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šajā numurā

Aicina pieteikties 
komisijām 
> 3. lpp.

Sacensību laikā būs 
slēgta satiksme
> 5. lpp. 

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

“Dzīres Kuldīgā 2017” 
programma
> 6.-7. lpp.

22. jūnijā uz pirmo sēdi pulcējās jaunievēlētie 
Kuldīgas novada Domes deputāti. Par Domes 
priekšsēdētāju deputāti ievēlēja Ingu Bērziņu, 
bet par viņas vietnieku – Viktoru Gotfridsonu. 

Gan I. Bērziņa, gan V. Gotfridsons pārstāv 
partiju “Kuldīgas novadam”, kas pašvaldību 
vēlēšanās ieguva 10 no 17 deputātu vietām Kul-

dīgas novada Domē. Četri deputāti Domē pārstāv 
partiju “Zaļo un zemnieku savienība”, divi – Na-
cionālo apvienību “Visu Latvijai!”-“Tēvzemei   
un Brīvībai/LNNK”, bet viens – politisko partiju 
“KPV LV”.

Vēl deputāti sēdē vienojās, ka arī šajā sasau-
kumā Domē darbosies trīs komitejas: Finanšu ko-
miteja, Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu 

komiteja un Attīstības komiteja, kā arī nobalsoja 
par komiteju sastāvu. Tāpat sēdē tika lemts par to, 
kādas komisijas šajā sasaukumā darbosies Domē. 

KrISTĪnE  DuĻBInSKa, 
mārketinga un sabiedrisko attiecību

nodaļas vadītāja
IEVaS BEnEFELDES foto

 “Dzīres Kuldīgā” – ar jauniem un arī labi 
zināmiem māksliniekiem

Domi arī turpmāk vadīs Inga Bērziņa

jaunievēlētie Kuldīgas novada Domes deputāti – (no kreisās) Viktors Gotfridsons, Ivars Eglītis, Baiba mikāla ("Kuldīgas novadam"), ainars Bierands (ZZS), Inga 
Bērziņa ("Kuldīgas novadam"), Sigita Vaivade (na "Visu Latvijai!” – "Tēvzemei un Brīvībai/LnnK”), agris Kimbors ("Kuldīgas novadam"), (otrā rindā no kreisās) 
raimonds Lapuķis, artis Gustovskis, mārtiņš mednieks ("Kuldīgas novadam"), Kristīna rūtenberga (na "Visu Latvijai!” – "Tēvzemei un Brīvībai"/LnnK), Inese 
astaševska ("Kuldīgas novadam"), (trešajā rindā no kreisās) Ēriks Pucens (KPV LV), mārcis Brantevics un aleksandrs Lange (ZZS).

 Turpinājums 4. lpp.

Divdesmit otrās “Dzīres Kuldīgā”, kas no 13. līdz 16. jūlijam norisināsies Kuldīgas ielās, parkos, laukumos un citviet, svētku apmeklētājiem 
sola visdažādākos pasākumus un tikšanos ar jauniem un arī labi zināmiem māksliniekiem no Latvijas un citām valstīm. 

Teātris TOL
Starptautiskā mūzikas teātra kompānija – teātris “TOL” dibināts 

1998. gadā Antverpenē. Tā izrādēs vārdu vietā tiek izmantoti pārsteidzoši 
tēli, dažādu tautu mūzika un kustības. Teātrim nav nepieciešamas telpas, 
jo krāšņās izrādes gan ziemā, gan vasarā notiek pilsētvidē, veidojot saikni 
starp vietējo arhitektūru, publisko telpu un skatītājiem. Bieži tiek radītas 
unikālas, tematiskas izrādes, izceļot konkrētās valsts un pilsētas specifiku. 
Teātra mākslinieciskais direktors Lots Seuntjens apgalvo, ka “TOL” dar-
bojas īpašā, smalki poētiskā manierē un saspēlē ar publiku lieto oriģinālu, 
neparastu vizuālo un mūzikas valodu, ko atzinīgi novērtējuši skatītāji Eiropā, 
Krievijā, Singapūrā, Indijā, Japānā, Meksikā, Kanādā, Austrālijā un citur.

Kuldīgā šī neparastā kolektīva sniegumā redzēsim izrādi “Kāzu fantāzija”, 
kas veidota kā krāšņa parāde ar žilbinošiem tēliem – muzicējošiem līgavai-
ņiem un dejojošām līgavām. Izrāde, protams, ir par mīlestību.

Pagājušajā nedēļā uz pirmo Domes 
sēdi sanāca jaunievēlētie Kuldīgas 
novada Domes deputāti. Jaunais darba 
cēliens ir saistīts arī ar pārmaiņām. 
Izvērtējot līdzšinējo darbu, esam 
iecerējuši izmaiņas dažādās jomās, 
lai turpmāk strādātu vēl pārdomātāk 
un labāk. Reorganizējot Attīstības 
pārvaldi, visi projektu speciālisti tiks 
apvienoti vienā iestādē Kaspara Rasas 
vadībā, lai nodrošinātu vienotu ko-
mandas darbu projektu sagatavošanā 
un ieviešanā. Pēc revidentu ieteikuma 
tiks izveidots iekšējā auditora amats – 
viņa uzdevums būs nodrošināt pašval-
dības, tās iestāžu un kapitālsabiedrību 
lietderības un tiesiskuma pārbaudi, 
kā arī risku vadību. Šos pienākumus 
uzņemsies Gints Preiss, kuram ir 
pieredze darbā pašvaldībā un Valsts 
ieņēmumu dienestā.

Izmaiņas ir nepieciešamas arī 
novada pagastu pārraudzībā. Lai no-
drošinātu vienotu izpratni par pagastu 
attīstības prioritātēm, tiks izveidota 
vienota iestāde – Kuldīgas novada 
pagastu pārvalde. Esošās pagastu 
pārvaldes turpmāk darbosies kā šīs 
iestādes struktūrvienības, saglabājot 
savu nosaukumu un funkcijas. Iestādi 
vadīt piekritusi Agnese Buka, kurai ir 
pieredze pašvaldības darbā. Norēķinus 
un budžeta plānošanu atvieglos vie-
notā grāmatvedība. Pagastu sociālie 
darbinieki, tāpat kā līdz šim, reālo 
darbu veiks katrs savā pagastā, taču 
darbā būs pašvaldības iestādē “Kul-
dīgas novada Sociālais dienests”. 
Šāds modelis jau ieviests un sekmīgi 
darbojas citos līdzīgos novados. Pats 
galvenais – iedzīvotāji arī turpmāk uz 
vietas pagastos varēs saņemt visus tos 
pakalpojumus, ko šobrīd.

Izmaiņu priekšā ir arī skolas Kuldī-
gā. Valsts radītā sistēma mudina paš-
valdībām apvienot skolas, jo lielākas 
mācību iestādes ar vairāk skolēniem 
no valsts var saņemt lielākas mērķdo-
tācijas, kas savukārt ļauj skolotājiem 
saņemt augstāku atalgojumu. Negaidot 
brīdi, kad valsts pašvaldībai uzdos 
racionalizēt skolu tīklu, novada Dome 
plāno no 2018. gada jūlija izveidot Viļa

Plūdoņa Kuldīgas vidusskolu ar 
vairāk nekā 600 audzēkņiem, apvie-
nojot trīs skolas ar nelielu skolēnu 
skaitu: V. Plūdoņa Kuldīgas ģimnāzi-
ju, Kuldīgas pamatskolu un Kuldīgas 
Alternatīvo sākumskolu. Tas ļaus 
labāk un efektīvāk organizēt mācību 
un audzināšanas procesu un apvienot 
šajās skolās strādājošos pedagogus 
spēcīgā profesionāļu komandā, tur-
klāt, kā jau minēju, novērtēt skolotāju 
darbu ar konkurētspējīgāku atalgoju-
mu. Kā to nosaka likums, nākamajā 
pavasarī izsludināsim konkursu uz 
skolas direktora amatu.

Bez pārmaiņām nav iespējama 
attīstība. Lai mums kopā izdodas!

VIKTorS GoTFrIDSonS,
Kuldīgas novada Domes 
priekšsēdētājas vietnieks

Pārmaiņas 
attīstībai
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Būvniecības komisijā 2017. gada maijā lemtais
akceptētās būvniecības ieceru dokumentācijas 

Objekta nosaukums Adrese Dokumentācijas veids
Trīs aitu novietnes un divi siena šķūņi “Pūces”, Rendas pagastā Būvprojekts minimālā sastāvā
Saimniecības ēkas pārbūve “Pilskalni”, Galamuiža, Kabiles pagastā Būvprojekts minimālā sastāvā
Katlu māja “Siltums”, Priedaine, Kurmāles pagastā Būvprojekts minimālā sastāvā
Dzīvojamā māja Valciņu ielā 13, Kuldīgā Būvprojekts minimālā sastāvā

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

Dārza māja Puķu ielā 4, Rumbenieki, Rumbas pagastā Būvprojekts
Piebūve nojumei pie tehnikas nojumes “Ezergaļi”, Vārmes pagastā Būvprojekts
Meža ceļa “Ventas aļņu ceļa pagarinājums” būve Kabiles pagastā Būvprojekts
Dzīvojamās mājas pārbūve par veikalu Liepājas ielā 20, Kuldīgā Būvprojekts
Dzīvokļa pārbūve Baložu ielā 3-5, Kuldīgā Būvprojekts
Dzīvojamā māja Klusā ielā 13, Kuldīgā Būvprojekts
Dzīvojamās mājas un saimniecības ēkas pārbūve – 
projekta izmaiņas Jelgavas ielā 94, Kuldīgā Būvprojekts

Zirgu stallis ar nojumi “Krišjāņi”, Rumbas pagastā Būvprojekts
Dārza mājas pārbūve – projekta izmaiņas Ābeļu alejā 19, Kuldīgā Būvprojekts
Telpu grupas pārbūve Jelgavas ielā 1-7, Kuldīgā Būvprojekts
Vasaras māja Jasmīnu ielā 19, Ābele, Pelču pagastā Būvprojekts
Dzīvojamās mājas pārbūve Grants ielā 48, Kuldīgā Būvprojekts
Asfalta seguma izbūve Valciņu iela, Kuldīgā Būvprojekts
Asfalta seguma izbūve Vienības iela, Kuldīgā Būvprojekts
Gājēju un velobraucēju tilts pāri Riežupei Rumbas pagastā Būvprojekts
Saimniecības ēka “Imantas”, Padures pagastā Būvprojekts
AS “Latvijas Valsts meži” Dienvidkurzemes reģiona 
Rendas meža iecirkņa meža autoceļa “Gulbīša ceļš” 
pārbūve

Rendas pagastā Būvprojekts

Dzīvojamās mājas pārbūve “Līči”, Kabiles pagastā Būvprojekts
Siltumtrases pieslēgums Virkas ielā 29-57, Kuldīgā Apliecinājuma karte
Pelču pils jumta vienkāršotā atjaunošana “Pelču pils”, Pelču pagastā Apliecinājuma karte
Apsardzes signalizācija un video novērošana Kuldīgas 
2. vsk. Jelgavas ielā 62, Kuldīgā Apliecinājuma karte

Telefonu tīkls un datortīkls Kuldīgas 2. vsk. 1. stāvā Jelgavas ielā 62, Kuldīgā Apliecinājuma karte
Dzīvokļa vienkāršotā atjaunošana Upes ielā 1-1, Kuldīgā Apliecinājuma karte
Ēkas telpu grupas vienkāršota atjaunošana Ventspils ielā 27-6, Kuldīgā Apliecinājuma karte
Dzīvokļa vienkāršotā atjaunošana Virkas ielā 22-59, Kuldīgā Apliecinājuma karte
Dzīvojamās mājas vienkāršota atjaunošana Skrundas ielā 23, Kuldīgā Apliecinājuma karte
Zibens aizsardzības sistēma “Rumbas”, Kuldīgā Apliecinājuma karte
Ārējās sadzīves kanalizācijas pārbūve Jelgavas ielā 62, Kuldīgā Apliecinājuma karte
Dzīvojamās mājas fasādes vienkāršota atjaunošana Valciņu ielā 2, Kuldīgā Apliecinājuma karte
Dzīvojamās mājas vienkāršota atjaunošana Valciņu ielā 2, Kuldīgā Apliecinājuma karte
Dzīvokļa vienkāršotā atjaunošana Baznīcas ielā 27-5 un 27-8, Kuldīgā Apliecinājuma karte
Sabiedriskās tualetes un labiekārtojuma projekts ŪKT daļa Pilsētas dārzs, Kuldīgā Apliecinājuma karte
Siltumnīca, lapene, pagrabs, malkas šķūnis “Purenes”, Upīškalns, Kurmāles pagastā Paskaidrojuma raksts
Kiosks – mazēka Stendes ielā, “Rumbas”, Kuldīgā Paskaidrojuma raksts

Nojume “Krišjāņi”, Rumbas pagastā, zemes kad. apzīm. 
62840040050 Paskaidrojuma raksts

Nojume “Krišjāņi”, Rumbas pagastā, zemes kad. apzīm. 
62840040024 Paskaidrojuma raksts

Pagrabs “Krišjāņi”, Rumbas pagastā Paskaidrojuma raksts
Tenisa laukums “Krišjāņi”, Rumbas pagastā Paskaidrojuma raksts
Sarga māja “Krišjāņi”, Rumbas pagastā Paskaidrojuma raksts
Ieejas mezgla remonts Virkas ielā 25 un 25A, Kuldīgā Paskaidrojuma raksts
Digitālā informatīvā stenda novietošana Stendes ielas stāvlaukums, Kuldīgā Paskaidrojuma raksts

Ventas upes krasta takas izveide Posms no Rūpniecības un Vienības ielas noejas pie 
Ventas līdz Kuldīgas jaunajam tiltam, Kuldīgā Paskaidrojuma raksts

Ventas upes krasta takas izveide Posms no Pils ielas 8 līdz Rūpniecības un Vienības 
ielas noejai pie Ventas, Kuldīgā Paskaidrojuma raksts

Pirts nojaukšana Saldus ielā 2B, Kuldīgā Paskaidrojuma raksts
Žogs Dzirnavu ielā 50, Kuldīgā Paskaidrojuma raksts
Žogs “Ūsiņi”, Kurmāles pagastā Paskaidrojuma raksts
Žogs Skrundas ielā 23, Kuldīgā Paskaidrojuma raksts
Saimniecības ēkas lietošanas veida maiņa bez pārbūves “Ventaskrasti”, Padures pagastā Paskaidrojuma raksts
Žogs Jelgavas ielā 58, Kuldīgā Paskaidrojuma raksts

Energoapgādes risinājumi Abavas ielā 5 pieguļošā teritorija “Venta”, Rumbas 
pagastā Paskaidrojuma raksts

Labiekārtošanas darbi Abavas ielā 5 pieguļošā teritorija “Venta”, Rumbas 
pagastā Paskaidrojuma raksts

Žogs “Smiltiņas”, Kurmāles pagastā Paskaidrojuma raksts
Gājēju celiņa pārbūve par uzbrauktuvi vides pieejamības 
nodrošināšanai Planīcas ielā 5B, Kuldīgā Paskaidrojuma raksts

Pagalma labiekārtošana un ietves remonts Liepājas ielā 14, Kuldīgā Paskaidrojuma raksts
Sabiedriskā tualete un labiekārtojums Pilsētas dārzs, Kuldīgā Paskaidrojuma raksts
Sabiedriskā tualete un labiekārtojums, ELT sadaļa Pilsētas dārzs, Kuldīgā Paskaidrojuma raksts
Elektroapgādes pieslēgums Pilsētas laukums 7A, Kuldīgā Tehniskā shēma
Elektroapgādes pieslēgums Aveņu alejā 20, Kuldīgā Tehniskā shēma
Elektroapgādes pieslēgums “Mazdreimaņi”, Vārmes pagastā Tehniskā shēma
Ielas apgaismojuma pārbūve Pureņu, Vīgriežu un Rātskungu iela, Kuldīgā Tehniskā shēma

Izdotās būvatļaujas 

Objekta nosaukums Adrese

Meža meliorācijas sistēmas “Leišu” pārbūve Kabiles pagastā, Dienvidkurzemes reģions, Ventas meža iecirknis

Saimniecības ēkas pārbūve Šķērsu ielā 17, Kuldīgā

Dārza māja Puķu ielā 4, Rumbas pagastā

Piebūve – nojume pie tehnikas novietnes “Ezergaļi”, Vārmes pagastā

Telpu grupas pārbūve Jelgavas ielā 1-7, Kuldīgā

Dzīvojamās mājas pārbūve Klusā ielā 13, Kuldīgā

Dzīvojamās mājas pārbūve Grants ielā 48, Kuldīgā

Zirgu stallis ar nojumi “Krišjāņi”, Rumbas pagastā

Trīs aitu novietnes un divi siena šķūņi “Pūces”, Rendas pagastā

Saimniecības ēkas pārbūve “Pilskalni”, Kabiles pagastā

Asfalta seguma izbūve Vienības iela, Kuldīgā

2017. gada maijā ekspluatācijā pieņemtās būves
Nosaukums Adrese Pasūtītājs
Meliorācijas sistēmu 
pārbūve “Kambarpļavas 2”, Ēdoles pagastā SIA “Ezernieki Agro”

Ūdens atvadu un sāngrāvju 
renovācija

Krasta, Jaunsaimnieku, Ziedoņa, Alejas, 
Smilgu, Vidus, Robežu, Apšu, Meža, Ventas, 
Vēju, Mazā, Šķērsu, Liepu, Mērnieku, Briežu, 
Saldus, Valciņu, Pīlādžu, Bumbieru, Vijolīšu, 
Zeļģu ielās, Pārventā, Kuldīgā un Rumbas 
pagastā

Kuldīgas novada 
pašvaldība

Riežupes tilta demontāža Autoceļš 6284A003 Mežvalde – Galmicas 
Rumbas pagastā

Kuldīgas novada 
pašvaldība

Saimniecības ēka Valciņu ielā 9a, Kuldīgā Uldis Rullis
Dzīvojamā māja, saimniecī-
bas ēka, pirts “Inkužas”, Snēpeles pagastā Aldis Šteinbergs

Saimniecības ēka Vijolīšu ielā 13, Kuldīgā Ēriks Bēmers
Dzīvojamās ēkas pārbūve Vijolīšu ielā 13, Kuldīgā Ēriks Bēmers
Dzīvojamās un 
saimniecības ēkas, kūts 
projekts

“Krišjāņi”, Rumbas pagastā Ernests Gulbis

Saimniecības ēka ar garāžu Vidus ielā 36, Kuldīgā Māra Papariga
Dzīvojamās mājas pārbūve Vienības ielā 45, Kuldīgā Silva Balamovska

Pieslēguma izbūve Līdaciņas pie autoceļa Veldzes kapi – 
Zeltkalni, Rumbas pagastā Jānis Frinds

Publisko iepirkumu komisijā maijā pieņemtie lēmumi

Iepirkuma priekšmets
Lēmuma 
pieņemšanas
datums

Uzvarētājs

Pārtikas produktu piegāde Kuldīgas
Centra vidusskolai 
4. un 6. daļa

11.05.2017.

4. daļa – SIA “Bajards” ar dažādiem 
izcenojumiem par kopējo līgumcenu 
17 719 EUR bez PVN.
6. daļa – SIA “Bajards” ar dažādiem 
izcenojumiem par kopējo līgumcenu 
3 684,30 EUR bez PVN.

Būvprojekta “Kuldīgas 2. vidusskolas 
ēkas, ar kadastra numuru 6201 031 0069 
001, daļas telpu 73-95 nesošo konstrukciju 
atjaunošana un pārbūve Jelgavas ielā 62, 
Kuldīgā” izstrāde un autoruzraudzība

11.05.2017. SIA “3d birojs”; 21 800 EUR bez PVN.

Kuldīgas novada pašvaldības Laidu pa-
gasta autoceļu ikdienas uzturēšanas darbi 25.05.2017. SIA “Taku meistars”; 

līdz 41 999,99 EUR bez PVN.

Domes ārkārtas sēde 
2017. gada 8. jūnijā

SaDarBĪBaS LĪGumI
Slēdza sadarbības līgumu starp Kuldī-

gas novada pašvaldību, Latvijas Mākslas 
akadēmiju un biedrību “Kuldīgas māksli-
nieku rezidence” un akceptēja sadarbību 
projektā - Mākslas un radošā klastera 
“Adatu fabrika” izveide Kuldīgā 2018. - 
2019. gadā.

Izteica 2016. gada 22. decembra 
Domes lēmuma ”Par sadarbības līguma 
slēgšanu ar SIA ”KULDĪGAS ŪDENS” par 
projekta  ”Kuldīgas pilsētas ziemeļu daļas 
industriālās teritorijas attīstība” īstenošanu” 
un projekta  ”Kuldīgas pilsētas dienvidu 
daļas degradēto teritoriju infrastruktūras 
sakārtošana industriālajai  attīstībai” īste-
nošanu” 2.1. apakšpunktus šādā redakcijā: 
projekta ietvaros sabiedrisko pakalpoju-
mu sniegšanai izbūvētie un pārbūvētie 
(rekonstruētie) inženiertīkli tiek ieguldīti 
pakalpojuma sniedzēja pamatkapitālā, at-
bilstoši par to vērtību palielinot sabiedrisko 
pakalpojumu sniedzēja pamatkapitālu.

nEKuSTamaIS ĪPašumS
Nodeva Kuldīgas novada pašvaldī-

bas nekustamo īpašumu Kalna ielā 19, 
Kuldīgā, kas sastāv no zemesgabala 
1653 m2 platībā un skolas ēkas, bez 
atlīdzības īpašumā Latvijas Universitātei 
izglītības un zinātnes nozares uzdevumu 
veikšanai.

Atcēla Kuldīgas novada Domes Izsoļu 
komisijas 2017. gada 8. maijā rīkotās 
izsoles rezultātus par pašvaldības nekus-
tamā īpašuma Adatu ielā 9 un Sūru ielā 4, 
Kuldīgā, nomas tiesībām. Pagarināja 

nomas termiņu ar iepriekšējo autoostas 
telpu un zemesgabala daļas nomnieku līdz 
2017.gada 31.augustam. Ar 2017. gada 
1.septembri nodeva apsaimniekošanā 
SIA ”Kuldīgas komunālie pakalpojumi“ 
pašvaldības nekustamo īpašumu Adatu 
ielā 9 un Sūru ielā 4, Kuldīgā, autoostas 
funkcijas nodrošināšanai. 

Pagarināja noslēgto vienošanās termi-
ņu par zemes izmantošanu ar SIA “Latvijas 
Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” 
līdz 2032. gada 31. decembrim.

Pagarināja nomas līgumā noteikto 
būvniecības ieceres dokumentācijas 
iesniegšanas termiņu SIA “R GRUPA” 
par zemesgabala daļu Dārzniecības ielā 
7A, Kuldīgā. 

Iznomāja SIA “Ziemeļkurzemes MRS” 
zemesgabalu Smilšu ielā 26, Kuldīgā, 
258 m2 platībā līdz 2029. gada 27. maijam. 
Noteica nomas maksu 1,5% no zemes 
kadastrālās vērtības, bet ne mazāk kā 
28 EUR gadā.

DaŽāDI
Apstiprināja Kuldīgas novada pašvaldī-

bas aģentūras ”Kuldīgas kultūras centrs”, 
pašvaldības aģentūras “Kuldīgas novada 
muzejs”, pašvaldības aģentūras ”Kuldīgas 
Galvenā bibliotēka”, pašvaldības aģentū-
ras “Sociālais dienests” un pašvaldības 
aģentūras ”Kuldīgas attīstības aģentūra” 
2016. gada publiskos pārskatus. 

Iecēla Guntru Buividu Kuldīgas 2. vi-
dusskolas direktores amatā ar brīdi, kad 
saņemts LR Izglītības un zinātnes minis-
trijas saskaņojums.

Dārza ielā būvēs ietvi
Dārza ielas posmā no Vītolu līdz Grants ielai drīzumā plānots uzbūvēt 

ietvi, lai gājējiem būtu drošāk pa šo ielu pārvietoties. Pēc Ceļu satiksmes 
drošības direkcijas (CSDD) rekomendācijām līdz ar ietves izbūvi plānots 
mainīt arī satiksmes organizāciju. Dārza ielas posms no Vītolu līdz Grants 
ielai turpmāk būs vienvirziena iela, ar auto pa to varēs pārvietoties tikai 
virzienā no Vītolu uz Grants ielu. Braukšanai pretējā virzienā autobraucēji 
varēs izmantot Ventspils ielas posmu no Grants līdz Gravas ielai. Izmaiņas 
transporta kustībā stāsies spēkā pēc būvdarbu pabeigšanas.

KrISTĪnE DuĻBInSKa, 
mārketinga un sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja
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Nr. Pilsēta, 
pagasts Projekta nosaukums Grupas 

nosaukums Iniciatīva

1. Kuldīga Sakopts gaitenis Baznīcas ielā 32, 
Kuldīgā Ķepas Restaurēt veco kāpņu telpu

2. Laidi Laidu pagasta “Bitītes” pagalma ap-
stādījumu un veselības takas izveide Bitītes Vides sakārtošana un veselības takas 

izveide

3. Vārme
Bērniem droša vide Vārmes pirms-
skolas izglītības iestādes teritorijā – 
žoga izveidošana

Aktīvie vecāki
Bērniem droša vide Vārmes pirmsskolas 
izglītības iestādes teritorijā – žoga izvei-
došana

4. Kurmāle “Saldenieki 4” dzīvojamās mājas 
ārdurvju nomaiņa

“Saldenieki 4” 
mājas iedzīvotā-
ju grupa

“Saldenieki 4” dzīvojamās mājas ārdurvju 
nomaiņa

5. Turlava Drošam skanējumam
Mēs Klosteres – 
Jamaiķu baznīcai 
un draudzei

Klosteres Sv. Pētera ev. lut. baznīcas satru-
nējušo koka kāpņu atjaunošana uz balkona. 
Stenda uzstādīšana baznīcas dārzā

6. Kuldīga Jaunas ārdurvis Virkas ielā 25 Virka Jaunas ārdurvis Virkas ielā 25 (koka durvis)

7. Rumba

Teritorijas labiekārtošana kapsētā 
Upes Osti – takas attīrīšana, akas 
atjaunošana un nojumes izveide 
kapu inventāram

Mākam un 
darām

Teritorijas labiekārtošana kapsētā Upes 
Osti – takas attīrīšana, akas atjaunošana un 
nojumes izveide kapu inventāram

8. Renda Rendas baznīcas grīdas atjaunošana Rendas ev. lut. 
draudze Rendas baznīcas grīdas atjaunošana

9. Gudenieki Naglu kapsētas žoga nomaiņa Varam, tāpēc arī 
darām Naglu kapsētas žoga nomaiņa

10. Gudenieki Kumsteru kapsēta Visi kopā Kapsētas labiekārtošana – žoga nomaiņa, 
atkritumu vietas sakārtošana

11. Kuldīga Bērnu rotaļu laukuma renovācija 
Annas ielā 7, Kuldīgā Annas 7 Pagalma labiekārtošana, karuselītis, mulčas 

segums

12. Padure Ūšenieku tīrība Brigāde X Labiekārtot daudzdzīvokļu mājas “Ūšas” 
kopējo dušas telpu

13. Kuldīga
Ēkas trīs vēsturisko logu slēģu 
komplektu restaurācija Kalna ielā 10, 
Kuldīgā

Kalna ielas 10 
iedzīvotāju un 
draugu grupa

Ēkas trīs vēsturisko logu slēģu komplektu 
restaurācija Kalna ielā 10, Kuldīgā

14. Ēdole Mūsu nama vizītkarte Dārza ielas 
čaklie rūķi Durvju nomaiņa

15. Kuldīga Kalna iela 5, Kuldīgā Kalna iela 5 Iekšpagalma labiekārtošana, veļas žāvēta-
vas sakārtošana

16. Kuldīga Mēs – Dzintara 12 Mēs – Dzinta-
ra 12

Daudzdzīvokļu mājas 3. kāpņu telpas 
remonts

17. Ēdole Pēdas pie zemes Fizruki Drenāžas sistēmas izbūve pamatskolas 
sporta laukumam

18. Īvande Mēs – savai baznīcai Īvandes draudze Atjaunot krāsojumu iekštelpās, izgatavot 
galdu un solus

19. Pelči Par skaistāku Latviju! Kaimiņi mājā 
“Avoti”

Sakārtot ieejas uzjumteni un lieveni, nokrā-
sot durvis, aiztaisīt plaisas ārsienā, uzstādīt 
apgaismojumu

20. Kurmāle Man dziesmiņa tālu skan
Kurmāles pagas-
ta sieviešu vokā-
lais ansamblis

Tērpu izgatavošana

Žūrijas komisija nolēmusi atbalstīt 42 
iesniegtos projekta pieteikumus pašval-
dības organizētajā iedzīvotāju iniciatīvu 
konkursā “Darīsim paši!” 

Šogad pašvaldības organizētā iedzīvotāju 
iniciatīvu konkursa ietvaros tika saņemti vai-
rāk nekā 70 projekti gan no pilsētniekiem, gan 
pagastu aktīvajiem ļaudīm. Iesniegto projektu 
idejas bija dažādas – ēku sakopšana, teritoriju 

labiekārtošana, peldvietas izveidošana, tērpu 
darināšana, baznīcu sakārtošana, kapsētu žogu 
salabošana, bērnu rotaļu un sporta laukumu 
izveidošana, kultūrvēsturiskā mantojuma 
saglabāšana Kuldīgas vecpilsētā u.c. Tā kā 
projektu šogad krietni daudz, atbalstīti tika 
42 projekti, kuri pēc būtības visvairāk atbilda 
idejai “darīsim paši”, kā arī to uzņēmīgo iedzī-
votāju projekti, kuri tos iesniedza pirmo reizi.

Kuldīgas novada pašvaldība apstiprinātajiem 
projektiem piešķir 600 EUR katram. Summa, kas 
atvēlēta visām iecerēm no pašvaldības budžeta, 
ir 24 000 EUR.

Žūrijas komisijas priekšsēdētājs ir Alek-
sandrs Lange, projekta vadītāja Evita Pēter-
sone, komisijas locekļi: būvuzņēmējs Aivars 
Siliņš, Kuldīgas Centra vidusskolas direktores 
vietniece Indra Iveta Gaile, Latvijas Lauku 

konsultāciju un izglītības centra Kuldīgas 
nodaļas vadītāja Daiga Mellere.

Projektus varēs realizēt līdz 15. oktobrim, 
pēc tam komisija visus apmeklēs un vērtēs 
padarīto. Vēlam veiksmi ieceru īstenošanā 
visiem konkursa uzvarētājiem!

EVITa PĒTErSonE, 
“Darīsim paši!” koordinatore

“Darīsim paši 2017” atbalstīs 42 projektus

21. Kuldīga Atpūtas un aktivitāšu laukuma piln-
veidošana Parka ielā 22

Biedrība “Dzīvo 
sportisks, vesels, 
laimīgs!”

Mini futbola laukuma izveidošana

22. Kuldīga Senais nams Ventspils ielā 4 Nama iedzīvotā-
ju grupa Kāpņutelpas remonts

23. Kuldīga Piltenes ielas 16 pagalma labiekār-
tošana

Mēs par sētas 
labiekārtošanu

Piltenes ielas 16 pagalma labiekārtošana – 
auto stāvlaukuma ierīkošana, soliņi, smilšu 
kaste, atkritumu urnas

24. Turlava Zaļās klases ierīkošana Turlavas 
pamatskolā

Mēs – savai 
skolai

Vietas iekārtošana, solu un galdu izgata-
vošana, ugunskura vietas iekārtošana un 
meteo stacijas iekārtošana

25. Kuldīga Skats no malas (Mālu iela 3) Mēs varam! Veikt ēkas fasādes kosmētisko remontu

26. Laidi Volejbola laukums Valtaiķos Biedrība “Kopā 
cits citam” Volejbola laukuma izveidošana Valtaiķos

27. Rumba Darīsim kopā (māja “Spīdolas”) Izvirzītie mērķi 
jāsasniedz Durvju nomaiņa

28. Kuldīga Pagalma labiekārtošana Piltenes 
ielā 18 Piltenes 18 Pagalma labiekārtošana Piltenes 18

29. Snēpele Balkons ērģelēm Snēpeles baznīcā Sadraudzība Balkons ērģelēm Snēpeles baznīcā

30. Vārme Sienu stiprinājuma apdare ar aizsarg-
materiālu Vārmes sporta hallē

FK “Vārme” 
komandas 
dalībnieki

Sienu stiprinājuma apdare ar aizsargmate-
riālu Vārmes sporta hallē

31. Kabile Labiekārtojums ap dīķi Mēs – Kabilei Teritorijas sakārtošana, soliņi

32. Kuldīga Mūsu mājai (Kaļķu iela 7) Kaļķu iela 7 Logu apmaļu skārda nomaiņa, trīs slēģu 
rekonstrukcija, fasādes krāsošana

33. Kuldīga
Kalna ielas 20 ēkas kultūrvēsturiskā 
mantojuma atjaunošana, pagalma 
durvju atjaunošana

Kalna ielas 20 
iedzīvotāji

Kalna ielas 20 ēkas kultūrvēsturiskā 
mantojuma atjaunošana, pagalma durvju 
atjaunošana

34. Kuldīga Esam (Raiņa iela 8) Esam Pagalma labiekārtošana, trepju pakāpienu 
remonts, ārējais apgaismojums

35. Kabile Tautastērpu pilnveidošana Mēs – Kabilei Aubes, svārki, kaklauti, karoga atrestau-
rēšana

36. Kuldīga Ārdurvju restaurācija 1905. gada 
ielā 14

1905. gada 
iela 14 Ārdurvju restaurācija 1905. gada ielā 14

37. Renda Kuldīgas novada Rendas pagasta 
“Meķu” kapsētas žoga atjaunošana Savējiem Kuldīgas novada Rendas pagasta “Meķu” 

kapsētas žoga atjaunošana

38. Padure Smilšu rausis Smilšu rausis Pagalmā ierīkot smilšu kasti un atpūtas 
vietu pie mājām “Lieknes”

39. Kuldīga Skaista kāpņu telpa (Policijas iela 12) Policijas ielas 
grupa Izremontēt kāpņu telpu

40. Kuldīga Baznīcas iela 32, Kuldīga Čaklās rokas Atrestaurēt vecos pakāpienus un uzlikt roku 
balstu pie ieejas

41. Kuldīga Melnās kolkas labiekārtošana Melnā kolka

Pielabot ceļu gar melno kolku un norobežot 
ar aizsargbarjeru zaļo zonu, kas sadalīs 
braucamo un gājēju zonu. Izvietot atkritumu 
urnu un soliņu

42. Pelči Pludmales sakārtošana pie Ventas Peldētāji Pludmales sakārtošana pie Ventas 
Ābeļciemā

Kuldīgas novada pašvaldība vērš 
uzmanību, ka Saeima 2017. gada 
18. maijā ir pieņēmusi grozīju-
mus likumā “Par zemes pri-
vatizāciju lauku apvidos”, kas 
noteiks jaunu kārtību zemes 
iegādes darījuma akta reģistrē-
šanai zemesgrāmatā. Grozījumi 
stāsies spēkā 2017. gada 1. jūlijā.

Zemes iegādes darījuma aktu, kas 
noslēgts līdz 2014. gada 31. oktobrim 
un nav reģistrēts zemesgrāmatā līdz 
2017. gada 30. jūnijam, jāreģistrē 
Darījumu ar lauksaimniecības zemi 
izvērtēšanas komisijā līdz 2017. gada 
31. decembrim. Darījuma akts ir 
derīgs ierakstīšanai zemesgrāmatā, 
ja tam ir pievienota Kuldīgas novada 
Domes Darījumu ar lauksaimniecības 
zemi izvērtēšanas komisijas izziņa par 
to, ka darījums reģistrēts pašvaldībā 
līdz 2017. gada 31. decembrim.

Savukārt no 2018. gada 1. janvāra 

zemes darījuma akts, kas noslēgts 
līdz 2014. gada 31. oktobrim un līdz 
2017. gada 30. jūnijam nav reģistrēts 
zemesgrāmatā vai līdz 2017. gada 
31. decembrim Kuldīgas novada Do-
mes Darījumu ar lauksaimniecības 
zemi izvērtēšanas komisijā, ir derīgs 
ierakstīšanai zemesgrāmatā, ja tam 
pievienots pašvaldības komisijas 
lēmums par piekrišanu lauksaim-
niecības zemes iegūšanai īpašumā.

Kuldīgas novada pašvaldība 
aicina iepriekš noslēgtos darījumus 
pārreģistrēt zemesgrāmatā līdz 
2017. gada 30. jūnijam, bet pēc 
minētā termiņa darījuma akts reģis-
trējams pašvaldībā līdz 2017. gada 
31. decembrim.

Jautājumu gadījumā lūdzam    
vērsties Kuldīgas novada pašvaldī-
bas Nekustamo īpašumu nodaļā Pil-
sētas laukumā 2, Kuldīgā, 1. stāvā.

māra PuCEna, 
zemes ierīkotāja

Par lauksaimniecības 
zemju darījuma 

aktu reģistrēšanu 
zemesgrāmatā

Kuldīgas novada pašvaldība aici-
na iesniegt pieteikumus Kuldīgas 
novada Domes komisijas locekļu 
kandidatūrām šādās komisijās:

• Publisko iepirkumu komisija;
• Licencēšanas komisija;
• Pašvaldības īpašuma atsavināšanas un 

dzīvojamo māju privatizācijas komisija;
• Izsoļu komisija;
• Izglītības komisija;
• Kultūras un starptautiskās sadarbības 

komisija;

• Tūrisma komisija;
• Sporta un veselības veicināšanas ko-

misija;
• Dzīvokļu komisija;
• Būvniecības komisija;
• Transporta komisija;
• Vecpilsētas vides komisija;
• Uzņēmējdarbības atbalsta komisija;
• Apstādījumu uzraudzīšanas komisija;
• Administratīvā komisija;
• Administratīvās komisijas Bērnu lietu 

apakškomisija;
• Reliģisko lietu konsultatīvā padome;

• Kuldīgas novada vēlēšanu komisija;
• Sabiedriskās kārtības komisija;
• Jauniešu padome;
• Senioru padome;
• Kuldīgas novada medību koordinācijas 

komisija;
• Darījumu ar lauksaimniecības zemi 

izvērtēšanas komisija.

Pieteikumi jāiesniedz Kuldīgas 
novada pašvaldībā, Baznīcas ielā 1, 
Kuldīgā līdz 2017. gada 17. jūlijam 
plkst. 18.00.

Aicina pieteikties Kuldīgas novada Domes komisijās

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 
20. panta pirmo daļu, 21. panta pirmās 
daļas 10. punktu, 50. pantu un 51. pantu, 
izveidota FInanšu KomITEja 12 cilvē-
ku sastāvā un tajā ievēlēti deputāti: 
• Inga Bērziņa;
• Viktors Gotfridsons;
• Brigita Freija;
• Baiba Mikāla;
• Mārtiņš Mednieks;
• Agris Kimbors;
• Artis Gustovskis;
• Ruta Karloviča;

• Aleksandrs Lange;
• Ainārs Bierands;
• Kristīna Rūtenberga;
• Ēriks Pucens.
Izveidota SoCIāLo, IZGLĪTĪBaS un 
KuLTūraS jauTājumu KomITEja 
8 cilvēku sastāvā:
• Baiba Mikāla;
• Brigita Freija;
• Inese Astaševska;
• Agris Kimbors;
• Mārtiņš Mednieks;
• Ruta Karloviča;

• Ainārs Bierands;
• Sigita Vaivade.
Izveidota aTTĪSTĪBaS KomITEja
8 cilvēku sastāvā:
• Viktors Gotfridsons;
• Raimonds Lapuķis;
• Artis Gustovskis;
• Ivars Eglītis;
• Inese Astaševska;
• Aleksandrs Lange;
• Mārcis Brantevics;
• Sigita Vaivade.

Izveidotas novada Domes pastāvīgās komitejas un 
ievēlēti pastāvīgo komiteju locekļi
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 “Dzīres Kuldīgā” – ar jauniem un arī 
labi zināmiem māksliniekiem

Remue Menage 
Jau vairāk nekā piecpadsmit 

gadus kompānija “Remue me-
nage” rada pasakainas, luminis-
cējošas izrādes, kurās apvienoti 
tādi mākslas žanri kā cirks, deja, 
mūzika, maskarāde un lelles. 
Izrāžu pamatā ir spēcīga vizuālā 
iespaida radīšana, izmantojot 
neparastus tēlus, oriģinālu ho-
reogrāfiju un mehāniskas kons-
trukcijas.

Uz Kuldīgu mākslinieki atve-
duši izrādi “Teiksmainā okeāna 
dzelmē”, kas aicinās ienirt ne-
tveramā, pasakainā zemūdens 
pasaulē pilnā spožas un pārstei-
dzošas dzīvības. Šis neparastais 
jūras būtņu zvaigznājs kā vilnis 
plūdīs pa pilsētas ielām, pār-
vēršot tās gaismas gleznā, kurā 
noslēpumainu ritmu pavadījumā satiksiet jūras velnu, medūzas, jūraszirdziņus un citus dzelmes iemītniekus.

Pavana 

1993. gadā Venēcijā dibinātā profesionālā ielu teātra grupa “Pavana” 
apvieno dažādu tautību aktierus, kuri regulāri pārsteidz ar savu izdomu, 
radot jaunas izrādes. Grupā darbojas “garkāji”, mūziķi, akrobāti un dejotāji, 
kuru veidotajās fantāzijas izrādēs liela loma ir satriecoši oriģināliem un 
krāšņiem tērpiem, kas liek sajūsmā aizrauties lielu un mazu skatītāju elpai.

Šogad “Dzīrēs” redzēsim brīvdabas ielu izrādi “Strausi”, kuras galvenie, 
košās spalvās tērptie sirsnīgie un nedaudz sirreālie tēli nebūt neslēps galvu 
smiltīs, bet aktīvi darbosies, iesaistot izrādes norisē arī skatītājus.

Macadam piano 
“Macadam piano” ir franču 

mūziķu duets, ko veido pianists, 
kurš publikas priekšā vienlaikus 
ar mūziku izpilda arī pārsteidzo-
šas piruetes ar savām riteņotajām 
klavierēm, un virtuoza vijolniece, 
kura pārvalda arī publikas uzjaut-
rināšanas mākslu.

Paši mākslinieki savas izrā-
des sauc par vizuāli muzikālām 
performancēm un uzskata, ka tā, 
viņuprāt, varētu izskatīties “dzeja 
uz klavierēm”.

Valsējot, slīdot un griežot izteik-
smīgus lokus, duets rada neparastas 
ainas pilsētas ielās, pāri visam 
skanot Mocarta, Šūberta, Džango 
Reinhardta, Šarla Trenē, Kurta Veila un citu komponistu radītajai mūzikai.

Mūziķis, pianists Žans-Luijs Kortess arī pats ir komponists, savukārt vijolniecei Džeinai Kortesai bez muzikālās 
izglītības ir profesionāla klauna diploms.

Ielu ērģeles 
Šā gada “Dzīru” vie-

siem atkal būs iespēja redzēt un dzirdēt Holandes tautas svētku un gadatirgu lepnumu – ielu ērģeles. 
Neparasto mehānisko mūzikas instrumentu darbinās tā saimnieks Peters Dekers, kura pārsteigums par 
viņgad šeit redzēto un piedzīvoto bija tik liels, ka uzreiz tika apsolīts atgriezties Kuldīgā arī šogad.

Pašas ērģeles ir automātisks stabuļu instruments, kura skaņa veidojas ar cinku pārklātās koka 
stabulēs. Gaisa padevi uz tām regulē īpašas, zigzagā salocītas kartona grāmatiņas, kuru lapās iešifrēts 
konkrētā skaņdarba ieraksts. Peters smej, ka skaņdarbu kolekcija viņam esot tik iespaidīga, ka pat 
nedēļā visu nevarot nospēlēt.

Ērģeles ir ne tikai amatnieka meistarstiķis, bet arī īsts mākslas darbs, jo tās tradicionāli tiek rotātas 
ar kokgriezumiem, dažādām figūrām un romantiskiem gleznojumiem. Kopā ar īpašo skanējumu tās 
spēj klausītājus aizraut savdabīgā ceļojumā laikā. To noteikti ir vērts izbaudīt!

Pirātu koris “De Stormvogels” 
Kuldīdznieku 

un “Dzīru” vie-
su jau iemīļotā 
pirātu kora “De 
S t o r m v o g e l s ” 
pamatrepertuāru 
veido senās jūr-
nieku dziesmas, 
kurām Nīderlan-
dē, kā jau jūras-
braucēju zemē, ir 
senas tradīcijas. 
Iespaidīgi tērptā 
kora repertuārā 
iekļautas jūrnieku 
darba, tradīciju 
un rituālu dzies-
mas holandiešu, 
vācu un angļu va-
lodā, kas stāsta par viņu skarbo dzīvi, cīņu ar dabas stihijām, tālām, noslēpumainām zemēm, malciņu 
ruma un mīļotajām sievietēm. Tukšā nepaliks dažādās valodās runājoši tradicionālo šlāgeru cienītāji, 
jo daudzas dziesmas gadu gaitā par savām atzinušas dažādas tautas.

“De Stormvogels” mākslinieciskais vadītājs Hanss Gronendāls stāsta, ka ļoti maz nošu materiāla 
saglabāts rakstveidā. Lielākoties šīs dziesmas tiek nodotas no paaudzes uz paaudzi dziedot, un koris 
uzskata par lielu godu šīs tradīcijas saglabāšanā dot savu ieguldījumu.

Publicitātes foto
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UZMANĪBU!
Piektdien, 30. jūnijā, no 20.30 līdz 23.30 

riteņbraukšanas sacensību laikā būs 
SLēGtA SAtIKSMe 

Baznīcas, Pasta, Kalna, Upes, Kaļķu, 
Akmens, Virkas un Ventspils ielā. 

Lūdzam uz sacensību laiku neatstāt 
automašīnas uz ielas.

Aicinām būt iecietīgiem un ņemt vērā 
satiksmes ierobežojumus! 
ATVAINOJAMIES PAR 

SAGāDāTAJāM NEĒRTīBāM! 

Kuldīgas novada sporta skola

Pavasara mēnesis V. Plūdoņa 
Kuldīgas ģimnāzijas skolēniem 
bijis starptautiskās sadarbības 
mēnesis, jo gūta vērtīga mācību 
pieredze Igaunijā un Čehijā.

No 23. līdz 29. aprīlim Latvijas, 
Beļģijas, Slovēnijas un Igaunijas 
jaunieši kārtējo reizi tikās starptau-
tiskajā skolēnu mācību uzņēmumu 
projektā “EU – preneurs” Igaunijas 
pilsētā Narvā. Projekts darbojas 
jau divus gadus, un šī bija pēdējā 
reize, kad skolēni gatavojās savu 
darbu prezentācijai. Profesionāla 
speciālista vadībā grupas darbā, 
savstarpēji sadarbojoties četru valstu 
jauniešiem, tapa produkta prezentā-
cijas uzlabojums, reklāmas video un 
plakāts. Jaunieši projekta ietvaros 
radīja 3 lietas: prototipu rokassprā-
dzei, kura saistīta ar mobilo lietotni 
un atgādina par lietām, kurām jābūt 
līdzi; lietotni viedtālrunī, kura 
motivē jauniešus aktīvai darbībai; 
mobilam telefonam piestiprināmu 
ierīci austiņu vada uztīšanai. Grupu 
darba rezultātus novērtēja Narva 
Keeltelutseum skolēni. Visaugstāk 
tika novērtēta ideja par rokassprādzi. 
Šajā projektā darbojās ģimnāzijas 

11. klases skolnieces Anna Kricka, 
Lenija Stendere un Ance Silirova. 
Darbošanās projektā skolēniem 
devusi lielisku pieredzi, pārliecību 
par savām prasmēm un noteikti arī 
jaunus draugus.

Savukārt no 13. līdz 21. maijam 
ģimnāzijas 7.a klases skolēni kopā 
ar audzinātāju, angļu valodas sko-
lotāju Airu Bērzkalni un projektu 
speciālisti Lieni Bebrišu piedalījās 
Erasmus+ projektā “Recycling chal-
lenge” Čehijā. Brauciens norisinājās 
Erasmus+ programmas “Jaunatne 
darbībā” ietvaros. Šajā projektā 
jaunieši attīstīja savas zināšanas 
un prasmes atkritumu mazināšanai, 
pārstrādei un šķirošanai.

Ģimnāzijas skolēni kopā ar sko-
lēniem no Purkyňovo gymnázium 
Stražnices pilsētā Čehijā aktīvi līdz-
darbojās dažādās aktivitātēs – inter- 
aktīvās lekcijās, darbnīcās, sporta 
un kultūras apmaiņas aktivitātēs. 
Nozīmīgu ieguldījumu skolēnu 
izpratnes veicināšanā par atkritumu 
šķirošanu sniedza čehu vides or-
ganizācijas “Hnuti Brontosaurus” 
pārstāve Pavlina Martinu.

Pēc projekta brauciena skolēni ir 
guvuši  iedvesmu, zināšanas un ide-

Kuldīgas Alternatīvās sākumskolas komanda – Monta Uzare, Nika Plivča, Gusts 
Lapiņš un Jānis Priedoliņš (skolotāja Līga Zeidaka) – CSDD jauno velosipēdistu 
sacensību noslēdzošajā kārtā Biķernieku kompleksajā sporta bāzē Rīgā izcīnīja 
2. vietu, kļūstot par Latvijas izlases kandidātiem, kas piedalīsies eiropas Jauno 
satiksmes dalībnieku sacensībās Albānijā 2017. gada septembrī, kur aizstāvēs 
pagājušajā gadā izcīnīto eiropas čempiona titulu.

Sacensību dalībniekiem bija jāatbild uz 
jautājumiem par ceļu satiksmes noteiku-
miem un satiksmes drošību, jāprot sniegt 
pirmā medicīniskā palīdzība, jāpārzina 
velosipēda uzbūve, kā arī jāveic praktiskā 
braukšana.

Šogad ierasto trīs kārtu vietā sacensības 
noritēs četrās kārtās. 1. kārta notika Latvi-
jas reģionos no 11. aprīļa līdz 26. maijam. 
Tajā noskaidroja uzvarētājus 32 atlases 
posmos dažādās Latvijas pilsētās un 
novados. 1. kārtas sacensībās piedalījās 

vairāk nekā 2000 bērnu. 2. kārta jeb re-
ģionālie pusfināli notika no 3. maija līdz 
29. maijam. Tajās piedalījās komandas, 
kuras ieguva augstāko novērtējumu sava 
reģiona jeb 1. kārtas sacensībās. 3. kārta 
bija Latvijas fināls, kas norisinājās 1. jūnijā. 
Tajā piedalījās komandas, kuras ieguvušas 
augstāko novērtējumu (1.–3. vieta) sava 
reģiona jeb 2. kārtas sacensībās. Visbeidzot 
4. kārtā nokļūst 3. kārtas sacensību 1. un 
2. vietas komandu dalībnieki. Viņi ir kan-
didāti iekļaušanai Latvijas izlasē.

CSDD katru gadu ar īpašām sacensī-
bām 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.

Jauno satiksmes dalībnieku foruma 
satura izstrādē CSDD sadarbojas ar Valsts 
izglītības satura centru. Sacensības orga-
nizē un vada CSDD, tās finansē OCTA, 
savukārt Latvijas izlases dalību sacensībās 
Albānijā nodrošinās Latvijas Automoto 
biedrība (LAMB). Forumu atbalsta apdro-
šināšanas sabiedrība “If Apdrošināšana”.

SIGnETa LaPIŅa,
sabiedrisko attiecību speciāliste

SanDraS PorIŅaS foto

V. Plūdoņa Kuldīgas ģimnāzijas skolēni 
gūst starptautisku pieredzi

jas atkritumu šķirošanas ieviešanai 
ģimnāzijā.

Projekts realizēts, pateicoties ES 
programmas “Erasmus +” finansiā-

lajam atbalstam. 
LIEnES BEBrIšaS, 

V. Plūdoņa Kuldīgas ģimnāzijas 
projektu speciālistes, teksts un foto 

Projekta “recycling challenge” dalībnieku kopbilde mācību braucienā Čehijā, kurā skolēni guva vērtīgas atziņas par atkritumu 
šķirošanas nozīmību.

Kuldīgas Alternatīvā sākumskola gūst uzvaru CSDD sacensībās

Kuldīgas alternatīvās sākumskolas komanda – nika Plivča, monta 
uzare, jānis Priedoliņš un Gusts Lapiņš (skolotāja Līga Zeidaka) – 
CSDD jauno velosipēdistu sacensībās izcīnīja 2. vietu.

30.VI   21.00   “Čempionu kauss” riteņbraukšanā; starts un finišs Rātslaukumā, Kuldīga
2.VII 12.00  SEB kalnu divriteņu maratons 2017; starts un finišs pilsētas estrādē, Kuldīga
4.VII 19.00  Kuldīgas novada atklātais čempionāts futbolā; A. Grundmaņa stadions, Īsā iela 4, Kuldīga
5.VII 16.00  Tautas orientēšanās sacensību seriāls “Taciņas 2017” 11. kārta; Mučukalns, Skrunda
8.VII 10.00  Latvijas mini  futbola čempionāta 3. posms; A. Grundmaņa stadions, Īsā iela 4, Kuldīga
11.VII  10.00  Latvijas Jaunatnes  čempionāts pludmales volejbolā 3. posms U-19, U-15 grupās; Smilšu laukumi, 
  Piltenes iela un  Dzirnavu iela, Kuldīga
11.VII  19.00  Kuldīgas novada atklātais čempionāts futbolā; A. Grundmaņa stadions, Īsā iela 4, Kuldīga
12.VII  10.00  Latvijas Jaunatnes  čempionāts pludmales volejbolā 3. posms U-17, U-13 grupās; 
  Smilšu laukumi, Piltenes iela un  Dzirnavu iela, Kuldīga
12.VII  17.30  29. skriešanas seriāls “Kuldīgas apļi 2017” 5. kārta; Krauļu priedes, Kuldīga
13.VII  11.00  vasaras spēles volejbolā; V. Plūdoņa Kuldīgas ģimnāzijas stadions, Kuldīga
13.VII  19.00  Kuldīgas novada atklātais čempionāts futbolā;  A. Grundmaņa stadions, Īsā iela 4, Kuldīga
19.VII  16.00  Tautas orientēšanās sacensību seriāls “Taciņas 2017” 12. kārta; Sudrabkalni
22.VII 10.00  Kuldīgas novada atklātais čempionāts pludmales volejbolā vīriešiem; Smilšu laukumi, Piltenes iela, Kuldīga
27.VII 18.00  sacensības riteņbraukšanā bērniem; pilsētas estrāde, Kuldīga
28.VII  11.00  Kurzemes tūre futbolā U-8 grupā; A. Grundmaņa stadions, Īsā iela 4, Kuldīga

SPorTa PaSāKumI jūnIjā un jūLIjā

UZMANĪBU!
Svētdien, 2. jūlijā, no 11.50 līdz 17.00 

“SEB kalnu divriteņu maratona 2017” laikā būs 
SLēGtA SAtIKSMe 

Baznīcas, Policijas, Akmens un Ventspils ielā, 
kā arī uz vecā tilta, Mežvaldē, Manģenē un 

Rumbeniekos. No 12.00 līdz 14.00 būs ierobežota 
satiksme Krasta ielā. 

Aicinām būt iecietīgiem un ņemt vērā satiksmes 
ierobežojumus! 

ATVAINOJAMIES PAR SAGāDāTAJāM 
NEĒRTīBāM! 

Kuldīgas novada sporta skola
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Vislabākā nedēļas nogale šovasar no 13. līdz 16. jūlijam. 
Baudiet četras neaizmirstamas dienas, pilnas saules, prieka un līksmes!

“Dzīres” ir īstais laiks, kad izbaudīt atraktīvus pasākumus, īpašo Kuldīgas svētku gaisotni, atpūsties un izklaidēties pēc sirds patikas!

“Dzīres KulDīgā 2017” programma
 CETurTDIEn, 13. jūLIjā                                                                              

Pilsētas laukumā 15.30–01.00
15.30–20.00 – var iegādāties superatrakcijas “Zelta ikrs” bumbiņas
16.00 – Edavārdi
17.30 – grupa “Bad Habits” 
18.30–19.00 – klusā stunda pirms vakara cēliena 
No 19.00 ieeja laukumā tikai ar apsargu svētību!
19.30 – grupa “Crazy Dolls”
21.30–01.00 – patīkama atpūta kopā ar grupu “Mākoņstūmēji”  
rātslaukumā 15.00–22.00
15.00 – pensionāru apvienības “Rumbiņa” kolektīvi
17.00 – sitamo instrumentu ansamblis “Perpetuum ritmico”. Guntars 
Freibergs, Mikus Bāliņš, Elvijs Endelis, Ernests Mediņš. Koncertu vada 
Karīna Bērziņa
19.00 – “Ceļojums uz Dixi-lendu jeb mūžam jaunais džezs”. Diksilends 
“Sapņu komanda”, Kristīne Prauliņa un vokālā grupa “Neaizmirstulītes”. 
Koncertu vada Indriķis Veitners
21.00 – pirātu koris “De Stormvogels” (Nīderlande)
“Chill” skatuve Strautu ielas skvērā 18.00–01.00
18.00 – Ance Jankovska un grupa “Combo” 
19.00 – Līga Jāvalde (saksofons), Zigurds Turss (taustiņi)
20.00 – Dainu meditācija. Inese Kozuliņa un Arnolds Kārklis
21.00–01.00 – DJ Salmz spēlē “lounge” mūziku
1905. gada parkā 15.00–21.00
15.00–21.00 – Kino 7D. Biļetes cena – 4 EUR
15.00–19.00 – Latvijas izzināšanas spēle “Mazā stiprinieka 7 varoņdarbi”
16.00–18.00 – nāc dziedāt un spēlēties ar “Pasaku nama” draugiem!
18.00 – dzied popgrupas “Putas” un “Putiņas”
20.00 – Kuldīgas amatierteātra izrāde A. Ūdris “Ne gluži kā pasakās”. 
Komēdija ar labām beigām. Bērniem līdz 12 gadiem neiesakām
Citur pilsētā
9.00–17.00 – var iegādāties superatrakcijas “Zelta ikrs” bumbiņas, Lie-
pājas ielā 32
11.00–20.00 – var iegādāties superatrakcijas “Zelta ikrs” bumbiņas, Lie-
pājas ielā 3
11.00 – vasaras spēles volejbolā. Rīko LVF, sporta skola. V. Plūdoņa 
ģimnāzijas stadionā, Piltenes ielā 25
15.00–20.00 – ūdensbumbas un viļņu rullis. Piedāvā KAAC. Alekšupītes 
dīķī. 5 min – 3 EUR
16.00–21.00 – ielu ērģeles no Hāgas (Nīderlande), Liepājas ielā 36
17.00 – izstādes “Gleznotājas” atklāšana (autores: Helēna Heinrihsone un 
viņas audzēknes Jolanta Ozollapa, Anita Putniņa, Anita Biedriņa, Kristīne 
Skrastiņa, Ieva Balode) Kuldīgas novada muzejā
18.00 – Kuldīgas mūzikas skolas meiteņu kora “Cantus” koncerts. Sv. Katrī-
nas baznīcā
20.00 – Koncerts. Kaspars Zemītis, Daumants Kalniņš un Kuldīgas mūzikas 
skolas absolventi. Sv. Annas baznīcā.
22.30 – atklāšanas parāde “Teiksmainā okeāna dzelmē”. Kompānija 
“Remue Ménage” (Francija). Piltenes iela 25 – Liepājas, Smilšu, Pētera 
iela – estrāde
23.20 – koncerts “Satikšanās”. Jauniešu teātris “Focus” un draugi: Latvijas 
Nacionālās operas un baleta solisti Viktorija Jansone, Alise Prudāne, Anna 
Russke, Raimonds Martinovs, Aleksandrs Osadčijs, horeogrāfi Lāsma 
Andžāne un Reinis Rešetins, Latvijas Nacionālā teātra aktieri Jurģis Spu-
lenieks un Uldis Siliņš. Pēc koncerta – uguņošana. Estrādē
00.10–00.40 – parāde “Teiksmainā okeāna dzelmē”. Kompānija “Remue 
Ménage” (Francija). Estrāde – Pētera un Smilšu iela – Piltenes ielā 25

 PIEKTDIEn, 14. jūLIjā                                                                                 

Pilsētas laukumā 12.30–02.00
12.30–20.00 – var iegādāties superatrakcijas “Zelta ikrs” bumbiņas
12.30 – muzikāla izrāde “Lielais talantu šovs”. Piedāvā “Annels”
14.00 – pamācoši muzikāla izrāde ģimenei “Četras kastes”. MiMi – Sabīne 
Prenclava, ReRe – Kašers un DoDo – Kaspars Brūvelis
16.00 – meiteņu poproka grupa “Piparmētra”
17.30 – Misters, Noitro un Edgars Zilberts  
18.30–19.00 klusā stunda pirms vakara cēliena
No 19.00 ieeja laukumā tikai ar apsargu svētību!
19.00 – grupa “Baltā klints”
20.30 – grupa “Bastards”
22.30–00.30 – “Kurzemes Radio On Air” 
01.00 – grupa “Montana” ar programmu “Lecam āzī” 
rātslaukumā 16.30–01.00
16.30 – TDA “Venta” (Kuldīga) un deju grupa “Fesvebi” (Gruzija)
18.30 – Elza Rozentāle un etnodžeza grupa “Bur mani”. Kaspars Kurdeko 
(perkusijas), Toms Poišs (kontrabass), Kaspars Vizulis (ģitāra)
19.30 – duets “Macadam Piano” (Francija)
20.00 – “Tā viš i…” Ekoloģiskās mūzikas orķestris “Ducele”. Arnis Veisbār-
dis (balss, ģitāras, buzuki), Andris Alviķis (balss, bass, akordeons, vijole, 
flautas), Artūrs Uškāns (akordeons, kokle, flautas, mandolīna, balss) un 
Mārcis Kalniņš (basģitāra)
24.00 – šovs “Ugunsmuca”. Piedāvā uzņēmums “Nu, liela muiža!”
Pilsētas dārzā 11.00–16.00
11.00–16.00 – senioru dārza svētki ar lustīgu mūziku, dančiem un līdzpa-
ņemtiem groziņiem. Spēlēs grupa “Jūrkant” un pirātu koris “De Stormvogels” 

(Nīderlande)
12.00 – dārzā viesosies “Strausi” no Nīderlandes
11.00–16.00 – var iegādāties superatrakcijas “Zelta ikrs” bumbiņas
1905. gada parkā 14.00–21.30
14.00–21.30 – Kino 7D. Biļetes cena – 4 EUR
14.00–17.00 – spēlējies kopā ar “Brīnuma kalējiem!” Lielformāta puzle, 
Ciparu boulings, Gigantiskā dambrete, Minjoni, Hokejbols un Lielā domino 
spēle
15.30 – Kuldīgas bērnu un jauniešu centra sveiciens svētkos
17.30 – TDA “Venta” (Kuldīga) un deju grupa “Fesvebi” (Gruzija)
18.30 – “Viva Fitness”
20.30 – Jelgavas Latviešu biedrības teātris. Monoizrāde “Sprīdis mežā”. 
Nopietna un smieklīga izrāde 7 tēlojumos jauniešiem un vecākiem pēc 
A. Brigaderes pasaku lugas “Sprīdītis” motīviem. Izrādē dzirdama neliterāra 
valoda. Bērniem līdz 12 gadiem neiesakām
“Chill” skatuve Strautu ielas skvērā 18.00–02.00
18.00 – Madara Dzintara akustiskais koncerts “Elpo viss”. Gita Strazdiņa 
(bungas), Artūrs Dzintars (ģitāra)
19.00 – mūzikas un dzejas programma “Man izbira saule”. Dace Priede 
un Zigurds Turss
20.00 – muzikāls uzvedums “Rožu tēja”. Dina Bitēna-Sirmā, Atvars Sirmais.
21.00–02.00 – DJ Dubra spēlē “lounge” mūziku
Līvijas rezevskas izstāžu zāles pagalmā, 
mucenieku ielā 19, 18.00–20.30
18.00 – izstādes “Mode. Dizains. Ilustrācija.” atklāšana
Marika Ziediņa (mode), Baiba Bogdane (dizains) 
Alise Tipse (ilustrācijas), Līga Dimante (esejas)
19.30 – koncerts, modes skate
Citur pilsētā
09.00–17.00 – var iegādāties superatrakcijas “Zelta ikrs” bumbiņas, 
Liepājas ielā 32
11.00–20.00 – var iegādāties superatrakcijas “Zelta ikrs” bumbiņas, Lie-
pājas ielā 3
11.00–18.00 – Muzeja atvērtā balkona svētki, Pils ielā 5. 
Biļetes cena – 1,50, 1 EUR.
14.00–21.00 – ielu ērģeles no Hāgas (Nīderlande), Liepājas ielā 36
15.00–20.00 – ūdensbumbas un viļņu rullis. Piedāvā KAAC. Alekšupītes 
dīķī. 5 min. – 3 EUR
16.00–18.00 – koncerts “Gaismas vadīts”. Muzicē Ozoliņu ģimene un 
Kuldīgas baptistu draudzes koris. Sv. Annas baznīcā.
19.00 – svētku viesu oficiālā pieņemšana Pils iela 2. Ar ielūgumiem
19.00 – “Strausi”. Ielu teātris “Pavana” (Nīderlande). Estrādes parkā
22.00 – “Bez teātra mēs nevaram…” Jāņa Petera teātra dziesmu nakts- 
koncerts. Solisti: Andris Ērglis, Ieva Sutugova, Normunds Rutulis, Antra 
Stafecka, Anmary, Dainis Skutelis, Oranžo meiteņu trio – Olga Stupiņa, 
Anita Levša, Inta Gudovska, Jāņa Strazda instrumentālā grupa un “Mirage 
Jazz Orchestra” pūtēju grupa. Estrādē. Sēdvietas numurētas! Biļešu cena – 
6, 8, 10 EUR, solos ar atzveltnēm – 12 EUR. Biļetes “Biļešu paradīzes” 
kasēs, koncerta dienā no 20.00 estrādē

 SESTDIEn, 15. jūLIjā                                                                                   

Pilsētas laukumā 09.00–04.00
09.00–14.00 – var iegādāties superatrakcijas “Zelta ikrs” bumbiņas
12.00 – spēles “Eiropas pieccīņa” starts. Organizē Eiropas Komisija un 
Eiropas Parlaments
12.30 – Rūta Ķergalve (ģitāra) un Zane Aišpure (saksofons)
14.00 – grupa “Laika upe”
15.30 – grupa “Pažarnieku dixi”
17.00 – Laura Raila un “The Power Band”
18.30–19.00 – klusā stunda pirms vakara cēliena 
No 19.00 ieeja laukumā tikai ar apsargu svētību!
19.00 – spēles “Eiropas pieccīņa” noslēgums (apbalvošana)
19.30 – grupa “Stradivari” 
23.00–04.00 – diskoballe ““Ventas Dzirkstis” ’80. gadu labumi,’90. gadu 
gardumi”. DJ Juris Giels, Alberts Dinters, Māris Dadzis un Jānis Mihailovs. 
Īpašais vakara viesis DJ Agris Semēvics (“100. debija”). Vakaru krāšņāku 
darīs karsējmeiteņu komanda “Goldingen Cheerleading Team”
rātslaukumā 10.00–21.00
10.00 – BDK “Stariņš” (Kuldīga)
10.30 – VPDK “Bandava” (Kuldīga), VPDK “Rota” (Jelgava)
11.00 – deju grupa “Fesvebi” (Gruzija), BDK “Stariņš”, TDA “Venta” (Kuldīga)
11.30 – VPDK “Arnika” (Carnikava), VPDK “Jampadracis” (Limbaži), VPDK 
“Ūsa” (Salaspils)
12.00 – JDK “Pine” (Lietuva)
12.30 – VPDK “Līksme” (Daugavpils)
13.00 – VPDK “Pēda” (Aizkraukle), VPDK “Rīva” (Kurmāle)
13.30 – “Kāzu fantāzija”. Ielu teātris “Tol” (Beļģija)
14.00 – duets “Macadam Piano” (Francija)
14.30 – džeza mūzikas koncertprogramma bērniem “Es gribu ziedēt”. Alvila 
Altmaņa dziesmas izpilda radio bērnu ansamblis “Dzeguzīte”, Normunds 
Rutulis, Vineta Elksne un “Mirage Octet”. Ar VKKF atbalstu
15.30 – duets “Macadam Piano” (Francija)
16.30 – VPDK “Diemedis” un lauku kapela (Lietuva)
17.30 – “Pažarnieku dixi”
19.00 – pirātu koris “De Stormvogels” (Nīderlande)
20.00 – duets “Macadam Piano” (Francija)

20.30 – “Strausi”. Ielu teātris “Pavana” (Nīderlande)
Dārza svētki 11.00–16.00 Pilsētas dārzā
Šampanietis brokastīs (pieaugušajiem)
Īstām dāmām un patiesiem džentlmeņiem būs iespēja sākt dienu īpašā 
gaisotnē! Gastronomisku baudījumu sniegs “Baltais restorāns” ar dzirk-
stošu vīnu un vieglām uzkodām, Kuldīgas vasaras garšu tversim kopā 
ar Raimondu Zommeru. Būs kafija, izsmalcinātas uzkodas un citi vasarai 
piederīgi kārumi. Neparastu atmosfēru dārzā radīs strausi no Nīderlandes, 
muzicējoši līgavaiņi un dejojošas līgavas no Beļģijas. “Džentlmeņu klubiņā” 
un “Dāmu paradīzē” – skaistuma noslēpumi, roku SPA, miniatūrdārzi, 
krokets, milzu spēles, trauslo sapņu manufaktūra, foto, karikatūras un citi 
smalko izklaižu veidi.
11.30 – “Kāzu fantāzija”. Ielu teātris “Tol” (Beļģija)
12.30 – “Strausi”. Ielu teātris “Pavana” (Nīderlande)

11.00–16.00 – “Pirātu sala” (RPIVA pagalmā – bērniem līdz 12 g. v.). Ceļoju-
ma karte uz Pirātu salām Okeānijā – 4 EUR. Pirāti un nāriņas aicina bērnus 
piedalīties aizraujošā piedzīvojumā. Nopērkot ceļojuma karti, varēsi apmeklēt 
6 salas, krāt iegūtās monētas un iemainīt tās pret pirātu dārgumiem.
Jaunums! 23.00–02.00 – Zvaigžņu gaismā (pieaugušajiem). Garantēts 
baudījums acīm, ausīm un garšas kārpiņām, atklājot sapņaini mītisko 
Pilsētas dārza nakts pasauli. Piedzīvojums tiem, kuri vēlas atklāt, kā skan 
krāsa, izskatās skaņa un garšo gaisma. Vai zināji, ka vasaras vidū, iestājo-
ties krēslai, stundu pirms pusnakts Pilsētas dārzā sāk lidināties laumiņas, 
dziedāt krupju koris un Milzis izbārsta zvaigznes tieši tev pie kājām? Netici? 
Atnāc, uzbursim šo sapņaino pasaku kopā!
23.30 – ielu teātra “Tol” (Beļģija) nakts izrāde “Kāzu fantāzija”

1905. gada parkā 11.00–21.00
11.00–21.00 – Kino 7D. Biļetes cena – 4 EUR
11.00–12.00 – skanošā darbnīca
11.00–18.00 –  “Ar sirdi delnā”. Iespēja dot mājvietu četrkājainam draugam!
11.00–16.00 – izmēģinājumu poligons “Laboratorium Goldingensis”. Aiz-
raujoši eksperimenti visiem zinātkārajiem un garā jaunajiem. 
Krāsu laboratorijā risināsiet krāsu veidošanas mīklu, iepazīsiet sarkano 
kāpostu indikatoru, hromatogrāfiju un citus ķīmiskus eksperimentus.
Kosmiskajā laboratorijā uzzināsiet, cik zema temperatūra ir kosmosā, un 
izbaudīsiet, kāds ir Saturna un Neptūna pievilkšanas spēks.
Elektrības laboratorijā drošā veidā sapratīsiet elektrības bīstamo dabu, 
uzzināsiet, kas ir plazma un ko ar elektrību nedrīkst darīt mājās.
Skaņas laboratorijā redzēsiet, kā rodas skaņa un kā no glāzēm un citiem 
priekšmetiem radīt mūzikas instrumentus.  Piedāvā “Laboratorium.lv”
Saules vērošana caur teleskopu. Piedāvā “Lielzeltiņu observatorija”
Mobilais planetārijs.  Seansi: 11.30; 12.20; 13.10; 14.00; 14.50; 15.40. Vietu 
skaits ierobežots. Ieeja – 2 EUR. Piedāvā SIA “P.N.R.”
11.00 – BDK “Stariņš” (Kuldīga)
11.30 – VPDK “Bandava” (Kuldīga), VPDK “Rota” (Jelgava)
12.00 – deju grupa “Fesvebi” (Gruzija), BDK “Stariņš”, TDA “Venta” (Kuldīga)
12.30 – VPDK “Arnika” (Carnikava), VPDK “Jampadracis” (Limbaži), VPDK 
“Ūsa” (Salaspils)
13.00 – JDK “Pine” (Lietuva)
13.30 – VPDK “Līksme” (Daugavpils)
14.00 – VPDK “Pēda” (Aizkraukle), VPDK “Rīva” (Kurmāle)
14.30 – “Atbildības stunda” kopā ar biedrībām “LURDA” un “Ar sirdi delnā”
15.30 – “Strausi”. Ielu teātris “Pavana” (Nīderlande)
16.00 – Lailas Ābolas dziesmas dzied Kuldīgas PII “Bitīte” ansamblis
16.30 – ciemos aicina “Pasaku nams”
18.00 – “Viva Fitness”
19.00 – līnijdejotāju klubs “Jautrie zābaciņi” 
“Chill” skatuve Strautu ielas skvērā 12.00–03.00
12.00 – “No Latīņamerikas līdz Kuldīgai”. Nikolajs Gruničevs (ģitāra)
13.30 – “Nedaudz no sirds”. Dziesmas ar Māra Čaklā dzeju izpilda kamer-
koris “Rāte” un Valdis Zilveris
15.00 – Nils Īle un pasaules mūzikas un perkusiju grupa “Kanisaifa”
17.00 – Juris Reinholds (ģitāra)
18.00–21.00 – konkursa “Miss Dimanta” foto atlases fotosesija
21.00–23.00 – DJ Phraze spēlē “lounge” mūziku
23.00 – spēlē Laura Amantova džeza kvartets
00.00–03.00 – DJ Phraze spēlē “lounge” mūziku
Zeļļu piestātne Liepājas ielā 31, 10.00–14.00
Piedāvā Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums.
Labsajūtas un skaistumkopšanas studija, bērnības garšas studija, bērnu 
radošo prasmju studija, latviešu un cittautu kulināro garšu studija, latgaļu 
kulinārā studija, japāņu tējas rituāla studija, galdniecības datorizētā studija, 
auto diagnostikas erudīcijas studija, sporta aktivitātes u.c.
Citur pilsētā
09.00–14.00 – var iegādāties superatrakcijas “Zelta ikrs” bumbiņas, Lie-
pājas ielā 3 un 32, Pilsētas dārzā
09.00–19.00 – radošā rotu darbnīca Rātslaukumā, 5 EUR
10.00–17.00 – “Muca jāpiķē vai jāremontē? Nu, liela muiža! Pasit padusē 
un kāto šurp!” Pirmo reizi – mucu boulings! Rātslaukumā 
10.00 – “Amber line” zolītes turnīrs kopā ar līnijdejotāju grupu “Line by line”, 
Liepājas ielā 31, 3. stāvā, 6. auditorijā
11.00 – galda tenisa turnīrs “Baltā bumbiņa”. Rīko galda tenisa klubs 
“Hercogs”. Sporta hallē, Piltenes ielā 25
11.00 – Pilsētas svētku turnīrs šahā. Rīko Kuldīgas sporta skola. Liepājas 
ielā 45
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2017. gada 29. jūnijs

Projekta nepieciešamības
pamatojums

Grozījumus Kuldīgas novada pašvaldības 2011. gada 24. novembra saistošajos noteikumos Nr. 2011/30 ”Par 
kārtību bērnu reģistrēšanai un uzņemšanai Kuldīgas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs un 
to filiālēs”  ir nepieciešams veikt, jo ar 2017./2018. mācību gadu pirmsskolas izglītības iestādē ”Bitīte”- attīs-
tības centrā tiks uzņemti arī bērni vispārējā kārtībā, tikai pēc medicīniski-pedagoģiskās komisijas lēmuma

Īss projekta satura izklāsts Grozījumi izdarīti saistošo noteikumu 6.punktā un no saistošajiem noteikumiem svītrots 21.punkts
Informācija par projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā Neietekmē 

Informācija par projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Nav
Informācija par projekta ietekmi uz administratīvajām 
procedūrām

Neietekmē

Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Nav notikušas, jo nav bijušas nepieciešamas

Izdoti saskaņā ar Vispārējās izglītības likuma 
26. panta 1. daļu un likuma ”Par pašvaldībām” 43. panta 
1. daļas 13. punktu.

I VISPārĪGIE jauTājumI
1. Saistošie noteikumi ”Par kārtību bērnu reģistrē-

šanai un uzņemšanai Kuldīgas novada pašvaldības 
pirmsskolas izglītības iestādēs un to filiālēs” (turpmāk 
tekstā – Noteikumi) nosaka kārtību, kādā notiek bērnu 
reģistrācija un uzņemšana Kuldīgas novada pašval-
dības pirmsskolas izglītības iestādēs un to filiālēs 
(turpmāk tekstā - PII).

II rEĢISTrāCIjaS KārTĪBa
2. Bērnu reģistrāciju uzņemšanai Kuldīgas novada 

pirmsskolas izglītības iestādēs, turpmāk tekstā – reģis-
trāciju, veic Kuldīgas novada pašvaldības apmeklētāju 
pieņemšanas un informēšanas speciālists. Par reģistrā-
cijas organizāciju atbildīgs Izglītības nodaļas vadītājs.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar Kuldīgas novada 
Domes saistošajiem noteikumiem Nr. 2014/4)

3. Lai reģistrētu bērnu, vecākiem jāiesniedz iesnie-
gums (1.pielikums) pašvaldībā personīgi vai jāaizpilda 
iesniegums elektroniski.

4. Bērnus reģistrē atbilstoši iesniegumu iesniegša-
nas secībai reģistrācijas veidlapās (2.pielikums). Atse-
višķi tiek reģistrēti katrā kalendāra gadā dzimušie bērni.

5. Reģistrāciju veic visu gadu un reģistrējamo bērnu 
vecums nav ierobežots.

III GruPu KomPLEKTĒšana un LĒmuma 
PaZIŅošana  BĒrnu VECāKIEm
6. Katru gadu marta pēdējā nedēļā par bērnu re-

ģistrāciju PII atbildīgais Izglītības nodaļas speciālists 
kopā ar PII vadītājām/iem veic grupu komplektēšanu 
(uzņemamo audzēkņu skaitu nosaka iestāde, ievērojot 
MK noteiktos normatīvus grupu komplektēšanai, un at-

bilstoši pašvaldības finansiālajām iespējām). Bērnus ar 
speciālajām vajadzībām uzņem pirmsskolas izglītības 
iestādēs, pamatojoties uz Valsts vai pašvaldību peda-
goģiski medicīniskās komisijas atzinumu.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar Kuldīgas novada 
Domes saistošajiem noteikumiem Nr. 2014/4 un Nr. 
2017/7)

7. Katru gadu jūnija pirmajā nedēļā publiski (paš-
valdības mājas lapā un laikrakstā “Kuldīgas Novada 
Vēstis”) tiek izsludināta uzņemšana Kuldīgas PII 
“Ābelīte” Pelču filiālē.

8. Vecākiem savi bērni uzņemšanai PII “Ābelīte” 
Pelču filiālē jāpiesaka Izglītības nodaļā klātienē, pa 
telefonu vai elektroniski.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar Kuldīgas novada 
Domes saistošajiem noteikumiem Nr. 2014/4)

9. Grupu komplektēšana PII “Ābelīte” Pelču filiālē 
notiek katru gadu jūlija pirmajā nedēļā.

10. Uzņemtie bērni PII “Ābelīte” Pelču filiālē ne-
zaudē vietu rindā uz pašvaldības PII Kuldīgas pilsētā.  

11.  Nokomplektēto grupu saraksti tiek iesniegti 
apstiprināšanai Kuldīgas novada Domes Sociālo, 
izglītības un kultūras jautājumu komitejā.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar Kuldīgas novada 
Domes saistošajiem noteikumiem Nr. 2014/4)

12. Par uzņemšanu PII tiek nosūtīts paziņojums 
uz adresi, kas norādīta reģistrējoties. Pēc paziņojuma 
saņemšanas personai jāierodas norādītajā PII, lai 
nokārtotu nepieciešamo dokumentāciju un formalitātes 
bērna uzņemšanai PII.

12.1 Ja bērna likumiskais pārstāvis ar rakstveida 
iesniegumu atsakās no piedāvātās vietas pašvaldības 
pirmskolas izglītības iestādē uz noteiktu laiku, bērnam 
tiek saglabāts esošais reģistrācijas kārtas numurs 
un turpmāk vieta pirmsskolas izglītības iestādē tiek 

piedāvāta, ņemot vērā pašvaldības iespējas uzņemt 
bērnu PII nekavējoties vai komplektējot jaunas grupas.

 (Ar grozījumiem, kas izdarīti ar Kuldīgas 
novada Domes saistošajiem noteikumiem Nr. 2014/4)

         (Ar grozījumiem, kas izdarīti ar Kuldīgas novada 
Domes saistošajiem noteikumiem Nr. 2014/4)

13. Grupas tiek komplektētas pēc teritoriālā princi-
pa, t.i., tiek piedāvāta deklarētajai dzīvesvietai tuvākā 
pirmsskolas izglītības iestāde, ja tas iespējams, tiek 
piedāvāta vieta pirmsskolas izglītības iestādē pēc 
vecāku izvēles.

14. PII jaunākajās grupās rindas kārtībā tiek uzņemti 
audzēkņi, kas ir ne jaunāki par 1 gadu.

15. Bērni vecumā no 1 gada jau nokomplektētajās 
PII grupās var tikt uzņemti, ja grupās ir brīvas vietas. 
Par vietu atbrīvošanos visa gada laikā PII vadītāji ziņo 
par bērnu reģistrāciju PII atbildīgajam Izglītības nodaļas 
speciālistam. 

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar Kuldīgas novada 
Domes saistošajiem noteikumiem Nr. 2014/4)

16. Par bērnu reģistrāciju PII atbildīgais Izglītības 
nodaļas speciālists saskaņā ar rindas kārtībā reģistrēto 
bērnu sarakstu sagatavo lēmuma projektu par bērna 
uzņemšanu PII, iesniedz to izskatīšanai Sociālo, izglī-
tības un kultūras jautājumu komitejā un apstiprināšanai 
Domes sēdē.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar Kuldīgas novada 
Domes saistošajiem noteikumiem Nr. 2014/4)

17. Par Domes lēmumu vecākiem tiek paziņots 
noteikumu 12. punktā noteiktajā kārtībā.

18. Nokomplektēto grupu audzēkņi sāk apmeklēt 
PII ar jauno mācību gadu. 

19. Komplektējot jaunās grupas un uzņemot au-
dzēkņus jau esošajās PII grupās, papildus likumos 
noteiktajam tiek ievērota Kuldīgas novada Domes 

noteiktā kārtība par prioritātēm audzēkņu uzņemšanā:
19.1. bērni, kuru deklarētā dzīvesvieta grupu kom-

plektēšanas brīdī ir Kuldīgas novada administratīvā 
teritorija (pirms grupu komplektēšanas tiek pārbaudīts 
PII uzņemamo bērnu vecāku dzīvesvietas deklarēša-
nas fakts Kuldīgas novada pašvaldības teritorijā pēc 
Iedzīvotāju reģistra datiem);

19.2. vienās dzemdībās dzimuši divi vai vairāki 
bērni;

19.3. pēc bāriņtiesas ieteikuma (Ar grozījumiem, 
kas izdarīti ar Kuldīgas novada Domes saistošajiem 
noteikumiem Nr. 2014/4).

20. Bērnu vecākiem pašiem pastāvīgi jāinteresējas 
par bērnu uzņemšanu grupās, jāpaziņo par bērnu 
reģistrāciju PII atbildīgajam Izglītības nodaļas spe-
ciālistam par dzīvesvietas adreses maiņu vai citām 
būtiskām izmaiņām informācijā, kas sniegta, veicot 
bērnu reģistrāciju.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar Kuldīgas novada 
Domes saistošajiem noteikumiem Nr. 2014/4)

21. Svītrots (Ar Kuldīgas novada Domes saistoša-
jiem noteikumiem Nr. 2017/7)

22. Kuldīgas novada pašvaldība vai tās Izglītības 
nodaļa nav atbildīga par personu informēšanu par to, 
uz kurām attiecas Noteikumu 19. punktā noteiktās 
prioritātes. 

23. Personai ir tiesības pārsūdzēt Kuldīgas novada 
Domes lēmumu Administratīvā rajona tiesā Administra-
tīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā. 

IV noSLĒGuma jauTājumI
24. Ar šo saistošo noteikumu spēkā stāšanās 

brīdi spēku zaudē Kuldīgas novada Domes saistošie 
noteikumi Nr. 2009/29 ”Saistošie noteikumi par kārtību 
bērnu reģistrēšanai un uzņemšanai Kuldīgas novada 
pirmsskolas izglītības iestādēs”.

Izdoti saskaņā ar Vispārējās izglītības likuma 26. panta 1. daļu un likuma 
”Par pašvaldībām” 43. panta 1. daļas 13. punktu.

Izdarīt Kuldīgas novada pašvaldības 24.11.2011. saistošajos noteiku-
mos Nr. 2011/30 ”Par kārtību bērnu reģistrēšanai un uzņemšanai Kuldīgas 
novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs un to filiālēs” (turpmāk 
tekstā - Noteikumi) šādus grozījumus:

1. Papildināt Noteikumu 6. punktu ar 2. teikumu šādā redakcijā:
”Bērnus ar speciālajām vajadzībām uzņem pirmsskolas izglītības 

iestādēs, pamatojoties uz Valsts vai pašvaldību pedagoģiski medicīniskās 
komisijas atzinumu.”

2. Svītrot 21. punktu. 

Grozījumi Kuldīgas novada pašvaldības 24.11.2011. saistošajos noteikumos Nr. 2011/30 
”Par kārtību bērnu reģistrēšanai un uzņemšanai Kuldīgas novada pašvaldības 

pirmsskolas izglītības iestādēs un to filiālēs”
PASKAIDROJUMA RAKSTS

Kuldīgas novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 2011/30 “Par kārtību bērnu reģistrēšanai un uzņemšanai 
Kuldīgas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs un to filiālēs”

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 2014. gada 30. janvāra  saistošajiem noteikumiem Nr. 2014/4 un 2017. gada 25. maija  saistošajiem noteikumiem Nr. 2017/7)

“Dzīres KulDīgā 2017” programma
11.00–13.00 – mikro avio šovs. Rīko “Kuldīgas aviācijas sporta klubs”. Aiz 
servisa “Ķirši”, Padures pag. “Vanagi”
11.00–18.00 – radiovadāmu automobiļu drifta trase, 10 min. – 5 EUR. 
Estrādes parkā 
11.00–20.00 – ūdensbumbas un viļņu rullis. 5 min. – 3 EUR. Piedāvā 
KAAC. Alekšupītes dīķī 
12.00–15.00 – radošā darbnīca bērniem “Stikla eņģelīši”. Vada māksliniece 
Iveta Brence. Sv. Annas baznīcā 
12.00–16.00 – audumu apdrukas, iesaiņojuma dizaina un ilustrāciju rado-
šās darbnīcas, L. Rezevskas izstāžu zālē, Mucenieku ielā 19 
13.00–15.00 – Kuldīgas mopēdu festivāla “Dzintara istaba” finišs un teh-
nikas izstāde, parkā pie pareizticīgo baznīcas
13.00 – koncerts “Dod un tev taps dots”. Ventspils bērnu un jauniešu 
popstudija “Jūras akmentiņi”. Sv. Annas baznīcas dārzā.
13.00 – jauniešu koris “Lai top”, sieviešu koris “Gaisma”, vokālie ansambļi 
“Karameles”, “Trifeles”, “Triumfs”, Sv. Katrīnas baznīcā
16.00 – superatrakcija “Zelta ikrs”. Starts pie KKC, finišs Alekšupītes dīķī. 
Lielā balva – raibās brīvdienas Tatros 2 personām no “Impro ceļojumi”
18.00–21.00 – ielu ērģeles no Hāgas (Nīderlande), Liepājas ielā 36
18.00 – Alekšupītes skrējiens. Dalība jāpiesaka 1 h pirms starta. No KKC 
pa upi uz leju
18.20 – Alekšupītes karnevāls. Dalība jāpiesaka 30 min. pirms starta. No 
KKC pa upi uz leju
19.00 – senās mūzikas grupas “Alla Francesca” koncerts (Francija). Prog-
rammā – ebreju un trubadūru viduslaiku dziedājumi. Sv. Katrīnas baznīcā   
21.00–04.00 – “Dzīru” gājiens un lielā balle kopā ar grupu “Zvaigžņu lietus”. 
24.00 – svētku salūts, estrādē
23.00–04.00 – “Stender’s” ielas dejas. Rīko SIA “Arktika G”. Liepājas ielā 3 
23.00–04.00 – videodejas pie “Klondaikas” kopā ar DJ Ziggy. Rīko SIA “Fu-
rors Cafe”. Liepājas ielā 28 

 SVĒTDIEn, 16. jūLIjā                                                                                
12.30 visus kopā aicinās "Brīnumskapja" koncertizrāde "Zilā mēle". Ar 
"Latvijas Vides aizsardzības fonda" atbalstu pasākumu rīko "Kultūras 
projektu koordinācijas centrs" 
12.00–16.00 – Šurumburums visai ģimenei “Zaļi – tas ir daudzkrāsaini”
Kuldīga ir zaļi – krāsaina pilsēta. Ventas senlejas ziedošās pļavas, rumbas 
ūdenskrituma baltās šaltis un saules atspulgi ūdenī lieliski sader ar cilvēku 
veidotajiem ēnainajiem parkiem, košajiem apstādījumiem un raibu puķu 
kastēm pie māju logiem.
Pārliecināties par dabas daudzveidību un spēku, saprast savu vietu tajā 
varēsiet, ja piedalīsieties aizraujošajā “Šurumburumā”.
Desmit dabas izziņas pieturās varēsiet uzzināt, kas un kā dzīvo tuvējā 
mežā, pļavā vai purvā, izpētīt dižkokus, nogaršot meža veltes un iepazīt 
zāļu tēju noslēpumus.
Praktiķiem būs interesanti pārlapot veselīga uztura ābeci, noskaidrot, kā 
pareizi šķirot atkritumus un kā dabas materiālus izmantot dziju un audumu 
krāsošanai.
Aktīvās atpūtas cienītāji varēs uzzināt, kā pareizi “nocopēt” lielo zivi, kā 
orientēties dabā bez viedtālruņa, izmēģināt pastaigu koku galotnēs vai 
apgūt ēdienu gatavošanu uz ugunskura.
11.00–19.00 – Kino 7D, biļetes cena – 4 EUR, 1905. gada parkā
12.00–18.00 – radošā rotu darbnīca, Rātslaukumā
12.00–16.00 – Latvijas spēkavīru čempionāts pāriem. Rīko biedrība “Stip-
rinieku republika”. Estrādē
12.00–16.00 – ūdensbumbas un viļņu rullis, 5 min. – 3 EUR. Piedāvā 
KAAC. Alekšupītes dīķī
13.30 – klavieru kvarteta “Rix” koncerts “Romantikas vilinājums”. Sandis 
Šteinbergs (vijole), Ilze Kļava (alts), Reinis Birznieks (čells), Jānis Maļeckis 
(klavieres). Ar VKKF atbalstu. Domes zālē
14.00–17.00 – “Annels Bam-bam-bam” spēles ar “Kāruma Vārnu”. Rīko 
“Annels”. Pilsētas laukumā

17.00 – olu kari. Trenējies un pārspēj līdzšinējo rekordu – 38 m! Estrādē. 
Ar BN “Kurši” atbalstu
19.00 – “Dzīru” noslēguma koncerts “Dzirkstī franču šampanietis”.  Sonora 
Vaice, Ilona Bagele, Raimonds Bramanis, Krišjānis Norvelis un kameror-
ķestris. Diriģents Mārtiņš Ozoliņš. Ar VKKF atbalstu. Rātslaukumā

 IZSTāDES                                                                                                           
novada muzejā, Pils ielā 5
Ekspozīcijas: “Turīga kuldīdznieka dzīvoklis 20. gs. sākumā” un “Kuldīga 
pirms mums”. Izstādes: “Gleznotājas” un Kuldīgas pilsētas un novada 
arheoloģiskajiem izrakumiem veltīta izstāde. 
Darba laiks: no 10.00 līdz 18.00. Ieeja – 1,50 EUR; skolēniem, studentiem, 
pensionāriem – 1 EUR.
mākslas namā, 1905. gada ielā 6
1. stāvā – LMA Tēlniecības nodaļas pasniedzēju un studentu darbi
3. stāvā – Kuldīgas mākslas skolas Zaļās prakses darbi
Darba laiks: 13. jūlijā no 10.00 līdz 22.00, 14.–15. jūlijā no 10.00 līdz 20.00, 
16. jūlijā no 10.00 līdz 16.00
Līvijas rezevskas izstāžu zālē, mucenieku ielā 19
1. stāvā – pastāvīgā ekspozīcija. 2. stāvā – izstāde “Mode. Dizains. Ilustrā-
cija”. Marika Ziediņa – mode, Baiba Bogdane – dizains, Alise Tipse – ilustrā-
cijas, Līga Dimante – esejas. Darba laiks: 13.–16. jūlijā no 10.00 līdz 18.00
Kuldīgas mākslinieku rezidences galerijā, Pils ielā 2 
1. stāvā Kristīnes Abikas izstāde “Kristālrežģis”
2. stāvā Glezniecības rezidences izstāde 2017
Darba laiks: 14. un 15. jūlijā no 11.00 līdz 20.00, 16. jūlijā no 11.00 līdz 18.00
Pilsētas dārzā
TTMS “Kuldīgas palete” mākslas plenēra “Gleznotprieks” darbu ekspres-
izstāde un radošā darbnīca “Marmorēšana”. 5. jūlijā no 11.00 – 16.00
InFormāCIja Par SVĒTKIEm www.kuldiga.lv, www.kckuldiga.lv, p/a Kuldīgas kultūras centrs 
63322201, Kuldīgas aktīvās atpūtas centrs 63322259. 



KIno aFIša

C mYK
Kuldīgas novada Domes informatīvais izdevums “Kuldīgas Novada Vēstis”. Izdevējs – Kuldīgas novada Dome, Baznīcas ielā 1, Kuldīgā, Kuldīgas novadā, LV-3301. Atbildīgā par izdevumu – 
sabiedrisko attiecību speciāliste Signeta Lapiņa, tālr. 63350100. Iespiests SIA “Poligrāfijas grupa Mūkusala”, Mūkusalas iela 15a, Rīga, LV-1004. Tirāža – 10 077. Reģistrācijas apliecība Nr. 000702841.

mūSu LaIKS

KuLDĪGaS KuLTūraS CEnTrā

 PaSāKumI PaGaSToS

2017. gada 29. jūnijs

Biļešu cena uz kino seansiem: darba dienās – 2,60 EUR, brīvdienās – 3 EUR. Bērniem līdz 3 gadu 
vecumam, neaizņemot atsevišķu sēdvietu, ieeja bez maksas. Programmā iespējamas izmaiņas!

Sākoties siltajam vasaras laikam, 
sākas arī ekstrēmo sporta veidu se-
zona. Par sezonas sākšanos liecina 
ārkārtīgi lielā rosība, kas novēro-
jama Kuldīgas skeitparkā, proti, 
censoņi ar skrituļdēļiem, BMX, 
skūteriem un skrituļslidām izvēlas 
pavadīt savu brīvo laiku, nodarbojo-
ties ar kādu no ekstrēmajiem sporta 
veidiem. Šo lielo rosību Kuldīgas 
skeitparkā pamanīja arī Kuldīgas 
novada bērnu un jauniešu centra 
vadītāja Inese Astaševska, kura kon-
taktējās ar mani un piedāvāja vadīt 
ekstrēmo sporta veidu treniņus. Pats 
nodarbojos ar BMX jau gandrīz 10 
gadus, kas ir puse no manas dzīves. 
Šajā laikā esmu piedalījies un guvis 
panākumus neskaitāmās sacensībās 
gan Latvijā, gan arī ārzemēs. Jau 
ilgāku laiku reprezentēju divas 
latviešu komandas “PARBMX” 
un “TROYKA crew”, kā arī nesen 
tiku paņemts amerikāņu komandā 
“CULT BMX”. Pēc uzņemšanas 
šajā komandā oficiāli varu tikt 
uzskatīts par profesionālu BMX 
braucēju. 

Lielāko daļu sava laika pavadu 
Rīgā, jo studēju augstskolā, tomēr 
vasarā esmu pārcēlies atpakaļ uz 
Kuldīgu, tāpēc treniņu vadīšana 
man izklausījās ļoti labs piedāvā-
jums. Svarīgi piebilst, ka treniņu 
organizēšana skeitparkos nav bieži 
piekopta prakse Latvijā, tādēļ cen-
soņiem nākas apgūt visus trikus paš-
mācības ceļā. Arī pats visas prasmes 
esmu slīpējis bez jebkāda trenera 
uzraudzības, tomēr uzskatu, ka arī 
mana izaugsme būtu bijusi daudz 
straujāka, ja būtu kāds, kurš izstāsta 
kļūdas un motivē sēdināt trikus. Ir 
pagājuši jau 5 treniņi un varu droši 
apgalvot, ka braucēju izaugsme ir 
acīm redzama. Apvienojot savu pie-
redzi un censoņu entuziasmu, katrā 
treniņā tiek nosēdināts kāds jauns 
triks vai izpildīts kāds vērienīgs 
lēciens. Pirmo reizi nosēdinot triku, 
rodas neaprakstāmas emocijas, kuru 
dēļ ir vērts nodarboties ar ekstrēmo 
sportu. Pašlaik esmu guvis potītes 
traumu, tāpēc neesmu spējīgs pa-
rādīt arī savas prasmes un praktiski 
demonstrēt trikus, tomēr pamanu 
braucēju veiktās kļūdas un varu 
teorētiski izskaidrot katru nepareizi 
izpildīto detaļu. Tomēr mēneša laikā 
trauma tiks sadziedēta un varēšu 
atgriezties atpakaļ uz riteņa.

Ja arī jūs vai jūsu atvase ir iein-
teresēta skeitparku sportā, tad esat 
laipni gaidīti Kuldīgas skeitparkā 
katru pirmdienu un ceturtdienu no 
plkst. 17.00 līdz 19.00. Lietus ga-
dījumā skeitparks kļūst slidens un 
braukšana – bīstama, tādēļ slapja 
skeitparka gadījumā treniņš var tikt 
atcelts. Treniņi ir par brīvu, tomēr 
ir nepieciešams viss vajadzīgais 
inventārs, proti, BMX divritenis 
un ķivere.

KārLIS LEITIS, BmX braucējs

Piektdien, 7. jūlijā 19.00 pilsētas estrādē – Latvijas nacionālā teātra aktieru ansam- 
blis “Greizais ratiņš” ar jaunu koncertprogrammu “Dzīve kā pa gaisu”. Uzstāsies 
Juris Hiršs, Ivars Puga, Uldis Anže, Dace Bonāte, Normunds Laizāns un komponists 
Valdis Zilveris. Biļetes “Biļešu paradīze” kasēs un internetā. Cena – 7 EUR.

Piektdien, 14. jūlijā 22.00 pilsētas estrādē – Dzīru lielkoncerts, Jāņa Petera teātra 
dziesmu nakts koncerts “Bez teātra mēs nevaram”. Uzstāsies Andris Ērglis, Antra Stafecka, 
Normunds Rutulis, Anmary, Dainis Skutelis, Ieva Sutugova, Oranžo meiteņu trio – Olga 
Stupiņa, Anita Levša, Inta Gudovska, Jāņa Strazda instrumentālā grupa, “Mirage Jazz 
Orchestra” pūtēju grupa un konferansjē Aigars Dinsbergs. Sēdvietas numurētas. Biļetes 
iepriekšpārdošanā “Biļešu paradīze” kasēs un internetā. Cena – 6, 8, 10 EUR, solos ar 
atzveltnēm – 12 EUR.

ĒDoLĒ
1. jūlijā 10.00 pamatskolas stadionā – 

Ēdoles vasaras sporta spēles. Aicinām arī 
kaimiņu pagastu un novadu sportistus.

Līdz 14. jūlijam Ēdoles seniori aicināti 
pieteikties 17. senioru saietam Rendā, 
zvanot Ligitai Bergmanei (tāl. 26543871) 
vai Inesei Poriķei (tālr. 22013247).

GuDEnIEKoS
25. jūlijā tiek organizēta pensionāru 

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

KurmāLĒ
Līdz 17. jūlijam seniori aicināti pieteikties 

17. senioru saietam Rendā, zvanot kultūras 
darba organizatorei (tālr. 29257707).

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

LaIDoS
8. jūlijā – sporta svētki Sermītē. Re-

ģistrācija – 9.00, spēļu atklāšana – 10.00, 
balle –  22.00, ieeja – bez maksas. Vairāk 
informācijas pa tālruni 29604482.

25. jūlijā – Laidu pagasta senioru eks-
kursija uz Lietuvu, Nidu. Pieteikšanās līdz 
19. jūlijam pa tālruni 29604482.

PELČoS
7. jūlijā Pelču jauniešiem un citiem 

interesentiem pagastā – orientēšanās 
ekspotīcija “Tas mani pārsteidza Kuldīgā!”. 
Tuvāka informācija pie tautas nama vadītā-
jas I. Vilmanes (tālr. 26354396).

rEnDā
29. jūlijā Rendas pagasta “Zāgkalnos” – 

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

 KaPuSVĒTKI

vējš. Dalības maksa – 3 EUR no personas. 
Dalībniekus lūdzam pieteikties līdz 17. jū-
lijam. Šogad visi ieradīsimies uz senioru 
saietu cepurēs, jo cepure negrib palikt mājās 
viena, bet  mājasdarbā – katra pagasta un 
pilsētas pensionāru kopa vai katrs individuāli 
izgatavosim cepuri vai cepures (materiāli un 
izmērs pašu ziņā, bet šoreiz – jo lielāka, jo 
labāk). No izgatavotajām un līdzpaņemta-
jām cepurēm veidosim izstādi un apbalvo-
sim visskaistāko, visoriģinālāko, vislielāko, 
viskrāšņāko cepuri un tās veidotāju. Sīkāka 
informācija pa tālr. 26181470.

Līdz 31. jūlijam bibliotēkā – TTMS “Pa-
lete” dalībnieku gleznu izstāde.

rumBā
30. jūnijā 15.00 Mežvaldē, Rumbas 

pagasta pārvaldes nama zālē – minigolfs.
7. jūlijā 15.00 Mežvaldē, Rumbas pagas-

ta pārvaldes nama zālē – minigolfs.
TurLaVā
8.  jūlijā sporta laukumos – Turlavas 

pagasta sporta spēles. Reģistrēšanās no 
9.00 līdz 9.45 pie pamatskolas.  Sacensību 
atklāšana 10.00, sacensības pa sporta 
veidiem no 10.30.

22. jūlijā Ķikuru ezera krastā – 17. Ķikuru 
ezera svētki. Šogad svētku tēma – “Puķai-

nie”, viesi aicināti padomāt un ierasties atbil-
stošā noformējumā. Programmā – makšķe-
rēšanas sacensības, zivju zupa, Neptūns ar 
svītu, koncerts, sacensības “Trakajā futbolā” 
un “Stilīgajā volejbolā”,  dažādas sportiskas 
atrakcijas. Bērniem –  piepūšamā atrakcija 
un ūdens bumbas, pieaugušajiem – dažā-
das jautras, netradicionālas atrakcijas un 
stafetes. Noslēgumā – karaoke un dejas.

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

VārmĒ
Bibliotēkā līdz 13. jūlijam – Kuldīgas 

fotokluba “Divas upes” izstāde “Krustu 
šķērsu Turlavā”.

8. jūlijā visas dienas garumā estrādē 
“Liepu birzs” – amatierteātru festivāls 
“SPIETS”. Piedalās amatierteātri no tu-
vākām un tālākām vietām. Ieeja visās 
izrādēs – bez maksas.

8. jūlijā 22.00 estrādē “Liepu birzs” – 
zaļumballe. Spēlē grupa “Tequila Band”. 
Darbosies bufete. Ieeja – 5 EUR.

29. jūlijā 22.00 estrādē “Liepu birzs” – 
zaļumballe. Spēlē grupa “Vēja runa”. Dar-
bosies bufete. Ieeja – 5 EUR.

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

 PaGaSToS                                                          

ĒDoLĒ
Paružu kapos – 13. augustā 9.00;
Lūšu kapos – 13. augustā 10.00;
Kaušu kapos – 13. augustā 11.00;
Vingru kapos – 13. augustā 12.00;
Ķesteru kapos – 13. augustā 13.00;
Almāles kapos – 13. augustā 14.00;
Postu kapos  – 13. augustā 15.00;
Lieģu kapos – 13. augustā 16.00;
GuDEnIEKoS
Ūdru kapsētā – 22. jūlijā 13.00;
Naglas kapsētā – 22. jūlijā 14.00;
Ruņģu kapsētā – 22. jūlijā 15.00;
Kumsteru kapsētā – 12. augustā 13.00;
Struijas kapsētā – 12. augustā 14.00;
Adzes kapsētā – 26. augustā 13.00;
Baltkalnu kapsētā – 26. augustā 14.00.
KaBILĒ
Gatviņu kapos – 12. augustā 10.30
Kabiles kapos – 12. augustā 12.00
KurmāLĒ
Segļu kapsētā – 5. augustā 11.00; 
Kurmāles kapsētā – 5. augustā 11.30;
Siliņu kapsētā  – 5. augustā 12.00;
Paulīnes kapsētā – 5. augustā 13.00;
Pūķu kapsētā – 5. augustā 13.30;
Pūcu kapsētā – 5. augustā 14.00;
Ēmu kapsētā – 5. augustā  14.30;
Viļenieku kapsētā – 5. augustā 15.00;
Vilgāles kapsētā – 5. augustā 15.30.
LaIDoS
Mācītājkapos – 2. jūlijā 12.00;
Sakaru kapos – 2. jūlijā 15.00;
Vangas kapos – 9. jūlijā 15.00;
Dumpīšu kapos – 9. jūlijā 16.00;
Ārzes kapos – 27. augustā 15.00;
Laidu kapos 27. augustā 16.00.
PaDurĒ
Nabes kapos – 12. augustā 13.00;
Beltes kapos – 12. augustā 14.00;
Padures kapos – 12. augustā 15.00.
PELČoS
Pelču kapos – 12. augustā 10.00;

Ģīņu kapos – 12. augustā 11.00;
Rimzātu kapos – 12. augustā 12.00;
Bišavu kapos – 12. augustā 13.00.
rEnDā
Usmas kapos – 8. jūlijā 10.00;
Meķu kapos – 8. jūlijā 11.00;
Kraķu kapos – 8. jūlijā 12.00;
Lejaskrogu kapos – 8. jūlijā 13.00;
Tūrkalna kapos – 8. jūlijā 14.00.
Cērpu kapos – 22. jūlijā 10.00; 
Ozolu kapos – 22. jūlijā 11.00;
Avotnieku kapos – 22. jūlijā 12.00;
Koļu kapos – 22. jūlijā 13.00.
rumBā
Rumpju kapos – 1. jūlijā 10.00;
Lāčplēša kapos – 1. jūlijā 11.00;
Segļu kapos – 1. jūlijā 12.00;
Celmu kapos – 1. jūlijā 13.00;
Bauņu kapos – 1. jūlijā 14.00;
Griķu kapos – 1. jūlijā 15.00;
Silarāju kapos – 22. jūlijā 10.00;
Pļavsargu kapos – 22. jūlijā 11.00;
Pūces kapos – 22. jūlijā 12.00;
Manģenes kapos – 22. jūlijā 13.00;
Upesostu kapos – 22. jūlijā 14.00.
SnĒPELĒ
Kundu kapos – 20. augustā 13.00
Centra kapos – 20. augustā 14.00
Vindenieku kapos – 20. augustā 15.30
Kalna kapos – 20. augustā 16.30
TurLaVā
Naglu kapos – 16. jūlijā 12.30;
Jaunajos kapos – 16. jūlijā 13.00;
Maras kapos – 16. jūlijā 13.30;
Zvirgzdkalna kapos – 16. jūlijā 14.00;
Sauleskalna kapos – 16. jūlijā 14.30;     
Ziemeļu kapos – 23. jūlijā 10.00;
Orzaku kapos – 23. jūlijā 11.00;
Pliķu kapos – 23. jūlijā 12.00;
Balgaļu kapos – 23. jūlijā 14.00;
Ciemgaļu kapos – 23. jūlijā 15.00;
Kalējciema kapos – 23. jūlijā 16.00;
Aizsaules kapos – 23. jūlijā 17.00;
Dambenieku kapos – 23. jūlijā 18.00.
VārmĒ
Kūlu kapos – 12. augustā 12.00;
Dreimaņu kapos – 12. augustā 13.00;
Spāru kapos – 12. augustā 14.00;
Alekša kapos – 3. septembrī 10.00;
Busku kapos – 3. septembrī 11.00.

C. 29.VI 17.30 nEjauKaIS ES 3
P. 30.VI 17.30 2017, ASV, ilgums 1’36
Sv. 2.VII 14.00  Animācija, ģimenes filma
Sv. 2.VII 16.00 Filma dublēta latviešu valodā, U
O. 4.VII 16.00 
O. 4.VII 18.00 
T. 5.VII 18.00
C. 6.VII 16.00
C. 6.VII 18.00

C. 29.VI 19.30 PLuDmaLES PaTruĻa
   2017, ASV, ilgums 1’59. Komēdija 16+

P. 30.VI 19.30 ZaĻKnāBIS PIE STūrES
Sv. 2.VII 18.00  2017, ASV, Lielbritānija
O. 4.VII 20.00 Ilgums 1’52
T. 5.VII 20.00 Trilleris, asa sižeta detektīvfilma
C. 6.VII 20.00 16+

P. 7.VII 17.30 TranSFormErI: PĒDĒjaIS BruŅInIEKS
Sv. 9.VII 16.00  2017, ASV
P. 10.VII 20.00 Ilgums 2’28
O. 11.VII 17.30 Asa sižeta piedzīvojumu filma, zinātniskā fantastika
T. 12.VII 20.00 12+

P. 7.VII 20.00 oPErāCIja “KaZIno”
Sv. 9.VII 18.30  2017, ASV
P. 10.VII 18.00 Ilgums 1’28
O. 11.VII 20.00 Komēdija
T. 12.VII 18.00 16+

Ekstrēmais 
sporta veids 

attīstās 


