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šajā numurā
Kuldīgas 2. vidusskolā 
noslēgušies 
remontdarbi
> 3. lpp.

Hercoga Jēkaba 
gadatirgus piedāvās 
plašu programmu
> 5. lpp. 

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

VIKTOrS GOTFrIDSOnS,
Kuldīgas novada Domes 
priekšsēdētājas vietnieks

Veselības diena pie 
ūdens – aktīvi pasākumi 
labiekārtotā vidē
> 7. lpp.

Lai teiktu paldies par mūža 
ieguldījumu pedagoga darbā un 
ļautu justies aizvien vēl piederī-
giem skolai un Kuldīgas novadam, 
14. septembrī pensionētie nestrā-
dājošie skolotāji tika aicināti uz 
tradicionālo svinīgo pasākumu 
Kuldīgas kultūras centrā.

“Skolotāji, jūs visi kopā esat neiz-
smeļamas darba, inteliģences un gud-
rības krātuve. Un mēs priecājamies 
par iespēju ik gadu ar jums tikties!” 
sacīja Izglītības nodaļas vadītāja Santa 
Dubure.

Kuldīgas novada Domes priekšsē-
dētāja Inga Bērziņa pauda prieku par 
atkalredzēšanos: “Gads ir ātri paskrē-
jis, un tas bijis notikumiem bagāts. 
Izglītības jomā – skolu remontdarbos 
un brīvpusdienu jautājumā – paveikts 
daudz. Tas ir labs atspaids ģimenēm. 
Taču skolotājs visu mūžu ir skolotājs. 
Esmu pilnīgi pārliecināta, ka jūs, ejot 
pa pilsētu vai savu pagastu, satiekat 
cilvēkus, kuri sveicina, bet jūs viņus 
neatceraties. Bieži bijušie skolēni jūs 
atceras ne tikai kā skolotāju, kurš 
pasniedzis kādu mācību priekšmetu, 
bet kā cilvēku, kurš mācījis dzīvot, 
devis kādu padomu vai palīdzējis. 
Paldies jums par to! Lai jums veselība, 
dzīvesprieks, lai satikšanās prieks!”

Pasākums, kā jau ierasts, aizritēja 
sirsnīgā un pacilātā gaisotnē. Ikviens 
pedagogs bija priecīgs satikt bijušos 
kolēģus, kā arī saņemt apsveikumus. 
Kuldīgas novada pašvaldība pensio-
nētajiem skolotājiem šogad dāvināja 
biļetes uz Viktora Lapčenoka koncertu 
8. oktobrī Kuldīgas kultūras centrā.

Svētkus skaistākus darīja E. Vīgne-
ra Kuldīgas mūzikas skolas audzēkņu 
un skolotāju koncerts.

Kuldīgas novada pensionēto un 
nestrādājošo pedagogu godināšanu 

Pateicībā par ieguldījumu 
skolotāja profesijā

Pensionētie skolotāji jau trīspadsmito 
gadu tika aicināti uz tradicionālo pasā-
kumu Kuldīgas kultūras centrā, lai tiktu 
sveikti par ieguldījumu pedagoga darbā.

Kādreizējās Pelču pamatskolas 
matemātikas skolotāja maiga 

Kūle bija viena no pensionētajām 
skolotājām, kura saņēma 
Kuldīgas novada Domes 

priekšsēdētājas Ingas Bērziņas 
un citu kolēģu sveicienus.

Kuldīgas novada Dome ik gadu rīko 
septembrī, sākoties jaunajam mācību 
gadam. Šāda tradīcija tiek kopta jau 
trīspadsmito gadu, lai aktīvās darba 
gaitas beigušie skolotāji nejustos aiz-
mirsti, bet mīlēti. SIGnETa LaPIŅa, sabiedrisko attiecību speciāliste

rIČarDa SOTaKa foto

15. septembrī Eiropas Jauno satiksmes 
dalībnieku sacensībās Albānijā Latvijas 
komanda, kuras sastāvā bija arī Alter-
natīvās sākumskolas skolēni Nika Plivča 
un Jānis Priedoliņš, izcīnīja 1. vietu.

Komandas trenere, sporta skolotāja Līga 
Zeidaka ieguldījusi lielu darbu skolēnu 
treniņos. Sacensībās komandai bija jāpārvar 
vairāki šķēršļi, tai skaitā riteņbraukšanā, 
kartingā un radošā inventāra izveidē.

Kuldīgas Alternatīvā sākumskola Jauno 
satiksmes dalībnieku sacensībās piedalās jau 
kopš 2003. gada, uzrādot labus rezultātus.

Šogad sacensību formāts tika nedaudz 
mainīts. 1. kārtā bija jāpiedalās 32 sacensī-
bās, savukārt 2. kārtā norisinājās reģionālie 
pusfināli, kur 1.–3. vietu ieguvušās komandas 
(kopā 24) devās uz fināla sacensībām Rīgā. 

No labākajām finālistēm – “Baložu vidus-
skolas” un “Kuldīdzniekiem” – tika veidota 
Latvijas jauno velosipēdistu izlase. Kuldīgas 
komandu pārstāvēja Monta Uzare, Nika 
Plivča, Gusts Lapiņš un Jānis Priedoliņš. 
Uz vietu valsts izlases komandā pretendēja 
četri zēni un četras meitenes. Pēc divām 
treniņnometnēm noskaidroja labākos, kuri 
Albānijā aizstāvēja pērn izcīnīto Eiropas 
čempiona titulu.

CSDD katru gadu ar īpašām sacensībām 
jaunajiem velosipēdistiem veicina drošību uz 
ceļiem. Katrs, kurš ir piedalījies un ieguvis 
jaunas zināšanas un prasmes, pēc tam var 
justies daudz pārliecinošāk un drošāk uz 
ceļiem gan pilsētās, gan ārpus tām.

SIGnETa LaPIŅa, 
sabiedrisko attiecību speciāliste

Publicitātes foto

Jaunie satiksmes dalībnieki izcīna 
uzvaru Albānijā

Eiropas jauno 
satiksmes 
dalībnieku 
sacensībās 
albānijā 
komanda, 
kuras sastāvā 
bija arī 
Kuldīgas 
alternatīvās 
sākumskolas 
skolēni jānis 
Priedoliņš un 
nika Plivča 
(vidū skolotāja 
Līga Zeidaka), 
izcīnīja 
1. vietu.

Savu atnākšanu pavisam nepārpro-
tami pieteicis rudens. Tas iezīmējies ar 
ievērojamām lietavām, arī gaisa tem-
peratūra pakāpeniski sāk pazemināties. 
Pašvaldības kapitālsabiedrības vasarā 
aktīvi strādājušas un vēl šobrīd turpina 
darbu, veicot nepieciešamos remont-
darbus un uzturot kārtībā infrastruktūru.

SIA “Kuldīgas siltumtīkli” no-
pietnākais šīs vasaras uzdevums bija 
jaunas katlumājas celtniecība Priedainē. 
Iepriekš šajā ciemā siltumapgādi iedzī-
votājiem nodrošināja SIA “Centrs”. Kad 
uzņēmums atteicās turpināt sniegt pa-
kalpojumu, Dome pilnvaroja SIA “Kul-
dīgas siltumtīkli” no jaunās apkures 
sezonas nodrošināt siltumapgādi Prie-
daines ciemā. Lai to varētu izdarīt, 
tika atrasts piemērots zemes gabals 
jaunas katlumājas būvniecībai, izstrā-
dāts jaunās ēkas projekts un iepirktas 
nepieciešamās iekārtas. Kā kurināmo 
katlumājā izmantos šķeldu. Plānots, ka 
būvdarbus pabeigs līdz oktobra beigām, 
taču iedzīvotājiem nav jāuztraucas par 
palikšanu bez siltuma, jo sākotnēji ap-
kuri nodrošinās ar dīzeļdegvielas katlu, 
kas vēlāk kalpos kā rezerves risinājums.

Nozīmīgi uzlabojumi apkures jomā 
šovasar paveikti arī Vārmē. Vārmes pa-
matskolā uzstādīts jauns granulu katls, 
kas nodrošinās siltumu ne tikai skolai, 
bet arī sporta namam un bērnudārza 
ēkai. Izmaiņas būs arī Turlavā, kur līdz 
šim pamatskolas apsildei izmantoja 
elektrību, kas ir ļoti dārgi. Ekonomiskā-
kai saimniekošanai veikta siltumtrases 
projektēšana un tiek veidota jauna 
katlu māja ar granulu apkuri. Uz jauno 
apkuri skolā pāries pakāpeniski, tāpēc 
arī šeit par siltumu nav jāsatraucas. 
Uz granulu apkuri pāriets arī Rendas 
pagasta Ozolos, bet Kuldīgā siltumap-
gādes uzņēmums pēc apsaimniekotāja 
SIA “Kuldīgas komunālie pakalpoju-
mi” pasūtījuma būvēs siltumtrasi, lai 
varētu pieslēgt centrālajai apkurei visu 
ēku kompleksu Liepājas ielā 14. Lielāki 
remonti šovasar bijuši Padures katlu-
mājā un Rumbas pagasta Mežvaldē.

Noslēgušies arī šķeldas iepirkumi. 
To cenšamies iepirkt galvenokārt no 
vietējiem uzņēmumiem un zemnie-
kiem. Šogad lielākie piegādātāji ir 
SIA “Mežmaļi”, SIA “Palleteries” un 
SIA “Energoparks”, kā arī novada 
zemnieki, kas ražo šķeldu. Siltuma 
tarifs novadā nav mainījies, un paaug-
stinājumi arī netiek plānoti.

Raugoties uz rudens lietavām, var 
secināt, ka savulaik pieņēmām ļoti 
pareizu lēmumu, nododot uzņēmumam 
SIA “Kuldīgas ūdens” uzturēšanā lietus 
ūdens kanalizācijas sistēmu. Uzņē-
mums ieguldījis lielu darbu, tīrot un 
uzturot šo sistēmu kārtībā, kā rezultātā 
izvairāmies no ielu applūšanas lietavu 
laikā.

Lai ziemā 
būtu silti



2017. gada 21. septembris

2

Būvniecības komisijā 2017. gada augustā lemtais
akceptētās būvniecības ieceru dokumentācijas 
Objekta nosaukums Adrese Dokumentācijas veids
Kokapstrādes ceha palīgēka “Mars”, Rumbas pagasts Būvprojekts minimālā sastāvā
Meža meliorācijas sistēmas “Īvandes” pārbūve, 444 ha Rendas pagasts Būvprojekts
Dārza mājas pārbūve Plūmju aleja 11, Kuldīga Būvprojekts
Malkas šķūnis ar nojumi “Brūklenāji”, Rumbas pagasts Būvprojekts

Lauksaimniecības noliktava “Kalna-Mikas”, Turlavas pagasts Būvprojekta izmaiņas

Dārza mājas pārbūve Aveņu aleja 14, Kuldīga Būvprojekts
Dzīvojamā ēka, saimniecības ēka un šķūnis “Oškalni”, Priedaine, Kurmāles pagasts Būvprojekts
Ēku telpu grupas 029 vienkāršotā atjaunošana Piltenes iela 30-29, Kuldīga Apliecinājuma karte
Mazās Novadu ielas ūdens novadīšanas sistēmas atjaunošana Mazā Novadu iela, Kuldīga Apliecinājuma karte
Dzīvokļa vienkāršotā atjaunošana Baznīcas iela 10-1, Kuldīga Apliecinājuma karte
Jumta seguma un jumta konstrukcijas atjaunošana “Baznīca”, Renda, Rendas pagasts Būvprojekts minimālā sastāvā
Slaucamo govju kūts un skābbarības novietne “Nogales”, Kabiles pagasts Būvprojekts minimālā sastāvā

Meistaru iela, Dārzniecības un Siltumnīcas ielas pārbūve Meistaru iela, Dārzniecības iela, Siltumnīcas 
iela, Kuldīga Būvprojekta izmaiņas

Ražošanas ēkas pārbūve Meistaru iela 1, Kuldīga Būvprojekta izmaiņas
Dzīvojamās mājas fasādes vienkāršotā atjaunošana Grants iela 29A, Kuldīga Apliecinājuma karte
Ēkas vienkāršotā atjaunošana “Mars”, Rumbas pagasts Apliecinājuma karte
Ēkas vienkāršotā atjaunošana – izmaiņas “Mars”, Rumbas pagasts Apliecinājuma karte
Kuldīgas pamatskolas ēkas vienkāršotā atjaunošana Ventspils iela 16, Kuldīga Apliecinājuma karte
Divu dzīvokļu mājas lietošanas veida maiņa par viena dzīvokļa māju Skrundas iela 11A-10, 11A-11, Kuldīga Paskaidrojuma raksts
Žogs Valciņu iela 24, Kuldīga Paskaidrojuma raksts
Esošās ēkas nojaukšana un dārza māja Ābeļu aleja 14, Ābele, Pelču pagasts Būvprojekts
Dzīvojamā māja Valciņu iela 13, Kuldīga Būvprojekts
Dzīvojamās mājas pārbūve Plostu iela 8, Kuldīga Būvprojekta izmaiņas
Ēkas fasādes vienkāršotā atjaunošana Pils iela 2, Kuldīga Apliecinājuma karte
Dzīvokļa vienkāršotā atjaunošana “Virši”-4, Priedaine, Kurmāles pagasts Apliecinājuma karte
Dzīvojamās ēkas fasādes vienkāršotā atjaunošana Apšu iela 7, Kuldīga Apliecinājuma karte
Baznīcas fasādes vienkāršotā atjaunošana “Baznīca”, Īvandes pagasts Apliecinājuma karte
Ražošanas ēkas fasādes vienkāršotā atjaunošana “Jungeri”, Rumbas pagasts Apliecinājuma karte
Ražošanas ēkas telpu vienkāršotā atjaunošana “Jungeri”, Rumbas pagasts Apliecinājuma karte
Dzīvojamās ēkas-veikala telpu grupas 002 vienkāršotā 
atjaunošana “Amoli”–1, Ēdole, Ēdoles pagasts Apliecinājuma karte

Ēkas daļu (verandu) vienkāršotā fasādes atjaunošana Mucenieku iela 8, Kuldīga Apliecinājuma karte
Iekšējo siltumapgādes tīklu izbūve Liepājas iela 8, Kuldīga Paskaidrojuma raksts
Gājēju ceļa atjaunošana “Skola”, Vārme, Vārmes pagasts Paskaidrojuma raksts
Valsts nozīmes ūdensnotekas Skalda, ŪSIK kods 354442:01, 
pik. 00/00-123/82, atjaunošana Lažas un Kazdangas pagasti, Aizputes novads Būvprojekts

Dzīvojamā māja, divu ēku nojaukšana “Silnieki”, Kurmāles pagasts Būvprojekts
Energoefektīvu un atjaunojamās enerģijas tehnoloģijām pie-
mērotu ražošanas ēku pārbūve par kokapstrādes ražošanas 
ēkām – garāžas pārbūve par katlu māju, žāvētava un sūkņu 
mājas nojaukšana

Krauļu iela 4 un 4B, Kuldīga Būvprojekts

Maizes ceptuve “Ceptuve”, Īvandes pagasts Būvprojekta izmaiņas
Dzīvojamās mājas pārbūve Ēdoles iela 11, Kuldīga Būvprojekts
Dārza māja Kļavu aleja 16, Kuldīga Būvprojekts
Dzīvojamā māja “Plāči”, Snēpeles pagasts Būvprojekts
Malkas šķūņa atjaunošana pēc ugunsgrēka Liepājas ielā 57, Kuldīga Būvprojekts
Ēkas fasādes vienkāršotā atjaunošana Mucenieku iela 19, Kuldīga Apliecinājuma karte
Siltumtrases atzara izbūve Smilšu iela 1, Kuldīga Apliecinājuma karte
Telpu grupas vienkāršotā atjaunošana Pilsētas laukums 5, Kuldīga Apliecinājuma karte
Elektroapgādes pieslēgums “Mazsaulītes”, Vārmes pagasts Paskaidrojuma raksts

Elektroapgādes pieslēgums Vienības iela, Putnudārza krastmala, Kuldīga Paskaidrojuma raksts

Ugunsdzēsības hidrants Priedaine, Kurmāles pagasts Paskaidrojuma raksts
Pirts Ābeļu aleja 7, Kuldīga Paskaidrojuma raksts
Žoga atjaunošana Rumbas iela 9, Kuldīga Paskaidrojuma raksts

Pagalma labiekārtošana un bruģa seguma izbūve – izmaiņas Gaismas iela 4, Kuldīga, nama pieguļošā teritorija Paskaidrojuma raksts

Koka skaidu īslaicīgas uzglabāšanas ēka “Gatves”, Rumbas pagasts Būvprojekts minimālā sastāvā
Gaļas liellopu dziļā kūts “Vankas”, Kurmāles pagasts Būvprojekts
Apkures katla nomaiņa “Mars”, Rumbas pagasts Apliecinājuma karte
Ēkas 2. stāva dzīvokļu vienkāršotā atjaunošana par dzīvokli – 
mākslinieka darbnīcu Pils iela 2, Kuldīga Apliecinājuma karte

Ēkas fasādes vienkāršotā atjaunošana Skrundas iela 47, Kuldīga Apliecinājuma karte
Garāža un malkas šķūnis “Pleznas”, Vārmes pagasts Paskaidrojuma raksts

Izdotās būvatļaujas 
Objekta nosaukums Adrese
Malkas šķūnis ar nojumi “Brūklenāji”, Rumbas pagasts
Dārza mājas pārbūve Plūmju aleja 11, Kuldīga
Dārza mājas pārbūve Aveņu aleja 14, Kuldīga
Graudu pirmsapstrādes un glabātuves ēkas “Lidlauki”, Vārmes pagasts
Kokapstrādes ceha palīgēka “Mars”, Rumbas pagasts
Meža meliorācijas sistēmas “Īvandes” pārbūve, 444 ha Rendas pagasts
Dzīvojamās mājas pārbūve “Birzgales”, Rumbas pagasts
Materiālu uzglabāšanas laukums Ēdoles iela 59, Kuldīga
Dzīvojamās mājas pārbūve Jelgavas iela 37, Kuldīga
Baznīcas jumta seguma un jumta konstrukciju atjaunošana “Baznīca”, Renda, Rendas pagasts
Dzīvojamā māja “Jaunās zives”, Laidu pagasts
Slaucamo govju kūts un skābbarības novietne “Nogales”, Kabiles pagasts
Esošās dārza mājas nojaukšana un dārza mājas būve Ābeļu iela 14, Ābele, Pelču pagasts
Dziļās kūts – gaļas liellopu kūts būvniecība “Vankas”, Kurmāles pagasts
Koka skaidu īslaicīgas uzglabāšanas ēka “Gatves”, Rumbas pagasts
Maizes ceptuve “Liepas”, Īvandes pagasts
Kempinga ēdamzāle, apmeklētāju, dušu un tualešu ēka, laukumi “Meinards”, Īvandes pagasts
Pirts “Virsnieki”, Snēpeles pagasts
Malkas šķūņa atjaunošana pēc ugunsgrēka Liepājas iela 57-1, Kuldīga

Publisko iepirkumu komisijā augustā pieņemtie lēmumi

Iepirkuma priekšmets
Lēmuma pie-
ņemšanas
datums

Uzvarētājs

Atklāts konkurss “Pelču pils jumta 
vienkāršotā atjaunošana Pelčos, Pelču 
pagastā, Kuldīgas novadā”

01.08.2017. SIA “AB Būvniecība”; 
273 950,73 EUR bez PVN

Praktisku restaurācijas darbnīcu rīkošana 
koka būvgaldniecības atjaunošanai un 
restaurācijai vēsturiskas ēkas Baznīcas ielā 
30, Kuldīgā būvniecības procesā, LiviHeri 
projekta ietvaros 

07.08.2017. SIA “Baumeister”; 50 149,99 EUR 
bez PVN.

Skolas (Bērnu un jauniešu centra) ēkas 
1905. gada ielā 10, Kuldīgā, būvprojektu 
izstrāde un autoruzraudzība

07.08.2017. SIA “Ozola & Bula, arhitektu 
birojs”; 40 500 EUR bez PVN.

Atklāts konkurss “Kuldīgas novada 
pašvaldības un tās kapitālsabiedrību un 
iestāžu darbinieku veselības apdrošināšana”

17.08.2017.
AAS “BTA Baltic Insurance 
Company”; 301 759,80 EUR 
bez PVN.

Kuldīgas novada pašvaldības īpašumu 
apdrošināšanas pakalpojumi 17.08.2017. AAS “BTA Baltic Insurance 

Company”; 19 800 EUR bez PVN.

Ēdiena sagatavošana un piegāde PII “Bitīte”, 
Kuldīgā, Kuldīgas novadā 17.08.2017.

SIA “Saules ieleja 3”; ēdināšana 
vienai personai trīs reizes dienā 
1–2 gadi 1,60 EUR bez PVN un 
3–6 gadi 1,87 EUR bez PVN.

Ēdināšanas pakalpojumu nodrošināšana 
Kuldīgas 2. vidusskolas un Rendas filiāles 
audzēkņiem

17.08.2017.

SIA “Saules ieleja 3”; ēdināšana 
vienai personai trīs reizes dienā 
1.–4. klase 2,15 EUR bez PVN un 
pusdienas 5.–12. klase 1,22 EUR 
bez PVN. 

Atklāts konkurss “Elektroenerģijas piegāde 
Kuldīgas novada pašvaldības un tās iestāžu 
un kapitālsabiedrību vajadzībām”

31.08.2017. AS “Latvenergo”; 
586 741,31 EUR bez PVN.

Aicina pieteikt pretendentus 
Goda balvai

Kuldīgas novada Dome līdz 13. oktobrim aicina iedzīvo-
tājus pieteikt pretendentus Kuldīgas novada Goda balvai, 
kura tiks pasniegta svinīgā pasākumā 18. novembrī, sagai-
dot Latvijas Republikas 99. gadadienu.

Balvu saņems personas par īpa-
šiem nopelniem politikā, tautsaim-
niecībā, veselības aizsardzībā, izglī-
tībā, kultūrā, sportā, valsts pārvaldes 
un aizsardzības jomā, kas saistīti ar 
Kuldīgas novada attīstību un sabied-
riskās nozīmības palielināšanu.

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

kuriem ierosina apbalvot ar Goda 
balvu.

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

SIGnETa LaPIŅa, 
sabiedrisko attiecību speciāliste

KuLDīGaS nOVaDa PašVaLDīBa
saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likumu

pārdod atkārtotā mutiskā izsolē
ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu –

dzīvokli Skrundas ielā 15-6, Kuldīgā, kadastra Nr. 62019003306.

Īpašuma sastāvs: vienistabas dzīvoklis ar kopējo platību 38,1 m2 un kopīpašuma 
381/1835 domājamās daļas, t. sk. no dzīvojamās ēkas ar kadastra apzīmējumu 
62010240118001, palīgēkām ar kadastra apzīmējumiem 62010240118002, 
62010240118003 un zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 62010240118 (platība 
1093 m2).

Nosacītā cena – 1760 EUR, drošības nauda – 176 EUR, reģistrācijas maksa – 
15 EUR, izsoles solis – 100 EUR.

Izsole notiks Kuldīgas novada pašvaldības mazajā zālē Baznīcas ielā 1, Kuldīgā, 
2017. gada 23. oktobrī plkst. 13.30. Dalībnieku reģistrācija no sludinājuma publi-
cēšanas dienas līdz 2017. gada 20. oktobrim plkst. 11.00. Reģistrāciju veic Izsoļu 
komisijas sekretāre, tālrunis 63350007.

Izsoles noteikumus un informāciju par īpašumu var saņemt Kuldīgas novada 
pašvaldības informācijas centrā Baznīcas ielā 1, Kuldīgā.

Informācija pa tālruni 63370005, e-pasts: iveta.zvirbule@kuldiga.lv.

2017. gada augustā ekspluatācijā pieņemtās būves
Nosaukums Adrese Pasūtītājs
Lauksaimniecības šķūņa atjau-
nošana un laukuma būvniecība “Buļļi”, Laidu pagasts ZS “Burtnieki”

Dzīvojamā māja “Laurkalni”, Kurmāles pagasts Lauris Reķis
Dzīvojamās ēkas pārbūve un 
saimniecības ēka Ziedoņa iela 22, Kuldīga Artis Mellenbergs

Pagrabstāva pārseguma 
atjaunošana ēkai Jelgavas iela 2, Kuldīga SIA “Kuldīgas komunālie 

pakalpojumi”
Dzīvojamās ēkas, saimniecības 
ēka un šķūnis 

“Oškalni”, Priedaine, Kurmāles 
pagasts Edgars Ēķis

Ēkas gala un pagalma fasāžu 
restaurācija un atjaunošana Baznīcas iela 17, Kuldīga Kuldīgas novada pašvaldība

Dzīvojamā ēka Dzirnavu iela 41, Kuldīga Raimonds Zommers
Dzīvojamās mājas pārbūve Stendes iela, Rumbas, Kuldīga Guntis Freimanis
Saimniecības ēkas pārbūve Stendes iela, Rumbas, Kuldīga Guntis Freimanis
Elektroapgādes pieslēguma 
izbūve Cepļa iela 2, Kuldīga AS “Sadales tīkls”

Dzīvojamās mājas pārbūve Plostu iela 8, Kuldīga Gatis Vanags
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Noslēgusies Kuldīgas 2. vidusskolas 
telpu (Jelgavas ielā 62) renovācijas 
1. kārta. Skolēni un skolotāji jauno 
mācību gadu uzsākuši atjaunotā 
un modernā vidē – pirmais stāvs 
ieguvis gaišas krāsas un mājīgas 
telpas.

Skolas ēku kompleksā atjaunota 
un izbūvēta vēdināšanas sistēma un 
vājstrāvas tīkli, kā arī ugunsgrēka 
atklāšanas un trauksmes signali-
zācijas sistēma. Tāpat uzlabota 
apsardzes un datortīklu sistēma un 
izbūvēta videonovērošana skolā un 
tās teritorijā. 1. stāvā pārbūvēta arī 
apkures sistēma, ūdensvads un ka-
nalizācijas tīkli, atjaunojot sanitāros 
mezglus: skolēnu tualetes, sporta 
nodarbību ģērbtuves un dušas telpas. 
Pēc komunikāciju izbūves atjaunota 
1. stāva iekšējā apdare. Visas atjau-
notās komunikācijas paslēptas zem 
iekārtajām griestu sistēmām.

Ēkas renovācijas rezultātā skola 
papildus ieguvusi trīs jaunas telpas 
skolēnu atpūtas un zinātniskā proce-
sa nodrošināšanai 125 kvadrātmetru 
platībā. Turpmāk skolēniem būs 
pieejama īpaši iekārtota garderobes 
telpa, bet 1. stāva vestibilā darbosies 
informācijas centrs, ko skolēni varēs 
izmantot mācībām nepieciešamās in-
formācijas iegūšanai, pētnieciskajam 

Turpinās aktīvs darbs pie jaunās Priedaines 
katlumājas celtniecības, lai to šogad varētu pabeigt.

“Priedaines jaunajai katlumājai ir iebetonēti kolonnu 
pamati, divas tehniskās bedres un cokols. Šonedēļ tiek lik-
tas metāla konstrukcijas, uzsākts betonēt grīdas un šķeldas 
novietnes sienas,” pastāstīja SIA “Kurzemes Jumti” projekta 
vadītājs Aldis Andersons.

Ēkas būvniecība sākās 1. augustā un to plānots pabeigt 
līdz 31. oktobrim. Līdz apkures sezonas sākumam katlumāja 
vēl nebūs pilnībā gatava, tādēļ sākumā apkure tiks nodro-
šināta ar dīzeļdegvielas katlu, kas nākotnē šajā katlumājā 
kalpos kā rezerves risinājums apkures nodrošināšanai.

Katlumājas pamatus, sienas un jumtu būvē SIA “Kurze-
mes Jumti”, pievedceļus – SIA “Kuldīgas komunālie pakal-
pojumi”, siltumtrases un ūdensvada pievadus, kanalizācijas 
aku – SIA “Kuldīgas siltumtīkli”, bet elektropieslēguma 
pievadus, iekšējos elektrotīklus, ugunsdrošības signalizā-
ciju un zibensaizsardzību – SIA “KCE”. Apkures iekārtas 
piegādās uzņēmums “AGB Serviss”.

Autoruzraudzību nodrošina SIA “3D Birojs”, bet 
būvuzraudzību – SIA “BaltLine Globe”. Projekta au-
tors – SIA “3D Birojs”.

Kopējās projekta izmaksas ir ap 500 tūkstošiem EUR. 
Lai katlumāju uzbūvētu, Valsts kasē uz 20 gadiem ņemts 
aizdevums.

Atgādinām, ka līdz šim apkuri Priedaines ciemā nodroši-
nāja SIA “Centrs”, kurš vērsās Kuldīgas novada pašvaldībā 
ar lūgumu turpmāk nodrošināt pakalpojuma sniegšanu, jo 
uzņēmēja rīcībā esošā infrastruktūra bija nolietojusies un 
tās atjaunošanai nebija pietiekamu resursu.

Kuldīgas novada pašvaldība uzdeva apkures pakalpoju-

mu turpmāk nodrošināt SIA “Kuldīgas siltumtīkli”. Tāpēc 
SIA “Kuldīgas siltumtīkli” būvē jaunu 1,5 MW ar šķeldu 
kurināmu katlumāju.

Jaunā Priedaines katlumāja atradīsies teritorijā aiz vei-
kala, starp privātmājām un daudzdzīvokļu dzīvojamajām 
mājām “Atmodas”, “Virši”, “Ābeļkalni”. Teritorijai dots 
nosaukums “Siltums”.

Siltumenerģijas tarifs un līgumu parakstīšana
Tarifs Priedaines ciemā tiks nodrošināts tāds pats kā 

Kuldīgas pilsētā – 49,80 EUR par 1 MWh plus PVN      
(iedzīvotājiem 12%, juridiskām personām 21%).

SIA “Kuldīgas siltumtīkli” ir sagatavojusi līgumus 
katram dzīvokļa īpašniekam/īrniekam par centralizētās 
siltumapgādes nodrošināšanu.

Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju “Virši”, “Skalbes”, 
“Līgotnes”, “Silavas”, “Priedes”, “Tērces”, “Meldri” 
un “Kalves” dzīvokļu īpašnieki/īrnieki aicināti ierasties 
SIA “Centrs” (“Tērcēs”-2, Priedainē, Kurmāles pagastā), 
kur līdz 9. oktobrim varēs parakstīt jaunos līgumus ar 
SIA “Kuldīgas siltumtīkli”.

Līgumus, uzrādot īpašumtiesību apliecinošu dokumentu, 
varēs parakstīt: pirmdienās no 13.00 līdz 18.00, otrdienās 
no 13.00 līdz 16.00, bet ceturtdienās un piektdienās no 8.00 
līdz 12.00.

Savukārt pēc 9. oktobra līgumus būs iespēja parakstīt 
SIA “Kuldīgas siltumtīkli” birojā Lapegļu ielā 8, Kuldīgā.

anITaS ZVInGuLES, 
SIa “Kuldīgas siltumtīkli” sabiedrisko attiecību speciālistes, 

teksts un foto

Kuldīgas 2. vidusskolā noslēgusies 
telpu renovācijas pirmā kārta

darbam un arī saturīgai laika pava-
dīšanai, piemēram, uzkavējoties līdz 
sabiedriskā transporta reisam.

Daļa skolas telpu – mājturības 
kabineti un sporta nodarbību ģērbtu-
ves – uz laiku līdz 2. kārtas nodošanai 
ekspluatācijā vēl nebūs pieejamas.

Kuldīgas 2. vidusskolas ēku 
komplekss sastāv no trim ēkām, un 
telpu kopējā izmantojamā platība 
ir 4100 kvadrātmetru. Renovācijas 
1. kārta sākās 2016. gada 21. sep-
tembrī un ilga gandrīz gadu. To veica 

SIA “Vega 1”. Būvdarbi kopumā 
izmaksāja 885 127,48 EUR (ne-
skaitot PVN). Būvuzraudzību veica 
SIA “Būves un būvsistēmas”, bet 
autoruzraudzību – SIA “3d birojs”.

Šī gada vasarā par pašvaldības 
līdzekļiem pārbūvēta arī Kuldīgas 
2. vidusskolas ārējā kanalizāci-
ja. Būvdarbus veica SIA “Būv- 
firma INBUV”, tie izmaksāja 
50 631,91 EUR (neskaitot PVN).

Telpu pārbūve norisinājās Eiro-
pas Savienības līdzfinansētā pro-

jekta “Kuldīgas novada vispārējās 
izglītības iestāžu mācību vides 
uzlabošana” ietvaros.

Nākamgad plānots turpināt uz-
labot mācību vidi skolā. 2018. gada 
būvniecības sezonā iecerēts pabeigt 
iesāktos darbus ēkas 2. un 3. stāvā, 
ko iespējams veikt tikai laikā, kad 
mācības skolā nenotiek. Darbus 
paredzēts sākt 2017./2018. mācību 
gada beigās un pabeigt līdz jaunā 
2018./2019. mācību gada uzsāk-
šanai.

Eiropas Savienības līdzfinansēto 
projektu “Kuldīgas novada vispārē-
jās izglītības iestāžu mācību vides 
uzlabošana” īsteno Kuldīgas novada 
pašvaldība. Projekts ietver mācību 
vides uzlabošanu Kuldīgas 2. vidus-
skolā, Kuldīgas Centra vidusskolā 
un V. Plūdoņa Kuldīgas ģimnāzijā. 

KrISTīnE DuĻBInSKa, 
mārketinga un sabiedrisko attiecību 

nodaļas vadītāja 
SIGnETaS LaPIŅaS foto

Kuldīgas 2. vidusskolā noslēgušies renovācijas darbi. Skolas gaiteņi un klases tagad ir gaišas un mājīgas, un skolēni atzīst, ka atjaunotajās telpās ir patīkami uzturēties 
un mācīties.

Priedainē top jauna katlumāja

Priedainē – 
starp veikalu, 
privātmājām un 
daudzdzīvokļu 
mājām – top 
jauna katlumāja, 
kuru plānots 
pabeigt līdz
31. oktobrim.

1. oktobrī sāksies pieteikšanās Kuldīgas novada pašvaldības rīkotajam 
konkursam “Valsts nozīmes kultūras pieminekļa “Kuldīgas pilsētas 
vēsturiskais centrs” teritorijā esošo ēku, kā arī Kuldīgas novadā esošu 
Latvijas valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā ietverto ēku 
restaurācija un konservācija”. 

Konkursa ietvaros iedzīvotāji varēs 
pretendēt uz pašvaldības līdzfinansē-
jumu līdz 50% no kopējām restau-
rācijas vai atjaunošanas izmaksām 
saskaņā ar konkursa nolikumu (t.i. ne 
vairāk kā 10 000 EUR nesošo kons-
trukciju atjaunošanai un ne vairāk kā 
5000 EUR citos gadījumos), lai veiktu 
viņu īpašumā un/vai apsaimniekošanā 
esošo valsts nozīmes kultūras piemi-
nekļa “Kuldīgas pilsētas vēsturiskais 
centrs” teritorijā esošo ēku, kā arī 
Kuldīgas novadā esošu Latvijas valsts 
aizsargājamo kultūras pieminekļu 
sarakstā ietverto ēku restaurāciju, 
nodrošinot Kuldīgas vecpilsētas un 
novada unikālās vēsturiskās apbūves 
autentiskuma saglabāšanu.

Šajā gadā, sagatavojot pieteikumu 
līdzfinansējuma saņemšanai, preten-
denti tiek aicināti rūpīgi iepazīties ar 
konkursa nolikumu, tā pielikumiem 

un izmainīto pieteikuma veidlapu. 
Nolikumu un konkursa nākamo kārtu 
deputāti apstiprinās 28. septembra 
Kuldīgas novada Domes sēdē. Tad ar 
to varēs iepazīties mājaslapā www.
kuldiga.lv.

Saskaņā ar konkursa nolikumu 
pieteiktie un atbalstītie projekti pilnībā 
būs jārealizē līdz 2018. gada 30.  no-
vembrim.

Pieteikumus varēs iesniegt no 
1. līdz 31. oktobrim Kuldīgas novada 
pašvaldības Klientu apkalpošanas  
centrā (Baznīcas ielā 1, Kuldīgā), 
Kuldīgas attīstības aģentūrā (Pilsētas 
laukumā 3, 2. stāvā) katru darba dienu 
pašvaldības darba laikā, kā arī elektro-
niski, parakstītus ar drošu elektronisko 
parakstu, sūtot e-pastā: elina.zile@
kuldiga.lv.

ELīna ZīLE, projektu speciāliste
uĢa BrĒDIĶa foto

Pieejams līdzfinansējums ēku 
restaurācijai un atjaunošanai 

Kuldīgas novadā

Fasādes 
atjaunošana 
ēkai 
mucenieku 
ielā 9, Kuldīgā, 
projekta 
ietvaros 
realizēta 
2016. gadā.
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19. septembrī uz svinīgo sudraba 
karotīšu pasniegšanu Kuldīgas no-
vada Domē bija aicināti 35 bērniņi 
ar vecākiem.

Kuldīgas novada Dzimtsarakstu 
nodaļā laika posmā no 2017. gada 
1. jūlija līdz 31. augustam reģistrēti 
40 mazuļi – 13 meitenes un 27 zēni. 
Kuldīgā dzimuši 38 mazuļi, Rīgā un 
Jūrmalā – katrā pa vienam mazulim. 
Taču pieci no mazuļiem ir deklarēti 
kādā citā pašvaldībā.

15 ģimenēs bērniņš reģistrēts kā 
pirmais, 16 ģimenēs – otrais, sešās 
ģimenēs – trešais un četrās ģimenēs 
kā ceturtais bērniņš.

Populārākais vārds jaundzimuša-
jām meitenēm ir Hanna (2), savukārt 
zēniem – Gustavs (4), Jēkabs (3), 
Kristians (2), Toms (2), Ralfs (2). 
Diviem puišiem vecāki ir izvēlējušies 
divus vārdus: Rūdolfs Rūdis un Gus-
tavs Ivo. Arī divas meitiņas ir tikušas 
pie diviem vārdiem – Dārta Ieva un 
Sāra Rebeka.

Mazuļus un vecākus sveica sakso-
fona spēles skolotāja Līga Aleksandra 
Jāvalde.

Laika posmā no 2016. gada 1. jan-
vāra līdz 31. augustam bija reģistrēti 
132 bērniņi, savukārt šogad šajā laika 
posmā reģistrēti jau 174 bērniņi, kas 
ir par 42 mazuļiem vairāk.

Visi Kuldīgas novada jaundzimu-
šie uz svinīgo pasākumu tiek aicināti 
reizi divos mēnešos; nākamā tikšanās 
paredzēta 14. novembrī.

Aicinām bērniņu vecākus, kuri ir 
aicināti, bet nav apmeklējuši pasā-
kumu un saņēmuši mazo piemiņas 
dāvaniņu, to izņemt gada laikā Kul-
dīgas novada Dzimtsarakstu nodaļā, 
ja bērniņa dzīvesvieta deklarēta Kul-
dīgas pilsētā. Ja mazuļa dzīvesvieta ir 
deklarēta kādā no novada pagastiem, 
tad mazo dāvaniņu var saņemt sava 
pagasta pārvaldē.

ILOna ĶESTErE, 
Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja

IEVaS BEnEFELDES foto

31. augustā dimanta kāzu jubileju 
svinēja Inta Ilga un Zigurds Mār-
tiņš Dreimaņi. Atskatoties uz kopā 
aizvadītajiem 60 gadiem laulībā, 
abi ir vienisprātis, ka savu dzīvi  
nodzīvojuši labi un ir nedaudz 
neticami, ka ģimenei jau sešdes-
mitā jubileja.

Gaviļnieki stāsta, ka laulību cere-
monija bijusi ļoti klusa – divatā, bez 
viesiem un lieciniekiem sarakstījušies 
dzimtsarakstu nodaļā. Par laulībām 
zinājuši vien paši tuvākie cilvēki. 
Zigurda kungs teic: “Tas bija pēckara 
laiks, mums nebija lielas rocības, tā-
pēc nekādas svinības nerīkojām. Pēc 
sarakstīšanās devāmies uz restorānu 
“Venta”, kur kopā ar Intas māsu un 
viņas vīru baudījām svētku vakariņas, 
bet pēc tam aizgājām uz balli kultūras 
namā.” 

Intas kundzes darba mūžs pagājis, 

strādājot tirdzniecībā, bet Zigurda 
kungs pēc armijas strādājis elektro-
tīklos, līdz pat pensijai bijis elektriķis 
fabrikā “Vulkāns”. Ģimenē izau-
dzināta meita Ilze, kura vecākiem ir 
liels atbalsts un palīgs. Savulaik 
ģimenei bijusi tradīcija ik gadu kopā 
ar vēl vairākām ģimenēm doties laivu 
braucienos. Tie ik gadu rūpīgi plānoti 
un ļoti gaidīti. Zigurda kungs stāsta, 
ka laivu braucienos iepazinis lieliskas 
makšķerēšanas vietas, jo makšķerēša-
na ir vēl viens no viņa hobijiem. Zi-
gurda kungam jaunībā labi padevusies 
slēpošana, ziemā brīvdienās slēpojuši 
visi kopā. 

Dreimaņu pārim ir divi jau pie-
auguši mazdēli Jurģis un Matīss, un 
nu jau dažādām nodarbēm reizēm 
nododas visas trīs paaudzes kopā. Kad 
gar Dreimaņu māju vedusi Kuldīgas 
pusmaratona trase, ģimene aktīvi 

atbalstījusi skrējējus, uzmundrinot 
un cienājot ar gardo akas ūdeni un 
ķiršiem. Aizmirsta nav arī slēpošana. 
Tagad gan ziemās sniega esot mazāk, 
bet sniegotās dienās Zigurda kungs ar 
meitu un mazdēlu mēdz trijatā doties 
izslēpoties. 

Vaicāti par ilgās kopdzīves noslē-
pumu, Zigurda kungs teic, ka, kā jau 
katrā ģimenē, gājis ir visādi – esot 
bijušas arī vētras un viesuļi, sadzīvis-
kas domstarpības, it īpaši jaunībā, kad 
paši bijuši straujāki, taču izrunājušies, 
piekāpušies un izlīguši. Viņš smej, 
ka neticot, ja kāds stāsta, ka ģimenē 
viss gājis kā pa šņorīti. Savukārt In-
tas kundze sirsnīgi piebilst, ka nevar 
iedomāties nevienu labāku par savu 
mīļo vīriņu.

KrISTīnES DuĻBInSKaS, 
mārketinga un sabiedrisko attiecību 

nodaļas vadītājas, teksts un foto

22. augustā Kuldīgas novada Domē viesojās 
Īra un Arvids Širmaheri. Tikšanās laikā viņi 
stāstīja savu bagāto dzīves gājumu. Pie Kul-
dīgas novada Domes priekšsēdētājas Ingas 
Bērziņas pāris ciemojās jau otro reizi. Pirms 
pieciem gadiem viņi te svinēja apaļo 50 gadu 
kopdzīves jubileju jeb zelta kāzas.

Pāra īstais kāzu jubilejas datums ir 21. jūnijs. 
“Saulgriežu laikā kaut kā tie vīrieši sabildinājuši 
tās meitas mūsu dzimtā,” atsaka smaragda kāzu 
jubilāru meita Santa, kura 23. jūnijā svinējusi divu 
gadu kāzu jubileju. Šogad arī mazmeita Kristīne 
ņēmusi piemēru no mammas un vecmāmiņas un 
28. jūnijā apprecējusies tepat, skaistajā Kuldīgā.

“Kas nekait, vienās lustēs un ballītēs,” atsaka 
Īra. Ģimene katru gadu rīko kārtīgas svinības, tad 
tiek saaicināta kupla radu saime, lai visi varētu 
pabūt kopā ģimenes lokā. Svinību rīkošana Īras 
kundzei nesagādā grūtības, jo viņa strādājusi 
par šefpavāri restorānā “Venta”. Tur pasākumu 

rīkošana bijusi ikdiena – strādāts smagi, rīkoti 
daudzi pasākumi un uzņemti milzumdaudz viesu. 
Savukārt Arvids savas darba gaitas iesācis Kuldī-
gas sērkociņu fabrikā “Vulkāns”, vēlāk strādājis 
valsts uzņēmumā “Kuldīgas Lauktehnika”.

Īra un Arvids bijuši aktīvi un labi dejotāji. 
Arvids jaunībā dejojis tautas dejas, bet Īra nodar-
bojusies ar mākslas vingrošanu. Abi sadejojušies 
kultūras nama ballē un 1962. gadā sarakstījušies 
Kuldīgas dzimtsarakstu nodaļā. Kāzas svinētas 
Popē kuplā radu pulkā, virmojusi jautrība un 
notikuši danči.

Vēl joprojām pāris kopā ar ģimeni katru 
nedēļas nogali dodas uz savām lauku mājām, 
lai iekoptu saimniecību un vienkārši izbaudītu 
skaisto lauku burvību, aktīvi darbojoties.

“Tam, kam Dievs uzdāvinājis to skaisto 
kopdzīvi, tā arī jānodzīvo līdz pašam galam,” ar 
smaidu sejā nosaka meita Santa.

rIČarDa SOTaKa, 
sabiedrisko attiecību speciālista, teksts un foto

Dievs uzdāvinājis skaistu kopdzīvi

īra un arvids širmaheri ar meitu Santu Kuldīgas novada Domē pie priekšsēdētājas Ingas Bērziņas 
(kreisajā pusē) viesojās jau otro reizi, šoreiz svinot 55. kāzu jubileju.

Kāzas divatā

Jaundzimušajiem pasniedz sudraba karotīti
Inta Ilga savā dzīvē nevarētu vēlēties labāku vīru par Zigurdu mārtiņu.

Sudraba karotīšu svinīgajā pasniegšanas pasākumā Kuldīgas novada Domes zālē pulcējās 35 mazuļi ar vecākiem.

Teātris atgriežas Kuldīgā
21. un 22. oktobrī kalendāros jāatzīmē teātra 

svētki, jo jau otro gadu pēc kārtas norisināsies 
skatuves mākslas festivāls “Teātris ir visur”, 
aicinot gan lielus, gan mazus festivāla apmek-
lētājus.

Izrādes no Latvijas leļļu teātra, Karaliskā im-
provizācijas teātra “Comedy KIT”, laikmetīgās 
dejas kompānijas “ĀRĀ”, galerijas “ISTABA”, 
Latvijas Kultūras akadēmijas skatuves mākslas festivāla “Patriarha 
Rudens”, no mūsu kaimiņzemes draugiem Театр на Малой Броннойm 
kino un vēl daudz kas cits šajās divās dienās tiks piedzīvots Kuldīgas 
pilsētvidē. Pavisam drīz iepazīstināsim ar katru no gaidāmajām izrādēm.

Sekojiet informācijai mūsu facebook lapā, kā arī mājaslapā http://
www.visur.org/.
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Kuldīgas slimnīcā pieejama 
jaunākās paaudzes “Siemens So-
matom go.Up” datortomogrāfi-
jas iekārta. Tā uzstādīta augusta 
nogalē, un ārsti jau pacientiem 
veic dažādus izmeklējumus.

Izmeklējumi pieejami gan ar 
ģimenes ārsta vai speciālista nosū-
tījumu, gan par maksu vai ar apdro-
šināšanas polisi.

SIA “Veselības centrs 4” grupas 
uzņēmums SIA “Vizuālā diagnosti-
ka” iekārtu iegādājās, lai turpinātu 
attīstību un pakalpojumu kvalitātes 
uzlabošanu Kuldīgas slimnīcā. 
Valdes loceklis Māris Rēvalds 
izteica pateicību mediķiem, kā arī 
informēja, ka ārsti tiks nodrošināti ar 
profesionālu izglītojošu konferenci.

SIA “Vizuālā diagnostika” ra-
dioloģe Inese Laganovska pastāstīja 
par jaunās iekārtas priekšrocībām: 
“Datortomogrāfijas aparāts ļaus iz-
meklēt lielāku ķermeņa lauka apjomu, 
nepalielinot starojuma devu. Būtiski 
arī, ka iekārta ir ātrāka un jaudīgāka, 
līdz ar to izmeklējums tiek veikts 
ātrāk un pacientam radītais stress ir 
daudz mazāks. Arī attēlu kvalitāte ir 
ļoti uzlabota – tas būs trīsdimensiju, 
tādējādi sniegs vērtīgu un precīzu 
informāciju ārstam. Kolēģi Rīgā un 
Siemens pārstāvji mums palīdz apgūt 
iekārtu un izmantot to cilvēku labā.” 
I. Laganovska pauda lepnumu, ka 
tik labi aprīkota nodaļa kā Kuldīgā 

ir reti kur.
“Dakteri atzinīgi izteikušies par 

jauno iekārtu, kas apliecina tās labo 
kvalitāti un plašās iespējas. Lielākais 
ieguvējs no mūsdienīgās datortomo-
grāfijas būs iedzīvotājs un speciālisti, 
kuri strādās ar iekārtu. Mēs ar to ļoti 
lepojamies,” pauda Kuldīgas novada 
Domes priekšsēdētāja Inga Bērziņa.

Savukārt Kuldīgas slimnīcas 
vadītājs Ivars Eglītis pastāstīja par 
līdzšinējo veiksmīgo slimnīcas un 
SIA “Vizuālā diagnostika” sadar-
bību: “Esmu gandarīts, ka varam 
demonstrēt veiksmīgu publiskās 
un privātās sadarbības piemēru. Arī 
lielās pilsētas respektē Kuldīgas 
speciālistu veiktos izmeklējumus 
un pausto viedokli, jo esam absolūti 
priekšā citām slimnīcām. SIA “Vi-
zuālā diagnostika” veiktos pakal-
pojumus neapšauba vairs nekur. 
Iedzīvotājiem nav tālu jābrauc, lai 
veiktu izmeklējumus. Svarīgi, lai tas 
kalpo cilvēkiem, un tas ir labākais 
iespējamais variants.”

Jaunā iekārta “Siemens Somatom 
go.Up” samazina pacientiem piemē-
rotā jonizējošā starojuma devu, īpašais 
režīms aizsargā ķermeņa jūtīgās daļas 
(acis, vairogdziedzeri, reproduktīvos 
orgānus), uzlabo visu veikto izmek-
lējumu attēlu kvalitāti; attēli tiek 
veidoti atbilstoši pacienta anatomiska-
jām īpatnībām; iekārtai ir samazināta 
metāla artefaktu iespējamība attēlos; 
uzlabota krūškurvja, plaušu un mugur-

Kuldīgas slimnīcā uzstādīta jaunākās paaudzes 
datortomogrāfijas iekārta

kaula pataloģiju diagnostika; ir īpaša 
asinsvadu kalcifikātu novērtēšanas 
programmatūra; uzlabota asinsva-
du izvērtēšanas programmatūra. 
Kuldīgas slimnīcas radioloģijas no-

daļā iespējams veikt datortomogrāfiju 
galvai un deguna blakusdobumiem, 
mugurkaulam, kaulu un locītavu 
sistēmai, vēdera dobumam, mazajam 
iegurnim un retroperitoneālajai telpai, 

krūškurvja orgāniem, angiogrāfiju.

SIGnETaS LaPIŅaS, 
sabiedrisko attiecību speciālistes, 

teksts un foto

Par iespēju strādāt ar jaunākās paaudzes datortomogrāfijas iekārtu priecājas ne tikai ārsti, bet par paveikto arī lepojas 
vadība. attēlā no labās: radiologs-diagnosts andris Laganovskis, SIa “Vizuālā diagnostika” valdes loceklis māris rēvalds, 
Kuldīgas slimnīcas vadītājs Ivars Eglītis, SIa “Vizuālā diagnostika” vadītāja Evija mirzojana, radiologs-diagnosts Inese 
Laganovska un radiologa asistente maira Silacērpa.

16. septembrī Kuldīgas novada Bēr-
nu un jauniešu centrā (BJC) norisi-
nājās ikgadējā atvērto durvju diena, 
kas pulcēja vairāk kā 200 bērnu 
kopā ar vecākiem. Interesenti bija 
atnākuši, lai izvēlētos, kādus pulci-
ņus apmeklēt jaunajā 2017./2018. 
mācību gadā.

Pasākuma apmeklētājiem bija iespēja 
kopā ar pedagogiem izmēģināt daudz 
dažādu aktivitāšu. Vizuālās un vizuāli 
plastiskās mākslas jomā bērni ar vecākiem 
varēja apgleznot zīdu, iemēģināt keramiķa 
prasmes, gleznot, mācīties aplikāciju, de-
kupāžu, pērļošanu, kā arī apgūt papīra plas-
tikas iemaņas. Tāpat uzzināt par porcelāna 

rotaslietu darināšanas un floristikas pulciņu 
nodarbībām, kas šogad ir jaunums. Skolo-
tājas stāstīja par folkloras un tautastērpu 
darināšanas nodarbībām, mūsdienu dejām, 
multimediju un dziedāšanas pulciņiem, kā 
arī aicināja pievienoties pirmsskolas tautas 
deju kolektīvam.

Tehniskās jaunrades centrā īpašu inte-
resi apmeklētāju vidū radīja lego pulciņš 
pirmsskolniekiem, kas arī šajā mācību 
gadā ir jaunums. Lego pulciņā bērniem 
vecumā no 3 līdz 6 gadiem tiks mācīta 
lego robotika – varēs apgūt krāsas, for-
mas, skaitļus un lego robotikas iemaņas 
elementārā līmenī. Tāpat apmeklētāji ra-
doši darbojās lidmodeļu un automodeļu 
klasē, uzzināja par TV, radio, video un 

elektronikas prasmju apguvi.
Savukārt Kuldīgas Jauniešu mājā in-

teresentus no 13 līdz 25 gadu vecumam 
gaidīja muzikāli radošā studija MONA, 
ģitāristu ansambļi ar un bez priekšzinā-
šanām, “Capoeira”, kā arī jaunās nodar-
bības – foto un debašu pulciņi.

BJC aicina ikvienu bērnu un jaunieti 
vecumā no 3 līdz 25 gadiem apmeklēt 
bezmaksas interešu izglītības pulciņus 
visā Kuldīgas novadā.

Sīkāka informācija BJC mājaslapā 
vai zvanot interešu izglītības pulciņu 
pedagogiem personīgi.

aGaTE rOGa,
BjC pasākumu organizatore

KrISTa jOnEĻa foto

Rudens lustes Hercoga 
Jēkaba gadatirgū

Par mūspuses ļaužu čaklumu un izdomas bagātību ikviens 
varēs pārliecināties 7. oktobrī, kad Kuldīgas Pilsētas dārzā 
notiks nozīmīgākais novada rudens pasākums – astotais 
Hercoga Jēkaba gadatirgus, kurā tiks cepts, liets, smeķēts, 
pirkts un pārdots, spēlēts, diets un smiets uz nebēdu. Netrūks 
ne īstu meistaru un meistarstiķu, ne bagātīgu rudens velšu un 
lustīgu izdarību.

Tieši 12.00 ar mēra kundzes uzrunu un lielgabala zalvi 
jestrais jandāliņš un dižandele ies vaļā. Četras stundas līdz 
16.00 tirgus placī skanēs, rībēs, kūpēs, smaržos, burbuļos, 
blēs, īdēs un kladzinās.

Rati, galdi, plaukti, kastes un kurvji līdz malām būs pie-
krauti ar ēdamiem, dzeramiem, pašu audzētiem un ražotiem 
lauku labumiem.

Tirgus ķēķī saimnieces pārsteigs ar pannās, kannās, tove-
ros un katlos uz vietas gatavotiem saldiem, sāļiem, skābiem, 
asiem, rūgtiem un sīviem gardumiem.

Hercoga manufaktūrās grebs, kals, pīs un vīs, gravā lidos 
cirvji un bultas, bet Medību pilī varēs aplūkot trofejas un 
nobaudīt eksotiskas uzkodas.

Mazie pavalstnieki griezīsies karuselī un iemēģinās roku 
rūķu rudens šeptēs, neizpaliks arī pārsteigumi, spēles, rotaļas 
un jampadrači.

Ar jestriem meldiņiem priecēs vismaz trīs kapelu spēlmaņi.
Liec aiz auss: sestdien, 7. oktobrī, visi dodas uz Hercoga 

Jēkaba gadatirgu – iepirkties, iestiprināties, lielīties, izrādīties, 
satikties, mēles patrīt un kārtīgi izlustēties, lai mājās palicējiem 
pēcāk būtu ko nožēlot!

Aizvadīta atvērto durvju diena 
Bērnu un jauniešu centrā

Kuldīgas novada Bērnu un jauniešu centra rīkotajā atvērto durvju dienā bērni iepazinās ar šajā sezonā piedāvātajām nodarbībām, piemē-
ram, izmēģināja prasmi keramikā.

12.00 – 16.00 tirgus un lustes Pilsētas dārzā, Kalna, Pils, Skolas un 
Liepājas ielā, Rātslaukumā
12.00 – gadatirgus atklāšana un sapazīšanās
12.10 – spēlē kapela “Lēnām pār tiltu”
13.10 – spēlē kapela “Hāgenskalna muzikanti”
14.10 – spēlē kapela “Saimniekdēli”
15.00 – sakoptāko īpašumu saimnieku godināšana
15.30 – spēlē kapela “Saimniekdēli”
16.00 – gadatirgus aizklāšana un atvadīšanās
18.30 – 23.00 – rudens ražas balle Jēkaba sētā kopā ar grupu 
“LaBamba”
Ieeja visos pasākumos bez maksas.
Nāc, brauc, piedalies, lustējies, kaulējies un jārējies no sirds!
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Ministrija saskaņo skolu 
reorganizāciju

Izglītības un zinātnes ministrija 
pašvaldībai atsūtītajā vēstulē 
norāda, ka saskaņo Kuldīgas 
Alternatīvās sākumskolas (t.sk. 
Padures filiāles), V. Plūdoņa 
Kuldīgas ģimnāzijas un Kuldīgas 
pamatskolas reorganizāciju, 
tās apvienojot un izveidojot 
V. Plūdoņa Kuldīgas vidusskolu 
ar 2018. gada 1. jūliju.

Kā jau iepriekš ziņots, 29. jūnijā 
Kuldīgas novada Domes deputāti 

pieņēma lēmumu par Kuldīgas Al-
ternatīvās sākumskolas, V. Plūdoņa 
Kuldīgas ģimnāzijas un Kuldīgas 
pamatskolas apvienošanu, izveidojot 
V. Plūdoņa Kuldīgas vidusskolu. 
Lēmums tika pieņemts, jo sadrum- 
stalotais skolu tīkls Kuldīgas pilsētā 
nespēj nodrošināt skolotājiem at-
bilstošas darba slodzes un konku-
rētspējīgu atalgojumu. Pēc skolu 
apvienošanas būs iespējams novērtēt 
skolotāju un skolas administrācijas 

darbu ar lielākām un konkurētspējī-
gākām algām.

Jaunajā vidusskolā plānots īs-
tenot izglītības programmas no 
1.–12. klasei, kā arī pirmsskolas iz-
glītības programmu. Skolā mācīsies 
vairāk kā 600 skolēnu. Atbilstoši 
likumdošanai, uz skolas direktora 
amatu tiks rīkots konkurss.

KrISTīnE DuĻBInSKa, 
mārketinga un sabiedrisko attiecību 

nodaļas vadītāja

Talantīgie jaunieši saņem 
stipendiju

Astoņi Kuldīgas novada talantī-
gie jaunieši, kuri apgūst studijas 
Latvijas akreditēto augstskolu 
pilna laika studiju pirmajā kur-
sā, arī šajā mācību gadā saņems 
stipendijas.

Ikmēneša stipendijai 70 EUR ko-
misija apstiprinājusi studentus, kuru 
vidējā atzīme nav zemāka par 7,5 un 
kuri atbilst citiem nosacījumiem. 
Šādas stipendijas jaunie studenti 
saņem jau sesto gadu.

Kuldīgas novada Domes stipen-
diāti 2017./2018. studiju gadā ir: 

Anna Losāne (absolvējusi V. Plū-
doņa Kuldīgas ģimnāziju) mācības uz-
sāks Latvijas Universitātes bakalaura 
studiju programmā “Tiesību zinātne”.

Daira Elizabete Roķe (absolvēju-
si Tālmācības vidusskolu SIA “Rī-
gas komercskola”) studēs Latvijas 
Universitātes bakalaura studiju 
programmā “Tiesību zinātne”.

Marta Rimaševska (absolvējusi 
Āgenskalna valsts ģimnāziju) studēs 
Rīgas Tehniskās universitātes Būv-
niecības inženierzinātņu fakultātē.

Agnese Gūtmane (absolvējusi 
V. Plūdoņa Kuldīgas ģimnāziju) mā-
cīsies Rīgas Tehniskās universitātes 
studiju programmā “Telekomuni-
kācijas”, iegūstot inženierzinātņu 

bakalaura grādu elektrozinātnē.
Agrita Cimermane (absolvējusi 

Kuldīgas Mākslas un humanitāro 
zinību vidusskolu) studijas uzsāks 
Latvijas Mākslas akadēmijas baka-
laura studiju programmā “Māksla”.

Sandis Lagzdiņš (absolvējis 
Druvas vidusskolu) mācīsies Rīgas 
Tehniskajā universitātē mašīnu un 
aparātu būvniecību.

Renāte Vītiņa (absolvējusi Kul-
dīgas Mākslas un humanitāro zinību 
vidusskolu) studēs Liepājas Univer-
sitātē pilna laika studiju programmā 
“Dizains”.

Anna Valtere (absolvējusi Kuldī-
gas Mākslas un humanitāro zinību 
vidusskolu) mācīsies Rīgas Tehnis-
kās universitātes Uzņēmējdarbības 
inženierijas un vadības institūtā, 
studējot cilvēku resursu vadīšanu.

Stipendiju 70 EUR mēnesī iz-
maksā no septembra līdz jūni-
jam (10 mēnešus). Finansējums 
5600 EUR talantīgo jauniešu atbals-
tam paredzēts no mērķziedojuma, 
kuru Kuldīgas novada pašvaldī-
bas ziedojumu kontā ieskaitījusi 
SIA “SilJa” valdes priekšsēdētāja 
Silva Jeromanova-Maura.

SIGnETa LaPIŅa, 
sabiedrisko attiecību speciāliste

Pieejamas vides gidu apmācības
No 19. oktobra līdz nākamā 
gada 30. novembrim Kurzemes 
plānošanas reģions sadarbībā ar 
Vides gidu asociāciju organizē 
Kurzemes vides gidu apmācības.

Apmācību programma paredz 
sešas trīs dienu apmācību sesijas Kur-
zemē (vidēji katru otro mēnesi), kā arī 
praktisku divu dienu vizīti Lietuvā.

Apmācību mērķis ir paaugstināt 
gidu izpratni, prasmes un zināšanas 
vides interpretācijā, dažādot darba 
metodes un uzlabot vides gidu pa-
kalpojumu sniegšanu cilvēkiem ar 
īpašām vajadzībām.

Apmācību galvenās tēmas: vides 
interpretācija un tās pamatprincipi, 

vides pasākumu plānošana, organi-
zēšana un vadīšana, dažādu mērķa 
grupu vajadzības un psiholoģija, 
vides interpretācija cilvēkiem ar 
īpašām vajadzībām un problēmsituā-
ciju risināšana, vides interpretācija 
bērniem un jauniešiem, pasākumu 
reklamēšana, t.sk. žurnālistu ie-
interesētības panākšana, un vides 
interpretācijas izstrāde.

Mācību vizītē Lietuvā paredzēta 
līdzdalība konferencē par tūrisma in-
frastruktūras un produktu pielāgoša-
nu cilvēkiem ar īpašām vajadzībām 
un Lietuvas dabas tūrisma objektu 
apmeklējums.

Izdevumus, t.sk. par dalībnie-
ku nakšņošanu un ēdināšanu, kā 

arī ceļu un nakšņošanu Lietuvā, 
sedz Kurzemes plānošanas reģions 
no INTERREG Latvijas-Lietuvas 
programmas projekta Nr. LLI-010 
“Dabas tūrisms visiem (UniGreen)”.

Interesenti aicināti sūtīt pietei-
kuma vēstuli un CV e-pastā: alise.
luse@kurzemesregions.lv.

Plašāka informācija par apmācī-
bu programmu un pieteikšanās kār-
tību Kurzemes plānošanas reģiona 
mājaslapā (http://www.kurzemes-
regions.lv/projekti/Latvijas_-_Lie-
tuvas_programma/Unigreen).

aLISE LŪSE, 
Kurzemes plānošanas reģiona 

“uniGreen” projekta vadītāja

Aicina pieteikt pretendentus konkursam 
“Kuldīgas novada uzņēmēju 

un amatnieku gada balva 2017”
Lai apzinātu un godinātu Kuldī-
gas novada uzņēmējus un amat-
niekus, kuri aktīvi un godprātīgi 
darbojas savā nozarē, sekmējot 
uzņēmējdarbības vides attīstību, 
Kuldīgas novada pašvaldība 
sadarbībā ar laikrakstu “Kur-
zemnieks” organizē konkursu 
“Kuldīgas novada uzņēmēju un 
amatnieku gada balva 2017”.

Visiem iedzīvotājiem un viesiem 
tiek piedāvāta iespēja aizpildīt an-
ketu, izvirzot pretendentus balvas 
saņemšanai noteiktajās nominācijās. 
Pretendentus apbalvojumiem var 
pieteikt septiņās kategorijās: gada 
lauksaimnieks, gada ražotājs, gada 
tirgotājs, gada amatnieks, gada pa-
kalpojums, gada jaunais uzņēmums 
un ilgtspējīgākais uzņēmums.

Dalībai konkursā aicinām pie-
teikt uzņēmumus (uzņēmējus), kuru 
saimnieciskā darbība norit Kuldīgas 
novada teritorijā neatkarīgi no juri-
diskā statusa un darbības nozares, 

individuālā darba veicējus, kuri re-
ģistrējuši un veic saimniecisko dar-
bību Kuldīgas novadā, uzņēmumus 
un to struktūrvienības, kas Kuldīgas 
novada teritorijā veic saimniecisko 
darbību, bet reģistrētas citur, kā arī 
amatniekus, kuri ir fiziskas perso-
nas un var būt arī citu uzņēmumu 
darbinieki.

Pretendentus konkursam var 
pieteikt no 2017. gada 11. septembra 
līdz 1. oktobrim. Aptaujas anketas 
un kastes, kurās atstāt aizpildītās 
anketas, atrodamas Kuldīgas novada 
pašvaldības Klientu apkalpošanas 
centrā, Baznīcas ielā 1, visās Kul-
dīgas novada pagastu pārvaldēs, 
lielveikalos “Supernetto” (Piltenes 
ielā 27) un “Elvi” (Gravas ielā 1), 
Rūtas Eglītes ģimenes ārsta praksē 
(Smilšu ielā 22) un laikraksta “Kur-
zemnieks” redakcijā (1905. gada 
ielā 19).

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

konkursa nolikums.
Konkursam “Kuldīgas novada 

uzņēmēju un amatnieku gada bal-
va 2017” pieteiktos pretendentus 
izvērtēs komisija novada Domes 
priekšsēdētājas Ingas Bērziņas 
vadībā. Pirms balsojuma par uzva-
rētājiem vērtēšanas komisija savu 
iespēju robežās apmeklēs izvirzītos 
uzņēmumus un tiksies ar to īpašnie-
kiem un darbiniekiem. Komisijai ir 
tiesības kādā nominācijā nepiešķirt 
balvas, ja uz to nav izvirzīts neviens 
pretendents vai pieteiktie kandidāti 
neatbilst konkursa prasībām.

Uzvarētājus apbalvos konkursa 
noslēguma pasākumā Kuldīgas 
kultūras centrā 2018. gada 19. jan-
vārī. Pasākumā bez laureātiem jau 
iepriekš minētajās septiņās katego-
rijās suminās arī lielākos ziedotājus 
un investorus, pasniedzot balvas 
nominācijā “Gada mecenāts” un 
“Gada investīcija”.

SIGnETa LaPIŅa, 
sabiedrisko attiecību speciāliste

KoNSULTāCIJAS MEžA ĪPAŠNIEKIEM
Meža īpašnieku biedrība “Meža konsultants” septembrī un oktobrī piedāvā bezmaksas kon-

sultācijas meža apsaimniekošanā un Eiropas Savienības atbalsta iegūšanā.
Piedāvājam konsultācijas gan mežā, gan birojā Smilšu ielā 10, Kuldīgā. Pieteikšanās pa tālr. 

29103658 (Sigita Vaivade) vai meza.konsultants@inbox.lv. 

Atbalsts 
mežsaimniecībā

Lauku atbalsta dienests (LAD) iz-
sludina projektu iesniegumu pie-
ņemšanu pasākumā “Ieguldījumi 
meža platību paplašināšanā un 
meža dzīvotspējas uzlabošanā”. 
Pieejamais kopējais publiskais 
finansējums ir 8,5 miljoni EUR.

Atbalstam varēs pieteikties trīs 
apakšpasākumos.
Apakšpasākumā “Meža ieau-

dzēšana” varēs pieteikties meža ie-
audzēšanas un kopšanas aktivitātēm, 
kā arī ieaugušas mežaudzes papildi-
nāšanai un kopšanai. Ceturtā kārta 
norisināsies no 2017. gada 9. ok-
tobra līdz 9. novembrim, kopējais 
pieejamais finansējums ir 1,5 mil-
joni EUR. Piektā kārta norisināsies 
no 2017. gada 10. novembra līdz 
11. decembrim, kopējais pieejamais 
finansējums ir 1,5 miljoni EUR. 
Apakšpasākumā “Meža uguns-

grēkos un dabas katastrofās iznīcinā-
to mežaudžu atjaunošana” atbalstu 
piešķir par meža atjaunošanu pla-
tībās, kurās atbilstoši Valsts meža 
dienesta atzinumam ir konstatēts 
ugunsgrēks vai dabas katastrofa (vēj-
gāze, vējlauze, sniega un ledus radīti 
postījumi), kuras dēļ mežaudze ir 
iznīcināta, tāpēc šajā platībā mežs 
ir atjaunojams. Ceturtā kārta norisi-
nāsies no 2017. gada 9. oktobra līdz 

9. novembrim, kopējais pieejamais 
finansējums ir 500 tūkstoši EUR.
Apakšpasākumā “Ieguldījumi 

meža ekosistēmu noturības un eko-
loģiskās vērtības uzlabošanai” at-
balstu piešķir jaunaudžu retināšanai, 
neproduktīvu mežaudžu nomaiņai, 
valdošās koku sugas nomaiņai bal-
talkšņa sugu mežaudzēs no 30 gadu 
vecuma vai blīgznas sugu mežau-
dzēs. Ceturtā kārta norisināsies no 
2017. gada 9. oktobra līdz 9. no-
vembrim, pieejamais finansējums 
aktivitātē ir 5 miljoni EUR.

Projekta iesnieguma veidlapa 
pieejama mājaslapā www.lad.gov.lv 
sadaļā “Atbalsta veidi”/“Projekti un 
investīcijas”.

Atbalsts ir pieejams Eiropas Sa-
vienības Eiropas Lauksaimniecības 
fonda lauku attīstībai un Lauku 
attīstības programmas ietvaros.

Projektu pieteikumus var ie-
sniegt, izmantojot LAD elektronis-
kās pieteikšanās sistēmu un ievēro-
jot Elektronisko dokumentu likumu, 
kā arī personīgi LAD reģionālajās 
lauksaimniecības pārvaldēs vai LAD 
Centrālajā struktūrvienībā Zemkopī-
bas ministrijas Klientu apkalpošanas 
centrā Rīgā, Republikas laukumā 2, 
2. stāva foajē (tālr. 67095000).

LaD Sabiedrisko attiecību daļa

autovadītāju ievērībai!
Klusā, Ķelšu un Dzirnavu iela Kuldī-
gā ir aprīkota ar maksimālā ātruma 
ierobežojuma zīmēm “30 zona”.

Tas ir gājēju drošībai, jo šajās ielās 
nav ietves.

Pašvaldība no iedzīvotājiem bija saņē-
musi ierosinājumu samazināt braukšanas 
ātrumu konkrētajās ielās. Kuldīgas novada 
Domes Transporta komisija atbalstīja šo 
lēmumu, bet SIA “Kuldīgas komunālie 
pakalpojumi” to īstenoja. 

anITa ZVInGuLE, KKP sabiedrisko attiecību speciāliste

Pēcpusdiena ar nVO grāmatvedi
Kurzemes NVo atbalsta centrs 
26. septembrī aicina biedrības 
un nodibinājumus uz bezmaksas 
grupas konsultāciju – pēcpusdie-
nu ar NVo grāmatvedi par tēmu 
“NVo un saimnieciskās darbības 
iespējas”.

Grupas konsultācija tiek organizē-
ta ar mērķi informēt un konsultēt or-
ganizācijas par iespējām nodarboties 
ar saimniecisko darbību, tā iegūstot 
līdzekļus savu mērķu sasniegšanai.

Tikšanās laikā tiks sniegtas atbil-
des uz jautājumiem:

• ko, cik un kā biedrības un nodi-
binājumi drīkst darīt;

• ko par to saka Valsts ieņēmumu 
dienests;

• kā pareizi atspoguļot saimniecis-
ko darbību grāmatvedībā.

Pasākuma formāts – individuāla 
pieeja katra dalībnieka neskaidrajiem 
jautājumiem, vajadzībām, kopīga dis-
kusija un pieredzes apmaiņa ar iespēju 
izskatīt līdzpaņemtos dokumentus. 
Grupas konsultācijas dalībnieku 
skaits ir ierobežots – līdz 5 biedrību 
pārstāvjiem/grāmatvežiem. Pieteikša-

nās elektroniski: http://ej.uz/NVOgra-
matvedis vai pie Elīnas Immeres, tālr. 
27111252. Piesakoties jānorāda sev 
vēlamais tikšanās laiks. 

Par grāmatvedību konsultēs Aleta 
Jonele – vairāku Kuldīgas biedrību 
grāmatvede, Elīna Immere – Kurze-
mes NVO atbalsta centra grāmatvede.

Vairāk par konsultācijām, apmācī-
bām un citiem pasākumiem uzziniet 
www.kurzemesnvo.lv. 

ELīna ImmErE, 
Kurzemes nVO atbalsta centra 

projektu koordinatore
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2017. gada 21. septembris

23. septembrī 12.00 Mārtiņsalā, noslēdzot vasaras peldsezonu, notiks 
pirmā Veselības diena pie ūdens, kurā ikviens aicināts iesaistīties 
vingrojumu paraugdemonstrējumos, nūjošanas pārgājienā, jaunā 
volejbola laukuma atklāšanā, jūtot līdzi spēlei starp Tomu Šmēdiņu un 
Kristapu Šmitu. Pasākumu vadīs sporta žurnālists Lauris Lizbovskis.

Veselības dienā tiks atklāta arī 
jaunā “Veselības taka”, kas sastāv no 
vairākiem informatīviem stendiem 
ar dažādiem vingrinājumiem labai 
veselībai, kurus demonstrē profe-
sionālais pludmales volejbolists, 
kuldīdznieks Jānis Šmēdiņš. Vin-
grojumus interesenti varēs izmēģināt 
treneres Vinetas Baukšes vadībā.

12.30 – paredzētas dažādas aktī-
vās un izzinošās nodarbības. Mārtiņ-
salas iepazīšanas piedzīvojuma spēlē 
aicinātas piedalīties komandas 3-5 
cilvēku sastāvā. Spēles gaitā koman-
das izpildīs uzdevumus un sajutīs īstu 
komandas spēku.

12.30 – mazākie Veselības dienas 
dalībnieki aicināti piedalīties radošajā 
darbnīcā-konkursā “Tu esi tas, ko tu 
ēd”. Aktivitāšu uzdevums ir veicināt 
bērnos izpratni par sabalansēta un 
veselīga uztura nozīmīgumu. Darba 
stacijās būs iespēja iepazīt uztura 
piramīdu, pareiza ēdiena izvēli, kā arī 
praktiskā uzdevumā atklāt sakarību 
“Tu esi tas, ko tu ēd”.

12.40 – trenere Vineta Baukše ai-
cinās piedalīties nūjošanas pārgājienā 
pa Ventas senleju.

13.00 – pasākuma ietvaros pa-
redzēta “Diskusija. Padomi. Ūdens 
cilvēka veselībai. Ziemas peldēšana”. 
Diskusijas pamatā būs gan profesionā-
ļu ieteikumi, gan entuziastu pieredze 
par ziemas peldēšanu, paradumiem un 
nozīmi veselībai un garam.

13.30 – trenere Klinta Āboliņa va-
dīs nodarbību brīvā dabā “Vingrojumi 
ķermenim un garam.”

14.00 – pasākuma noslēgumā 
paredzēta jaunizveidotā pludmales 
volejbola laukuma atklāšana, kurā 
vienreizēju pludmales volejbola 
spēli demonstrēs Toms Šmēdiņš pret 
Kristapu Šmitu.

Pasākuma laikā Mārtiņsalā darbo-
sies rudens ražas sulu bārs un dažādas 
izklaides.

Aicinām ikvienu būt aktīviem, 
bet, dodoties uz pasākumu, padomāt 
par rudens sezonai atbilstošu apģērbu 
un apaviem.

Noslēdzot sezonu, notiks Veselības diena pie ūdens

ESI FIZISKI aKTīVS Eiropas Sporta nedēļā!
No 23. līdz 30. septembrim visā Latvijā norisināsies Eiropas Sporta nedēļa, kurā iesaistās arī Kuldīgas novads.
Kuldīgā Eiropas Sporta nedēļu atklās jau 22. septembrī 10.00 Pilsētas estrādē ar Olimpiskās dienas stafetēm 

un vingrošanu. Tajā tradicionāli iesaistās novada skolēni, vienā laikā kopīgā rīta vingrošanā vienojoties ar visu 
Latviju. Pēc vingrošanas jaunieši sacentīsies komandu un individuālās stafetēs. Līdzjutēji aicināti skolēnus 
atbalstīt.

Citi pasākumi Eiropas Sporta nedēļas ietvaros:
23. septembrī 12.00 – Veselības diena pie ūdens, Mārtiņsalā. 
24. septembrī 18.00 – Latvijas meistarsacīkstes florbolā 1. līgā FK Kuldīga/KNSS – Ķekavas Buldogi, 

KNSS hallē, Piltenes ielā 25. 
27. septembrī 16.00 – tautas orientēšanās sacensību seriāla “Taciņas 2017” 19. kārta, Pilskalnā.
Eiropas Sporta nedēļa Latvijā un Eiropā notiks jau trešo gadu. Tās mērķis ir mainīt iedzīvotāju paradumus 

un aicināt būt fiziski aktīviem. Sportosim kopā ar ģimeni, izglītības iestādēs, darba vietās, sporta un fitnesa 
klubos un brīvā dabā!

Instalācija “Pali” pirmoreiz izstā-
dīta galerijā “M6” Rīgā 1994. gadā, 
vēlāk iekļauta personālizstādē “Kon-
junktūra”, kurā kļuvusi par centrālo 
darbu. Neskaitāmu sarūsējušu spai-
ņu sanesumu iekļauj balti palagi, 
veidojot Latvijas mākslas klasiķa 
Vilhelma Purvīša raksturīgajā krā-
su paletē ieturētu telpisku gleznu. 
Mākslinieks, komentējot šo darbu, 
vedina domāt par cilvēku likteņiem, 
kuri kā ūdens izlīst caur sarūsē-
jušajiem spaiņiem. Baltie palagi 
kļūst par uzticamiem lieciniekiem 
gan cilvēka dzīves sākumam, gan 
beigām, savukārt vecie spaiņi kļūst 
arī par sava laikmeta liecību. Deviņ-
desmito gadu sākumā tie tiek savākti 
O. Tillberga regulārajos klaiņojumos 
pa mazdārziņiem un nomaļām pilsē-

tas teritorijām. Šoreiz, rekonstruējot 
instalāciju “Pali”, spaiņu vākšanā, 
izmantojot sociālos tīklus, tiek 
iesaistīti Latvijas iedzīvotāji, kas 
ļauj mākslinieka darbam kļūt par 
kolektīvas pieredzes rezultātu.

O. Tillbergs ir viens no ievēroja-
mākajiem 80./90. gadu “robežpārkā-
pēju“ paaudzes māksliniekiem, kas 
drosmīgi eksperimentē ar jaunām 
izteiksmes formām, pārkāpjot tam 
laikam ierastās mākslas robežas, kā 
arī vairākkārt ievijot savos darbos 
sociālpolitisku kritiku. 

Tomēr pārsvarā O. Tillberga 
darbi ir veidoti kā poētisku tēlu 
konstrukcijas, kurās eksistenciālas 
izjūtas savijas ar pārdomām par 
universālām vērtībām, pievienojot 
viegli patinētu atmiņu pārklājumu. 

Milzīgas kāpostu skābējamās mu-
cas, sarūsējušas metāla plāksnes, 
veci ekskavatora kausi, lidmašīnas 
dzinējs, hidrauliskā spiede, ar mašīn- 
eļļu notrieptas virsmas, dzīvnieku 
skeleti, zārki, lidmašīnas un kūts-
mēsli kļūst par mākslinieka izej-
materiālu un pārtop monumentālās 
instalācijās, kurās faktūras raupjuma 
un sajūtu trausluma sadursme kļūst 
nenovēršama, radot smeldzīgu sprie-
dzi un spēcīgu pēcsajūtu.

Izstāde tapusi sadarbībā ar Latvi-
jas Laikmetīgās mākslas centru un 
izstāžu cikla “Divdabis” kuratorēm 
Solvitu Kresi un Diānu Popovu.

uLDIS PĒTErSOnS,
izstādes kurators
Publicitātes foto

1. oktobrī, atzīmējot Starptautis-
ko senioru dienu, Kuldīgas novada 
muzejs aicina seniorus bez maksas 
apskatīt ekspozīcijas un izstādes.

Kuldīgas novada muzejs piedāvā 
ne tikai apskatīt muzeja pamatekspo-
zīcijas un izstādes, bet arī atpūsties 
no ikdienas raizēm pie tējas tases un 
kūkām. Lai radītu svētku noskaņu, 
visas dienas garumā būs atvērts bal-
kons ar skatu uz platāko ūdenskritu-
mu Eiropā. Ikviens interesents varēs 
baudīt Ventas rumbas šalkoņu un 
mūzikas skaņas. Svētku pārsteigumu 
senioriem būs sarūpējuši paši mazākie 
PPII ”Mazo bērnu skola” audzēkņi.

1991. gadā ANO Ģenerālā asam- 
bleja izsludināja 1. oktobri par Starp-
tautisko veco ļaužu dienu. Tās mērķis 
ir pievērst sabiedrības uzmanību 

iedzīvotāju novecošanas problēmām, 
veco ļaužu dzīves grūtībām un vien-
tuļajiem vecajiem cilvēkiem. 1. ok-
tobris ir diena, kad atcerēties savus 
vecvecākus, ar viņiem kopā pavadīto 
laiku, paveiktos darbus un nedarbus, 
atgādinot, cik daudz viņi mums 
nozīmē.

Muzejā apskatāmas ekspozīcijas: 
“Turīga kuldīdznieka dzīvoklis 20. gs. 
sākumā”, “Kuldīga pirms mums”, 
arheoloģijas izstāde “Atrasts”, kā arī 
gleznotājam un grafiķim Indriķim 
Zeberiņam veltīta izstāde.

Vairāk informācijas par muze-
ju www.kuldigasmuzejs.lv

ZEnTa mErTEna, 
Kuldīgas novada muzeja Klientu 

apkalpošanas nodaļas vadītāja
Publicitātes foto

Apskatāma oļega Tillberga 
izstāde “Pali”

15. septembrī 17.00 Kuldīgas Mākslas namā 
atklāja mākslinieka oļega Tillberga 

izstādi “Pali”. Tā būs skatāma 
līdz 22. oktobrim.

Oļega Tillberga darbs “Pali” (1994.). Instalācija.

Senioru diena Kuldīgas 
novada muzejā

arī 2016. gadā plašs senioru pulks pulcējās Kuldīgas novada muzejā uz senioru 
dienas pasākumu.

Veselības diena pie ūdens pare-
dzēta kā viena no aktivitātēm Eiropas 
Sporta nedēļā, kura Latvijā norisinā-
sies no 23.  līdz 30. septembrim.

Šī ir pirmā no trīs Veselības die-
nām pie ūdens, kas tiek īstenota pro-
jekta Nr. 9.2.4.2/16/I/095 “Veselības 
veicināšanas un slimību profilakses 
pasākumi Kuldīgas novada paš-
valdībā” programmas “Izaugsme 
un nodarbinātība” 9.2.4. specifiskā 

atbalsta mērķa “Uzlabot pieejamību 
veselības veicināšanas un slimību 
profilakses pakalpojumiem, jo īpaši 
nabadzības un sociālās atstumtības 
riskam pakļautajiem iedzīvotājiem” 
9.2.4.2. pasākumā “Pasākumi vietē-
jās sabiedrības veselības veicināša-
nai un slimību profilaksei”. Projektu 
finansē no Eiropas Sociālā fonda un 
valsts budžeta līdzekļiem.

Mārtiņsalas pludmale, saņemot 
Eiropas Reģionālās attīstības fonda 
(ERAF) līdzekļus, paplašināta un 
piedzīvojusi vērienīgus atjaunoša-
nas darbus. Izveidoti pieci stendi ar 
dažādiem vingrojumu elementiem 
un informāciju par veselīga dzī-
vesveida nozīmi cilvēka ikdienā. 
Popularizējot aktīvu un veselīgu 
dzīvesveidu, pludmalē izbūvēts 
vēl viens volejbola laukums un 
izveidots veselības maršruts.

Peldvietas “Mārtiņsala” atjau-
nošana īstenota projektā “Antro-
pogēnās slodzes samazināšana 
dabas liegumā “Ventas ieleja”, 
veidojot kvalitatīvu tūrisma un 
dabas izziņas infrastruktūras tīklu” 
(Nr. 5.4.1.1/17/A/030) par Eiropas 
Reģionālā attīstības fonda līdzek-
ļiem. Līdz 2019. gadam projekta 
ietvaros paredzēts izbūvēt arī skatu 
torni Pārventas parka teritorijā 
un pastaigu taku Ventas kreisajā 
krastā (no Pils ielas 8 līdz jauna-
jam tiltam pāri Ventai). Projekta 
kopējās attiecināmās izmaksas ir 
588 235,29 EUR, no kurām ERAF 
finansējums – 499 999,99 EUR, 
valsts budžeta dotācija pašvaldī-
bām – 26 470,59 EUR, bet pašvaldī-
bas finansējums – 61 764, 71 EUR. 

SIGnETa LaPIŅa, 
sabiedrisko attiecību speciāliste
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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 21. septembris

SPOrTa PaSāKumI SEPTEmBrī un OKTOBrī
KInO aFIša

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

Kinoteātrī aIZLIEGTS ienest uzkodas un dzērienus!

Gudrais Salamans teicis: “Kas ir 
jau bijis, tas atkal būs, un kas ir jau 
noticis, tas atkal notiks, jo nekā jauna 
nav zem saules.” To var attiecināt arī 
uz gaidāmo reformu Kuldīgas novada 
pagastu bibliotēkās. Daļa bibliotekāru 
atceras 90. gadu sākumu, kad tās 
bažīgi skatījās uz lēmumu pagastu 
bibliotēkas atdalīt no Kuldīgas rajona 
centrālās bibliotēkas paspārnes. 1. ok-
tobrī notiks Kuldīgas novada pagastu 
bibliotēku pievienošana Kuldīgas 
Galvenajai bibliotēkai.

Krasas pārmaiņas šis jaunais 
posms bibliotēku darbā neienesīs – 
tās, kā līdz šim,  rūpēsies, lai vietējās 
kopienas iedzīvotājiem netrūktu labas 
lasāmvielas, kvalitatīvu pasākumu un 
profesionāla atbalsta dažādu viņiem 
svarīgu jautājumu risināšanā.

Kuldīgas Galvenā bibliotēka savā 
pārziņā pārņems ne tikai bibliotēku 
darbiniekus, bet arī bibliotēku krā-
jumus, IT jomu, aprīkojumu. Taču 
tas nenozīmē, ka Galvenā bibliotēka 
izlems, ko pagasta cilvēkiem lasīt, 
kādus pasākumus bibliotēkās ap-
meklēt. Pagastu bibliotēkas, tāpat kā 
līdz šim, plānos savu budžetu, iepirks 
grāmatas, vadoties pēc savu lasītāju 
pieprasījuma un gaumes. Tāpat tiks 
veicināta arī dažādo pasākumu norise, 
kas katru pagasta bibliotēku padara 
atšķirīgu citu vidū.

Arī rūpes par tiem cilvēkiem, 
kuri uz bibliotēku atnākt nevar un 
kuriem grāmatas tiek piegādātas 
mājās, nemitēsies. Līdz šim pagastu 
pārvaldes bibliotēkas nodrošinājušas 
ar transportu, lai varētu notikt gan grā-
matu piegāde mājās, gan arī pagasta 
cilvēku nogādāšana uz pasākumiem, 
kurus organizē Kuldīgas vai kāda cita 
bibliotēka. Arī šī sadarbība turpinā-
sies. Cik iespējams, mēs sadarbību 
gribētu veicināt arī starp bibliotēkas 
vadītājiem un kultūras darbiniekiem. 
Lielā daļā pagastu kopējā darbošanās 
nes labus augļus – kopā tiek radīti 
brīnišķīgi pasākumi. Te var pieminēt 
nesen notikušo balli Pelču pils parkā, 
pasākumus Ķikuros, aktivitātes par 
un ap Turlavas mežābeli u.c. Gribam 
cerēt, ka šī reforma esošo draudzību 
neizjauks un pagastos notiks virkne 
pašu ļaudīm nozīmīgu notikumu.

Kopīgi esam pārrunājuši arī darba 
laikus bibliotēkās, lai iedzīvotājiem, 
kuri pagastā pēc darba atgriežas tikai 
pēc 18.00, bibliotēka būtu pieejama 
vismaz reizi nedēļā.

Kuldīgas Galvenā bibliotēka tur-
pinās sniegt metodisko atbalstu 
profesionālajā jomā, bibliotekāriem 
organizējot seminārus, apmācības 
un praktiskas nodarbības. Plānoti arī 
kopīgi projekti.

Nekas neapstājas, viss turpinās, 
lai, pārmaiņas un izaicinājumus pie-
dzīvojot, gudrāki un stiprāki kļūstam!

Turpināsim iesākto, 
veicināsim sadarbību

SanITa TILGaLE, 
Kuldīgas Galvenās bibliotēkas 
vadītājas vietniece darbā ar pagastu 
bibliotēkām

22.IX 10.00 Olimpiskās dienas stafetes un vingrošana; Pilsētas estrāde, Kuldīga
22.IX 17.00 LJBL-LR čempionāts basketbolā jauniešiem; KNSS Sporta nams, 
  Virkas iela 13, Kuldīga
23.IX 11.00 “Kuldīgas kauss 2017” volejbolā U-19 grupā jauniešiem; 
  KNSS halle, Piltenes iela 25, Kuldīga
24.IX 11.00 LJBL mini spēles basketbolā U-12, U-13 grupās; 
  KNSS Sporta nams, Virkas iela 13, Kuldīga
24.IX 14.00 Latvijas meistarsacīkstes florbolā U-13 grupā; KNSS halle, 
  Piltenes iela 25, Kuldīga
24.IX 18.00 Latvijas meistarsacīkstes florbolā 1. līgā FK Kuldīga/KNSS – 
  Ķekavas Buldogi; KNSS halle, Piltenes iela 25, Kuldīga
26.IX 10.00 Kuldīgas novada skolēnu sacensības futbolā 1998.–2001. g. un 
  2002.–2004. g.; A. Grundmaņa stadions, Īsā iela 4, Kuldīga
27.IX 16.00 tautas orientēšanās sacensību seriāla “Taciņas 2017” 19. kārta; 
  Pilskalns
29.IX 18.00 LVF kausa izcīņa volejbolā U-19 grupā jauniešiem; KNSS halle, 
  Piltenes iela 25, Kuldīga
30.IX 10.00 LVF kausa izcīņa volejbolā U-19 grupā jauniešiem; KNSS halle, 
  Piltenes iela 25, Kuldīga
30.IX 11.00 LJBL-LR čempionāts basketbolā jauniešiem; KNSS Sporta nams, 
  Virkas iela 13, Kuldīga
1.X 11.00 LJBL-LR čempionāts basketbolā KNSS Sporta nams, 
  Virkas iela 13, Kuldīga
4.X 17.00 29. skriešanas seriāla “Kuldīgas apļi – 2017” 8. kārta; Krauļu priedes, 
  Kuldīga
6.–7.X 13.00 Kuldīgas NSS “Rumbas kauss – 2017” izcīņa šahā; KNSS klubs, 
  Virkas iela 15, Kuldīga
7.X 11.00 LVF kausa izcīņa volejbolā U-14 grupā zēniem; KNSS Sporta nams,
  Virkas iela 13, Kuldīga
7.X 18.00 Latvijas meistarsacīkstes florbolā 1. līgā FK Kuldīga/KNSS – FK “JeNo”; 
  KNSS halle, Piltenes iela 25, Kuldīga
8.X 10.00 LVF kausa izcīņa volejbolā U-14 grupā zēniem; KNSS Sporta nams, 
  Virkas iela 13, Kuldīga
8.X 12.00 Kuldīgas NSS kausa izcīņa riteņbraukšanā krosā; Krauļu priedes, Kuldīga
8.X 14.00 Latvijas meistarsacīkstes florbolā U-13 grupā; KNSS halle, 
  Piltenes iela 25, Kuldīga

P. 22.IX 16.00 DŽunGĻu PaTruĻa
Sv. 24.IX 14.00 2017, Francija
O. 26.IX 16.00  Ilgums 1’38
T 27.IX 16.00 Piedzīvojumu animācijas filma
C. 28.IX 16.00 Filma dublēta latviešu valodā, U
C. 28.IX 18.00

P. 22.IX 18.00 TuLPju DruDZIS
Sv. 24.IX 18.00 2017, ASV, Lielbritānija 
O. 26.IX 18.00 Ilgums 1’45
T. 27.IX 20.00  Romantiska drāma
C. 28.IX 20.00 12+

P. 22.IX 20.00 VECTĒVS, KaS
S. 23.IX 14.00 BīSTamāKS Par DaTOru
S. 23.IX 16.00 2017, Latvija
Sv. 24.IX 16.00 Ilgums 1’35
O. 26.IX 20.00  Ģimenes filma, U
T. 27.IX 18.00

Sv. 1.X 14.00 CIEmOS PIE ELISaS
P. 2.X 18.00 2017, ASV, ilgums 1’37
O. 3.X 18.00 Romantiska komēdija
T. 4.X 20.30 12+

Sv. 1.X 19.00 TaS
P. 2.X 20.00 2017, ASV, ilgums 2’15
T. 4.X 18.00 Drāma, šausmu filma
C. 5.X 20.00 16+

Sv. 1.X 16.00 MANHATAN SHORT ĪSFILMU
O. 3.X 20.00  FESTVIĀLA 2017. GADA
C. 5.X 18.00 SKATES PROGRAMMA

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 dzies-
mu aranžijas ģitārai. Ieeja – 8, 10, 12, 15 EUR. Biļetes KKC, biļešu paradīzes kasēs un 
www.bilesuparadize.lv.

Piektdien, 29. septembrī, 19.00 – koncerts “Es dziedu savu Dziesmu”. Latvijā 
zināmi un iemīlēti mūziķi katrs pārstāvēs savu dzimto novadu ar tā labākajām dziesmām. 
Auglīgo Zemgali – šarmantā, samtainās balss īpašniece Samanta Tīna, krāšņo un lepno 
Vidzemi – dzīvespriecīgā un mūžam skanīgā Olga Rajecka. Dzintara Kurzemi – smukais 
un galantais Guntis Veits, zilo ezeru zemi Latgali – jestrie un ar dvēseli dziedošie brāļi 
Puncuļi, LNT šova “Dziedošās ģimenes 3” uzvarētāji. Ieeja – 10, 13, 15 EUR. Biļetes KKC, 
biļešu paradīzes kasēs un www.bilesuparadize.lv.

Svētdien, 8. oktobrī, 16.00 – koncerts “Viktoram Lapčenokam – 70”. Ieeja – 10, 15, 
20, 25 EUR. Biļetes KKC, biļešu paradīzes kasēs un www.bilesuparadize.lv. 

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

Otrdien, 10. oktobrī, 13.00 – koncerts “mollijas un Dollijas sapnis par skatuvi”. 
Dalībnieki: Annija Putniņa (vokāls), Annija Zahovska (vokāls), Edvards Grieze (vokāls), 
Raimonds Petrauskis (taustiņinstrumenti), Mārtiņš Miļevskis (sitaminstrumenti), Pēteris Lie-
piņš (basģitāra), Deju grupa "'Jazz'n'Coffee" Rolanda Meržejevska vadībā. Ieeja – 4 EUR.

ĒDOLĒ
7. oktobrī 20.00 kultūras namā – pašdarb-

nieku vakars, jauno sezonu atsākot.
30. oktobrī 13.00 kultūras namā – leļļu teātra 

izrāde “Vilks, kas rij grāmatas.” Ieeja – 1,50 EUR.
Līdz 30. oktobrim kultūras namā – Kārļa 

Dazarta gleznu izstāde.
Gatavojoties 2018. gada deju svētkiem, aici-

nām pieteikties dejotājus JDK “Sprigulis”, VPDK 
“Mudurs”, sieviešu vokālajā ansamblī “NOVA”, 
amatierteātrī. Interesēties kultūras namā vai pa 
tālr. 22013247.

GuDEnIEKOS
Līdz 30. septembrim kultūras namā – Skaid-

rītes Vjaksas fotoizstāde.
6. oktobrī 14.00 kultūras namā – Gudenieku 

pagasta senioru pēcpusdiena. Pieteikties līdz 
4. oktobrim pa tālr. 29266724.

īVanDĒ
1. oktobrī 14.00 Īvandes baznīcā – ģitārista 

Kaspara Zemīša koncerts.
13. oktobrī 13.00 bibliotēkā – Tālivalža Kal-

nenieka dzīves atmiņu krājuma prezentācija un 
tikšanās ar autoru.

KaBILĒ
Septembrī pagasta bibliotēkā – Kabiles 

pagasta vizuālās mākslas pulciņa dalībnieku 
zīmējumu izstāde.

23. septembrī 15.00 laukumā pie bibliotē-
kas – rudens tirgus.

11. oktobrī 10.00–13.00 vai 15.00–18.00 
bibliotēkā – apsveikuma kartiņu un aplokšņu 
gatavošana Ditas Lasmanes-Slišānes vadībā. 
Līdzi ņemt šķēres. Būs loterija. Dalības maksa – 
3 EUR par materiāliem.

21. oktobrī 22.00–3.00 saieta namā “Sen-
cis” – balle, spēlēs grupa “Ceļavējš” un Dj Dzin-
tars. Ieeja – 5 EUR.

Oktobrī bibliotēkā – Ditas Lasmanes-Slišā-
nes gatavotās kartiņas.

Kabiles saieta namā atsākam pulciņu sezo-
nu un aicinām jaunus dalībniekus pievienoties 
kolektīviem:

2. oktobrī 20.00 saieta namā “Sencis” – se-
nioru deju kolektīva “Kamēr vari” pirmā tikšanās 
(vadītāja Andra Eimane, koncertmeistare Anete 
Siltāne).

2. oktobrī 16.00 saieta namā “Sencis” – bēr-
nu deju kolektīva mazās grupas (3–5 gadi) pirmā 
tikšanās (Silvija Bergmane, koncertmeistare 
Anete Siltāne).

2. oktobrī 16.00 saieta namā “Sencis” – 
bērnu deju kolektīva mazās grupas (1.–4. klašu) 
pirmā tikšanās (Silvija Bergmane, koncertmeis-
tarse Anete Siltāne).

26. oktobrī 20.00 saieta namā “Sencis” – 
vidējās paaudzes deju kolektīva “Meždzirnas” 
pirmā tikšanās (vadītāja Andra Eimane, kon-
certmeistare Anete Siltāne).

KurmāLĒ
10. oktobrī 13.00 pagasta izstāžu zālē – 

“Pagrabiņa noslēpums”. Aicināti degustēt un 
dalīties ar savu kulinārijas mākslu, gatavojoties 
ziemai. Līdzi jāņem vismaz viena burciņa no 
pagraba un tās pagatavošanas recepte.

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

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

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

LaIDOS
Līdz 13. oktobrim “Bitītē” – laidenieces 

Emīlijas Bergmanes dzeja “Laika upe skrien 
un skrien”.

Oktobrī Sermītes bibliotēkā – Kārļa Dazarta 
gleznu izstāde; no 10. oktobra – bērnudārza au-
dzēkņu radošo darbu izstāde “Zīmējam kaķus”.

PaDurĒ
22. septembrī 18.00 pagasta bibliotēkā 

Pepija iepazīstinās klausītājus ar interesantiem 
un nedzirdētiem dzejoļiem, spēlēsim spēles 
un jautri pavadīsim laiku. Ieeja – bez maksas.

Oktobrī pagasta bibliotēkā – TTMS “Kuldī-
gas palete” dalībnieka Kārļa Dazarta pasteļteh-
nikā zīmēto gleznu izstāde.

rEnDā
23. septembrī 20.00 kultūras namā – ru-

dens ražas balle “Ražas svētki lauku sētā”. 
Balle notiks pie klātiem galdiem, 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. 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
27. septembrī 11.00 bibliotēkā Mežvaldē 

un 17.30 Ventas ciema “Bukaišos” – radošā 
darbnīca.

Septembrī pagasta bibliotēkā – fotokluba 
“Divas upes” fotoizstāde “Krustu šķērsu Turlavā”.

No 2. oktobra pagasta pārvaldes nama 
zālē – Edmunda Puķes gleznu personālizstāde.

No 3. oktobra otrdienās 18.30 Ventas ciema 
“Bukaišos” – pilates (vada Jeļena Miezīte). 
Nodarbības cena – 3 EUR. Sīkāka informācija 
pa tālr. 20251385.

4. oktobrī 14.15 Ventas ciema “Bukaišos” – 

kulinārijas pasākums “Gardēži”.
Rumbas pagasta amatierteātris uzņem 

jaunus dalībniekus. Pirmā nodarbība 6. oktobrī 
15.00 Ventas ciema “Bukaišos”.

SnĒPELĒ
Oktobrī bibliotēkā – snēpelnieces Aijas Irbes 

darināto rotu un aksesuāru izstāde; literārā 
izstāde: Lijai Brīdakai – 85.

7. oktobrī 19.00 kultūras namā – dziesmu 
konkurss “Dziedam savam pagastam”, koncerta 
tēma “Ar tiem jokiem joki mazi...”

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

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

2. oktobrī 19.00 kultūras namā – VPDK “Snē-
pele”.

5. oktobrī 19.00 kultūras namā – amatier-
teātris.

Trešdienās 14.00 Snēpeles pilī – senioru 
ansamblis “Atvasara”.

10. oktobrī 18.00 kultūras namā – bērnu 
deju kolektīvs.

11. oktobrī 18.00 kultūras namā – sieviešu 
vokālais ansamblis “Mozaīka” un vīru vokālais 
ansamblis.

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

TurLaVā
29. septembrī 12.00 Dižgaiļu parka estrā-

dē –“Miķeļdiena”, tirgotāji aicināti pieteikties pa 
tālr. 26263960.

30. septembrī 17.00 kultūras namā – jaunie-
šu sadraudzības vakars, aicinām ciemos Turla-
vas, Rumbas, Vilgāles, Īvandes un Gudenieku 
pagasta jauniešus. Pieteikties pa tālr. 26263960 

vai 28614939.
Oktobrī bibliotēkā – Turlavas pamatskolas 

audzēkņu vizuālās mākslas radošo darbu izstā-
de; Annas Dinteres un Ināras Zeltītes rokdarbu 
izstāde “Pašas izdomāti”.

14. oktobrī Šķēdes pagasta seniori ielūdz 
uz ballēšanos Turlavas seniorus. Pieteikties līdz 
9. oktobrim pa tālr. 26263960.

27. oktobrī 12.00 bibliotēkā skolēniem tik-
šanās ar žurnāla “Ilustrētā zinātne” redakcijas 
pārstāvjiem.

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

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

VārmĒ
23. septembrī 10.00 estrādē “Liepu birzs” – 

rudens gadatirgus. Pirkšana un pārdošana, 
atrakcijas, lielā loterija. Muzikāli tirgu papildinās 
grupa “Pažarnieku dixi”.

Septembrī bibliotēkā – vārmenieces Lindas 
Belkevicas zīmējumu izstāde.

15. oktobrī 15.00 Vārmes sporta hallē – 
2. līgas florbola spēle: “FK Vārme” pret “Kurši 2”.

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

28. oktobrī 19.00 kafejnīcā “Kārlis” – Vār-
mes pašdarbnieku un sportistu sezonas atklā-
šanas balle. Spēlēs grupa “Lustīgais blumīzers”. 
Aicināti visi Vārmes amatiermākslas kolektīvi un 
sportisti. Dalības maksa – 5 EUR (galdi klāti).

No 3. oktobra otrdienās un ceturtdienās 
18.00 sievietēm, 19.00 vīriešiem Vārmes sporta 
hallē – vingrošana.


