija “Sportland 
Bottecchia” vīriem.

Dāmu absolūtajā konkurencē 
“Virši – A” distancē uzvaru guva 
Beate Kovgere no Mālpils sporta 
kluba “EMU”, otrajā vietā atstājot 
Aigu Paegli (“Engures sportam”) un 
trešajā Rūtu Brakovsku (“KS Sporta 
klubs”). Kopvērtējumā Beatei Kov- 
gerei izdevās atgūt līderes kreklu. 

Aktīvās atpūtas baudītāji pieda-
lījās “Mammadaba” veselības brau-
cienā, kur pirmo sezonu tika ieviesta 
laika kontrole. Ļoti aizraujošā un 
enerģiskā gaisotnē notika “Rasēns” 
bērnu brauciena sacensības. Šajās 
sacensībās balvas pēc finiša saņēma 
visi mazie braucēji.

Informācija par SEB MTB ma-
ratona sacensībām un pirmā posma 
pilni rezultāti atrodami sacensību 
rīkotāja Igo Japiņa sporta aģentūras 
mājaslapā www.velo.lv. SEB MTB 
maratona 5. posms 30. jūlijā notiks 
Madonā. 

Latvijā populārāko kalnu riteņ-
braukšanas seriālu – SEB MTB 
maratonu – jau 16. sezonu rīko Igo 
Japiņa sporta aģentūra sadarbībā ar 
SEB banku.  SEB MTB sacensību 
galvenais auto – “Toyota Hybrid”. 
Sacensības rīkot palīdz “Virši-A”, 
“Mammadaba”, “Rasēns” un “Lakto 
PRO”. Balvas uzvarētājiem nodroši-
na “Sportland”, sacensību enerģijas 
dzēriens “Isostar”, sportistu oficiā-
lais ūdens – “Zaķumuiža”.

TOmS marKSS, 
Igo japiņa sporta aģentūra

rEIņa HOFmaņa foto

64,8 km garajā “Toyota Hybrid” distancē uzvaru svinēja andžs Flaksis, trasi izbraucot 
2 stundās 10 minūtēs 34 sekundēs.

12.VII 10.00 Latvijas Jaunatnes čempionāta pludmales volejbolā 3. posms U-17, 
  U-13 grupās; Smilšu laukumi, Piltenes iela un Dzirnavu iela, Kuldīga
12.VII 17.30 29. skriešanas seriāla “Kuldīgas apļi – 2017” 5. kārta; Krauļu priedes, Kuldīga
13.VII  11.00 vasaras spēles volejbolā; V. Plūdoņa Kuldīgas ģimnāzijas stadions, Kuldīga
13.VII  19.00 Kuldīgas novada atklātais čempionāts futbolā; 
  A. Grundmaņa stadions, Īsā iela 4, Kuldīga
15.VII 10.00 turnīrs galda tenisā “Baltā bumbiņa 2017”; 
  KNSS halle, Piltenes iela 25, Kuldīga
15.VII 11.00 Pilsētas svētku turnīrs šahā; KNSS šaha klubs, Liepājas iela 14, Kuldīga
18.VII 19.00 Kuldīgas novada atklātais čempionāts futbolā; 
  A. Grundmaņa stadions, Īsā iela 4, Kuldīga
19.VII 16.00 Tautas orientēšanās sacensību seriāla “Taciņas 2017” 12. kārta; Sudrabkalni
20.VII 19.00 Kuldīgas novada atklātais čempionāts futbolā; 
  A. Grundmaņa stadions, Īsā iela 4, Kuldīga
17.–21.VII,  sporta nometne šahā “Sporta un intelektuālo spēļu studija”; 
24.–28.VII KNSS šaha klubs, Liepājas iela 14, Kuldīga
17.–23.VII sporta nometne vieglatlētikā “Vieglatlēts 2017”; 
  Skolas nams, Īvandes pagasts
22.VII 10.00 Kuldīgas novada atklātais čempionāts pludmales volejbolā vīriešiem; 
  Smilšu laukumi, Piltenes iela, Kuldīga
24.–30.VII sporta nometne volejbolā “Īvande 2017”; 
  Skolas nams, Īvandes pagasts, Kuldīgas novads
27.VII 18.00 sacensības riteņbraukšanā bērniem; pilsētas estrāde, Kuldīga
28.VII 11.00 Kurzemes tūre futbolā U-8 grupā; A. Grundmaņa stadions, Īsā iela 4, Kuldīga

Kuldīgā aizvadīts tradicionālais 
“Čempionu kauss” šosejas 
riteņbraukšanā. Šajā gadā 
aizraujošais kritērija brauciens 
sākās vakarā, bet elites un 
junioru sportisti finišu sasniedza 
vien neilgi pirms pusnakts.

Elites grupā lieliskā cīņā uzvaru 
svinēja “Rietumu banka – Rīga” 
komandas sportists Emīls Liepiņš, 
otrajā vietā atstājot Latvijas čem-
pionu Kristu Neilandu. Amatieru 
konkurencē nepārspēts bija “Dobeles 
dzirnavnieks/Focus bike team” brau-
cējs Artis Roze.

“Čempionu kauss” šosejas ri-
teņbraukšanā tiek rīkots par godu 
pasaules čempioniem šosejas riteņ-
braukšanā – kuldīdzniekiem Emīlijai 
Sonkai un Romānam Vainšteinam. 
Abas riteņbraukšanas leģendas bija 
klāt sacensību norises vietā, uzru-
nājot sanākušos līdzjutējus un arī 
dalībniekus.

Šajā gadā “Čempionu kauss” bija 
atšķirīgs no iepriekšējiem, jo sacen-
sības sākās vakarā, bet noslēdzās jau 
naktī skaisti izgaismotajās Kuldīgas 
ielās. Starta vieta tika izveidota 
Kuldīgas Rātslaukumā, bet trasē tika 
iekļauts arī senatnīgais bruģis, kas no 
sportistiem prasīja īpaši daudz spēka.

Kā pirmie uz starta izgāja amatie-
ru sportisti, kuriem šīs bija arī Latvi-
jas Riteņbraukšanas amatieru šosejas 
ranga sacensības. Šīs grupas sportisti 
veica 35 kilometru distanci, kas bija 
sadalīta 15 apļos. Distances laikā bija 
arī divi starpfiniši, kuros notika cīņa 
par vērtīgām balvām. Trases vidus-
daļā izveidojās atrāviens. Tajā iesais-
tījās “Evelo team” sportists Kristaps 
Knops un “Dobeles dzirnavnieks/
Focus bike” pārstāvis Artis Roze. 
Lai arī kā konkurenti necenstos, 
līderus panākt neizdevās. Aizraujošā 

Aizvadīts “Čempionu kauss” riteņbraukšanā

finiša spurtā pārāks izrādījās Roze, 
bet Knopam otrā vieta. No sekotāju 
grupas ātrākais bija kuldīdznieks 
Ģirts Vēvers.

Ar īpašu interesi tika gaidītas 
elites un junioru grupas sacensī-
bas. Šeit sportisti veica 24 apļus, 
kas kopā sastādīja 60 kilometrus. 
Ar īpašām ovācijām kuldīdznieki 
sveica nesen par Latvijas čempionu 
kļuvušo kuldīdznieku Kristu Nei-
landu (“Israel Cycling academy”). 
Viņam konkurenci sagādāja viens 
no labākajiem Latvijas sprinteriem 
Emīls Liepiņš (“Rietumu banka 
– Rīga”), Kanādā notikušā UCI 
kategorijas velobrauciena “Tour de 
Beauce” kopvērtējuma uzvarētājs 
Andžs Flaksis (“Holowesko Citadel 
racing team”), Latvijas vicečempi-
ons Kaspars Serģis (“Alpha Baltic/ 
Maratoni.lv”),  sportisti no Lietuvas 
pilsētas Klaipēdas un pašmāju vado-
šie juniori.

Sacensības izvērtās kā lielisks 
šovs daudzajiem līdzjutējiem un 
pašiem dalībniekiem. Notika aktīva 
cīņa par starpfiniša balvām, kur āt-
rākie izrādījās Neilands (2 uzvaras), 
Liepiņš un Flaksis. Distances laikā 
šis trio atrāvās no Lietuvas sportista 
Justas Beniušis, kuram pēdējos ap-
ļos tuvojās mājinieki – Kristaps Pel-
čers un Mārcis Kalniņš. Uzvarētāja 
liktenis noskaidrojās finiša spurtā. 
Pārāks par visiem bija Liepiņš, otrā 
vieta Kristam Neilandam, bet uz 
goda pjedestāla zemākā pakāpiena 
kāpa Flaksis. Junioriem uzvaru 
svinēja Pelčers (“Dobeles dzir-
navnieks/Focus bike”), apsteidzot 
Kristoferu Bindemani (“Ahoy”) 
un vēl vienu kuldīdznieku Arvi 
Rendoru (“Dobeles dzirnavnieks/
Focus bike”).

  lrf.lv sniegtā informācija
IEVaS BEnEFELDES foto

Sacensībās “Čempionu kauss” elites grupā kuldīdznieks Krists neilands 
(priekšplānā) izcīnīja 2. vietu.
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mŪSu LaIKS  PaSāKumI PagaSTOS

2017. gada 12. jūlijs

 PILSēTā                                                    
Meža kapos – 6. augustā 12.00;
Kalna kapos – 6. augustā 14.00;
Annas kapos – 13. augustā 14.00.

 PagaSTOS                                              
ēDOLē
Paružu kapos – 13. augustā 9.00;
Lūšu kapos – 13. augustā 10.00;
Kaušu kapos – 13. augustā 11.00;
Vingru kapos – 13. augustā 12.00;
Ķesteru kapos – 13. augustā 13.00;
Almāles kapos – 13. augustā 14.00;
Postu kapos  – 13. augustā 15.00;
Lieģu kapos – 13. augustā 16.00;
guDEnIEKOS
Ūdru kapsētā – 22. jūlijā 13.00;
Naglas kapsētā – 22. jūlijā 14.00;
Ruņģu kapsētā – 22. jūlijā 15.00;
Kumsteru kapsētā – 12. augustā 13.00;
Struijas kapsētā – 12. augustā 14.00;
Adzes kapsētā – 26. augustā 13.00;
Baltkalnu kapsētā – 26. augustā 14.00.
KaBILē
Gatviņu kapos – 12. augustā 10.30
Kabiles kapos – 12. augustā 12.00
KurmāLē
Segļu kapsētā – 5. augustā 11.00; 
Kurmāles kapsētā – 5. augustā 11.30;
Siliņu kapsētā  – 5. augustā 12.00;
Paulīnes kapsētā – 5. augustā 13.00;
Pūķu kapsētā – 5. augustā 13.30;
Pūcu kapsētā – 5. augustā 14.00;
Ēmu kapsētā – 5. augustā  14.30;
Viļenieku kapsētā – 5. augustā 15.00;
Vilgāles kapsētā – 5. augustā 15.30.
LaIDOS
Ārzes kapos – 27. augustā 15.00;
Laidu kapos 27. augustā 16.00.
PaDurē
Nabes kapos – 12. augustā 13.00;
Beltes kapos – 12. augustā 14.00;

Padures kapos – 12. augustā 15.00.
PELČOS
Pelču kapos – 12. augustā 10.00;
Ģīņu kapos – 12. augustā 11.00;
Rimzātu kapos – 12. augustā 12.00;
Bišavu kapos – 12. augustā 13.00.
rEnDā
Cērpu kapos – 22. jūlijā 10.00; 
Ozolu kapos – 22. jūlijā 11.00;
Avotnieku kapos – 22. jūlijā 12.00;
Koļu kapos – 22. jūlijā 13.00.
rumBā
Silarāju kapos – 22. jūlijā 10.00;
Pļavsargu kapos – 22. jūlijā 11.00;
Pūces kapos – 22. jūlijā 12.00;
Manģenes kapos – 22. jūlijā 13.00;
Upesostu kapos – 22. jūlijā 14.00.
SnēPELē
Kundu kapos – 20. augustā 13.00
Centra kapos – 20. augustā 14.00
Vindenieku kapos – 20. augustā 15.30
Kalna kapos – 20. augustā 16.30
TurLaVā
Naglu kapos – 16. jūlijā 12.30;
Jaunajos kapos – 16. jūlijā 13.00;
Maras kapos – 16. jūlijā 13.30;
Zvirgzdkalna kapos – 16. jūlijā 14.00;
Sauleskalna kapos – 16. jūlijā 14.30;     
Ziemeļu kapos – 23. jūlijā 10.00;
Orzaku kapos – 23. jūlijā 11.00;
Pliķu kapos – 23. jūlijā 12.00;
Balgaļu kapos – 23. jūlijā 14.00;
Ciemgaļu kapos – 23. jūlijā 15.00;
Kalējciema kapos – 23. jūlijā 16.00;
Aizsaules kapos – 23. jūlijā 17.00;
Dambenieku kapos – 23. jūlijā 18.00.
Vārmē
Kūlu kapos – 12. augustā 12.00;
Dreimaņu kapos – 12. augustā 13.00;
Spāru kapos – 12. augustā 14.00;
Alekša kapos – 3. septembrī 10.00;
Busku kapos – 3. septembrī 11.00.

 KaPuSVēTKI

BrĪVDaBaS KInOTEāTrIS “gOLDIngEn KnIgHT CInEma”
22. jūlijā 23.00 – “La La Land: Kalifornijas sapņi” 

(2016), rež. Damiens Čazelle
29. jūlijā 23.00 – “ātrie igauņu puiši” (2017),                   

rež. Jaks Kilmi
Seansus rīko Kuldīgas novada muzejs,

atbalsta Kuldīgas novada Dome. 

“Goldingen Knight Cinema” – 
labs kino, brīvā dabā un par brīvu!

Kuldīgas senlaicīgo šarmu, kas 
veiksmīgi savijas ar mūsdienu mo-
dernās dzīves prasībām, ir iecienījis 
diplomātiskais korpuss jeb mūsu valstī 
rezidējoši dažāda ranga diplomāti. 
Vēstnieki parasti ierodas pie mums, 
lai iepazītos ar veiksmīgi īstenotu 
vadības politiku, kas atainojas skaisti 
sakoptajā pilsētvidē un labas pakalpo-
jumu industrijas izveidē. Īpaši priecīgi 
diplomātiskās misijas vadītāji ir par 
savas valsts uzņēmēju darbību ārval-
stīs, vēl jo vairāk tādās nelielās vietās 
kā Kuldīga.

Vēstniecību uzdevums ir pārstāvēt 
savas valsts un to iedzīvotāju intereses 
ārvalstīs, veicināt savstarpējos sakarus 
starp savu un pārstāvēto valsti dažādās 
jomās, tāpēc vēstnieku vizītes nav 
viennozīmīgas un viņu intereses ir 
dažādas. Vācijas un Dānijas vēstnieki 
ir interesējušies par skolām un izglītī-
bas iespējām Kuldīgā; mūsu skolēni 
tiek aicināti studēt dažādās ārvalstu 
augstskolās, bieži vien vēstniecība 
palīdz ar dažādas informācijas ieguvi. 
Pateicoties Nīderlandes karaliskajai 
vēstniecībai, Kuldīgā ir aizsākusies 
tāda brīnišķīga tradīcija kā velodiena, 
kas jau ir pāraugusi plaši atzītā velo-
festivālā ar dienas un nakts braucienu. 
Pirmie šādā braucienā devās dažādu 
vēstniecību diplomāti un atzina mūsu 
pusi par ļoti interesantu velopasākumu 
organizēšanai.

Īpaši tiek novērtēti mūsu kultūras 
objekti, piemēram, muzejs, bibliotēka, 
mākslas nams, tāpēc vēstniekiem ir 
liela interese atvest uz šejieni savu 
mākslinieku izstādes un koncertus. 
Tos pie mums ir organizējušas vairākas 
vēstniecības: Čehijas, Beļģijas, Īrijas, 
ASV. Pagājušā gada rudenī Hercoga 
Jēkaba gadatirgū mums bija iespēja 
nobaudīt ugunīgo ungāru gulašzupu 
un dejas. Šogad vērienīgu akciju īste-
noja Zviedrijas vēstniecība vēstnieka 
Henrika Landerholma vadībā. Notika 
tikšanās Kuldīgas skolās, vairākas 
izstādes dažādās vietās, filmu demons-
trācijas, kas ļāva kuldīdzniekiem iz-
prast mūsu ziemeļu kaimiņus Baltijas 
jūras otrā pusē.

Nozīmīgi ir sensitīvie vēstures jau-
tājumi un mūsdienu interpretācija, ko 
parasti augstu vērtē Izraēlas vēstnie-
cības diplomāti, īpaši ebreju piemiņas 
atspoguļošanā. Kuldīgā nupat notika 
Izraēlas vēstnieces Lironnes Bar Sadē 
vizīte. Esam guvuši augstu novērtēju-
mu gan šīs vēstnieces vērtējumā, gan 
arī viņas priekšgājēju atsauksmēs. 
Aizbraucot vēstnieki vienmēr atstāj 
savu vērtējumu par valsti un apmek-
lētajām vietām, tāpēc esam gandarīti 
par savu padarīto darbu. Ar prieku 
parādām vēstniekiem visu, kas mums 
ir, jo varam patiešām lepoties ar skais-
tām vietām, sakoptiem īpašumiem, 
brīnišķīgām ēdināšanas iespējām, 
veiksmīgiem biznesmeņiem, laipniem 
cilvēkiem Kuldīgas novadā, kā arī ie-
dzīvotāju augsto zināšanu un kultūras 
līmeni. Šādā veidā atveram durvis uz 
mūsu skaisto pilsētu un novadu visām 
vēstniecību pārstāvētajām valstīm, to 
iedzīvotājiem, biznesa, kultūras un 
izglītības pārstāvjiem, jo mums ir ar 
ko lepoties.

TErēza STrauTa, kultūras speciāliste

Diplomātiskā 
korpusa iecienīta 

vieta

ēDOLē
Līdz 14. jūlijam Ēdoles seniori aicināti 

pieteikties 17. senioru saietam Rendā, 
zvanot Ligitai Bergmanei (tāl. 26543871) 
vai Inesei Poriķei (tālr. 22013247).

guDEnIEKOS
25. jūlijā tiek organizēta pensionāru 

ekskursija. Informācija un pieteikšanās līdz 
20. jūlijam pa tālr. 29266724.

KurmāLē
Līdz 17. jūlijam seniori aicināti pieteik-

ties 17. senioru saietam Rendā, zvanot kul-
tūras darba organizatorei (tālr. 29257707).

22. jūlijā Vilgāles ezersvētki. Peldē-
šanas sacensības brīvos ūdeņos. 13.00 
dalībnieku reģistrēšanās Vilgāles estrādē, 
14.00 – peldēšanas sacensības, 16.30 – 
muzicēs Kuldīgas novada BJC jaunieši, 
18.00 – apbalvošana, 22.00 – zaļumballe, 
kurā spēlēs Ilgvars un Ingrīda no Liepājas.

LaIDOS
25. jūlijā – Laidu pagasta senioru eks-

kursija uz Lietuvu, Nidu. Pieteikšanās līdz 
19. jūlijam pa tālruni 29604482.

PELČOS
Jūlijā bibliotēkā – Kārļa Dazarta gleznu 

izstāde “Skats no malas”.
26. jūlijā 22.00 bibliotēkā – ikgadējais 

“Nakts lasīšanas festivāls” bērniem (radošā 
darbnīca, aizmirsto vārdu takas veidošana, 
leļļu teātris u.c.). Iepriekšēja pieteikšanās 
līdz 20. jūlijam, personīgi ierodoties Pelču 
bibliotēkā.

rEnDā
29. jūlijā Rendas pagasta “Zāgkal-

nos” – 17. senioru saiets “Ja vari, tad dari!”. 
13.00 – 14.00 dalībnieku ierašanās, reģis-
trēšanās un iekārtošanās; 14.00 – svētku 
atklāšana, koncerts: Gunārs Meijers, 
Leons Briedis un Rendas senioru deju 
kolektīvs. Pēc koncerta ballēšanās kopā ar 
grupu “Ēna”. Visas dienas garumā: cepuru 
izstāde, Rendas rokdarbnieču izstāde un 
fotoizstāde “Renda fotogrāfijās”. Līdzi 
jāņem “groziņš”, mājasdarbs, labs laiks, 
jauks garastāvoklis un siltāka jaciņa, ja 
no ezera uzpūš aukstāks vējš. Dalības 
maksa – 3 EUR no personas. Dalībniekus 

lūdzam pieteikties līdz 17. jūlijam. Šogad 
visi ieradīsimies uz senioru saietu cepurēs, 
jo cepure negrib palikt mājās viena, bet 
mājasdarbā – katra pagasta un pilsētas 
pensionāru kopa vai katrs individuāli izga-
tavosim cepuri vai cepures (materiāli un 
izmērs pašu ziņā, bet šoreiz – jo lielāka, jo 
labāk). No izgatavotajām un līdzpaņemta-
jām cepurēm veidosim izstādi un apbalvo-
sim visskaistāko, visoriģinālāko, vislielāko, 
viskrāšņāko cepuri un tās veidotāju. Sīkāka 
informācija pa tālr. 26181470.

Līdz 31. jūlijam bibliotēkā – TTMS 
“Palete” dalībnieku gleznu izstāde.

rumBā
Līdz 16. jūlijam Rumbas pagasta senio-

ri aicināti pieteikt dalību 17. senioru saietam 
Rendā, zvanot 20251385.

21. jūlijā 15.00 Mežvaldē, pagasta 
pārvaldes nama zālē – minigolfs.

28. jūlijā 15.00 Mežvaldē, pagasta 
pārvaldes nama zālē – minigolfs.

Līdz 31. jūlijam pagasta pārvaldes 
nama zālē – Kārļa Dazarta gleznu izstāde.

TurLaVā
22. jūlijā Ķikuru ezera krastā – 17. Ķiku-

ru ezera svētki. Svētku tēma – “Puķainie”, 
tāpēc viesi aicināti padomāt un ierasties 
atbilstošā noformējumā. Programmā – 
makšķerēšanas sacensības, zivju zupa, 
Neptūns ar svītu, koncerts, sacensības 
“Trakajā futbolā” un “Stilīgajā volejbolā”, 
dažādas sportiskas atrakcijas. Bērniem – 
piepūšamā atrakcija un ūdens bumbas, 
pieaugušajiem – dažādas jautras, netradi-
cionālas atrakcijas un stafetes. Noslēgu-
mā – karaoke un dejas.

Līdz 17. jūlijam seniori aicināti pieteik-
ties 17. senioru saietam Rendā, zvanot 
kultūras nama vadītājai pa tālr. 26263960 
vai 28614939.

Līdz 15. jūlijam Turlavas seniori aicināti 
pieteikties ekskursijai, kas notiks 18. jūlijā 
(tālr. 26263960 vai 28614939).

 Vārmē
29. jūlijā 22.00 estrādē “Liepu birzs” – 

zaļumballe. Spēlē grupa “Vēja runa”. 
Darbosies bufete. Ieeja – 5 EUR.

No 13. jūlija līdz 18. augustam 
KINO NETIEK DEMONSTRēTS!

Klosteres Sv. Pētera draudze izsaka pateicību 

Kuldīgas novada pašvaldībai, Turlavas pagasta pārvaldei, 
biedrībai “Dižavots” un atbalstītājiem par 1. jūlijā izskanējušo 
skaisto kamermūzikas koncertu “O lux beata”, kurā uzstājās 

pazīstamais kontrtenors Sergejs Jēgers, ērģelniece Ilze Reine un 
čellists Ainārs Paukšēns.

Helēnas Heinrihsones un viņas audzēkņu 
izstāde “Gleznotājas”

13. jūlijā 17.00 Kul-
dīgas novada muzejā 
tiks atklāta gleznu iz-
stāde “Gleznotājas”. 
Izstādē būs skatāmi 
pazīstamās gleznotājas 
Helēnas Heinrihsones 
un viņas audzēkņu – 
Jolantas Ozollapas, 
Anitas Putniņas, Ani-
tas Biedriņas, Ievas 
Balodes un Kristīnes 
Skrastiņas – darbi.

Muzejs ar māksli-
nieču grupu uzsāka 
sadarbību 2015. gada 
vasarā, kad kopīgi tika 
veidota pirmā izstāde. 
Sadarbība turpinājās 
arī pagājušajā vasarā. 
Un arī šogad tapusi 
jauna darbu sērija, kas 
apmeklētājiem muzeja 
telpās būs skatāma līdz 3. augustam.

“Iespēja izstādīties Kuldīgas novada muzejā ir stimuls mērķtiecīgi gada laikā 
veidot jaunu darbu kolekciju. Katrai no dalībniecēm arvien noteiktāk veidojas 
savs rokraksts, savs tēmu loks. Papildinot vienai otru, kļūst interesantāka, 
bagātāka izstādes ekspozīcija,” par izstādi stāsta pašas gleznotājas.


