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šajā numurā

Aktualitātes jaunajam 
mācību gadam
> 3. lpp.

Iedzīvotāju 
lolotie dārzi
> 4.-5. lpp. 

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

VIKTOrS GOTFrIDSOnS,
Kuldīgas novada Domes 
priekšsēdētājas vietnieks

Jautrā mašīntalka 
Padurē
> 7. lpp.

12. augustā, turpinot vienu 
no Kuldīgas pusmaratona 
noturīgākajām tradīcijām – 
skrējienu svelmē, aizvadīts 
skriešanas seriāla “Bigbank 
Skrien Latvija” sestais posms. 
Tika noskaidroti ātrākie un 
karstumizturīgākie piecu, desmit 
un divdesmit viena kilometra 
distancēs. Vienlaikus tika 
sadalīti valsts čempiona tituli 
pusmaratonā kā pieaugušo, tā 
arī junioru konkurencē.

Par jaunajiem Latvijas čem-
pioniem šogad kā sieviešu, tā arī 
vīriešu konkurencē kļuva sportisti, 
kuri pavisam nesen atgriezušies no 
Pasaules čempionāta vieglatlētikā. 
Gan Anita Kažemāka, gan Valērijs 
Žolnerovičs Lielbritānijas galvaspil-
sētā Londonā startēja maratona dis-
tancē, bet šonedēļ Kuldīgā uzrādīja 
ātrākos finiša laikus pusmaratonā. 
A. Kažemākai distanci izdevās 
pieveikt 1 stundā un 24 minūtēs, aiz 
sevis otrajā vietā atstājot Gundegu 
Heidingeri (01:27:22) un trešajā – 
Baibu Ažuseili (01:29:46). Savukārt 
vīriešu konkurencē pēc uzvarētāja 
V. Žolneroviča (01:09:23) otrais 
finišā atgriezās Jānis Girgensons 
(01:10:17), bet trešais goda pjedes-
tāls – Jānim Višķeram (01:10:18). 
Starp kuldīdzniekiem jāpiemin 
Kristaps Bērziņš, kurš pusmarato-
na kopvērtējumā un savā vecuma 
grupā izcīnīja 7. vietu. S50 vecuma 
grupā 2. vieta turlavniecei Ludmilai 
Jocei. V60 vecuma grupā Arvīdam 
Šefanovskim augstā 4. vieta. S40 
vecuma grupā kuldīdzniece Evita 
Vēvere ieguva 10. vietu, savukārt 
Māra Pucena S grupā – 19. vietu. 
Kuldīgas pusmaratona aizsācējam 
Ivaram Eglītim V50 vecuma gru-
pā – 14. vieta, bet Raimondam Ser-
dantam šajā pašā grupā – 19. vieta. 
V40 vecuma grupā jāmin arī Ainārs 
Brahmanis, kurš izcīnīja 16. vietu. 
Kuldīgas novada sporta skolas au-
dzēknis Janeks Rumbergs kāpa uz 
pjedestāla kā labākais pusmarato-
nists starp junioriem.

Iespējams, par vēl lielāku pārbau-
dījumu skrējiens Kuldīgā izvērtās 
sacensību īsāko distanču dalībnie-
kiem. Atšķirībā no pusmaratonis-
tiem, kuri trasē devās jau pulksten 
10.00, piecu un desmit kilometru 
skrējiena starts tika dots 12.30, tā-
dējādi pārbaudot ikviena kā fizisko, 
tā arī psiholoģisko noturību cīņā ar 
laikapstākļiem – gaisa temperatūra 
ap šo laiku iesila līdz pat 27 grā-
diem. Pieredzējuši skrējēji gan 
karstumu Kuldīgas posmā noteikti 
jau uzskata par tradīciju – pamatīgs 
karstums šeit trasē bijis baudāms pē-
dējo 7 gadu laikā.  Kuldīgas novada 
Domes priekšsēdētāja Inga Bērziņa 
priecājās par katru dalībnieku, kurš 
piedalījās un finišēja karstākajā pus-
maratonā, kā arī aicināja skrējējus 

Kuldīgas pusmaratons – karstākais 
no Latvijas posmiem

būt īpaši uzmanīgiem.
Divu apļu garajā 10,5 km skrējie-

nā ātrākais vīriešu konkurencē bija 
Andris Jubelis (0:34:57), savukārt 
sieviešu konkurencē atkal neuzva-
rama bija Karīna Helmane-Soro-
čenkova (0:41:58). Starp mūsējiem 
lielajā konkurencē labu rezultātu 
uzrādīja Dainis Stepe no Turlavas, 
iegūstot 5. vietu kopvērtējumā 
un 2. vietu VN30 vecuma grupā. 
VN50 vecuma grupā Jānis Ausma-
nis ieguva 9. vietu; VN60 grupā – 
5. vieta Elmāram Gailim. Sieviešu 
konkurencē SN20 vecuma grupā 
Mārītei Turkai izcīnīta 17. vieta. 
SN30 vecuma grupā – Zanei Ri-
micānei 9. vieta, savukārt Anetei 
Astaševskai – 10. vieta un Solvitai 
Pujātei – 19. vieta. SN50 vecu-
ma grupā 1. vieta Odetai Turkai, 
2. vieta – Lilijai Grundmanei, bet 
6. vieta – Inārai Rubei.

Aizraujoša cīņa bija vērojama 
arī Kuldīgas pusmaratona īsāka-

jā – 5,27 km distancē. Tajā nepār-
spējami bija Artūrs Niklāvs-Med-
veds (0:16:27) un Amanda Valtasa 
(0:19:26). Starp kuldīdzniekiem 
STB vecuma grupā 14. vietā – 
Amanda Jansone; STA grupā labi 
rezultāti arī Madarai Vitkovskai 
(19. vieta). Vīriešu konkurencē 
VTB grupā 7. vieta – Laurim Grīni-
ņam, 8. vieta – Ritvaram Marskim, 

10. vieta – Miķelim Mikam Bukam, 
16. vieta – Mikam Grasmanim, 
17. vieta – Jēkabam Jansonam, 
18. vieta – Mārtiņam Dadzim.

VTA grupā labākais starp kul-
dīdzniekiem bija Kristaps Svēte 
(19. vieta). VT grupā 6. vieta turlav-
niekam Ārim Branteviam. 20. vie-
ta – Viesturam Višņevskim.

(Turpinājums 7. lpp.)

uz 5 un 10 km starta līnijas stājās 1066 dalībnieku.

nūjošanas disciplīnā piedalījās arī interešu kopa “Dzērves” no Laidiem, Turlavas, 
Kuldīgas un Vilgāles.

Bērnu skrējiens ik gadu iegūst aizvien lielāku atsaucību. šogad tajā piedalījās jau 
404 jaunie skrējēji.

Pusmaratona aizsācējs Ivars Eglītis nav 
izlaidis nevienu dalību pusmaratona 
distancē. šogad viņš savā vecuma grupā 
V50 ieguva 14. vietu.

Ar krāšņi ziedošām asterēm, gladio-
lām un dālijām pienākusi šīs vasaras 
izskaņa. Jau pēc nedēļas sāksies jauns 
darba cēliens skolās un bērnudārzos. 
Augusta pirmā puse ierasti ir laiks, kad 
Domes vadība un Izglītības nodaļas 
speciālisti dodas pa visām novada 
mācību iestādēm, apskatot, kas pa-
veikts. Lai uzlabotu mācību un darba 
apstākļus skolēniem un skolotājiem, 
visās izglītības iestādēs veikti lielāki 
vai mazāki remonti. Atsevišķās skolās 
darbi vēl turpinās, taču ar septembri 
tiem jābūt pabeigtiem, lai varētu uzsākt 
mācības.

Jaunais mācību gads novadā 
atnesis vairākas izmaiņas. Ļoti 
priecājamies, ka skolotāju rindas 
papildinās četri jauni pedagogi. 
Vēlam viņiem sekmīgu iejušanos 
jaunajās darba vietās un panākumus 
darbā. No 1. septembra paplašinās 
brīvpusdienu saņēmēju loks – ja līdz 
šim brīvpusdienas ēda visi skolēni, 
tad jaunajā mācību gadā pašvaldības 
apmaksātas pusdienas baudīs arī pie-
cus un sešus gadus vecie bērni, kuri 
apgūs obligāto pirmsskolas izglītības 
programmu kādā no bērnudārziem 
vai skolu pirmsskolas grupām.

Tā kā šis ir pēdējais gads, kad 
valsts sedz 30% no speciālo bērnu-
dārzu uzturēšanas izdevumiem, no 
1. janvāra visi izdevumi, kas saistīti 
ar pirmsskolas izglītības iestādes 
“Bitīte” darbību, gulsies uz pašval-
dības pleciem. Tāpēc mainās arī šī 
bērnudārza darbs, pakāpeniski pārejot 
no speciālās pirmsskolas izglītības uz 
vispārējo. Jau šogad uzņemtas pirmās 
grupas ar bērniem, kuri apgūs vispā-
rējo programmu. Tajās var uzņemt 
24 audzēkņus (speciālajās – 14), līdz 
ar to jau šajā rudenī varējām piedāvāt 
papildus vietas bērnudārzā 50 bērniem, 
kas būtiski saīsina rindu.

Domes jaunajā darba cēlienā turpi-
nām nopietni strādāt pie pašvaldības 
darba optimizācijas un sistēmas sa-
kārtošanas. Pārkārtoties prasa dzīve, 
jo stājas spēkā izmaiņas norēķinos, kas 
no jaunā gada būs tikai elektroniski, kā 
arī vēlme padarīt pašvaldības darbu 
efektīvāku un iedzīvotājiem ērtāku. Tā 
gādājam arī par to, lai 2018. gadu sagai-
dītu ar optimālu pašvaldības budžetu.

Lielisku ziņu saņēmām no Zemes-
sardzes 45. nodrošinājuma bataljona 
iepriekšējā komandiera Andra Rieksta.  
Viņš paaugstināts Zemessardzes 4. bri-
gādes komandiera amatā. Līdz šim 
zemessargi vienmēr ir bijuši ļoti atsau-
cīgi, neviens lielāks pasākums pilsētā 
nav iedomājams bez viņu līdzdalības. 
A. Rieksts atklāja, ka ir iecere pārcelt 
brigādes štābu no Liepājas uz Kuldīgu. 
Tas paceltu Zemessardzes pārstāvniecī-
bu mūsu novadā jaunā līmenī.

Izmaiņas un 
uzlabojumi
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Būvniecības komisijā 2017. gada jūlijā lemtais
akceptētās būvniecības ieceru dokumentācijas 
Objekta nosaukums Adrese Dokumentācijas veids
Dzīvokļa vienkāršotā atjaunošana Virkas ielā 29-57, Kuldīgā Apliecinājuma karte
Aktīvās atpūtas kompleksa elektroapgādes pievads Stacijas ielā 2, Kuldīgā Paskaidrojuma raksts
Telpu vienkāršotā atjaunošana “Vidiņi”, Kabiles pagastā Apliecinājuma karte
Žogs “Ābeļkalni”, Priedainē, Kurmāles pagastā Paskaidrojuma raksts
Siltumtrases pieslēgums un iekšējo siltumapgādes tīklu izbūve Liepājas ielā 14, Kuldīgā Paskaidrojuma raksts
Ēkas fasādes vienkāršotā atjaunošana L. Paegles ielā 15, Kuldīgā Apliecinājuma karte
Saimniecības ēka Virkas ielā 18, Kuldīgā Paskaidrojuma raksts
Dzīvokļa vienkāršotā atjaunošana Virkas ielā 18-4, Kuldīgā Apliecinājuma karte
Dārza māja Akāciju alejā 13, Kuldīgā Būvprojekts
Esošo ēku nojaukšana un dārza mājas būvniecība Aroniju alejā 20, Kuldīgā Būvprojekts
Dzīvojamā māja “Zaķkalni”, Kurmāles pagastā Būvprojekts
Lagūnas tipa kūtsmēslu krātuve “Rītausmas”, Gudenieku pagastā Būvprojekts
Liellopu kūts telpu grupas 001 lietošanas veida maiņa uz 
noliktavas telpu grupu “Jauntaurkalni”, Kurmāles pagastā Paskaidrojuma raksts

Ēkas fasādes vienkāršotā atjaunošana “Jauntaurkalni”, Kurmāles pagastā Apliecinājuma karte
Dzīvojamās mājas nojaukšana “Gravnieki - 1”, Kurmāles pagastā Paskaidrojuma raksts
Kūts nojaukšana “Gravnieki - 1”, Kurmāles pagastā Paskaidrojuma raksts
Malkas šķūnis “Zīles”, Padures pagastā Paskaidrojuma raksts
Dzīvojamā māja “Akmentiņi”, Vārmes pagastā Būvprojekts
Dzīvojamās mājas fasādes vienkāršotā atjaunošana Alejas ielā 7, Kuldīgā Apliecinājuma karte
Žogs Stendes ielā 10, Kuldīgā Paskaidrojuma raksts
Dzīvokļa vienkāršotā atjaunošana “Saldnieki 4-9”, Vilgālē, Kurmāles pagastā Apliecinājuma karte
Kuldīgas Centra vidusskolas ēkas daļu un telpu pārbūve, 
atjaunošana un teritorijas labiekārtošana Mucenieku ielā 6, Kuldīgā Būvprojekts minimālā sastāvā

Dzīvojamā māja Ausekļa ielā 4, Kuldīgā Būvprojekts
Dzīvojamās mājas pārbūve Jelgavas ielā 37, Kuldīgā Būvprojekts minimālā sastāvā
Fasāžu vienkāršotā atjaunošana Virkas ielā 29-57, Kuldīgā Apliecinājuma karte
Dzīvojamās ēkas fasādes vienkāršotā atjaunošana “Grundkalni”, Ēdoles pagastā Apliecinājuma karte
Ēkas fasādes vienkāršotā atjaunošana Baznīcas ielā 27, Kuldīgā Apliecinājuma karte
Šķūnis “Jaunzemji”, Kabiles pagastā Paskaidrojuma raksts
Elektroapgādes 0,4kV GVI Z1 no TP6222 pārbūve Laidu pagastā, Kuldīgas novadā Paskaidrojuma raksts
Ūdenstorņa nojaukšana Tehnikas ielā 4A, Kuldīgā Paskaidrojuma raksts
Vilgāles ezera pontonu laipa “Estrāde”, Kurmāles pagastā Paskaidrojuma raksts
Saimniecības ēka “Kaķīši”, Maras, Turlavas pagastā Paskaidrojuma raksts

Meža meliorācijas sistēmas “Gaiļvalks” pārbūve Ēdoles pagastā, Kuldīgas novadā, Dienvidkurze-
mes reģions, Alsungas meža iecirknis Būvprojekts

Mazēkas - saimniecības ēka “Ogulāji”, Rendas pagastā Paskaidrojuma raksts
Dzīvojamās mājas pārbūve “Sproģi”, Ēdoles pagastā Būvprojekts
Malkas šķūņa pārbūve Dārza ielā 8, Kuldīgā Būvprojekts minimālā sastāvā
Meža autoceļa “Renda-Mežmaļi” būve Rendas pagastā, Kuldīgas novadā Būvprojekts
Dzīvojamās mājas pārbūve un šķūnis “Selgas”, Priedainē, Kurmāles pagastā Būvprojekts
3 vasaras mājiņas “Krūziņas”, Ventā,  Rumbas pagastā Paskaidrojuma raksts
Veikala noliktavas ēkas fasādes vienkāršotā atjaunošana Jelgavas ielā 59, Kuldīgā Apliecinājuma karte
Dzirnavu ēkas fasādes vienkāršotā atjaunošana Baznīcas ielā 36, Kuldīgā Apliecinājuma karte
Jumta seguma atjaunošana Liepājas ielā 41, Kuldīgā Apliecinājuma karte
Katlu māja Priedainē, Kurmāles pagastā Būvprojekts
Ēkas vienkāršotā atjaunošana Jelgavas ielā 53, Kuldīgā Apliecinājuma karte
Pirts “Virsnieki”, Snēpeles pagastā Būvprojekts
Saimniecības ēkas Stendes ielā 39A, Kuldīgā Būvprojekts

Ieejas mezgla remonts Virkas ielā 25 un Virkas ielā 25A, Kuldīgā, nama 
pieguļošajā teritorijā Paskaidrojuma raksts

Dzīvojamās mājas pārbūve “Birzgales”, Rumbas pagastā Būvprojekts minimālā sastāvā

Gājēju ietves izbūve Dārza ielas posmā no Vītolu ielas līdz Grants 
ielai, Kuldīgā Būvprojekts

Trotuāra borta pazemināšana Saldus un Stendes ielas krustojumā Kuldīgā Paskaidrojuma raksts
Materiālu uzglabāšanas laukums Ēdoles ielā 59, Kuldīgā Būvprojekts minimālā sastāvā
Saieta mājas, saimniecības ēkas un katlu mājas fasādes 
vienkāršotā atjaunošana Liepājas ielā 36, Kuldīgā Apliecinājuma karte

Telekomunikāciju sakaru masts “Māliņi”, Snēpeles pagastā Būvprojekts
Dzīvojamās ēkas telpu grupas 
vienkāršotā atjaunošana Žoga būvniecība Virkas ielā 3, Kuldīgā Apliecinājuma karte

Žogs Virkas ielā 3, Kuldīgā Paskaidrojuma raksts
Graudu pirmapstrādes un glabātuves ēkas pārbūve “Lidlauki”, Vārmes pagastā Būvprojekts

Izdotās būvatļaujas 
Objekta nosaukums Adrese
Dārza māja Akāciju alejā 13, Kuldīgā
Esošo ēku nojaukšana un dārza mājas būvniecība Aroniju alejā 20, Kuldīgā
Dzīvojamā māja “Zaķkalni”, Kurmāles pagastā
Lagūnas tipa kūtsmēslu krātuve “Rītausmas”, Gudenieku pagastā
Dzīvojamā māja “Akmentiņi”, Vārmes pagastā
Kuldīgas Centra vidusskolas ēkas daļu un telpu pārbūve, atjaunošana 
un teritorijas labiekārtošana Mucenieku ielā 6, Kuldīgā

Dzīvojamās mājas pārbūve Jelgavas ielā 37, Kuldīgā

Meža meliorācijas sistēmas “Gaiļvalks” pārbūve Ēdoles pagastā, Kuldīgas novadā, Dienvidkurzemes reģions, Alsungas 
meža iecirknis

Dzīvojamās mājas pārbūve “Sproģi”, Ēdoles pagastā
Malkas šķūņa pārbūve Dārza ielā 8, Kuldīgā

Kuldīgas novada Domes 
sēdē apstiprināja lēmumu 
par būvvaldes izveidošanu. 
Jaunā kārtība iedzīvotājiem 
un uzņēmējiem mazinās 
administratīvo slogu – dažādi 
saskaņošanas procesi, kas saistīti 
ar būvniecību, kļūs vienkāršāki.

Līdz šim visi lēmumi, kas saistīti 
ar būvniecību, tika skaņoti būvnie-
cības komisijā un nepieciešamības 
gadījumā tālāk sagatavoti komitejām 
un Domei. Turpmāk būvdarbus, 
kuriem nepieciešama būvatļauja, 
un būvniecības ieceres, kuras skar 
vecpilsētas teritoriju (izņemot ēkas 
uzturēšanas darbus, logu un durvju 
nomaiņu u.c.), tiks izskatītas būvval-
des sēdēs. Toties būvniecības iece-
res, kas netiks virzītas uz būvvaldes 
sēdi, piemēram, žoga būvniecība, 
ēku līdz 25m2 pilsētā un ciematos 
būvniecība, nojaukšana, vienstāva 
lauku saimniecību nedzīvojamās 
ēkas ārpus pilsētas un ciema terito-
rijām būvniecība līdz 60m2, vecpil-
sētas teritorijā esošo ēku uzturēšanas 
darbus, logu un durvju nomaiņu, kā 
arī citu būvniecības ieceru skaņoša-
nu veiks speciālisti. Līdz ar to nebūs 
jāgaida līdz nākamajai komisijas 
sēdei, lai izskatītu katru jautājumu.

Būvvaldes speciālisti turpinās 

kontrolēt un izvērtēt būvniecības do-
kumentāciju pašvaldības teritorijas iz-
mantošanas un apbūves noteikumiem, 
detālplānojumiem atbilstoši spēkā 
esošajiem normatīvajiem aktiem. Da-
žādu jautājumu izskatīšanā būvvalde 
var piesaistīt speciālistus – nekustamā 
īpašuma speciālistu, restauratoru, 
plānotāju, juristu, pašvaldības arhi-
tektu u.c. Būvvalde turpinās kontrolēt 
būvniecības procesus, pārraudzīs un 
kontrolēs vides pārvaldību, līdzsvaro-
tu attīstību un nodrošinās kultūrvēstu-
risko vērtību aizsardzību.

Būvvaldes izveide paredz izmai-
ņas arī Kuldīgas novada pašvaldības 
Nekustamo īpašumu nodaļā, jo 
vairāki jautājumi pāries nodaļas kom-
petencē. Nekustamo īpašumu nodaļa 
vērtēs un lems, piemēram, zemes ierī-
cības jautājumus, noteiks vai mainīs 
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi, 
piešķirs ēkām nosaukumu vai numu-
ru, pieņems lēmumus par adrešu un 
nosaukumu maiņu un precizēšanu. 
Šos jautājumus iedzīvotāji ies kārtot 
Nekustamo īpašumu nodaļā Pilsētas 
laukumā 2, Kuldīgā, 1. stāvā.

Kuldīgas novada pašvaldības 
būvvalde darbu sāks š.g. 1. sep-
tembrī.

SIGnETaS LaPIŅaS, 
sabiedrisko attiecību speciālistes, 

teksts un foto

2017. gada jūlijā ekspluatācijā pieņemtās būves
Nosaukums Adrese Pasūtītājs
Ceļa pārbūve Meža ceļš “Galdnieku ceļš” AS “Latvijas valsts meži”

Jaunā būvvalde vienkāršos 
saskaņošanas procesus

Būvvaldes administratore Gunta jansone palīdzēs un konsultēs iedzīvotājus par 
nepieciešamajiem iesniegumiem saistībā ar būvniecību un vides jautājumiem 
pilsētā un novadā.

Satiksmes ierobežojumi remontdarbu laikā
SIA “VIA” informē, ka 2017. gada 21. augustā tika uzsākti pārbūves darbi objektos:
• autoceļš “Stangoņu ceļš” 1,1 km garumā no autoceļa P112 (Kuldīga–Aizpute) 
  līdz Meža kapiem.
• autoceļš “Dzirnavu ceļš”  0,37 km garumā no autoceļa P118 (Kuldīgas apvedceļš) 
  līdz Kuldīgas robežai Dzirnavu ielas virzienā.
Būvdarbu laikā plānoti satiksmes ierobežojumi, nodrošinot caurbraukšanu. 
Lūdzam izvērtēt caurbraukšanai papildus nepieciešamo laiku  sakarā ar remontdarbu veikšanu.

SIA”VIA” atvainojas par sagādātajām neērtībām!

Publisko iepirkumu komisijā jūlijā pieņemtie lēmumi

Iepirkuma priekšmets
Lēmuma 
pieņemšanas
datums

Uzvarētājs

Iebūvējamo mēbeļu izgatavošana un 
uzstādīšana objektā – Sporta skolas 
rekonstrukcija 
Kalna ielā 6, Kuldīgā

06.07.2017. SIA “AB Galdnieks”; 
17395,80 EUR, bez PVN

Mēbeļu piegāde un uzstādīšana Kuldīgas PII 
“Bitīte-attīstības centrs” 06.07.2017. SIA “L Bizness group”; 

20615,22 EUR, bez PVN
Būvdarbu veikšana objektā “Gājēju un 
velobraucēju tilta pāri Riežupei izbūve, Rumbas 
pagastā, Kuldīgas novadā”

12.07.2017. SIA “Tilts”; 131247,88 EUR, 
bez PVN

Siltuma mehānikas (SM), apkures sistēmas 
iekšējo tīklu (AVK) izbūve Kuldīgas Mākslas 
un humanitāro zinību skolas ēkai Pētera ielā 5, 
Kuldīgā

14.07.2017.
Pilnsabiedrība “Konsorcijs 
RT-Alte”; 37 315,60 EUR, 
bez PVN

Ielas apgaismojuma pārbūve Pureņu, 
Vīgriežu un Rātskungu ielā, Kuldīgā 14.07.2017. SIA “Telms”; 16282,76 

EUR, bez PVN
Asfalta seguma izbūve Valciņu ielā un 
Vienības ielā, Kuldīgā 14.07.2017. SIA “Saldus ceļinieks”; 

55651,87 EUR, bez PVN
Ārējās sadzīves kanalizācijas pārbūve 
Jelgavas ielā 62, Kuldīgā 14.07.2017. SIA “Būvfirma INBUV”; 

50631,91 EUR, bez PVN

Būvuzraudzības pakalpojumu sniegšana objektā 
“Kuldīgas novada pašvaldības 14 grants ceļu 
pārbūves būvdarbu veikšana Eiropas Savienības 
Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai 
(ELFLA) un Lauku attīstības programmas (LAP) 
pasākuma “Pamatpakalpojumi un ciematu 
atjaunošana lauku apvidos” ietvaros

14.07.2017. SIA “Pro Via”; 23280 EUR, 
bez PVN

Klientu kontroles sistēmas piegāde un 
uzstādīšana objektā – Sporta skolas 
rekonstrukcija Kalna ielā 6, Kuldīgā

20.07.2017. SIA “G Kolizejs”; 17547,39 
EUR, bez PVN

Ģērbtuves skapīšu piegāde un uzstādīšana 
objektā – Sporta skolas rekonstrukcija 
Kalna ielā 6, Kuldīgā

20.07.2017. SIA “G Kolizejs”; 41864,34 
EUR, bez PVN
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Tuvojoties jaunajam mācību gadam, vēlamies informēt vecākus, 
kuru bērni uzsāks mācības 1. klasē vai Kuldīgas Tehnoloģiju un 
tūrisma tehnikumā, ka vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās 
izglītības, profesionālās un profesionālās ievirzes izglītības iestāžu 
izglītojamie, kuri iegūst izglītību Kuldīgas novada izglītības iestādēs, 
braucot uz skolu un mājās sabiedriskajā transportā var norēķināties 
ar e-taloniem.

Šī sistēma darbojas maršrutos, 
kuros pārvadājumus veic SIA “Sa-
biedriskais autobuss” un SIA “Tu-
kuma auto”. Pārējo sabiedrisko 
pakalpojumu sniedzēju autobusos 
paliek biļešu sistēma. Bet biļetes at-
maksai var iesniegt mācību iestādēs 
vai pagastu pārvaldēs. Skolēniem, 
kuri izmanto skolas autobusus, lai 
nokļūtu uz mācību iestādi un mājās, 
e-taloni netiek izsniegti.

E-talona darbības princips – ta-
lonā tiek ievadīta informācija par 
skolēnu un maršruts, kurā skolēns 
pārvietojas. Talons ir derīgs tikai 
ceļā no mājām uz skolu un no skolas 
uz mājām. Ir iespējams ievadīt arī 
četrus maršrutus, ja bērns kādā dienā 
apmeklē ārpusklases nodarbības vai 
pulciņus. Ja skolēns gribēs braukt 
citā virzienā, viņam par biļeti būs 
jāmaksā. Uz e-talona būs skolēna 
fotogrāfija, kas kalpos kā kontroles 
mehānisms, lai to neizmantotu cits 
skolēns. Ja talons tiek pazaudēts 
vai sabojāts, par to jāziņo skolai vai 
pagasta pārvaldei, kas informāciju 

nodod tālāk, un talons tiek bloķēts. 
Otrreizēja talona izgatavošanas 
izdevumus (3,45 EUR) sedz bērna 
vecāki. Pirmo talonu skolēni iegūst 
bez maksas.

Lai nokārtotu e-talonu, vecāki 
Kuldīgas novada pašvaldībā, pagasta 
pārvaldē vai mācību iestādē raksta 
iesniegumu, minot informāciju par 
savu bērnu un sevi, norāda maršrutu, 
kādā bērns pārvietosies. Iesniegu-
mam jāpievieno bērna fotogrāfija.

Skolēnu pārvadājumu uzskaiti 
veic pārvadātājs, kurš katru mēnesi 
sniedz atskaiti pašvaldībai. Atskaitē 
precīzi var redzēt, cik reizes mēnesī 
bērns ir braucis uz skolu un mājās. 
Saraksti tiek salīdzināti ar skolēnu 
apmeklējumu, ko sniedz izglītības 
iestādes. Ja skolēns izmantojis e-ta-
lonu nepamatoti (neapmeklējis sko-
lu, slimojis, skolēnu brīvlaikā u.c.), 
vecākiem tiks piestādīts rēķins par 
nepamatoto ceļa izdevumu atmaksu.

Tiem skolēniem, kuri beiguši 
mācības 9. un 12. klasē, kā arī ab-
solvējuši tehnikumu un neturpinās 

mācīties Kuldīgas novada vispārējās 
vidējās izglītības, profesionālās un 
profesionālās ievirzes izglītības 
iestādēs, e-taloni ir jāatdod. Tos var 
nodot skolā, pagastu pārvaldēs vai 
Kuldīgas novada pašvaldībā, Baz-
nīcas ielā 1, Kuldīgā.

Ja skolēns dzīvo Kuldīgas no-
vadā, bet izvēlas mācības turpināt 
cita novada skolā, e-talonu izmantot 
nedrīkst. Tad arī netiek segti ceļa 
izdevumi, pārvietojoties Kuldīgas 
novada robežās.

Ja skolēns dzīvo citā novadā, 
bet izlemj izglītību iegūt Kuldīgas 
novada skolās, tad novada robežās 
skolēnam transporta izdevumi tiek 
segti pilnā apmērā un var saņemt 
e-talonu.

Līdz 31. augustam e-taloni ir 
bloķēti tiem, kuri nav pieteikušies 
pašvaldības organizētajos nodarbi-
nātības pasākumos vai nometnēs. 
Ar 1. septembri visiem skolēniem 
e-taloni tiks atbloķēti.

Jautājumu un neskaidrību gadī-
jumā par e-talonu izgatavošanu un 
izmantošanu varat zvanīt priekš-
sēdētājas vietnieka palīdzei Evitai 
Pētersonei pa tālruni 27091623 vai 
e-pastā: evita.petersone@kuldiga.lv.

EVITa PĒTErSOnE, 
Kuldīgas novada Domes priekšsē-

dētājas vietnieka palīdze

26. augustā visas dienas garumā 
norisināsies Kuldīgas jauniešu 
diena, kas nu jau kļuvusi par 
ikgadēju tradicionālu pasākumu 
jauniešiem vecumā no 13 līdz 
25 gadiem.

Dienas pirmajā daļā no 12.00 visi 
laipni aicināti apmeklēt Kuldīgas 
Jauniešu māju Jelgavas ielā 26, 
kur notiks meistarklase kopā ar 
DJ Ziggy, grafiti darbnīca kopā ar 
mākslinieku Renāru Cauni un tikša-
nās ar dziedātāju Agnesi Rakovsku, 
kura šogad pārstāvēja Latviju Eiro-
vīzijā. Kuldīgas aktīvie jaunieši arī 
paši sagatavojuši dažādas aizrau-
jošas un radošas aktivitātes – būs 
iespēja nofotografēties jauniešu 
dienas fotostūrī, noteikt savu baiļu 
līmeni, apmeklējot “Escape Room”, 
kā arī vēl daudz dažādu aktivitāšu.

No 16.00 Pilsētas laukumā varē-
siet vērot “Ghetto Basket” – Latvijas 
3x3 basketbola čempionāta – pēdējo 
posmu, kurā notiks cīņa ne tikai par 
valsts čempionu titulu un medaļām, 
bet vīriešu grupā tiks noteiktas asto-
ņas labākās komandas, kuras saņems 

ceļazīmi, lai 31. augustā “Ghetto 
Basket” finālturnīrā pretendētu uz 
tradicionālo superbalvu – Andra 
Biedriņa dāvāto braucienu uz Nacio-
nālās basketbola asociācijas jaunās 
sezonas spēli Ņujorkā.

Kuldīgas jauniešu diena tiek or-
ganizēta otro gadu. Pagājušajā gadā 
tā bija plaši apmeklēta. Tad notika 
ekstrēmo sporta veidu sacensības. 
Organizatori cer, ka arī šajā gadā 
jauniešu interese būs tikpat liela kā 
iepriekšējā gadā.

Visi jauniešu dienas pasākumi ir 
bez maksas. 

Sīkāka informācija: Ieva Kalt-
niece (tālr. 27818498, e-pasts: ieva.
kaltniece@kuldiga.lv).

Pasākumu organizē Kuldīgas 
novada bērnu un jauniešu centrs 
sadarbībā ar Kuldīgas novada paš-
valdību un Ghetto Games. Pasā-
kums daļēji finansēts no projekta 
Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras at-
balsts vispārējās un profesionālās 
izglītības iestādēs”.

aGaTE rOGa, 
Kuldīgas novada bērnu un jauniešu 

centra pasākumu organizatore

V. Plūdoņa Kuldīgas ģimnāzijā 9.00
Kuldīgas 2. vidusskolā 9.00 (Kuldīgas kultūras centrā)
Rendas filiālē 11.00
Kuldīgas Centra vidusskolā 10.00
Kuldīgas Alternatīvajā sākumskolā 11.00
Padures filiālē 9.30
Kuldīgas pamatskolā 10.30
Kuldīgas Mākslas un humanitāro zinību vidusskolā 11.00
Mākslas skolā 16.00
E. Vīgnera Kuldīgas mūzikas skolā 15.00
Vilgāles pamatskolā 9.00
Vārmes pamatskolā 10.00
Z. A. Meierovica Kabiles pamatskolā 10.00
Turlavas pamatskolā 12.00
Ēdoles pamatskolā 9.00
Laidu pamatskolā 10.30
Pirmsskolas grupās Sermītē 9.00
Pelču speciālajā internātpamatskolā-attīstības centrā 11.00
PII “Ābelīte” 9.30
PII “Cīrulītis” 10.30
PII “Bitīte”- attīstības centrā 9.00
PIKC Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikumā 10.00
- Eiropas projekta grupām 12.00

E. Vīgnera Kuldīgas mūzikas skola izsludina 
audzēkņu papildus uzņemšanu:

• pirmdien, 28. augustā, plkst. 18.00;
• otrdien, 29. augustā, plkst. 12.00. 

Jautājumu vai neskaidrību gadījumā lūgums zvanīt 
Ingūnai Svarai pa tālruni 26021992.

Atbalsts ģimenēm, sagaidot jauno 
mācību gadu

Tuvojoties jaunajam skolas ga-
dam, ģimenes Kuldīgas novadā 
var pretendēt uz finansiālu un 
materiālu atbalstu, kuru paredz 
Kuldīgas novada Domes saisto-
šie noteikumi Nr. 2015/21 “Par 
sociālās palīdzības pabalstiem 
Kuldīgas novadā”. Pabalsts 
paredzēts obligātās izglītības, 
vidējās un vidējās profesionālās 
izglītības programmu audzēk-
ņiem. Tos var saņemt trūcīgas 
vai maznodrošinātas ģimenes.

Pabalsta apmērs mācību līdzekļu 
iegādei ir 36 EUR vienam bērnam. 
Savukārt pabalsts skolēnu ēdinā-
šanai tiek pārskaitīts pakalpojuma 
sniedzējam atbilstoši noslēgtajam 
līgumam. Tiesības saņemt pabalstu 
ir personām, kuras deklarējušas 
savu faktisko dzīvesvietu Kuldīgas 
novada administratīvajā teritorijā.

Ģimene atzīstama par trūcīgu, ja 
tās vidējie ienākumi katram ģimenes 
loceklim mēnesī pēdējo triju mēne-
šu laikā nepārsniedz 128,06 EUR. 

Savukārt ģimene, kurā ir nepiln-
gadīgi bērni, par maznodrošinātu 
uzskatāma, ja tās vidējie ienākumi 
katram ģimenes loceklim mēnesī pē-
dējo triju mēnešu laikā nepārsniedz 
255 EUR, kā arī tā atbilst citiem 
valstī noteiktajiem kritērijiem.

Lai nokārtotu trūcīgas vai maz-
nodrošinātas ģimenes statusu un 
saņemtu sociālo palīdzību, ir jāvēr-
šas Kuldīgas novada p/a “Sociālais 
dienests” vai pie sava pagasta so-
ciālā darbinieka pagasta pārvaldē.

Palīdzība ģimenēm no 
Eiropas atbalsta fonda
Eiropas atbalsta fonda vistrūcī-

gākajām personām darbības ietvaros 
no šī gada janvāra ir ieviestas izmai-
ņas mācību piederumu komplektu 
izdalē, nodrošinot atbalsta komplek-
tu saturu atbilstoši faktiskajām vaja-
dzībām izglītības procesā atkarībā 
no izglītojamo vecuma grupas:

• sākumskolas bērniem (mugur-
soma un mācību piederumi: burtnī-

cas, klades, zīmēšanas un rakstīšanas 
piederumi, penālis, lineāli, šķēres, 
līme, krāsainais papīrs u.c.);

• pamatskolas bērniem (mācību 
piederumi: burtnīcas, klades, zīmē-
šanas un rakstīšanas piederumi, pe-
nālis, lineāli, šķēres, līme, krāsainais 
papīrs, rasetne u.c.).

Saskaņā ar Latvijas Republikas 
MK noteikumiem, materiālo atbalstu 
ģimene vai persona mācību piederu-
mu saņemšanai var iegūt gadījumā:

• ja tā ir atzīta par trūcīgu un 
sociālais dienests izdevis attiecīgu 
izziņu, kas to apliecina;

• ģimene vai persona, kurai so-
ciālais dienests izsniedzis rakstisku 
izziņu, kas apliecina, ka ģimene vai 
persona ir nonākusi ārkārtas vai 
krīzes situācijā.

Saskaņā ar MK noteikumiem, 
atbalsta komplektus nevar saņemt 
maznodrošinātas personas.

VInETa BrŪDErE-SEDLIŅa, 
Kuldīgas novada p/a “Sociālais 

dienests” sociālā darbiniece 

E-talonu izmantošana skolēniem

Kuldīgas jauniešu 
diena 2017

Svinīgie pasākumi Kuldīgas novada 
izglītības iestādēs 1. septembrī

Zinību dienā vissirsnīgākie sveicieni visiem skolēniem, viņu 
vecākiem un skolotājiem!
Uzsākot jauno mācību gadu, īpaši sveicu pirmklasniekus un jaunos 
pedagogus, kuri skolas slieksni šajā rudenī pārkāps pirmo reizi.
Lai jaunais mācību gads nes labas sekmes un panākumus! 
Lai neapsīkst darba un mācīšanās prieks!

Inga Bērziņa, Kuldīgas novada Domes priekšsēdētāja

Brīvpusdienas arī piecgadniekiem 
un sešgadniekiem

Jau aizvadītajā mācību gadā pašvaldība nodrošināja brīvpusdienas vi-
siem novada skolēniem līdz pat 12. klasei. Valsts apmaksā brīvpusdienas 
audzēkņiem no 1. līdz 4. klasei, bet pašvaldība – no 5. līdz 12. klasei. No 
1. septembra pirms vairākiem gadiem aizsāktā brīvpusdienu programma 
vēl paplašināta, ietverot 485 piecus un sešus gadus vecos bērnus, kuri 
apgūs obligāto pirmsskolas izglītības programmu kādā no bērnudārziem 
vai skolu pirmsskolas grupām. 

Pašvaldības budžetā brīvpus-
dienu nodrošināšanai atvēlēti 300 

tūkstoši EUR. Lai pašvaldības 
piešķirtā nauda skolēnu ēdināšanai 

tiktu izlietota saimnieciski, izglītī-
bas iestāžu direktori lūdz vecākus 
būt atsaucīgiem un rītos neaizmirst 
informēt izglītības iestādi, grupu un 
klašu audzinātājus, ja bērns skolā 
vai bērnudārzā nebūs. Tāpat pastāv 
iespēja no brīvpusdienām atteik-
ties – gadījumos, ja bērns nevēlas 
ēst kopgalda ēdienu, jāiesniedz 
oficiāls vecāku iesniegums. 

“Jauno talantu skolai” – septītā sezona
Septītā sezona septembrī sāksies pašvaldības finansētajai “Jauno talantu skolai”, kuras mērķis ir atklāt un attīstīt 

novada bērnu un jauniešu talantus, veicināt viņu individuālo kreatīvo un inovatīvo spēju un prasmju attīstību. 
Skolēniem būs iespējams piedalīties četrās programmās: 

• “Es pasaulē” 4. klašu skolēniem;
• matemātikā un informātikā 5.-6. klašu skolēniem;
• ģeogrāfijā un praktiskajā matemātikā 7.-9. klašu skolēniem;
• “Radošā fotogrāfija” 10.–12. klašu skolēniem.

Pieteikšanās “Jauno talantu skolai” – no 1. līdz 11. septembrim.
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Iedzīvotāju lolotie skaistie dārzi

Vēsturiskajā ēkā 1905. gada ielā 1 atrodas veikals “malvīne”, kas 
vienmēr priecē ar skaisti koptu gaisa dārzu.

restorāns “Goldingen room” Baznīcas ielā 2 terasē ik gadu iekārto 
skaisti ziedošas puķu kastes.

Kalna ielā 9 ikviens garāmgājējs pamanījis skaisto ieeju – tajā krāšņi 
zied sarkanās ledenītes un citi ziedi.

Kalna ielā 13 iedzīvotāji skaisti iekārtojuši sētu – uz akas zied puķes, lo-
gus krāšņo gaisa dārzi, izveidoti arī citi dekori, padarot vietu īpaši mājīgu.

Lu rPIVa Kalna ielā 19 galvenā ieeja vienmēr izcēlusies ar kupliem 
un bagātīgi ziedošiem puķu podiem. Direktore ruta Karloviča atzīst, 
ka “zaļie pirkstiņi” dara brīnumus.

Liepājas ielā 1 vīna veikala “Kabinett” logos puķu kastēs zied baltas 
petūnijas.

Pie ieejas Kuldīgas Centra vidusskolā izvietotas puķu kastes. Zie-
du kompozīcijas tajos stādījuši skolēni, lai visas vasaras garumā 
priecētu garāmgājējus.

Liepājs ielas 58 pagalmā valda īstena oāze – te iedzīvotāji iekopuši 
bagātīgas puķu dobes, izveidots atpūtas stūrītis un smilšu kaste 
mazākajiem mājas iedzīvotājiem.

restorāna “Bangert’s” terasē izveidots praktisks dažādu garšvielu 
un augu dekors – siena.

Kafejnīca “Pīlādzītis” tradicionāli pārsteidz ar bagātīgi un koši zie-
došām puķu dobēm un kastēm. šogad kopšanu par tām uzņēmies 
miks Serdants, kurš ar lepnumu rāda izaudzēto.

Piltenes ielas 11 nama sētā pie šķūņa izveidoti pārsteidzoši skaisti 
gaisa dārzi un atpūtas vieta nama iedzīvotājiem. Par puķu dobēm 
rūpējas Dadzīšu ģimene un Teodozija Ventniece.

Skolas ielā 6 Zalānu ģimenē rūpes par dārzu uzņēmusies omīte janīna, 
kura pastāstīja un parādīja ne tikai labi zināmas puķes, bet arī retus 
un neredzētus augus.

Planīcas ielas 2 iedzīvotāji sētu kopj lēni un pakāpeniski – pērn projek-
tu konkursā “Darīsim paši” sakārtots bruģis, bet šogad paplašinātas 
puķu dobes un iekārtota atpūtas vieta jaunajiem mājas iedzīvotājiem 
un senioriem. rūpes par puķu kopšanu uzņēmusies alda Ziņģe.

Ik gadu Kuldīgas novada pašvaldības izveidota žūrija dodas apskatīt konkursa “Skaistākais 
Kuldīgas dārzs un sakoptākā teritorija” nominētos ziedošos balkonus, krāšņās puķu dobes, 
gaumīgi sakārtotās uzņēmumu teritorijas, mājīgos privātmāju dārzus.

Žūrijas komisijas vadītāja Dace Janso-
ne atzīst, ka ik gadu novērtēt nominētos 
sakopto dārzu īpašniekus kļūst grūtāk, 
jo cilvēki arvien vairāk rod prieku un 
gandarījumu par skaistu teritoriju un 
ziedošām puķēm ap sevi.

Īpašumus konkursiem pārsvarā bija 
pieteikuši citi cilvēki – radi, draugi, 
kaimiņi vai pat garāmgājēji, kuri no-
vērtējuši dārza skaistumu un teritorijas 
sakoptību, saimnieka ieguldīto darbu un 
pūles. Īpašumus Kuldīgas pilsētā žūrija 
vērtēja četrās kategorijās – ģimenes māju 
teritorijas (nominēti: Strautu iela 5 (Dace 
Cine), Skolas iela 6 (Zalānu ģimene), 
“Krāces” (Smiltānu ģimene), Zemeņu 
iela 12 (Ozoliņu ģimene), Stendes iela 4 
(Dzintra Vainšteina ), Virkas iela 36 (Ilmārs 
Beiers),), sakoptākā daudzdzīvokļu māju 

teritorija (nominēti: Planīcas iela 2, kur 
puķes kopj Alda Ziņģe, Jelgavas iela 35, 
Piltenes iela 11, puķes kopj Daiga Dadzīte, 
Liepājas iela 58, Kalna iela 13, puķes kopj 
Inita Kartaviha, Kalna iela 9), sakoptākais 
uzņēmums Kuldīgas pilsētā (nominēti: 
restorāns “Bangert’s” Pils ielā 1, SIA “3D 
birojs” Baznīcas ielā 13, Kuldīgas Centra 
vidusskola Mucenieku ielā 6, kafejnīca 
“Pīlādzītis” Stendes ielā 2a, restorāns 
“Goldingen Room” Baznīcas ielā 2, 
LU RPIVA Kuldīgas filiāle Kalna ielā 19, 
SIA “SilJa” Ventspils ielā 107, Kuldīgas 
Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums Liepā-
jas ielā 33, konditoreja “Daigas beķereja” 
Liepājas ielā 23, Sv. Katrīnas baznīca 
Baznīcas ielā 31, 33) un skaistākais gaisa 
dārzs (nominēti: Strautu iela 3, Dace Gaile, 
Dzirnavu iela 7-9, Anna Melnace, Liepā-

jas iela 1, veikals “Kabinett”, 1905. gada 
iela 1, veikals “Malvīne”, Ziedu iela 16, 
Ozoliņu ģimene, Baznīcas iela 7-3, Biruta 
Krastiņa, Jelgavas iela 36, Cimermaņu ģi-
mene, Baznīcas iela 36, SIA “RG Centrs”, 
Jelgavas iela 1-2, Putniņu ģimene). Vēr-
tējamo objektu vidū bija gan tādi, kuri 
konkursam pieteikti arī iepriekšējos gados, 
gan tādi, kuru skaistums un sakoptība 
pamanīta vien šogad.

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

SIa “3D birojs” Baznīcas ielas 13 sētā izveidojis ne tikai gaumīgi 
koptas puķu dobes, bet arī atpūtas vietu ar galdu un krēsliem.

Ēka Baznīcas ielā 31 un 33 ir Sv. Katrīnas baznīcas īpašumā. Teritorijā 
iekoptas bagātīgi ziedošas puķu dobes un gaisa dārzi.

Baznīcas ielā 36 iekāroti apartamenti “Kuldīgas Pilsdzirnavas”, 
lakoniski un skaisti izveidotas arī puķu kastes.

Dzirnavu ielas 7-9 iedzīvotāja anna melnace žūriju pārsteidza ar ļoti 
skaistām un dažādām ziedu kastēm sētas ielokā.

jelgavas ielas 1 sētu ik gadu papildina jaunas puķu kastes un 
apstādījumi, kas priecē garāmbraucējus un gājējus. Te saimnieko 
Putniņu ģimene.

jelgavas ielas 4-2 sētas ieeju skaisti sakopusi Cimermaņu ģimene – 
izveidota atpūtas vieta un ziedoši gaisa dārzi.

Stendes ielas 4 skaisti kopto īpašumu noteikti zina ne tikai kuldīdz-
nieki, bet ievērojuši arī iebraucēji. mājā saimnieko Dzintra Vainšteine, 
kurai puķu audzēšana un dobju kopšana ir sirdslieta.

Strautu ielā 3 izveidoti “Katrīnas apartamenti”, kuru palodzes rotā 
skaisti gaisa dārzi.

Īpašums “Krāces” atrodas vienā no ekskluzīvākajām vietām Kuldī-
gā – aiz loga šalko Ventas rumba un visā krāšņumā slejas vecais tilts. 
Tikpat skaisti kopts ir arī Smiltānu ģimenes īpašums, kurā jaunās puķu 
dobes papildina vēsturiski saglabātie šķūņi un detaļas.

Konditorejas veikals “Daigas beķereja” arī šogad ieejas durvis un 
palodzes izdaiļojuši ar skaistiem gaisa dārziem.

Strautu ielas 5 skaisti iekopto dārziņu noteikti pamanījis katrs garām-
gājējs. Tajā ik dienu saimnieko un katru augu apčubina Dace Cine.

Ventspils ielā 107 saimnieko lauksaimniecības tehnikas veikals 
SIa “Silja”. Teritorijā skaisti nopļauts mauriņš un iekārtotas puķu 
dobes.

Virkas iela 35 atrodas nostāk no citām ēkām. Saimnieki te dzīvo 
vien dažus gadus, taču jau var lepoties ar skaistām ziedu dobēm, 
iekoptu sakņu dārzu, kurā izaudzē visu ikdienā nepieciešamo, un 
nojumi, kurā atpūsties.

Zemeņu ielas 12 mājas saimnieki – Ozoliņu ģimene – žūriju uzņem 
kautrīgi, jo skaisti iekoptās piemājas dobes un zālājs pašiem šķiet 
jau ierasts.

Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma dobes papildina skaisti 
kokgrebumi, kurus veidojuši paši audzēkņi.

SIGnETa LaPIŅa, sabiedrisko attiecību speciāliste
SIGnETaS LaPIŅaS, rIČarDa SOTaKa foto
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SIA “Kuldīgas komunālie pakalpojumi” (KKP) katru gadu aicina 
apsaimniekojamo māju iedzīvotājus piedalīties Kuldīgas novada pašval-
dības izsludinātajā konkursā “Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pagalmu 
labiekārtošana Kuldīgas pilsētā”, lai ar pašvaldības līdzfinansējumu 
sakārtotu savu pagalmu. Kopš konkursa ieviešanas 2012. gadā, kopumā 
sakārtoti 33 KKP apsaimniekojamo māju pagalmi.

Katru gadu aizvien vairāk 
labiekārtotu pagalmu
“Ir gandarījums, ka ar katru 

gadu paliek arvien vairāk atjaunotu 
un labiekārtotu māju pagalmu, kas 
ir pierādījums cilvēku spējai vie-
noties kopīgas labklājības vārdā. 
Pašvaldības ikgadējais konkurss ir 
lielisks veids, kā salabot bedrainos 
iekšpagalmus, sakārtot vai ierīkot 
bērnu rotaļu laukumus un atpūtas 
vietas vai zonas, izbūvēt vai uzlabot 
esošo stāvokli gājēju, piebrauca-
mo ceļu un laukumu segumiem, 
ierīkot inženierkomunikācijas, kas 
nepieciešamas labiekārtojuma īs-
tenošanai, vai pat izveidot jaunus 
apstādījumus,” informē KKP Īpašu-
mu apsaimniekošanas daļas vadītājs 
Dzintars Rušmanis.

Viņš aicina iedzīvotājus aktīvi 
iesaistīties savu pagalmu labiekār-
tošanā un domāt par to savlaicīgi, jo 
būs nepieciešamas sapulces, skices, 
saskaņošanas un finanšu aprēķini. 
Dz. Rušmanis mudina: “Izdomājiet 
jau tagad, lai šā gada novembrī varat 
pieteikt savu pagalmu konkursam 
“Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju 
pagalmu labiekārtošana Kuldīgas 
pilsētā””.

“Pašvaldības līdzfinansējums un 
iepriekšējo gadu paveiktā pozitīvais 
rezultāts ir mudinājis iedzīvotājus 
vairāk pievērsties savam īpašu-
mam. Zālāja, celiņu, stāvlaukumu 
un žogu sakārtošana ir izplatītākās 
ieceres. Netrūkst arī lietus ūdens 
kanalizāciju izbūves, iebrauktuvju 
vārtu ierīkošana un lieveņu remonts 
vēsturiskajā pilsētas centrā,” pauž 
Īpašumu apsaimniekošanas daļas 
vadītājs.

Pagalmu labiekārtošana 
kopš 2012. gada
Šogad tiek labiekārtoti pagalmi 

Ķelšu ielā 2A, Gaismas ielā 4 un 
Planīcas ielā 10. Ķelšu ielā 2A tiek 
izveidotas stāvvietas automašīnām 
un gājēju celiņi, kā arī sakārtota 
brauktuve. Planīcas ielā 10 veikts 

piebraucamā ceļa remonts un auto 
stāvlaukuma izveide, kā arī atpūtas 
soliņu uzstādīšana. Savukārt Gais-
mas 4 – bruģa seguma celiņu un 
brauktuves izbūve Skuju ielas pusē.

Pērn pagalms labiekārtots Virkas 
ielā 22, Gaismas ielā 11 un Liepājas 
ielā 54. Virkas ielā 22 ierīkota au-
tostāvvieta pie mājas esošajā zaļajā 
zonā ar šķembu segumu, jo pie mājas 
izveidotajās asfaltētajās autostāvvietās 
visām mašīnām vietas nepietika. Gais-
mas ielā 11 pagalma labiekārtošanas 
ietvaros veikta betona bruģa seguma 
izbūve, automašīnu stāvvietu izbūve 
ar atsiju segumu un lietus ūdens sa-
vākšanas sistēmas izbūve. Savukārt 
Liepājas ielā 54 izbūvēta gājēju ietve, 
kas papildina 2015. gadā veiktos pa-
galma labiekārtošanas darbus.

2015. gadā konkursā “Daudzdzī-
vokļu māju pagalmu labiekārtošana 
Kuldīgas novadā” KKP labiekārto-
juši pagalmu Liepājas ielā 25a, Jel-
gavas ielā 38, kā arī Liepājas ielā 54, 
Mucenieku ielā 35 un Policijas 13. 
Liepājas ielā 25a ir izveidots granīta 
bruģa segums autotransporta no-
vietošanai un granīta bruģa segums 
ar betona plātnēm gājēju celiņam. 
Projekta ietvaros zaļās zonas noda-
lītas ar betona apmalēm, bet ap ēku 
izveidots oļu apbērums. Jelgavas 
ielā 38 ir atjaunota betonētā apmale 
ap ēku. Pagalmā ēkām Liepājas 
ielā 54 un Mucenieku ielā 35 veikta 
šķembu seguma izbūve, zaļo zonu 
atdalīšana, betona plātņu seguma 
līmeņošana un betona apmaļu re-
monts. Policijas ielā 13 veikta pagal-
ma bruģēšana, zaļo zonu atdalīšana 
un koka žoga izbūve.

2013. gadā Baložu ielā 3 veikta 
inženiertīklu pievadu izbūve ar pie-
slēgumu Baložu ielas ūdensvada un 
kanalizācijas tīkliem, Annas ielā 7 
nobruģēts pagalms un zaļās zonas 
vietā ieklāts šķembu segums. Baz-
nīcas ielā 17 veikta daļēja pagalma 
bruģēšana, ierīkojot laukakmens 
bruģa segumu ar krāsota betona bruģa 
joslām gājēju zonās. Baznīcas ielā 18 
rekonstruēta ārējā saimnieciskā kana-
lizācija un atjaunots segums. Kalna 

Kuldīgas restaurācijas centrs īstenos vērienīgu 
pieaugušo izglītības projektu

Kuldīgas restaurācijas centrs 
šovasar uzsācis īstenot vērienīgu 
izglītības projektu “Pieaugušo 
izglītības metožu attīstība, 
kas nepieciešamas kultūras 
mantojuma saglabāšanai”. 
Projektā kopīgi sadarbosies 
partneri no Igaunijas, Latvijas, 
Lietuvas, Norvēģijas, Somijas un 
Zviedrijas.

Projekta ietvaros paredzēts izstrā-
dāt jaunus, mūsdienīgus mācību ma-
teriālus, kas varētu kļūt par nozīmīgu 
atbalstu vēsturisko ēku iedzīvotājiem, 
īpašniekiem un apsaimniekotājiem. 
Sadarbībā ar TV Skrunda uzsākts 
darbs pie videomateriālu cikla izstrā-
des ar nosaukumu “Vēsturisko ēku 
uzturēšana, izmantojot tradicionālos 

celtniecības materiālus un darbarī-
kus”. Šī projekta ietvaros izveidos 
pirmo materiālu “Vēsturisko ēku koka 
būvgaldniecības elementi. To sagla-
bāšana, uzturēšana un uzlabošana”, 
kura ietvaros trīs daļās tiks izveidoti 
videomateriāli. Pirmā daļa “Vēsturisko 
logu regulārā apkope un uzturēšana” 
demonstrēs logu atjaunošanas procesu, 
kuru pašu spēkiem var veikt iedzīvo-
tāji. Otrā daļa “Koka būvgaldniecības 
elementu galdnieciskais remonts. 
Bojāto loga daļu protezēšana” tiks 
veidota kā mācību materiāls galdnie-
kiem un topošajiem restauratoriem. 
Savukārt trešā daļa “Siltuma zudumu 
novēršanas iespējas vēsturisko ēku 
logiem un durvīm” sniegs praktiskus 
padomus un skaidros, kādus mate-
riālus nav ieteicams izmantot. Tā 

varēs kalpot par mācību materiālu 
ēku apsaimniekotājiem, kā arī sniegs 
izglītojošu priekšstatu iedzīvotājiem, 
pieņemot būtiskus lēmumus par sava 
īpašuma uzturēšanu. Pēc to izstrādes 
visi materiāli būs piejami mājaslapā 
www.kuldiga.lv un www.kpkc.lv.

Projekta ietvaros veidos arī prak-
tisku ceļvedi “Siltuma zudumu no-
vēršanas pasākumi vēsturiskās ēkās, 
izmantojot Baltijas un Skandināvijas 
valstu pieredzi”, kurā sešu iesaistīto 
valstu eksperti dalīsies pieredzē, 
skaidrojot, kā iespējams pielāgot 
vēsturisku namu mūsdienu vajadzī-
bām, kādus materiālus izmantot sil-
tuma zudumu novēršanai un kādus 
pasākumus nav ieteicams veikt, lai 
nekaitētu ēkai. Pēc tā izstrādes ma-
teriālu prezentēs starptautiskā semi-

nārā Lietuvā. Materiāls būs pieejams 
Kuldīgas novada pašvaldībā, kā 
arī lejuplādējams interneta vietnēs 
www.kuldiga.lv un www.kpkc.lv.

Projekta ietvaros plānots arī 
pieredzes apmaiņas brauciens uz 
Gēteborgas apgabalu Zviedrijā, lai 
iepazītu vēsturiskās koka vecpilsētas 
Ekšo apsaimniekošanas pieredzi, ie-
pazītu apjomīga muižas kompleksa 
uzturēšanas pieredzi, kā arī apmek-
lētu pieaugušo izglītības centru, kurš 
atrodas Naas pils ēku kompleksā.

Projekta ietvaros tiks rīkotas divas 
starptautiskas restaurācijas darbnīcas, 
kuras papildinās izglītojoši semināri. 
Viena no tām notiks Tartu 2017. gada 
augustā, otra Kuldīgā 2018. gada 
vasarā. Tartu darbnīca tiks īstenota 
kā pirmā kopīgā projekta partneru 

tikšanās, kuras ietvaros amatnieki 
varēs darboties koka konstrukciju 
restaurācijas darbnīcā, durvju res-
taurācijas darbnīcā vai arī papildināt 
prasmes metālapstrādē. Projekta part-
neru kopīgais seminārs notiks pagā-
jušajā gadā atklātajā jaunajā Igaunijas 
nacionālajā muzejā. Kuldīga tajā 
dalīsies pieredzē par Štafenhāgena 
nama atjaunošanu un restaurāciju. 

Biedrība “Kultūras projektu 
koordinācijas centrs” ir projekta 
vadošais partneris. Projekts tiek 
īstenots ar NordPlus Adult finansiālu 
atbalstu. 

ILZE ZarIŅa, 
projekta vadītāja

Par pagalmu labiekārtošanu un 
uzturēšanu kārtībā

ielā 1 veikta jauna pagalma seguma 
izbūve ar bruģīti un atsijām, zaļo zonu 
atdalīšana, sausās tualetes demontāža 
un laukakmeņu atbalsta sienas izbū-
ve. Lapegļu ielā 6 daļēji nobruģēts 
2012. gadā izbūvētais stāvlaukums. 
Liepājas ielas 1 iebrauktuvē izbūvēti 
masīvkoka vārti. Policijas ielā 8 
demontēts esošais betona lievenis un 
izbūvēts jauns. Liepājas ielā 43 veikta 
pagalma grunts uzslāņojuma norakša-
na līdz vēsturiskajam bruģim un koka 
žoga izbūve, bet Policijas ielā 13 – 
jauna pagalma seguma izbūve, zaļo 
zonu atdalīšana un koka žoga izbūve. 
Pureņu ielā 4a saremontēti bojātie be-
tonētie laukumi, betona celiņa plātnes 
un lieveņi. Skrundas ielā 12 izbūvēta 
lietus ūdens kanalizācija un sakārtots 
esošais segums.  1905. gada ielā 17 
demontēti saimnieciskās kanalizā-
cijas septiķi, izbūvēts blietētu atsiju 
pagalma segums un ierīkots dzīvžogs.

2012. gadā pagalmu labiekārto-
šana veikta Ķelšu ielā 2, Piltenes 
ielā 3, Pētera ielā 3, Policijas ielā 10, 
Gaismas ielā 3, Rumbas ielā 6, 
Liepājas ielā 12, Baznīcas ielā 17, 
Dzintaru ielā 9 un Gaismas ielā 4. 
Projekta ietvaros sakārtota vai ie-
rīkota lietus kanalizācija, drenāža, 

ieklāts bruģa segums, veikts žoga 
remonts, apzaļumošana, izbūvēti vai 
rekonstruēti gājēju celiņi.

Par pagalmu 
labiekārtošanas konkursu
Konkurss “Daudzdzīvokļu dzī-

vojamo māju pagalmu labiekārto-
šana Kuldīgas pilsētā” tiek rīkots, 
lai veicinātu Kuldīgas pilsētas 
administratīvās teritorijas labiekār-
tošanu, iedzīvotāju iesaistīšanos un 
līdzdarbību daudzdzīvokļu dzīvo-
jamo māju pagalmu sakopšanā un 
labiekārtošanā, vides uzturēšanā, 
izmantojot savu finansējumu un pie-
saistot Kuldīgas novada pašvaldības 
līdzfinansējumu.

Kuldīgas novada pašvaldība 
piešķir līdzfinansējumu līdz 50% 
no kopējās izmaksu tāmes, bet ne 
vairāk kā 7000 EUR viena konkursa 
projekta realizēšanai.

Daudz paveic pašu 
spēkiem
Jāpiebilst, ka dažādus darbus 

iedzīvotāji var veikt un veic arī par 
mājas uzkrājumā esošajiem līdzek-

ļiem. Taču, taupot šos līdzekļus, 
vairāku daudzdzīvokļu dzīvojamo 
ēku iedzīvotāji paši saviem spēkiem, 
piemēram, izkrāso kāpņu telpas, 
izveido skaistus apstādījumus, 
salabo durvis, aizdara bedrītes uz 
piebraucamajiem ceļiem utt.

Savukārt iedzīvotāji kopsapulcē 
var lemt arī remontdarbus uzticēt 
veikt apsaimniekotājam. “Lēmumu, 
piemēram, par pagalma labiekārto-
šanu, remontēšanu vai ēkas siltinā-
šanu pieņem iedzīvotāji, savukārt 
KKP kā ēkas apsaimniekotājs īsteno 
projekta realizāciju. Bez iedzīvo-
tāju – dzīvokļu īpašnieku – koplē-
muma KKP nevar uzsākt darbus,” 
uzsver Dz. Rušmanis.

Daudzi dzīvokļu īpašnieki ir 
sapratuši, ka par savu īpašumu 
sakārtošanu atbildība ir jāuzņemas 
pašiem. Tāpēc konkurss “Daudz-
dzīvokļu dzīvojamo māju pagalmu 
labiekārtošana Kuldīgas pilsētā” ir 
viens no veidiem, kā piesaistīt līdzfi-
nansējumu un veikt daudzdzīvokļu 
māju pagalmu labiekārtošanu.

anITaS ZVInGuLES, 
KKP sabiedrisko attiecību 

speciālistes, teksts un foto

šogad labiekārtots pagalms Planīcas ielā 10, Kuldīgā. 
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5,27 km garajā nūjošanas disciplī-
nā piedalījās 53 dalībnieki. Sieviešu 
konkurencē pirmā izrādījās Olesja 
Ņukša no Rēzeknes, bet pirmā kul-
dīdzniece, kura sasniedza finišu, bija 
Evita Zīle (23. vieta). Starp vīriešiem 
1. vieta – Uldim Dīcim. Visātrākais 
kuldīdznieks – Varis Vītols (3. vieta).

“Kuldīgas pusmaratons 12 gadu 
laikā izaudzis par Latvijas mēroga vē-
rienīgiem skriešanas svētkiem”, pauda 
pasākuma organizatore Saila Jansone. 
“2006. gadā sākām ar 228 dalībnie-
kiem, no tiem 128 bija pusmaratonisti, 
60 piedalījās tautas skrējiena 5,27 km 
distancē un 40 – bērnu skrējienā. 
Šogad – 12. maratonā 2017. gada 
12. augustā – esam jau 2000.  Kuldīga 
ir ne tikai pilsēta ar dvēseli, bet arī ar 
pamatīgu tautas skriešanas  garu!”

12. Kuldīgas pusmaratonā piedalī-
jās gandrīz 2000 dalībnieku, no tiem 
396 dalībnieki skrēja 21 km garo 
distanci, 450 dalībnieki – 10,5 km, 
616 – 5,27 km, 53 dalībnieki nūjoja. 
Līdzās sacensību galvenajiem star-
tiem, prieka pilnus metrus mēroja arī 
mazuļu rāpošanas sacensību (17 ma-
zuļi līdz 2 gadu vecumam) un bērnu 
skrējiena dalībnieki (404 mazie skrē-
jēji), tādējādi padarot arī šo skriešanas 
seriāla posmu par aktīva dzīvesveida 
svētkiem visai ģimenei.

SInTIja mELnE, 
“Bigbank Skrien Latvija” 

komunikācijas speciāliste, 
SIGnETa LaPIŅa,

 sabiedrisko attiecību speciāliste
jura BĒrZIŅa-SOma foto

Kuldīgas pusmaratons – karstākais no Latvijas posmiem

Kuldīgas novada Vārmes 
pamatskolas sporta stadionā 
5. augustā norisinājās 
Kuldīgas novada atklātās 
9. vasaras sporta spēles, 
kurās gan komandas, gan 
individuāli sportisti – kopā ap 
400 dalībnieku no Kuldīgas, 
Alsungas, Saldus novada – 
pierādīja sevi, sacenšoties 
dažādās disciplīnās.

Dalībniekiem bija iespēja mērot 
spēkus vieglatlētikā, volejbolā, 
futbolā, strītbolā, tūrismā, lielajā 
stafetē, smaguma vilkšanā. Vārmes 
sporta hallē norisinājās sacensības 
mini florbolā (komandā 3 spēlētāji). 
Šādas sacensības sporta spēlēs rīko-
tas pirmo reizi. Pārējās disciplīnas 
dalībniekiem bija jau ierastas.

Katram no dalībniekiem uzstādīts 
savs mērķis – vienam tas ir jauns 
personīgais rekords, citam – pat-
riotisms. Dalībnieki sporta spēles 
uzskata par veidu, kā pulcēties kopā 
un draudzīgi pavadīt laiku, gūt labas 
emocijas, piedaloties vai jūtot līdzi.

Sporta spēļu mērķis ir ne tikai 
noskaidrot ātrākos, veiklākos un 

izturīgākos sportistus, bet attīstīt 
sporta aktivitātes un veicināt sa-
draudzību ar apkārtējiem novadiem.

Strītbolā vīru grupā vislabāk 
veicās Kabiles pagasta komandai, 
aiz sevis atstājot Vārmes pagasta un 
Kuldīgas komandu. Sieviešu grupā 
triumfēja Turlavas pagasta koman-
da, 2. vieta – Kabiles pagastam, bet 
3. vieta – Kuldīgai.

Volejbolā čempionu godā Kur-
māles pagasta komanda, 2. vieta – 
Īvandes pagastam, 3. vieta –Turlavas 
pagastam. Sievietēm uzvaru svinēja 
Kuldīgas komanda, 2. vietā atstājot 
Kurmāles pagasta komandu, bet 
3. vieta – Īvandes pagasta meitenēm.

Florbola sacensībās labāko trij-
nieks – Kuldīgas komanda, Vārmes 
pagasta un Kabiles pagasta komanda.

Vislielākā dalībnieku atsaucība 
bija futbolam. Šoreiz uzvara tika 
Kuldīgai, 2. vieta – Ēdoles pagas-
tam, bet 3. vietu svinēja viesi no 
kaimiņu novada – Alsungas.

Tūrisma sacensības notika Vār-
mes pamatskolas parkā. Visātrākie un 
veiklākie šogad izrādījās dalībnieki 
no Alsungas; 2. vietā – turlavnieki, 
bet 3. vietā – Kurmāles pagasts.

Novada atklātajās 9. vasaras sporta spēlēs Vārmē 
valdīja sāncensība, jauni rekordi un patriotisms

Lielajā stafetē uzvarētāju godā 
nokļuva Ēdoles pagasts; tam sekoja 
Alsunga un Turlavas pagasts.

Dienas noslēgumā vīri sacentās 
ugunsdzēsēju automašīnas vilkšanā 
uz laiku. Visstiprākie un ātrākie šo-
gad izrādījās vīri no Kabiles pagasta, 
2. vietā – alsundznieki, bet 3. vietā – 
Ēdoles pagasts.

Pēcpusdienā tika noskaidroti 
uzvarētāji kopvērtējumā vieglatlē-
tikā. Par lielu prieku mājiniekiem, 
uzvarēja Vārmes komanda; sudrabs 

Turlavas komandai, bet bronza – 
Kuldīgas komandai.

Sporta spēles noslēdzās ar uz-
varētāju svinīgo apbalvošanas ce-
remoniju. Komandu pārstāvji bija 
apmierināti ar pasākuma norisi un 
solīja gatavoties nākamajām – des-
mitajām – sporta spēlēm.

Sporta spēles organizēja Kuldī-
gas novada sporta skola sadarbībā 
ar Vārmes pagasta pārvaldi. Vārmē 
tās norisinājās jau otro reizi. Pirmo 
reizi – 2009. gadā. 

Veselīga dzīvesveida populari-
zējošu pasākumu Kuldīgas novada 
Vārmē organizēja biedrība “Kuldī-
gas florbola klubs” Kuldīgas novada 
Domes projekta Nr. 9.4.2.4/16/I/095 
“Veselības veicināšanas un slimību 
profilakses pakalpojuma pieejamī-
bas uzlabošana Kuldīgas novada 
iedzīvotājiem” ietvaros.

SIGnETa LaPIŅa, 
sabiedrisko attiecību speciāliste

LāSmaS rEImanES foto

novada atklātajās 9. vasaras sporta spēlēs Vārmē dalībniekiem netraucēja ne lietus, 
ne vējš, lai ar kārtīgu sāncensības garu cīnītos par uzvaru. attēlā: lielās stafetes 
disciplīnā priekšplānā cīnās Vārmes komanda.

Jautrajā mašīntalkā darbosies īsta 
kuļmašīna un muzicēs grupa “Iļģi”

9. septembrī pie Padures muižas 
klēts norisināsies pasākums 
“Jautrā mašīntalka Padurē” ar 
gadatirgu, izstādēm, koncertiem, 
radošajām darbnīcām, 
atrakcijām, rotaļām un iespēju 
darbībā redzēt īstu kuļmašīnu. 
Pasākuma kulminācijā 19.00 
koncertu sniegs īpašie viesi – 
grupa “Iļģi”.

Apmeklētāji aicināti uz klēti 
jau no 12.00. Visas dienas garumā 
muzicēs, dejos un teātri rādīs dažādi 
kolektīvi: Snēpeles kapela “Kā ir, tā 
ir”, Ēdoles kultūras nama kolektīvi, 
senioru apvienības “Rumbiņa” akor-
deonistu ansamblis, Laidu amatier-
teātris, deju kolektīvi “Bandava” un 
“Snēpele”, kā arī “Suitu dūdenieki”. 
Padures zolētāji aicinās pie zoles 
galda saimniekgalā, bet pie brīvā 
mikrofona ikviens varēs izstāstīt 
savus, vecāku vai vecvecāku stāstus 
un atmiņas par talkām. Pasākumā 
norisināsies arī amatnieku darinā-
jumu un lauksaimniecības ražojumu 
gadatirgus.

Tie, kuri vēlēsies līdzdarboties, 

varēs iesaistīties radošajās darbnī-
cās – salmu darinājumu darbnīcā, 
pastalu darināšašanas darbnīcā un 
seno prasmju darbnīcās, apgūstot 
cigoriņu kafijas gatavošanu, sārma 
iegūšanu, veļas mazgāšanu un 
gludināšanu. Tāpat būs iespējams 
pavizināties zirga pajūgā vai ar Po-
niCiklu, kā arī piedalīties atrakcijās 
un rotaļās “ganiņu gaumē”.

13.00, 15.00 un 16.00 ikviens 
interesents gida pavadībā varēs 
ielūkoties Padures klēts apcirkņos 
un tajā iekārtotajā ekspozīcijā par 
Padures pagasta vēsturi. Tāpat būs 
apskatāma izstāde “Labības vākša-
nas un kulšanas tradīcijas Kuldīgas 
novadā”, kā arī keramikas, tekstiliju 
un rokdarbu izstāde.

17.00 iedarbinās pasākuma vaini-
nieci – restaurētu vēsturisko kuļma-
šīnu “Imanta”. Tā kādreiz reāli dar-
bojusies Kuldīgas novada Rumbas 
pagastā. Iegādes brīdī tā nebija darba 
kārtībā, bet trīs gadu laikā pilnībā 
atjaunota, pateicoties biedrības “Pa-
dure” un sponsoru atbalstam.

Pasākums noslēgsies ar postfol-
kloras grupas “Iļģi” uzstāšanos un 

sadancošanos tautiskā stilā, pieda-
loties deju kolektīviem “Bandava” 
un “Snēpele”.

Ar detalizētu pasākuma program-
mu var iepazīties www.kuldiga.lv.

Pasākums “Jautrā mašīntalka Pa-
durē” saņēmis Valsts Kultūrkapitāla 
fonda mērķprogrammas “Latvijas 
Valsts mežu atbalsts kultūras prog-
rammām reģionos” Kurzemes kul-
tūras programmas līdzfinansējumu. 
Programmu Valsts Kultūrkapitāla 
fonds īsteno sadarbībā ar Kurze-
mes plānošanas reģionu. Pasākuma 
norisi atbalsta Kuldīgas novada 
Dome, biedrība “Padure”, Padures 
17. mazpulks, SIA “Amazone”, 
ZS “Upeskalni”, SIA “Ima autoser-
viss”, SIA “Arčers”, SIA “MKM 
Mežs”, Latvijas Zemnieku savie-
nība, Kuldīgas novada muzejs, 
Andris Grīnvalds, ZS “Smilškalni”, 
ZS “Laivenieki”, ZS “Olarāji” un 
tipogrāfija “Māras druka”.

KrISTĪnE DuĻBInSKa, 
Kuldīgas novada pašvaldības 

mārketinga un sabiedrisko attiecību 
nodaļas vadītāja

Valērijam Žolnerovičam, kurš Kuldīgas pusmaratonā 
izrādījās visātrākais un finiša līniju sasniedza 
pirmais, pieder Latvijas rekords pusmaratonā.

anita Kažemāka Kuldīgas pusmaratonā pārliecinoši izcīnīja 1. vietu. 
šis jau bija viņas trešais pusmaratons šogad, kurā iegūta 1. vieta.

Lai peldētājiem un 
makšķerniekiem būtu 
ērtāk piekļūt ūdenim, 
Vilgāles ezerā uzstādīta 
jauna 80 metrus gara 
laipa. To izgatavoja un 
uzstādīja SIA “Rubiki”. 
Darbi izmaksāja 
19,5 tūkstošus EUR, 
ieskaitot PVN. Tos 
finansēja Kuldīgas 
novada pašvaldība.

Kā stāsta Kurmāles pa-
gasta pārvaldniece Dace 
Gūtmane, ezerā jau kopš 
2010. gada bijusi laipa, kas 
savulaik tapusi, īstenojot 
Lauku atbalsta dienesta lī-
dzfinansētu projektu. Ūdens 

un laikapstākļu iedarbības rezultātā tā nolietojusies, līdz kļuvis nedroši to 
izmantot. Jaunā laipa balstās uz noenkurotiem pontoniem, to klāj terases dēļi. 
Lietot laipu varēs arī ziemā.

Vilgāles ezers ir makšķernieku un atpūtnieku iecienīta vieta. Pie ezera 
ierīkota ģērbtuve un atpūtas vieta. Lai iedzīvinātu peldēšanas tradīcijas, pirms 
diviem gadiem pirmoreiz sarīkoti Vilgāles ezersvētki un atklātā ūdens peldē-
šanas sacensības “Vilgālītis viļņojas”. Pirmajās sacensībās piedalījās vairāk 
nekā 30 peldētāju. Šogad sacensības norisinājās otro reizi un ir pamats domāt, 
ka tās kļūs par mūsu novada tradīciju.

KrISTĪnE DuĻBInSKa, 
mārketinga un sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja

aGnESES BuKaS foto

Vilgāles ezerā jauna laipa
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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 24. augusts

SPOrTa PaSāKumI auGuSTā un SEPTEmBrĪ

KInO aFIša

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

 KaPuSVĒTKI

BrĪVDaBaS KInOTEāTrIS “GOLDInGEn KnIGhT CInEma”

P. 25.VIII 19.00  VECTĒVS, 
Sv. 27.VIII 16.30  KaS BĪSTamāKS
P. 28.VIII 14.00  Par DaTOru
P. 28.VIII 18.30  2017
O. 29.VIII 15.00  Latvija
P. 1.IX 16.30  Ilgums 1’35
S. 2.IX 17.30  Ģimenes filma
Sv. 3.IX 15.30  Filma latviešu
P. 4.IX 17.30 valodā
O. 5.IX 15.30 U
T. 6.IX 20.00
C. 7.IX 17.30

P. 25.VIII 14.00 VāĢI 3
P. 25.VIII 16.30  2017, ASV
S. 26.VIII 15.00 Ilgums 1’49
Sv. 27.VIII 14.00 Animācijas 
P. 28.VIII 16.00 piedzīvojumu 
O. 29.VIII 17.00 komēdija,
T. 30.VIII 15.30 ģimenes filma
C. 31.VIII 15.00 Filma dublēta 
P. 1.IX 14.00 latviešu valodā
S. 2.IX 15.00
Sv. 3.IX 13.00
P. 4.IX 15.00
O. 5.IX 17.30
T. 6.IX 17.30
 GuDEnIEKOS

26. augustā, sestdien
13.00 – Adzes kapos,
14.00 – Baltkalnu kapos.

LaIDOS
27. augustā, svētdien
15.00 – Ārzes kapos,
16.00 – Laidu kapos.

VārmĒ
3. septembrī, svētdien
10.00 – Alekša kapos,
11.00 – Busku kapos.

Dabas ritms nav maināms. Liep-
ziedu reibinošo smaržu ir nomainījuši 
pilnbriedā esošie ugunīgo pīlādžu 
ķekari. Tas savukārt liecina, ka pie-
nākusi kārta cēlajām gladiolām un 
sirsnīgajām asterēm, mazās un lielās 
plaukstās ieskautām, doties uz skolu. 
1. septembris ir jauns sākums lielai 
daļai sabiedrības – gan skolēniem, 
īpaši 200 Kuldīgas novada jaunajiem 
pirmklasniekiem, gan viņu vecākiem, 
arī pedagogiem un visiem pārējiem, 
kuri jūtas piederīgi skolas saimei.

Jauns sākums tas ir arī pašvaldī-
bai. Mums ir svarīgi, lai, ikdienas 
darbu veicot, vide, mācību līdzekļi, 
pedagogi, izglītības saturs un meto-
des būtu visaugstākajā līmenī. Lai 
šo mērķi sasniegtu, ir veicams grūts 
ilgtermiņa darbs, piedaloties visiem 
procesā iesaistītajiem. Bet mēs esam 
ceļā uz mērķi. 

Tradicionāli augusta pēdējā piekt-
dienā Kuldīgas novada pedagogus 
aicinām uz konferenci, šogad jau 
devīto. Pasākuma mērķis ir organizēt 
to kā iespēju katram dalībniekam 
papildināt savu profesionālo pieredzi, 
izjust slavenu, cienījamu cilvēku 
klātbūtni, vienlaikus bagātinot sevi, 
papildināt savu pozitīvo emociju 
kausu. Šī tikšanās reize jau kopš 
2010. gada ir laiks, kad Kuldīgas 
novada Domes priekšsēdētāja sveic 
nominēto “Gada cilvēku izglītībā”. 
Šogad tā ir Adrija Brantevica – Pelču 
speciālās intenātpamatskolas-attīstī-
bas centra logopēde. Ir patiess prieks 
par kolēģiem, kuru darbs ikdienā ir 
radošs, profesionāls, ar mērķi labāk 
palīdzēt bērniem.

Pēc vairāku gadu pārtraukuma 
Kuldīgas novadā darbu sāks jaunie 
pedagogi: Laine Līce – matemātika, 
Māra Lagzdiņa – bioloģija, ģeogrā-
fija, Evita Riežniece – pirmsskolas 
skolotāja, Zane Andersone – vieglat-
lētikas trenere. Es novēlu jums mīlēt 
bērnus, arī tad, kad šķiet, ka esat pa-
guruši. Es novēlu kolēģu profesionālu 
padomu un cilvēcisku atbalstu. Un 
vēl, lai jūs esat tie, kuri ceļ izglītības 
jomas prestižu sabiedrībā!

Mazo un lielo skolēnu darba die-
na nereti līdzinās pieaugušo darba 
režīmam. Lai mācību darbs noritētu 
pilnvērtīgi, svarīgs ir veselīgs uzturs. 
No 1. septembra arī 490 Kuldīgas 
novada piecgadīgie un sešgadīgie 
bērni, aizņemti un nodarbināti mācību 
procesā, baudīs novada pašvaldības 
apmaksātas pusdienas. Pašvaldība ap-
maksātas pusdienas jau nodrošina vi-
siem novada 5.–12. klašu skolēniem. 
Kā zināms, par 1.–4. klašu skolēnu 
pusdienām maksā valsts.

Pašvaldība arī šajā mācību gadā 
nodrošinās skolēnu bezmaksas no-
kļūšanu uz mācībām un ārpusstundu 
nodarbībām.

Ir visi priekšnoteikumi radošam, 
sekmīgam un kvalitatīvam jaunam 
sākumam. Sāksim katrs ar sevi! Un 
lai mums visiem kopā izdodas!

Piektdien, 25. augustā, 19.00 pilsētas estrādē – joku luga ar dziesmām “Žūpu Bērtu-
lis”. Izrādē piedalās Nacionālā teātra aktieri un deju grupa. Komēdijas pamatā ir asprātīgs 
un sirsnīgs stāsts par vienkāršu vīru, kurš dzēris būdams, tapa izjokots un noticēja, ka 
patiešām ir lielskungs. Titullomā – Ivars Kļavinskis. Lomās – Inga Misāne-Grasberga vai 
Ginta Krievkalna, Mārtiņš Brūveris, Kristiāns Kareļins, Marģeris Eglinskis, Imants Strads 
vai Jānis Kirmuška. Dejotāji – Kārļa Boža vadītā deju grupa. Režisors – Ivars Lūsis. Biļetes: 
8, 10, 12 EUR, www.bilesuparadize.lv. 

Sestdien, 26. augustā, 19.00–22.00 Kuldīgas Pilsētas dārzā – Somu simtgades 
pikniks. Piknika laikā varēs uzzināt, kas no mūsu priekšstatiem par somiem un Somiju 
atbilst patiesībai un kas ne. Patiesības meklējumos varēsiet iet īstā somu pirtī, izcept 
Karēlijas pīrāgu, nobaudīt arī citus tradicionālos somu ēdienus un dzērienus, izmēģināt 
spēkus viņiem vien raksturīgos sporta veidos, iepazīt somu nacionālā dizaina īpatnības 
un mūzikas daudzveidību, uzdziedāt kopā ar Marko Ojalu, paciemoties pie Muminiem un 
spēlēties ar Dusmīgajiem putniem, samīļot haskijus un nodot vēstuli Ziemassvētku vecītim.

26.VIII 10.00 Kuldīgas kauss futbolā; A. Grundmaņa stadions, Īsā iela 4, Kuldīga
26.VIII 10.00 2017. gada atklātais spēka sporta veidu festivāls “PROSPEED 
  KAUSS 2017” svaru stieņa spiešanā guļus vīriešiem un sievietēm, 
  kā arī push&pull disciplīnā; KNSS manēža, Dzirnavu iela 13, Kuldīga
30.VIII 11.00 sporta spēļu 4-cīņa; V. Plūdoņa Kuldīgas ģimnāzijas sporta bāze, 
  Piltenes iela 25            
30.VIII 16.00 tautas orientēšanās sacensību seriāla “Taciņas 2017” 15. kārta; 
  Lejastiezumi
2.IX 11.00 Kuldīgas novada atklātais čempionāts strītbolā; 
  V. Plūdoņa Kuldīgas ģimnāzijas stadions, Kuldīga
3.IX 11.00 Kurzemes tūre futbolā U-9 grupā
  A. Grundmaņa stadions, Īsā iela 4, Kuldīga
6.IX 16.00 tautas orientēšanās sacensību seriāla “Taciņas 2017” 16. kārta; 
  Kuldīga
9.-10.IX 10.00 52. starptautiskais turnīrs volejbolā “Kurzemes kauss”; 
  KNSS sporta bāzes, Kuldīga
11.IX 16.00 tautas orientēšanās sacensību seriāla “Taciņas 2017” 17. kārta;  
  Mordangas ezeri, Rendas pagasts
13.IX 17.30 29. skriešanas seriāla “Kuldīgas apļi – 2017” 7. kārta; 
  Krauļu priedes, Kuldīga
20.IX 16.00 tautas orientēšanās sacensību seriāla “Taciņas 2017” 18. kārta;  
  Pumpaskalns, Alsungas novads
27.IX 16.00 tautas orientēšanās sacensību seriāla “Taciņas 2017” 19. kārta;  
  Pilskalns, Kuldīga

SanTa DuBurE, 
Izglītības nodaļas vadītāja

Gaidāms 
kvalitatīvs jauns 

sākums

ĒDOLĒ
25. augustā 20.00 (reģistrēšanās no 19.00) pie 
kultūras nama – orientēšanās sacensības “Ēd’ 
ol, skrien’ ol”. Komandā 4 cilvēki.
26. augustā 12.00 skolas stadionā – ģimeņu 
sporta diena. Programmā: dvieļbols, stafetes, 
riteņbraukšana bērniem (arī ar skrejriteņiem), 
trošu trase, basketbola soda metieni.
26. augustā skolas vecajā stadionā – brīvdabas 
kino. 20.00 bērniem multfilma. 22.00 filma pieau-
gušajiem. Ieeja – bez maksas.
No 28. augusta līdz 9. septembrim pie kultūras 
nama – rudens ziedu izstāde.
No 28. augusta līdz 30. oktobrim kultūras namā – 
Kārļa Dazarta gleznu izstāde.
Gatavojoties 2018. gada deju svētkiem, aicinām 
pieteikties dejotājus JDK “Sprigulis”, VPDK 
“Mudurs”, sieviešu vokālajā ansamblī “NOVA”, 
amatierteātrī. Interesēties Ēdoles kultūras namā 
vai pa tālr. 22013247.
ĪVanDĒ
2. septembrī 11.00 pie Īvandes stadiona – āra 
trenažieru laukuma atklāšanas pasākums. Pie-
dalīsies ielu vingrotāji.
GuDEnIEKOS
Līdz 30. septembrim kultūras namā – Skaidrītes 
Vjaksas fotoizstāde.
KaBILĒ
26. augustā 10.00 skolas stadionā – atklātās 
sporta spēles. Pieteikšanās un sīkāka informācija 
pie Zigmunda Blinda (tālr. 25617954). 
26. augustā 22.00 – 3.00 parka estrādē – zaļum-
balle. Spēlēs grupa “Ceļavējš”. Ieeja – 5 EUR.
Augustā un septembrī pagasta bibliotēkā – Kabi-
les pagasta vizuālās mākslas pulciņa dalībnieku 
zīmējumu izstāde.
23. septembrī 15.00 laukumā pie bibliotēkas – 
rudens tirgus. Tirgotājiem dalību pieteikt pa tālruni 
25618976.
KurmāLĒ
8. septembrī 20.00 pagasta pasākumu zālē – Kul-
dīgas ģimeņu teātra izrāde “Pērs Gints”, režisore 
G. Krauze. Izrāde veltīta dzejas dienām Kurmālē. 
Ieeja brīva.
12.–13. septembrī pagasta izstāžu zālē – Tautas 
saimes grāmata, kurā iedzīvotāji varēs ierakstīt 
vēlējumus Latvijai simtgadē.
LaIDOS
13. septembris 13.00 Sermītes skolas zālē – Laidu 
pagasta senioru balle. Pieteikties līdz 8. septem-
brim Laidu pagasta pārvaldē vai zvanot pa tālr. 
29604482. Dalības maksa – 3,50 EUR.
PaDurĒ
Līdz 31. augustam pagasta bibliotēkā – Kuldī-
gas Mākslas un humanitāro zinību vidusskolas 
8. klases skolnieces Linetas Zībergas radošo 
darbu izstāde.
9. septembrī no 12.00 pie Padures muižas klēts – 
Jautrā mašīntalka Padurē (skatīt 7. lpp.).
22. septembrī 18.00 – pagasta bibliotēkā Pepija 

iepazīstinās klausītājus ar interesantiem un ne-
dzirdētiem dzejoļiem, spēlēsim spēles un jautri 
pavadīsim laiku. Ieeja – bez maksas.
Ar septembri atsākas pulciņu nodarbības. Infor-
mācija pa tālr. 28887059.
PELČOS
Augustā bibliotēkā – izstāde “Brazīliešu rakstnie-
kam Paulu Koelju – 65”.
rEnDā
29. augustā – brauciens uz Karameļu darbnīcu 
Jelgavā, daiļdārzu Līvbērzē un “Ķiploku pasauli” 
Ozolniekos (ķiploku zupa, piecu veidu produkcijas 
degustācija, ķiploku tēja un ledenes). Sīkāka 
informācija pa tālr. 26181470.
23. septembrī 20.00 kultūras namā – rudens 
ražas balle “Ražas svētki lauku sētā”. Balle notiks 
pie klātiem galdiem, dejas spēlēs Normunds no 
Jelgavas. Pasākumā ar jautrām izdarībām iera-
dīsies kolhoznieki no blakus ciemiem un māsas 
Zvirgzdiņas. Būs dejas un atrakcijas, būs laimes 
aka, dziesmas un smiekli. Dalības maksa – 
10 EUR. Pieteikties līdz 18. septembrim. Sīkāka 
informācija pa tālr. 26181470.
28. septembrī tiek organizēts brauciens uz Vents-
pils Jūras vārtiem, Latvijas Nacionālā teātra izrādi 
“Bišumāte un vilkacis”. Biļetes cena – 6 EUR. 
Pieteikties un samaksāt līdz 23. septembrim.
rumBā
30. augustā Ventas ciema “Bukaišos” – pirm- 
klasnieku sveikšana.
1. septembrī 15.00 Ventas ciemā – strītbola 
sacensības.
6. septembrī 14.15 Ventas ciema “Bukaišos” – 
kulinārijas pasākums “Gardēži”.
9. septembrī 19.00 Ventas ciema “Bukaišos” – 
Kuldīgas BJC ģimenes teātris ar dzejas uzvedu-
miem: Pēteris Pētersons “Acis. Zvaigzne. Acis.” 
un Ārija Elksne “Zilie spārni”.
Septembrī pagasta bibliotēkā – fotokluba “Divas 
upes” fotoizstāde “Krustu šķērsu Turlavā”.
VārmĒ
26. augustā estrādē “Liepu birzs” – noslēguma 
balle, spēlē grupa “Roja”. Ieeja – 5 EUR.
Augustā pagasta bibliotēkā – Kuldīgas fotokluba 
“Divas upes” izstāde “Krustu šķērsu Turlavā”.
1. septembrī 16.00 Jauniešu iniciatīvas centrā – 
tējas pēcpusdiena. Līdzi ņemt cienastiņu.
2. septembrī 10.00 sporta hallē – Vārmes kauss 
florbolā. Piedalās komandas no Jūrmalas, Šķē-
des, Irlavas un Vārmes.
23. septembrī 10.00 estrādē “Liepu birzs” – 
rudens gadatirgus. Pirkšana un pārdošana, 
atrakcijas un, protams, lielā loterija. Muzikāli tirgu 
ieskandinās grupa “Pažarnieku dixi”. Aicinām 
amatniekus un visus tirgot gribētājus dalībai 
pieteikties līdz 20. septembrim (tālr. 27884937, 
kristine.medne@kuldiga.lv).
Visu septembri bibliotēkā – vārmenieces Lindas 
Belkevicas zīmējumu izstāde.

S. 26.VIII 17.30 māmIŅu
Sv. 27.VIII 19.00 TraKaIS 
T. 30.VIII 18.00 TuSIŅš 
C. 31.VIII 20.00 2017, ASV,   
   ilgums 1'29
   Komēdija; 16+
 
S. 26.VIII 19.30 Karš Par 
O. 29.VIII 19.30 PĒrTIĶu 
T. 30.VIII 20.00 PLanĒTu
C. 31.VIII 17.30 2017, ASV, 
   ilgums 2’20
   Piedz. filma
   12+

P. 1.IX 18.30 ZIrnEKĻCIL- 
Sv. 3.IX 17.30 VĒKS: 
P. 4.IX 19.30 aTGrIEšanāS 
O. 5.IX 20.00 mājāS
C. 7.IX 19.30 2017, ASV
   Ilgums 2’13
   Asa sižeta 
   piedzīvojumu  
   filma, fantastika
   12+

25. augustā 21.30 – multiplikācijas filma “Balerīna” 
(2016). Rež. Valérie d’Auteuil, Nicolas Duval 
Adassovsky.

Seansus rīko Kuldīgas novada muzejs, 
atbalsta Kuldīgas novada Dome. 

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


