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šajā numurā

Goda balvas pretendentu 
pieteikšana
> 2. lpp.

Aicina pieteikt 
uzņēmējus Gada balvai
> 3. lpp.

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

Teātra festivālā –  
daudz izrāžu
> 7. lpp.

Inga BērzIņa, Kuldīgas novada 
Domes priekšsēdētāja

Tieši Latvijā tika kronētas arī divas FIA Eiropas 
čempionāta ekipāžas – otro gadu pēc kārtas par 
Eiropas čempioniem rallijā kļuva poļi Kajetans 
Kajetanovičs/Jaroslavs Barans, savukārt par FIA 
ERC junioru čempionāta uzvarētāju kļuva vācietis 
Marijans Grībels.

R. Sirmacis tika uzskatīts par galveno sacensību 
favorītu jau pirms “Rally Liepāja”. Lai gan mājas 
sienas ierasts uzliek papildu atbildību, R. Sirmača 
ekipāža ar šo uzdevumu tika galā bez problēmām, 
izcīnot pārliecinošu uzvaru “Rally Liepāja” kopvēr-
tējumā. Lielisku sniegumu pie “Mitsubishi Lancer 
Evo X” automašīnas stūres demonstrēja Aleksejs 
Lukjaņuks, kurš rallija noslēdzošās dienas ātrum-
posmos piekāpās tikai uzvarētājam Sirmacim.

“Lieliska sajūta! Mērķis bija uzvarēt, un to arī 
izpildījām, lai gan ne bez pārdzīvojumiem.  Rallija 
izskaņā bija iegūts pārliecinošs pārsvars, tādēļ radās 
sajūta, ka varam nedaudz atslābināties un braukt 
mierīgi, taču pāreja uz šādu stilu nebija veiksmīga. 
Pieļāvu vairākas kļūdas, pēdējā ātrumposmā mūsu 
auto gandrīz apgāzās, un mums rallijs varēja arī 
beigties. Labi, ka izdevās izvairīties no starpgadīju-
miem un izcīnīt skaistu uzvaru!” atzina R. Sirmacis.

Par Eiropas čempionu otro gadu pēc kārtas 
izdevies kļūt “LOTOS Rally Team” ekipāžai 
K.  Kajetanovičam/J. Baranam, kas ralliju noslēdza 
ceturtajā vietā.

Preses konferencē tika pasniegta arī prestižā 
“Colin McRae Flat Out Trophy” balva par īpašu 
cīņassparu un rallija sportiskā gara uzturēšanu. 
Pirmo reizi kopš šī apbalvojuma izveidošanas to 
saņēma uzreiz divi sportisti – liepājnieks, 17 gadus 
vecais Mārtiņš Sesks un piecpadsmitgadīgais somu 
autosportists Kalle Rovanpera, kuri rallijā demons-

Rallija čempionāta posmā uzvar latvieši

Latvijas ekipāža ralfs Sirmacis/artūrs šimins “rally Liepāja” posmā izcīnīja 1. vietu.

Pirmo reizi kopš Latvijā norisinās pilnvērtīgs FIA Eiropas rallija čempionāta posms, tajā uz-
varu izcīnījusi Latvijas ekipāža – “Sports Racing Technologies” rallisti Ralfs Sirmacis/Artūrs 
Šimins.

Pie Padures klēts izveidotajā skatupunktā fani 
baudīja jautru kompāniju, mūziku un siltu tēju.

trēja atzīstamu sniegumu un cīnījās par vadošajām 
vietām arī atsevišķu ieskaites klašu kopvērtējumā.

Svētdien notika arī Latvijas rallija čempionāta 
septītais posms, kurā uzvaru LRC1 ieskaites klasē 
izcīnīja R. Sirmača ekipāža, sacensību finišā nodro-
šinot sev 24,6 sekunžu pārsvaru pār K. Rovanperu. 
Trešo ātrāko rezultātu absolūtajā vērtējumā un 
ātrāko laiku LRC2 ieskaites klasē uzrādīja Mārtiņš 
Svilis. LRČ3 ieskaites klasē nepārspēta palika igau-
ņa Nīnemae ekipāža.

Tika pasniegtas arī vairākas speciālbalvas. Kuldī-
gas speciālbalvu par ātrāko laiku SS 1/5 “Kuldīga” 
saņēma K. Rovanpera/Risto Pietilainens.

Visi jaunumi un informācija par “Rally Liepāja” 
posmu atrodama interneta mājaslapā www.lvrally.
com. Visi sacensību rezultāti pieejami www.auto-
rally.lv.

jānIS unBEDaHTS, 
“ra Events” sabiedrisko attiecību speciālists

IEVaS BEnEFELDES foto

Septembra vidū man bija liels 
gods Kuldīgas delegācijas sastāvā 
pēc Gēsthahtes birģermeistara Ola-
fa Šulces uzaicinājuma piedalīties 
Elbas svētkos un sveikt mūsu māsu 
pilsētu 800 gadu jubilejā. Šogad mēs 
atzīmējam arī mūsu pilsētu 25 gadu 
ilgo sadraudzību. 

Tālajā 1991. gada 12. martā Gēst- 
hahtes delegācija toreizējā birģermeis-
tara Pētera Valtera vadībā pirmo reizi 
ieradās Kuldīgā ar sarūpēto humānās 
palīdzības sūtījumu un piedāvājumu 
veidot sadarbību. Abu pilsētu part-
nerattiecības kopš pagājušā gadsimta 
deviņdesmitajiem gadiem ir attīstī-
jušās pāri tikko pavērtajam dzelzs 
priekškaram. Sākotnēji tā bija humānā 
palīdzība, vēlāk pārrauga sadarbībā 
kultūras, sporta, tūrisma, medicīnas, 
komunālās saimniecības, izglītības 
un citās jomās. 

Vēlme savstarpēji iepazīt vienam 
otru un mācīties vienam no otra ir bi-
jusi vienmēr un ir arī tagad. Toreizējie 
birģermeistari bez aizspriedumiem 
devās viens otram pretī, bet pēc tam tie 
bija Gēsthahtes un Kuldīgas pilsones 
un pilsoņi, kuri atrada ceļu viens pie 
otra. Īpašu paldies vēlos pateikt tiem 
gēsthahtiešiem un kuldīdzniekiem, 
kuri pirms 25 gadiem aizsāka sadar-
bību un bija kopā arī šogad Elbas 
svētkos. Prieks un gandarījums ir par 
jauniem cilvēkiem no abām pilsētām, 
kuri sadraudzību turpina un turpinās 
kopt nākotnē. Visstiprākās saites ir tās, 
kas veidojas no sirds uz sirdi.

Jubilejā gēsthahtiešus un viesus 
priecēja Kuldīgas saksofonisti Līgas 
Aleksandras Jāvaldes vadībā. Sagai-
dot 800 gadu jubileju, Gēsthahtē tika 
rīkots dziesmu konkurss, lai izvēlētos 
pilsētas himnu, kuru kopīgi ar gēst- 
hahtiešiem dziedātu un dejotu visi 
atbraukušie draugi. Aizkustinošs un 
emocionāls bija mūsu priekšnesums 
uz svētku lielās skatuves. Kopīgi iestu-
dētā dejā un dziesmā vienojās visi Gēst- 
hahtes draugi: Plezīras (Francija) un 
Hogezandes–Zapemēras (Nīderlande) 
delegācijas, mēs, pusaudži, patvēruma 
meklētāji no Sīrijas un citām valstīm, 
kā arī paši gēsthahtieši. Piesātināts un 
izzinošs bija arī sadraudzības pilsētu 
viesiem organizētais brauciens uz 
Vācijas parlamenta Bundestāga mītni 
Reihstāgu Berlīnē un tikšanās ar Bun-
destāga deputātiem.

25 gadu sadraudzības gadadienā 
Gēsthahtei dāvinājām kuldīdznieka, 
mākslinieka Valda Līcīša gleznu, 
kurā redzami Kuldīgas divi rātsna-
mi, vecais un jaunais, un Kuldīga 
2016. gada vasarā.

Gribas vēlēt, lai stipra un mūžīga 
kā Elbas un Ventas plūdums cauri 
pilsētām ir mūsu draudzība!

Cienījamie Kuldīgas 
novada iedzīvotāji!
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Būvniecības komisijā 2016. gada augustā lemtais

akceptētās būvniecības ieceru dokumentācijas 
Objekta nosaukums Adrese Dokumentācijas veids
Energoefektīvu un atjaunojamās enerģijas tehnoloģijām 
piemērotu ražošanas ēku pārbūve par kokapstrādes 
ražošanas ēkām 

Krauļu ielā 4, Krauļu ielā 4B, 
Kuldīgā Būvprojekts minimālā sastāvā

Dzīvokļa vienkāršota atjaunošana Mucenieku ielā 30-31, Kuldīgā Apliecinājuma karte
Dzīvojamās mājas pārbūve Plostu ielā 18, Kuldīgā Būvprojekts minimālā sastāvā
Lauksaimniecības šķūnis “Lāsītes”, Kabiles pagasts Būvprojekts
Multifunkcionāls sporta un izklaides laukums ar inventāra 
noliktavu “Putnukalni”, Kurmāles pagasts Paskaidrojuma raksts

Lauku tūrismam paredzēta sanitārā mezgla ēka ar virtuvi “Putnukalni”, Kurmāles pagasts Paskaidrojuma raksts
Ēkas fasādes vienkāršotā atjaunošana “Tornīši-1”, Rumbas pagasts Ēkas fasādes apliecinājuma karte
Ūdensapgādes un ārējo tīklu pievada izbūve Skuju ielā 1, Kuldīgā Apliecinājuma karte
Gājēju ietves izbūve Liepājas ielā 54, Kuldīgā Paskaidrojuma raksts
Laukuma izbūve “Gatves”, Rumbas pagasts Paskaidrojuma raksts
Skolas (Bērnu un jauniešu centra) rekonstrukcija 1905. gada ielā 10, Kuldīgā Būvprojekts
Dzīvokļa ieejas mezgla pārbūve Policija ielā 1-10, Kuldīgā Būvprojekts
Elektroapgādes pievads Liepājas ielā 5, Kuldīgā Tehniskā shēma
Siltumtrases atzara izbūve Kalna ielā 5, 7, Kuldīgā Apliecinājuma karte
Siltumtrases atzara izbūve Kalna ielā 20, Kuldīgā Apliecinājuma karte
Jaunlopu kūts pārbūve par liellopu novietni “Kolumbi”, Rumbas pagasts Būvprojekts
Pasīvās zibensaizsardzības un zemējuma ietaišu izbūve Pilsētas laukumā 3, Kuldīgā Tehniskais projekts
Elektroapgādes pieslēgums Ķiršu alejā 24, Kuldīgā Tehniskā shēma
Dzīvojamās ēkas jumta seguma maiņa Piltenes ielā 26, Kuldīgā Ēkas fasādes apliecinājuma karte
Dzīvojamās mājas telpu grupas lietošanas veida maiņa Kaļķu ielā 3, Kuldīgā Paskaidrojuma raksts
Žogs “Priedulāji”, Padures pagasts Paskaidrojuma raksts
Ārsienu fragmenta pārbūve L.Paegles ielā 9, Kuldīgā Būvprojekts
Dzīvojamās mājas pārbūve Tirgus ielā 1, Kuldīgā Būvprojekts
Pagalma labiekārtošana un auto stāvlaukuma izbūve Virkas ielā 22, Kuldīgā Paskaidrojuma raksts
Telpu grupas vienkāršota atjaunošana Piltenes ielā 20-7, Kuldīgā Apliecinājuma karte
Dzīvojamās mājas gāzes apgāde  “Vecgravnieki”, Kurmāles pagasts Apliecinājuma karte
Pansijas un terapijas nodaļas ieejas mezglu pārbūve Aizputes ielā 22, Kuldīgā Paskaidrojuma raksts
Pansijas un terapijas nodaļas cokola vienkāršota atjaunošana Aizputes ielā 22, Kuldīgā Apliecinājuma karte
Pansijas un terapijas nodaļas fasādes vienkāršota atjaunošana Aizputes ielā 22, Kuldīgā Ēkas fasādes apliecinājuma karte
TP7174 “Mežzīles” pārbūve Rendas pagastā, Kuldīgas novadā Vienkāršots tehniskais projekts
Dzīvojamās mājas pārbūve  “Jaunlejas”, Kurmāles pagasts Būvprojekts minimālā sastāvā
Mobilo sakaru bāzes stacijas “Padure ŪT” ierīkošana “Torņi”, Padures pagasts Ierīkošanas projekts
AS “Latvijas valsts meži” Dienvidkurzemes mežsaimniecības 
meža ceļa “Stigas līnija” būve

Kabiles pagasts, Kuldīgas novads, 
Ventas meža iecirknis Būvprojekts minimālā sastāvā

AS “Latvijas valsts meži” Dienvidkurzemes mežsaimniecības 
meža ceļa “Valgales ceļš” būve 

Kabiles pagasts, Kuldīgas novads, 
Ventas meža iecirknis Būvprojekts minimālā sastāvā

Dzīvojamās mājas un palīgēkas nojaukšana Planīcas ielā 22, Kuldīgā Paskaidrojuma raksts

Dzīvojamās mājas pārbūve Vienības ielā 26, Kuldīgā Būvprojekts
AS “Latvijas valsts meži” Dienvidkurzemes mežsaimniecības, 
Alsungas meža iecirkņa meža autoceļa “Vecais Puiļu ceļš” 
pārbūve 

Ēdoles pagasts, Kuldīgas novads Būvprojekts

Meliorācijas sistēmas rekonstrukcija ar dīķiem un ūdens 
regulēšanas ierīcēm  “Priedulāji”, Vārmes pagasts Būvprojekts

Ēkas paneļu un nesošās sienas stiprināšana, kā arī apstrāde 
pārsedzēm starp 62. un 64. telpu atsegto stiegrojumu apstrāde 
ar rūsas pārveidotāju un izdrupušo/tukšo vietu apstrāde 

 “Vilgāles pamatskola”, Vilgāle, 
Kurmāles pagasts Būvprojekts

Esošās dzīvojamās mājas un pagraba nojaukšana, dzīvojamās 
mājas būvniecība  “Krūmiņkalni”, Turlavas pagasts Būvprojekts

Meža autoceļa “Krogsētas meža ceļš” pārbūve 

Kuldīgas novada, Rumbas pagasta, 
Ventas meža iecirkņa 58.,60.,62. un 
66. kvartāls, Kabiles pagasts, Kuldī-
gas novads, Ventas meža iecirknis 
552.,574. un 575. kvartāls

Būvprojekts minimālā sastāvā

Palīgēku nojaukšana Mazās Annas ielā 3, Kuldīgā Paskaidrojuma raksts

Saimniecība ēka Ceriņu iela 13, Ābele, Pelču 
pagasts Būvprojekts minimālā sastāvā

Saimniecība ēka Ceriņu iela 13, Ābele, Pelču 
pagasts Būvprojekts 

Dārza nojumes būvniecība  “Jaunsētas”, Padures pagasts Paskaidrojuma raksts
Mazēka Jaunsaimnieku ielā 33, Kuldīgā Paskaidrojuma raksts
Pagalma labiekārtošana un auto stāvlaukuma izbūve Gaismas ielā 11 un 11A, Kuldīgā Paskaidrojuma raksts

Dzīvojamās mājas pārbūve un šķūnis “Selgas”, Priedaine, Kurmāles 
pagasts Būvprojekts minimālā sastāvā

Aitu novietne  “Brūveri”, Pelču pagasts Būvprojekts
Pagraba nojaukšana Vakara ielā 9, Kuldīgā Paskaidrojuma raksts
Pagalma labiekārtošana un auto stāvlaukuma izbūve Planīcas ielā 10 un 12A, Kuldīgā Paskaidrojuma raksts
Mazēka – malkas šķūnis Baznīcas iela, Rendas pagasts Paskaidrojuma raksts

Mazēka Klusā iela 1, Venta, Rumbas 
pagasts Paskaidrojuma raksts

Saimniecības ēka-šķūņa būvniecība  “Jaunsētas”, Padures pagasts Paskaidrojuma raksts

Izdotās būvatļaujas 
Objekta nosaukums Adrese
Energoefektīvu un atjaunojamās enerģijas tehnoloģijām piemērotu ražošanas ēku pārbūve 
par kokapstrādes ražošanas ēkām Krauļu ielā 4, Krauļu ielā 4B, Kuldīgā

Dzīvokļa ieejas mezgla pārbūve Policija ielā 1-10, Kuldīgā
Dzīvojamās mājas pārbūve  “Jaunlejas”, Kurmāles pagasts

AS “Latvijas valsts meži” Dienvidkurzemes mežsaimniecības meža ceļa “Stigas līnija” būve Kabiles pagasts, Kuldīgas novads, Ventas meža iecirknis 

AS “Latvijas valsts meži” Dienvidkurzemes mežsaimniecības meža ceļa “Valgales ceļš” būve Kabiles pagasts, Kuldīgas novads, Ventas meža iecirknis 
Dzīvojamās mājas pārbūve Vienības ielā 26, Kuldīgā
Meliorācijas sistēmas rekonstrukcija ar dīķiem un ūdens regulēšanas ierīcēm  “Priedulāji”, Vārmes pagasts
Ēkas paneļu un nesošās sienas stiprināšana, kā arī apstrāde pārsedzēm starp 62. un 64. 
telpu atsegto stiegrojumu apstrāde ar rūsas pārveidotāju un izdrupušo/tukšo vietu apstrāde “Vilgāles pamatskola”, Vilgāle, Kurmāles pagasts

Esošās dzīvojamās mājas un pagraba nojaukšana, dzīvojamās mājas būvniecība  “Krūmiņkalni”, Turlavas pagasts

Meža autoceļa “Krogsētas meža ceļš” pārbūve 
Kuldīgas novada, Rumbas pagasta, Ventas meža iecirkņa 
58.,60.,62. un 66. kvartāls, Kabiles pagasts, Kuldīgas 
novads, Ventas meža iecirknis 552.,574. un 575. kvartāls

2016. gada augustā ekspluatācijā pieņemtās būves
Nosaukums Adrese Pasūtītājs
Laukums graudu apstrādes 
agregātu novietošanai “Viesturi”, Padures pagasts ZS “Rugāti” 

Angārs – noliktava “Angārs”, Sermīte, Laidu pagasts ZS “Sprīdīši”
3. stāva pārplānošana un re-
konstrukcija Pilsētas laukums 3, Kuldīgā Kuldīgas novada pašvaldība

Meliorācijas sistēmas pārbūve “Ezernieki”, “Plēsumi”, “Pogaļas”, 
Ēdoles pagasts SIA “Z.S. Ezernieki”

Publisko iepirkumu komisijā augustā pieņemtie lēmumi

Iepirkuma priekšmets
Lēmuma pie-
ņemšanas 
 datums

Uzvarētājs

Lēmuma pieņemšana par līguma 
slēgšanu pašvaldības iepirkumam 
“Apliecinājuma kartes “Vienkāršotā 
fasādes atjaunošana, t.sk. jumta 
siltināšana, jumta seguma un logu 
atjaunošana un restaurācija, Kuldīgas 
Mākslas un humanitāro zinību vidus-
skolas ēkai Pētera ielā 5, Kuldīgā, 
Kuldīgas novadā” un AMI izstrāde”

11.08.2016. SIA “OZOLA&BULA, arhitektu 
birojs”, 10 600 EUR bez PVN

Kuldīgas teātra festivāla “Teātris ir 
visur” organizēšana 11.08.2016.

Nodibinājums “Skatuves 
mākslas producentu fonds”, 
15 000 EUR, neskaitot PVN

Mēbeļu izgatavošana, piegāde un 
montāža E. Vīgnera Kuldīgas mūzikas 
skolā, Smilšu ielā 6, Kuldīgā 

11.08.2016. SIA “COPPA LTD”, 58 508,46 
EUR bez PVN

Kuldīgas novada pašvaldības un tās 
iestāžu darbinieku veselības apdro-
šināšana

11.08.2016.
AAS “BTA Baltic Insurance 
Company”, 294 801,36 EUR 
bez PVN

Kancelejas preču piegāde Kuldīgas 
novada pašvaldības vajadzībām 11.08.2016.

SIA „Rimpeks KP” 77,98 EUR 
bez PVN (vērtējot tehniskajā 
specifikācijā minēto kance-
lejas preču (vienību) cenas 
kopsummu)

Būvprojekta izstrāde objektam “Kul-
dīgas kultūras centra ēku kompleksa 
rekonstrukcija Raiņa ielā 21, Kuldīgā” 
un autoruzraudzības veikšana

18.08.2016.

Personu apvienība, kas sastāv 
no SIA “MADE arhitekti”, SIA 
“Balts un Melns” un SIA “Firma 
L4”, 198 600 EUR, neskaitot 
PVN

1. oktobrī sāksies pieteikumu 
pieņemšana Kuldīgas novada 
Domes rīkotajā konkursā “Valsts 
nozīmes kultūras pieminekļa 
“Kuldīgas pilsētas vēsturiskais 
centrs” teritorijā esošo ēku, kā 
arī Kuldīgas novadā esošu Latvi-
jas valsts aizsargājamo kultūras 
pieminekļu sarakstā ietverto ēku 
restaurācija un konservācija”.

Konkursa ietvaros iedzīvotāji 
varēs pretendēt uz pašvaldības 
līdzfinansējumu līdz 50% no kopē-
jām restaurācijas vai atjaunošanas 
izmaksām saskaņā ar konkursa no-
likumu (t.i. ne vairāk 10 000 EUR 
nesošo konstrukciju atjaunošanai un 
ne vairāk kā 5000 EUR citos gadīju-
mos), lai veiktu viņu īpašumā un/vai 
apsaimniekošanā esošo ēku valsts 
nozīmes kultūras pieminekļa “Kul-
dīgas pilsētas vēsturiskais centrs” 
teritorijā, kā arī Kuldīgas novadā 
esošu Latvijas valsts aizsargājamo 
kultūras pieminekļu sarakstā ietverto 
ēku restaurāciju, nodrošinot Kuldī-
gas vecpilsētas un novada unikālās 
vēsturiskās apbūves autentiskuma 

saglabāšanu.
Uz līdzfinansējumu var pretendēt 

gadījumos, kad stilistiski un vēstu-
riski unikāli ēkas būvgaldniecības 
izstrādājumi ir sliktā tehniskā stā-
voklī un apdraud šī izstrādājuma 
turpmāko pastāvēšanu, priekšroku 
dodot vēsturiski arhitektoniski vēr-
tīgai apbūvei.

Konkursa pieteikumi jāiesniedz 
Kuldīgas novada pašvaldības Klien-
tu apkalpošanas centrā (Baznīcas 
ielā 1, Kuldīgā) no 1. līdz 31. oktob-
rim. Saskaņā ar konkursa nolikumu 
pieteiktie un atbalstītie projekti 
pilnībā būs jārealizē līdz 2017. gada 
30. novembrim.

Detalizēta informācija par kon-
kursu un nolikums pieejams www.
kuldiga.lv.

Informējam, ka projektu iesnieg-
šana konkursam “Daudzdzīvokļu 
dzīvojamo māju pagalmu labiekār-
tošana Kuldīgas novadā” šogad tiks 
izsludināts novembrī, nevis pavasa-
rī, kā tas bijis līdz šim, tāpēc aicinām 
sekot līdzi informācijai.

ELĪna zĪLE,
 projektu speciāliste

aicina pieteikt pretendentus goda balvai
Kuldīgas novada Dome līdz 
17. oktobrim tradicionāli aicina 
iedzīvotājus pieteikt preten-
dentus Kuldīgas novada Goda 
balvai, kura tiks pasniegta 
svinīgā pasākumā 18. novembrī 
16.00 Kuldīgas kultūras centrā, 
sagaidot Latvijas Republikas 
98. gadadienu.

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

Pieteikumu aicinām iesniegt brī-
vā formā Kuldīgas novada Domē, 

Baznīcas ielā 1. Tajā jānorāda Goda 
balvas pretendenta vārds, uzvārds, 
personas kods, dzīvesvieta, ieņema-
mais amats vai nodarbošanās, kā arī 
vispusīgs to nopelnu apraksts, par 
kuriem ierosina apbalvot ar Goda 
balvu.

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

SIgnETa LaPIņa, 
sabiedrisko attiecību speciāliste

Kultūras pieminekļu konkurss
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No 1. septembra paaugstināts pirms-
skolas izglītības iestāžu pedagogu 
atalgojums.

Valstī šovasar mainījās likumdošana, 
kas nosaka pedagogu darba samaksu. Jau-
nie Ministru kabineta noteikumi Nr. 455 
“Pedagogu darba samaksas noteikumi” 
paredz, ka pirmsskolas izglītības pedago-
gu zemākā mēneša darba algas likme no 
2016. gada 1. septembra ir 620 EUR par 
40 darba stundām nedēļā. 

Līdz šim pirmsskolas pedagogu atalgo-
jums bija 480 – 490 EUR par likmi. Vienā 
bērnudārza grupiņā ar audzēkņiem strādāja 
divas audzinātājas, katra kopā ar bērniem 
pavadot 30 darba stundas nedēļā un četras 
stundas gatavojoties nodarbībām.

Lai bērnudārzu pedagogiem nodroši-
nātu tādas pašas darba stundas, līdz ar to 
neizjaucot praksi, kad ar katru grupiņu 
strādā divi skolotāji, Kuldīgas novada paš-
valdība pēc konsultācijām ar pirmsskolas 
izglītības iestāžu vadītājām un Latvijas 

Izglītības un zinātnes darbinieku arodbied-
rības Kuldīgas nodaļu nolēma noteikt, ka 
pirmsskolas pedagogu darba samaksa no 
1. septembra būs 680 EUR par likmi, bet 
pedagogu darba slodze 0,85 likmes. Līdz 
ar to bērnudārzu skolotājiem saglabāsies 
līdzšinējais darba apjoms, bet darba sa-
maksa pieaugs līdz 578 EUR mēnesī jeb 
par aptuveni 90 EUR mēnesī.

Šis Domes lēmums attiecas uz visiem 
pirmsskolas pedagogiem gan Kuldīgā, 
gan novada pagastos, izņemot speciālās 
pirmsskolas izglītības iestādes-attīstības 
centra “Bitīte” pedagogus, jo speciālo 
izglītību pilnībā finansē valsts.

Lai nodrošinātu algas pieaugumu bērnu-
dārzu skolotājiem, Kuldīgas novada Dome 
pašvaldības budžetā šim mērķim atlikuša-
jiem četriem gada mēnešiem paredzējusi 
31 tūkstoti EUR.

KrISTĪnE DuĻBInSKa, 
mārketinga un sabiedrisko attiecību 

nodaļas vadītāja 

No oktobra Kuldīgas novadā darbo-
sies divi pansionāti – SIA “Kuldīgas 
slimnīca” teritorijā izremontētajā ēkā 
darbu sāks jauns, mūsdienīgs pan-
sionāts, bet “Ventas” telpās Kuldīgā, 
Graudu ielā 12 – biedrības “Latvijas 
Sarkanais Krusts” pansionāts.

Sociālās aprūpes centra “Venta” klienti 
jau ir izdarījuši savu izvēli, kur dzīvot turp-
māk – apmēram puse pārcelsies uz jauno 
pansionātu Kuldīgas slimnīcas paspārnē, bet 
pārējos turpmāk aprūpēs “Latvijas Sarkanā 
Krusta” pansionātā.

Jaunajā pansionātā Kuldīgas slimnīcas 
paspārnē varēs mitināties 54 cilvēki. Klientu 
ērtībām iekārtotas mūsdienu prasībām atbil-
stošas telpas ar mājīgām divvietīgām istabi-
ņām ar atsevišķiem sanitārajiem mezgliem. 
Slimnīcas virtuve nodrošinās iemītniekus 
ar gardām un veselīgām maltītēm, bet ārsti 
palīdzēs rūpēties par veselību. Domāts arī 
par to, lai klientus priecētu apkārtne ap 
jauno pansionātu – slimnīca veikusi ap-
kārtnes labiekārtošanu un apzaļumošanu, 
kā arī ierīkojusi soliņus iemītnieku ērtībai. 
Turpat blakus atrodas slimnīcai piederošs 
ābeļdārzs, kura burvību varēs baudīt arī 
pansionāta iemītnieki. Slimnīcas teritorija 
sniedz iespējas nākotnē zaļo zonu arī attīstīt. 
Ja kāds no klientiem vēlēsies savam priekam 
iekopt puķu dobi, arī tas būs iespējams. 
Priekšrocība ir arī pansionāta atrašanās vieta 
tuvāk pilsētas centram.

Maksa par uzturēšanos pansionātā vie-
nam klientam noteikta 610 EUR mēnesī. 
Jāpiebilst, ka vairākumam līdzšinējo pan-
sionāta “Venta” iemītnieku daļu uzturēšanās 
maksas sedza pašvaldība, un faktiskās 
viena klienta izmaksas “Ventā” bija 630 
EUR, skaidro Kuldīgas novada pašvaldības 
Finanšu un ekonomikas nodaļas vadītāja 
Antra Laumane.

Uz jauno pansionātu slimnīcas paspārnē 
darbā pāries arī daļa no līdzšinējiem “Venta” 
darbiniekiem, savukārt citiem darbu piedā-
vājusi biedrība “Latvijas Sarkanais Krusts”.

Lai iepazīstinātu vietējo sabiedrību un 
citus interesentus ar jauno pansiju, slimnīca 
plāno rīkot atvērto durvju dienas. Interesi 
jauno pansiju apmeklēt izrādījusi arī Kuldī-
gas novada Senioru padome, kas konsultē 
pašvaldību jautājumos, kas saistīti ar novada 
vecākās paaudzes iedzīvotāju labsajūtu un 
labklājību.

Lai nodrošinātu ilgstošās sociālās ap-
rūpes un rehabilitācijas pakalpojumu 
sniegšanas nepārtrauktību, kā arī risinātu 
jautājumus, kas saistīti ar sociālās aprūpes 
centra “Venta” kā juridiskas personas dar-
bības izbeigšanu, personāla un materiālo 
vērtību pārņemšanu, darbojas Domes izvei-
dota koordinācijas komisija piecu cilvēku 
sastāvā. To vada pašvaldības izpilddirektore 
Ilze Dambīte-Damberga. 

KrISTĪnE DuĻBInSKa, 
mārketinga un sabiedrisko attiecību 

nodaļas vadītāja

Septembra sākumā topošajā Kuldīgas 
peldbaseinā, kura aprises jau apjauša-
mas, celtnieki pirms hidroizolācijas slāņa 
ieklāšanas iepildīja Alekšupītes ūdeni un 
pārbaudīja, vai tas kaut kur nesūcas cauri.

Pēc tam, kad betona šuvju hidroizolācija un 
baseina ģeometrijas noturība bija pārbaudīta, 
ūdens tika izlaists. Turpinot būvdarbus, plānots 
sākt būvēt jumtu virs baseina, bet pēc tam būvēs 
baseina iekšējo hidroizolāciju un pabeigs apdari.

Sekmīgi virzās uz priekšu arī Kuldīgas no-
vada sporta skolas rekonstrukcija – jau pabeigta 
ēku kompleksa būvkonstrukciju sakārtošana, 
krāsošanai sagatavotas visas mūra fasādes un jau 
sākusies to krāsošana. Šoruden vēl labiekārtos 
ēku kompleksa teritoriju. Ziemā celtnieki rosī-
sies iekštelpās. Darbus objektā plānots pabeigt 
2017. gada pavasarī.

Konsultējoties ar speciālistiem, sākotnējais 
būvprojekts tika mainīts – lai baseinā varētu rīkot 
arī sacensības, tā garums būs 25 m un tam būs 
četri celiņi, nevis trīs, kā sākotnēji bija plānots. 
Ēka pēc pārbūves atbildīs mūsdienu prasībām, 

tostarp tiks nodrošināta vides pieejamība cil-
vēkiem ar īpašām vajadzībām. Pēc iedzīvotāju 
ierosinājuma blakus peldbaseinam uzbūvēs arī 
nelielu bērnu baseinu, kurā ūdens priekus varēs 
baudīt bērni vecumā līdz 3 gadiem. Iedzīvotāju 
un viesu ērtībām izbūvēs arī pirtis un SPA pro-
cedūru telpas.

Tā kā ēku komplekss atrodas Kuldīgas pilsē-
tas vēsturiskajā centrā un baseina un SPA telpām 
jāizbūvē atbilstoši inženiertīkli, būvniecības 
process tehniski ir ļoti sarežģīts un laikietilpīgs.

Kuldīgas novada sporta skolas rekonstrukcija 
un peldbaseina būvniecība šobrīd ir viens no 
lielākajiem īstenojamajiem projektiem novadā. 
Līgums ar būvuzņēmēju SIA “Abora” parakstīts 
2015. gada 14. jūlijā. Sporta skolas rekonstruk-
cijas un jauna peldbaseina būvniecības būvpro-
jektu izstrādāja SIA “Diānas Zalānes projektu 
birojs”. Būvuzraudzību objektā veic SIA “Būves 
un būvsistēmas”.

KrISTĪnE DuĻBInSKa, 
mārketinga un sabiedrisko attiecību nodaļas 

vadītāja
EDuarDa DamBErga foto

Topošajā peldbaseinā ielaiž ūdeni

Topošajā peldbaseinā ielaida ūdeni, lai pārbaudītu, vai neveidojas sūces un baseins ir noturīgs.

No oktobra novadā 
darbosies divi pansionāti

Paaugstina pirmsskolas 
skolotāju atalgojumu

Gaida pieteikumus Kuldīgas novada 
uzņēmēju un amatnieku balvai

Arī šogad sadarbībā ar laikrakstu “Kurzem-
nieks” tiek organizēts konkurss “Kuldīgas 
novada uzņēmēju un amatnieku balva 2016”, 
lai apzinātu un godinātu Kuldīgas novada uzņē-
mējus un amatniekus, kuri aktīvi un godprātīgi 
darbojas savā nozarē, sekmējot uzņēmējdarbī-
bas vides attīstību novadā. 

Konkursā var pieteikt pretendentus apbalvo-
jumiem astoņās kategorijās: gada lauksaimnieks, 
gada ražotājs, gada tirgotājs, gada amatnieks, gada 
pakalpojums tūrismā, gada pakalpojums būvniecībā, 
gada pakalpojums un gada jaunais uzņēmums.

Dalībai konkursā aicinām pieteikt uzņēmumus 
(uzņēmējus), kuru saimnieciskā darbība norit Kul-
dīgas novada teritorijā neatkarīgi no juridiskā statusa 
un darbības nozares, individuālā darba veicējus, kuri 
reģistrējuši un veic saimniecisko darbību Kuldīgas 
novadā, uzņēmumus un to struktūrvienības, kas 
Kuldīgas novada teritorijā veic saimniecisko darbību, 
bet reģistrētas citur, kā arī amatniekus, kuri ir fiziskas 
personas un var būt arī citu uzņēmumu darbinieki.

Pretendentu pieteikšana konkursam notiks no 

3. līdz 26. oktobrim.. Aptaujas anketas un kastes, 
kurās atstāt aizpildītās anketas, būs atrodamas 
Kuldīgas novada pašvaldības Klientu apkalpošanas 
centrā, Baznīcas ielā 1, visās Kuldīgas novada pa-
gastu pārvaldēs, lielveikalos “Supernetto” (Piltenes 
ielā 27) un “Elvi” (Gravas ielā 1), Kuldīgas slimnīcā 
(Aizputes ielā 22) un Rūtas Eglītes ģimenes ārsta 
praksē (Smilšu ielā 22). Anketas var arī aizpildīt 
Kuldīgas novada Domes mājaslapā www.kuldiga.lv. 
Mājaslapā pieejams arī konkursa nolikums.

Konkursam “Kuldīgas novada uzņēmēju un 
amatnieku gada balva 2016” pieteiktos pretendentus 
izvērtēs komisija novada Domes priekšsēdētājas 
Ingas Bērziņas vadībā. Pirms balsojuma par uzva-
rētājiem vērtēšanas komisija savu iespēju robežās 
apmeklēs izvirzītos uzņēmumus un tiksies ar to īpaš-
niekiem un darbiniekiem. Komisijai ir tiesības kādā 
nominācijā nepiešķirt balvas, ja uz to nav izvirzīts 
neviens pretendents vai pieteiktie kandidāti neatbilst 
konkursa prasībām.

Uzvarētājus apbalvos konkursa noslēguma pasā-
kumā Kuldīgas Mākslas namā 2017. gada janvārī.

KOnKurSa  „Kuldīgas novada uzņēmēju un amatnieku gada balva 2016”
anKETa 

1. Nosauciet uzņēmumu, kurš, Jūsuprāt, ir pelnījis nomināciju GADA LAUKSAIMNIEKS ________________________
_____________________________________________________________________________________________,
jo_____________________________________________________________________________________________.

2. Nosauciet uzņēmumu, kurš, Jūsuprāt, ir pelnījis nomināciju GADA RAŽOTĀJS ____________________________
____________________________________________________________________________________________,
jo___________________________________________________________________________________________.

3. Nosauciet uzņēmumu, kurš, Jūsuprāt, ir pelnījis nomināciju GADA TIRGOTĀJS ___________________________
____________________________________________________________________________________________,
jo___________________________________________________________________________________________.

4. Nosauciet amatnieku, kurš, Jūsuprāt, ir pelnījis nomināciju GADA AMATNIEKS (fiziska persona amatnieks, kurš var 
būt arī cita uzņēmuma darbinieks)__________________________________________________________________,
jo_____________________________________________________________________________________________.

5. Nosauciet uzņēmumu, kurš, Jūsuprāt, ir pelnījis nomināciju GADA PAKALPOJUMS TŪRISMĀ (darbības nozares  
sabiedriskā ēdināšana, naktsmītņu pakalpojumi, atpūtas un izklaides piedāvājumi)____________________________
______________________________________________________________________________________________,
jo_____________________________________________________________________________________________.

6. Nosauciet uzņēmumu, kurš, Jūsuprāt, ir pelnījis nomināciju GADA PAKALPOJUMS BŪVNIECĪBĀ (arhitekti, būvkomer-
santi, projektētāji, būvinženieri, būvuzraugi u.tml. pakalpojumu sniedzēji)_______________________________________,
jo_____________________________________________________________________________________________.

7. Nosauciet uzņēmumu, kurš, Jūsuprāt, ir pelnījis nomināciju GADA PAKALPOJUMS (komercdarbības pakalpojumi
_____________________________________________________________________________________________,
jo_____________________________________________________________________________________________.

8. Nosauciet uzņēmumu, kurš, Jūsuprāt, ir pelnījis nomināciju GADA JAUNAIS UZŅĒMUMS (uzņēmums, kurš dibināts 
ne agrāk kā 2015. gadā))_________________________________________________________________________,
jo_____________________________________________________________________________________________.

Ja vēlaties saņemt pārsteiguma balvu, lūdzu, sniedziet par sevi ziņas:
Vārds, uzvārds  __________________________________________________________________________
Tālrunis vai e- pasts  __________________________________________________________________________

PALDIES PAR ATSAUCĪBU!
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Uz sudraba karotīšu svinīgo 
pasniegšanu 13. septembrī 
Kuldīgas novada Domē bija 
aicināti 32 bērniņi – 17 zēni un 
20 meitenes. 

Uz pasākumu bija aicināti bērni-
ņi, kuru dzimšana Kuldīgas novada 
Dzimtsarakstu nodaļā reģistrēta no 
šī gada 1. jūlija līdz 31. augustam, 
un bērniņi, kuru dzimšana reģistrēta 
citā dzimtsarakstu nodaļā, bet kādam 
no vecākiem dzīvesvieta ir deklarēta 
Kuldīgas novadā.

Desmit ģimenēs reģistrētie ma-
zuļi ir pirmais bērns, 13 ģimenēs 
– otrais, 8 – trešais, trīs – ceturtais, 
divās ģimenēs – piektais un vienā 
ģimenē – sestais.

Populārākais vārds jaundzi-
mušajiem ir – meitenēm Evelīna 
(2), zēniem – Olivers (2). Diviem 
bērniņiem vecāki izvēlējušies divus 
vārdus – Lūkass Alekss un Amēlija 
Anna.

Mazuļus un vecākus sveica E. 
Vīgnera Kuldīgas mūzikas skolas 
koncertmeistare Stella Pavloviča 
un saksofona spēles skolotāja Līga 
Aleksandra Jāvalde. Pasākums 
noslēdzās ar kopīgu fotografēšanos 
pie Rātsnama.

Visi Kuldīgas novada jaundzi-
mušie uz svinīgo pasākumu tiek 
aicināti reizi divos mēnešos, nākamā 
tikšanās būs 2016. gada 8. novembrī.

Mazuļi saņem sudraba karotītes

Vasarā dzimušie mazuļi pēc sudraba karotīšu svinīgās saņemšanas kopīgi fotografējās pie Kuldīgas novada Domes.

ILOna ĶESTErE, Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja
EDuarDa DamBErga foto

Septembra sākumā Kuldīgas novada Domes delegācija viesojās 
sadraudzības pilsētā Gēsthahtē Vācijā, lai kopā ar pārējām Gēsthah-
tes māsu pilsētām – Plezīru no Francijas un Hogezandes–Zapemēras 
pašvaldību no Nīderlandes – sveiktu pašvaldības vadību un gēsthah-
tiešus pilsētas 800 gadu jubilejā. Delegāciju vadīja Kuldīgas novada 
Domes priekšsēdētāja Inga Bērziņa.

Gēsthahte, kas ir Kuldīgas sa-
draudzības pilsēta jau 25 gadus, apaļo 
jubileju atzīmēja vienlaikus ar Elbas 
svētkiem, ko rīko reizi divos gados. 
Trīs dienas Elbas svētki Gēsthahtes 
iedzīvotājiem un ciemiņiem piedāvā-
ja plašu kultūras programmu, dažādas 
izklaides, sportiskas aktivitātes un 
labdarības akcijas.

Piektdien, 9. septembrī, gēsthah-
tieši ciemiņiem no sadraudzības 
pilsētām bija sarūpējuši ekskursiju 
uz Vācijas galvaspilsētu Berlīni. 
Delegāciju pavadīja Gēsthahtes 

jaunais birģermeistars Olafs Šulce, 
kuru ar 60% balsu par birģermeis-
taru gēsthahtieši ievēlēja pērnā gada 
novembrī. Viesiem bija tikšanās 
Vācijas parlamentā Bundestāgā ar 
diviem deputātiem – politikas zi-
nātņu doktori Ninu Šēri no Vācijas 
Sociāldemokrātu partijas un juridisko 
zinātņu doktoru Konstantīnu fon 
Notcu no Zaļās partijas frakcijas. 
Deputāti pastāstīja par savu darbu un 
iniciatīvām parlamentā un atbildēja 
uz interesējošiem jautājumiem par 
darbu un Vācijas politiku kopumā.

Sveic Gēsthahti 800 gadu jubilejā
Sestdien, 10. septembrī, svētku 

programma iesākās ar pūķa laivu 
sacensībām, kurās piedalījās gan 
Gēsthahtes pašvaldības komanda 
ar birģermeistaru priekšgalā, gan 
komanda ar visu sadraudzības pil-
sētu delegāciju pārstāvjiem. Vēlāk 
uz svētku galvenās skatuves kāpa 
Kuldīgas saksofonistu ansamblis E. 
Vīgnera Kuldīgas mūzikas skolas 
skolotājas Līgas Aleksandras Jāval-
des vadībā. Taču šī nebija Kuldīgas 
saksofonistu vienīgā uzstāšanās 
Gēsthahtē – svētku priekšvakarā 
ceturtdien, 8. septembrī, saksofonisti 
muzicēja Gēsthahtes Kristus baznīcā, 
pulcējot kuplu klausītāju pulku.

Sestdienas pievakarē Kuldīgas 
novada Domes priekšsēdētāja Inga 
Bērziņa, sveicot skaistajā jubilejā, 
Gēsthahtes pašvaldībai pasniedza 

Kuldīgas dāvanu – mākslinieka 
Valda Līcīša gleznu, kurā redzams 
Kuldīgas Rātslaukums. Savukārt 
birģermeistars O. Šulce dāvanā 
saņēma Kuldīgas fotoalbumu un 
grozu ar mūsu novada mājražotāju 
labumiem, lai varētu labāk iepazīt 
Kuldīgu. O. Šulce sacīja, ka pirms 
14 gadiem caurbraucot bijis Kuldīgā 
un ļoti priecāsies drīzumā apmeklēt 
to, lai iepazītu labāk.

Svētdien, 11. septembrī, pēcpus-
dienā, līdzīgi kā “Kuldīgas Dzīru” 
“zelta ikrs”, notika pīlīšu sacensības. 
Pirms diviem gadiem Gēsthahtes Ro-
tari kluba aizsāktā tradīcija arī šogad 
bija saistījusi daudzu gēsthahtiešu uz-
manību – interesenti bija iegādājušies 
ap diviem tūkstošiem pīlīšu, kas gluži 
tāpat kā “zelta ikri” Kuldīgā devās 
peldējumā, lai atnestu vairākiem 

laimīgajiem organizatoru sarūpētas 
vērtīgas balvas. Lai “adoptētu” pīlīti, 
bija jāšķiras no 5 EUR, bet savāktos 
līdzekļus ar Rotari kluba gādību izlie-
tos cilvēkiem, kuriem nepieciešama 
palīdzība, it īpaši bērnu un jauniešu 
attīstības veicināšanai.

Svētki noslēdzās ar Vācijas pop-
zvaigznes Maksa Gīsingera uzstāša-
nos un iespaidīgu svētku uguņošanu.

Viesošanās laikā Kuldīgas nova-
da Domes priekšsēdētājai I. Bērziņai 
bija arī darba saruna ar Gēsthahtes 
birģermeistaru, lai iezīmētu abu pil-
sētu sadraudzības turpmāko gaitu un 
iespējas veicināt sadarbību kopīgos 
projektos dažādās jomās.

KrISTĪnE DuĻBInSKa, 
mārketinga un sabiedrisko attiecību 

nodaļas vadītāja

Kā ik gadu Skolotāju dienas 
priekšvakarā Kuldīgas kultū-
ras centrā uz atkalredzēšanās 
svētkiem ar saviem kolēģiem 
pulcējās novada pensionētie 
pedagogi.

Tikšanās aizritēja sirsnīgā un 
pacilātā gaisotnē – saposušies svētku 
drānās un priecīgi par tikšanos ar 
agrākajiem darbabiedriem, skolotāji 
saņēma apsveikuma vārdus, ziedus 
un dāvanas no pašvaldības un savām 
bijušajām darbavietām – novada 
skolām. Pašvaldība pedagogiem 
dāvināja biļetes uz Valmieras teātra 
izrādi “Bezkaunīgie veči”. Svētkus 
skaistākus darīja ļoti lirisks un 
sirsnīgs koncerts, kurā skolotāju 
priekam muzicēja grupas “Lauku 
muzikanti” mūziķi Normunds Ķie-
tis, kurš arī pats strādā par skolotāju, 
un Inita Āboliņa.

Kā jau ierasts, pensionētos sko-
lotājus pasākumā uzrunāja Kuldīgas 
novada Domes priekšsēdētāja Inga 

Atkalredzēšanās svētki pensionētajiem skolotājiem

Bērziņa: “Vai varat nosaukt gudrā-
kos pasaules prātus, kuri pagājušajā 
gadā saņēmuši Nobela prēmijas? 
Pasaules skaistumkonkursa uz-
varētājas? Āfrikas skrējējus, kuri 

pēdējās olimpiskajās spēlēs izcīnīja 
medaļas? Visticamāk, ka ne. Un 
nevajag. Bet, ja mēs padomājam par 
skolotāju, pasniedzēju vai treneri, 
kurš mūsu dzīvē ir devis visvairāk, 

savu iemīļotāko skolotāju, katram 
būs atmiņas – siltuma, cieņas un 
pateicības apvītas. Jo katram mums 
ir skolotājs, kura nozīme mūsu 
dzīvē ir nepārvērtējama. Un daudz 
svarīgāks par kādu pasaules visvis-
visekselentāko cilvēku katram no 
mums ir savs skolotājs. Liels paldies 
jums, skolotāji, par to, ka jūs esat, un 
no sirds sveicu jūs Skolotāju dienā.”

Pasākumā satiktie skolotāji bija 
priecīgi par iespēju atkal tikties ar 
kolēģiem, no kuriem dažus satiek 
biežāk, bet citus nebija redzējuši 
ilgāku laiku. Pašvaldības sarūpētais 
koncerts viņiem esot paticis – tas 
bijis dvēselisks un skaists. 

Bijusī Kuldīgas Alternatīvās 
sākumskolas direktore Irēna Taube 
teic, ka uz tikšanos ar bijušajiem 
kolēģiem nāk katru gadu. “Kaimiņi 
man prasīja – kur tu tā posies? Teicu 
– jāiet paskatīties, kuri vēl paši var 
atnākt,” smej I. Taube. Ar prieku uz 
skolā aizvadītajiem darba gadiem 
atskatās agrākā V. Plūdoņa Kuldīgas 

ģimnāzijas skolotāja Nora Karele. 
“Manu bijušo skolēnu spēks un sir-
snība ir mani ceļabiedri arī tagad,” 
sacīja N. Karele.

Pensionēto skolotāju tikšanos 
pirmoreiz apmeklēja bijusī Kuldī-
gas 2. vidusskolas latviešu valodas 
skolotāja Anita Laula, kura pedago-
ģijai veltījusi vairāk nekā 40 savas 
dzīves gadus un no skolotājas darba 
atvadījusies vien šogad. Viņa stāsta, 
ka atpūtā devusies pēc tam, kad līdz 
pamatskolas gala pārbaudījumiem 
aizvadījusi 9. klasi, ļoti radošus 
bērnus, kuriem viņa jau no 5. kla-
ses mācījusi latviešu valodu un ar 
kuriem kopā labprāt iestudējusi 
dažādus uzvedumus. “Baudu dabu, 
saulaino rudeni, dārza burvību un 
konservēšanas aizrautību. Varēšu 
vairāk laika veltīt ģimenei, mazbēr-
niem,” priecājas A. Laula.

KrISTĪnE DuĻBInSKa, 
mārketinga un sabiedrisko attiecību 

nodaļas vadītāja
EDuarDa DamBErga foto

ziedus un dāvanas no pašvaldības un agrākās darbavietas saņēma arī V. Plū-
doņa Kuldīgas ģimnāzijas skolotāja nora Karele. “manu bijušo skolēnu spēks un 

sirsnība ir mani ceļabiedri arī tagad,” teic skolotāja.
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9. septembrī Kuldīgas ielās, laukumos un nostūros skanēja dzeja. 
Kuldīgas kultūras centra rīkotajā “Dzejas kvartālā” piedalījās ne 
mazums gan jaunu, gan pieredzējušu dzejnieku, kuri dalījās ar 
skaistāko, kas tapis uz papīra vai domās.

“Dzejas kvartāla” organizatore, 
Kuldīgas kultūras centra pasākumu 
menedžere Ance Priede pastāstīja: 
“Kas ir dzeja? Šķiet, ka tādas skaidras 
definīcijas un skaidrojuma šim vār-
dam nemaz nav. Būtībā tā ir kā spēle, 
kurā dzejnieks spēlējas ar vārdiem, lai 
to radītu. Daudziem cilvēkiem, kad 
viņi domā par to, kas ir dzeja, galve-
nokārt nāk prātā liriskā un ritmiskā 
dzeja, bet tai ir daudz un dažādu for-
mu. Galvenais secinājums, ka dzeja, 
nonākot pie lasītāja, paliek subjektīva. 
Un te nu ir svarīgi apzināties, ka nav 
slikta vai laba dzeja, jo ir tikai mūsu 

personīgā uztvere, zināšanas un vēlme 
izprast cita radīto darbu. Tad nu pa-
sākumā “Dzejas kvartāls” centāmies 
paņemt pa drusciņai no mūsu laikmeta 
dzejniekiem, lai darba dienas dunā, pa 
atslēgas caurumu, mēs varētu ielūko-
ties dzejas pasaulē.”

Noskaņām, atskaņām un pār-
steigumiem bagātajā dienā jau no 
paša rīta valodas maģiju apguva 
bērni; arī bibliotēka bija iznākusi 
ārpus savām ierastajām telpām un 
ikvienam piedāvāja ielūkoties izvei-
dotajā lasītavā Rātslaukumā. Turpat 
pasta stacijā varēja atgūt piemirstās 

Dzejas kvartāla noskaņas, atskaņas un pārsteigumi

pastkaršu rakstīšanas izjūtas, nosūtot 
kādam kartīti ar īstenu vaska zieģeli. 
Vecais rātsnams bija izdaiļots ar tautas 
tēlotājas mākslas studijas “Kuldīgas 
palete” izstādi “Nāk rudens apgleznot 
Kuldīgu”. Darbus papildināja Solvei-
gas Melnaces krāšņie hortenziju ziedi.

Liepājas un Mucenieku ielā no-
tika dzejiska “Pro-vo-kā-cija”, tajā 
Kuldīgas amatierteātra aktrise Inese 
Afanasjeva, tērpusies baltā, izmanto-
jot balti saklātu gultu, kas pārvietojās 
visas ielas garumā, skaitīja 14 dzej-

nieces Kristīnes Austeres dzejoļus. K. 
Austere pēc pasākuma pauda sajūsmu: 
“Kopš piektdienas man Kuldīgā ir 
elks – Inese Afanasjeva –, kura visas 
Liepājas ielas garumā skaitīja manus 
dzejoļus, kurus bija iemācījusies. 
Kuldīgas kultūras centrs provocē, 
izaicina, pievērš uzmanību, pieskaras, 
un tālāk jau katrs ir aizgājis dienas 
gaitās citāds, arī tie, kas nekad dzīvē 
neietu uz Dzejas dienām.”

Arī citur pilsētā garāmgājēji un citi 
interesenti vēroja izrādes, piedalījās 

meditācijā, bet Sv. Trīsvienības Ro-
mas katoļu baznīcā baudīja muzikālu 
sarunu par svarīgāko dzīvē kopā ar 
grupu “Jorspeis”.

Vakara noslēgumā Strautu ielas 
skvērā, kājās stāvot, uz soliņiem vai 
spilveniem sēžot un sedziņās ietinu-
šies, kuldīdznieki baudīja aktiera un 
dziedātāja Daumanta Kalniņa emo-
cionālo koncertu.

SIgnETa LaPIņa, 
sabiedrisko attiecību speciāliste

EDuarDa DamBErga foto

Kuldīgas galvenās bibliotēkas triku meistares Ingas Brūveres organizētajā dzejas darbnīcā “Trako burtu triki” piedalījās 
pirmsskolas un sākumskolas vecuma bērni.

Dainu meditācija ar grupu “rāmi riti” bija īpašs brīdis, kad ļaudis sanāca kopā 
un, dziedot svētākās, spēcīgākās un tīrākās dainas, atjaunoja sevī mūžsenas zinā-
šanas par Visumu, par likumiem, kopsakarībām, par dvēseli, tās spēka vietām, par 

saikni ar Pirmavotu jeb Dievu.

Jau otro gadu Padures pagasts 
lepojas ar pasākumu “Jautrā 
mašīntalka”, kuru apmeklē liels 
skaits novada un Latvijas ļaužu, 
lai paši savām acīm redzētu īstu 
kuļmašīnu, kas kuļ graudus gluži 
kā sendienās.

Padures muižas klēts pagalmā 
interesenti ne tikai piedalījās labī-
bas kulšanā, bet arī iepirkās rudens 
gadatirgū, baudīja mūziku, vizinājās 
pajūgā un iesaistījās dažādās atrak-
cijās. Aplūkojamas bija arī vairākas 
izstādes, tai skaitā plaša senlietu eks-
pozīcija Padures klētī, kas stāsta par 
lauksaimniecības vēsturi. Šāda klēts 
ir vienīgā Baltijā.

“Gāja kā pa mašīntalku!” saviļņota 
bija organizatore Alise Volanska. “Tik 
pozitīvs notikums sen nebija bijis. 
Cilvēki bija vienoti kā savulaik īstos 
ražas svētkos. Ļaudis nāca ar savām 
iniciatīvām, pieteicās piedalīties, dzie-
dāt un spēlēt. Mani fascinēja, ka, izejot 
ļaudīs, ikviens nolika malā savu “eža 
kažociņu”. Turklāt Dievs mūs mīl, jo 
laiks lutināja!”

Savukārt pasākuma noslēgumā uz 
klausītāju iemīļoto muzikālās apvienī-
bas “Raxtu Raxti” koncertu pulcējās 
liels ļaužu pulks. Koncertu veidoja 
Imanta Kalniņa dziesmas tautas mūzi-
kai pietuvinātā skanējumā, neierastas 
latviešu tautasdziesmu versijas un 
oriģinālmūzikas skaņdarbi. “Raxtu 
Raxti” izmantoja gan tradicionālos 
latviešu tautas mūzikas instrumentus, 
gan pasaules mūzikas etnoinstrumen-
tus, radot īpašu un neatkārtojamu, 
tikai sev raksturīgu skanējumu.

Padures pagasts vienmēr bijis ba-
gāts ar prasmīgiem lauksaimniekiem. 
Kādreiz labību pļāva ar sirpjiem vai 
izkaptīm un sasēja kūlīšos, pēc tam 
žāvēja rijās un izkūla ar spriguļiem. 
Vēlāk spriguļus aizstāja kuļmašīnas. 
“Imanta” kādreiz darbojās Rum-
bas pagastā. Pēc garas kuļmašīnas 
darbības vēstures un nelabvēlīgiem 
glabāšanas apstākļiem to iegādājās un 
trīs gados restaurēja. Tas noticis, patei-
coties biedrībai “Padure” un daudzu 
cilvēku, tai skaitā vietējo uzņēmēju, 
atbalstam.

Jautrā mašīntalka vieno kopējā darbā un atpūtā

Kuļmašīna “Imanta” darbībā kārtējo reizi ļaudīm raisīja interesi. Tie vēroja, kā no labības iegūst graudus.

Ikviens varēja pielikt roku darbā ar kuļmašīnu. Iespēju izmantoja pat 
paši mazākie dalībnieki.

Vakara noslēgumā emocionālu koncertu sniedza muzikālā apvienība 
“raxtu raxti”, izpildot tautasdziesmu versijas, Imanta Kalniņa dziesmas 

un oriģinālmūzikas skaņdarbus.

“jautrajā mašīntalkā” pulcējās amatnieki, kuru darbus 
aplūkoja un iegādājās interesenti.

SIgnETa LaPIņa, sabiedrisko attiecību speciāliste
IEVaS BEnEFELDES foto
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Piesakies vidusskolēnu projektu vadības 
čempionātam

Vidusskolēni, kuriem interesē 
projektu vadība, aicināti pieteik-
ties čempionātam. 

Latvijā “Projektu vadības čem-
pionāts” vidusskolēniem tiek rīkots 
jau otro gadu. Tajā aicināti piedalī-
ties skolēni, kam ir interese apgūt 
projektu vadības pamatus un izzināt 
attiecīgās profesijas specifiku.

Čempionāts sastāv no divām kār-

tām: kvalifikācijas kārta 14. oktobrī 
(online tests ar 50 jautājumiem) un 
fināla kārta 21. oktobrī (klātienē 
“case-study” un prezentācija).

Lai piedalītos čempionātā, jāiz-
veido komanda ar 3 – 4 dalībniekiem 
un līdz 10. oktobrim jāaizpilda pie-
teikuma anketa. Dalība čempionātā 
ir bez maksas.

Lai sagatavotu komandas dalībai, 
septembra beigās notiks “Jauno 

projektu vadītāju akadēmija”, kurā 
atzīti jomas speciālisti dalīsies savas 
pieredzes bagātajās zināšanās. 

Vairāk informācijas: http://yc.ln-
pva.lv/pv-cempionats-vsk.

Čempionātu organizē “IPMA 
Young Crew Latvia” ar RISEBA 
augstskolas atbalstu.

SIgnETa LaPIņa,
 sabiedrisko attiecību speciāliste

Pagājušais mācību gads E. 
Vīgnera Kuldīgas mūzikas skolā 
ir aizritējis spraigs, muzikāli 
piesātināts. Un arī šis mācību 
gads ir iesācies ar novitāti, jo 
skolā atvērta ģitāras klase. 
Jaunos ģitāristus mācīs skolotāja 
Elīza Ozoliņa, arī mūsu skolas 
absolvente.

Atskatoties uz pagājušo gadu, 
gaidīts un satraukuma pilns notikums 
bija pašā mācību gada sākumā – aiz-
sākās skolas rekonstrukcija un ar to 
saistītā pārcelšanās uz pagaidu telpām 
Pilsētas laukumā. Priecē fakts, ka 13. 
jūlijā vērienīgi tika nosvinēti spāru 
svētki un visu mūsu sapnis par skaistu, 
modernu skolas ēku vēršas īstenībā. 
Atjaunotajā skolā atgriezīsimies jau 
šajā mācību gadā.

Skaistas un nozīmīgas 40 darba 
gadu jubilejas atzīmēja skolotājas 
Daiga Šmēdiņa, Heda Auziņa, Stella 
Pavloviča un Ingrīda Jankovska. 
Prieks, ka skolotāja S. Pavloviča iegu-

va novada Gada balvu kultūrizglītībā 
2015. 30 darba gadu jubileju svinēja 
skolotāja Larisa Gailīte. Viņa arī tika 
sumināta kā reģiona rezultatīvākā 
skolotāja pagājušā gadā. Bet peda-
gogu saimi papildināja Andris Ērglis 
(sitaminstrumentu klase) un Saiva 
Ceļmalniece (klavieru klase).

Kā vienmēr, skanīgi un varoši 
sevi apliecinājis mūsu meiteņu koris 
“Cantus” (diriģentes Maruta Rozīte 
un Maruta Grigale, koncertmeistare 
Marta Ozoliņa). Koris decembrī de-
vās Ziemassvētku koncertceļojumā 
uz Vāciju. Bet vasarā (14.–17. jūlijā) 
startēja Starptautiskajā koru mūzikas 
konkursā Spānijā, Vic pilsētā. Rezul-
tātā 2. vieta bērnu koru grupā, 3. vieta 
– sieviešu koru grupā un 5. vieta tautas 
mūzikas kategorijā.

Krāsās un skanējumā audzis 
arī pagājušā gada jubilārs – piec-
gadnieks – skolas kamerorķestris 
(diriģente Velta Jūrmale, koncert-
meistare Līga Saulgrieze). Aktīvi 
koncertējis saksofonistu ansamblis 

(skolotāja Līga Jāvalde).
Mācību gada laikā dažāda kaluma 

konkursos ar atzīstamiem panāku-
miem ir piedalījušies mūsu skolas 
audzēkņi. Bieži viesi ir bijuši skolas 
absolventi gan ar savām solo program-
mām, gan Vīgnera dienu koncertos, arī 
citos muzikālos pasākumos. Prieks, ka 
mūzikai un pirmajai mūzikas skolai 
viņu dzīvē ir nozīmīga loma, kas pa-
vada visos ceļos, pat arī tad, ja tie vairs 
nav tieši saistīti ar mūziku.

Spilgtākais gada notikums neap-
šaubāmi bija jau IX Starptautiskais 
Kārļa Davidova čellistu konkurss, 
kurā piedalījās 40 dalībnieku no des-
mit valstīm. Tie bija īsti čella mūzikas 
svētki visiem – gan dalībniekiem, 
prominentajai žūrijai, gan ieintere-
sētajiem klausītājiem un arī mūsu 
pilsētai, kas konkursa nedēļā kļuva 
par čella mūzikas galvaspilsētu, var 
pat teikt, pasaulē.

VaIra LEITE, 
E. Vīgnera Kuldīgas mūzikas skolas 

skolotāja

Aizvadītajā sestdienā ar svinīgu 
brīdi Kuldīgas Centra vidus-
skolā un pirmajām nodarbībām 
savu sesto sezonu sāka Kuldīgas 
novada “Jauno talantu skola”. 
Šajā mācību gadā tajā zinības 
apgūs vairāk nekā 160 skolēnu 
no visām novada skolām.

Šī gada jaunums ir programma 
vidusskolēniem “Radošā fotogrāfija”, 
tai jau pieteikušies 17 jaunieši. 4. klašu 
skolēni, kā ierasts, piedalīsies prog-
rammā “Es pasaulē”, 5. un 6. klašu 
audzēkņi padziļināti apgūs matemā-
tiku un informātiku, bet 7. – 9. klašu 
skolēni – ģeogrāfiju un matemātiku.

“Jauno talantu skolas” mērķis 
ir atklāt un attīstīt novada bērnu 
un jauniešu talantus, veicināt viņu 
individuālo kreatīvo un inovatīvo 
spēju un prasmju attīstību, pilnveidot 
apmācības procesā iesaistīto paš-
valdības izglītības iestāžu pedagogu 

profesionālo attīstību. “Jauno talantu 
skolas” programmas īsteno Kuldīgas 
novada pašvaldības Izglītības nodaļa 
sadarbībā ar mācību priekšmetu me-
todiskajām apvienībām. Programmas 
saturu izstrādā atbilstošā mācību 
priekšmeta metodiskā apvienība, 
īsteno attiecīgo mācību priekšmetu 
pedagogi, pieaicinot nozaru speciālis-
tus. “Jauno talantu skolas” darbību no 
sava budžeta finansē Kuldīgas novada 
pašvaldība.

Programmu beidzot, skolēns sa-
ņems Kuldīgas novada pašvaldības 
Izglītības nodaļas sagatavotu apliecī-
bu. Skolēnu motivācijas saglabāšanai 
pēc programmas īstenošanas tiek orga-
nizētas vasaras nometnes 4.–9. klašu 
skolēniem.

KrISTĪnE DuĻBInSKa, 
mārketinga un sabiedrisko attiecību 

nodaļas vadītāja
LELDES SELECKaS foto

Septembrī, oktobrī un novembrī 
Kuldīgas Galvenā bibliotēka uz 
tikšanos ar lasītājiem uzaicinā-
jusi Latvijā pazīstamus rakst-
niekus. Tikšanās notiek projekta 
“Rakstnieks. Literatūra. Lasī-
tājs” ietvaros, kas tiek realizēts 
jau septīto gadu.

Pagājušajā gadā, viesojoties pie 
jauniešiem Kuldīgas skolās, rakst-
niece Daina Tabūna atzina, ka šīs 
tikšanās ir ieguvums ne tikai jaunie-
šiem, bet arī rakstniekiem. Tiekoties 

ar jauniešiem, gluži tāpat kā rakstot 
grāmatu, ir jāatrod īstie vārdi, lai 
klausītāji nezaudētu interesi, lai tik-
šanās būtu radoša un domāt liekoša, 
jo jaunajiem cilvēkiem ir nepiecieša-
ma cilvēcīga attieksme, jāprot runāt 
viņu valodā. Šo gadu laikā Kuldīgā 
viesojušies vairāk nekā 20 dažādu 
paaudžu literāti. Šoruden uz Kuldīgu 
brauc pieci rakstnieki.

Septembrī Vārmes pagasta biblio-
tēkas un Kuldīgas Galvenās biblio-
tēkas apmeklētāji, Kuldīgas Centra 

vidusskolas un citi skolēni jau tiku-
šies ar fantāzijas romānu rakstnieci 
Elizabeti Eglīti, pasaulē iecienīto au-
toru grāmatu tulkotāju Ievu Elsbergu, 
rakstnieci Ievu Samausku.

Savukārt oktobrī ar vidussko-
lēniem tikties aicināta Sabīne Ko-
šeļeva, grāmatas “Rīga-Maskava: 
21. gadsimta mīlasstāsts” autore. 
Rakstniece nominēta arī LaLiGaBa 
nominācijā “Spilgtākā debija litera-
tūrā”. Šis prozas darbs ir vēstījums 
par pieaugšanu, par savas vietas 

meklēšanu un, protams, par mīles-
tību. Tās ir ļoti aktuālas tēmas jeb-
kuram jaunietim. Grāmatu atzinīgi 
novērtējuši arī literatūrkritiķi, par šo 
darbu autore saņēmusi Egona Līva 
piemiņas balvas “Krasta ļaudis” 
speciālbalvu.

Novembrī ar kuldīdzniekiem 
tikties apsolījis rakstnieks Arno 
Jundze. Uz šo sarunu tiks aicināti ne 
tikai jaunieši, bet arī dažāda vecuma 
un interešu literatūras mīļotāji. A. 
Jundzes grāmata “Kristofers un 

Ēnu ordenis” tika lasīta 2015. gada 
projektā “Bērnu, jauniešu un vecāku 
žūrija”, ieņemot 2. vietu savā grupā, 
bet nule kā iznākušo kriptotrilleri 
“Bergs & relikviju mednieki” Kul-
dīgas Galvenajā bibliotēkā lasa gan 
pieaugušie, gan jaunieši, interesenti 
grāmatu gaida pat rindā.

Tikšanās notiek ar Valsts kultūr-
kapitāla fonda atbalstu.

SanITa TILgaLE, Kuldīgas 
galvenās bibliotēkas direktora 

vietniece darbā ar pagastu bibliotēkām

Šoruden uz Kuldīgu atkal brauks rakstnieki

“Jauno talantu skolai” – sestā sezona

jauno talantu skolas dalībnieki piedalās nodarbībā "Tīmekļa lapu sagatavju 
izmantošana mājaslapas izveidē".

Bērnu un jauniešu centrs
aicina iepazīties ar pulciņiem

Sestdien, 24. septembrī, no 10.00 līdz 14.00 uz atvērto durvju 
dienu aicina Kuldīgas novada Bērnu un jauniešu centrs 1905. gada 
ielā 10, Kuldīgā.

Apmeklētāji varēs iepazīties ar Bērnu un jauniešu centra pulciņu 
piedāvājumu, satikties ar pasniedzējiem un piedalīties radošajās darbnī-
cās. Tie, kuri savu izvēli jau būs izdarījuši, varēs pieteikties pulciņiem.

Vairāk informācijas par Bērnu un jauniešu centra pulciņu piedāvā-
jumu var atrast mājaslapā: http://bjckuldiga.blogspot.com/p/inter.html.

agaTE rOga, 
Kuldīgas novada Bērnu un jauniešu centra pasākumu organizatore

Atskats uz aizgājušo mācību gadu 
Ernesta Vīgnera Kuldīgas mūzikas skolā

Pelčos, bērnudārza ēkā “Ābele”, 
27. septembrī darbu atsāk DOKTORĀTS.

Ģimenes ārste V.Supe-Ābele pieņems pacientus otrdienās no 
9.00 līdz 14.00.

Ārstes palīdze Selga Ābele pacientus pieņems ceturtdienās 
no 11.00 līdz 14.00. 

Tālrunis Pelčos 633 26111, Kuldīgas doktorātā 633 26147.

Uz remonta laiku līdz gada beigām slēgts 
paviljons Kuldīgas pārtikas preču tirgū

Paviljonā plānots ierīkot siltumu, lai aukstajā laikā varētu nodroši-
nāt aukstā un siltā ūdens padevi. Tiks ierīkotas arī sešas nerūsējošās 
dubultās izlietnes, ēku siltinās, ieejas paviljonā turpmāk būs no 
abiem ēkas galiem, arī no Aizputes ielas puses.

Daļa tirgotāju, kas šobrīd tirgojas paviljonā, turpinās tirdzniecību ārpusē, 
bet daļa uz remonta laiku pārtrauks tirgošanos.

Ārpus paviljona tirdzniecība turpināsies kā ierasts – otrdienās, ceturt-
dienās un sestdienās no 7.00 līdz 14.00.

anITa zVInguLE, 
SIa “Kuldīgas komunālie pakalpojumi” sabiedrisko attiecību speciāliste
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Šī gada 8. un 9. oktobrī, gata-
vojoties Latvijas Valsts simtga-
dei, Kuldīgā pirmo reizi notiks 
iepriekš nebijuša skatuves 
mākslas festivāla “Teātris ir 
visur” ieskandināšana – sava 
veida Kuldīgas teātra svētki divu 
dienu garumā.

Festivāla atklāšana
Festivāls sāksies ar atklāšanu, par 

kuru parūpēsies stand-up komēdijas 
žanra spilgtākais pārstāvis Latvijā, 
aktieris un komiķis Jānis Skutelis. 
Teātra svētku īpašais akcents ir 
mākslas īsfilmas “Teātris ir visur” 
uzņemšana ar Kuldīgas iedzīvotā-
jiem galvenajās lomās. Arī šīs filmas 
pirmizrāde notiks tieši festivāla 
atklāšanā. Pasākums ir bez maksas, 
tomēr vietu skaits būs ierobežots. 
Atklāšana notiks Kuldīgas novada 
Domes zālē, Baznīcas ielā 1.

aizraujošie bērnu rīti
Ģimenēs agrie putniņi viennozī-

mīgi ir bērni. Tieši tāpēc abas festi-
vāla dienas sāksies ar mazākajiem 
ģimenes locekļiem paredzētām ak-
tivitātēm. Pirmajā dienā, 8. oktobrī, 
Pils ielā 2, Kuldīgas Mākslinieku 
rezidences galerijā, būs iespēja 
redzēt galerijas “Istaba” un režisora 
Jāņa Znotiņa izrādi “Kaka un pa-
vasaris”. Ķipariem smaidu izraisīs 
jau nosaukums vien. Izrāde veidota 
pēc igauņu rakstnieka Andrusa 
Kivirehka grāmatas “Kaka un pa-
vasaris” motīviem. Latviski tulkotā 
grāmata ir piedzīvojusi divas lasītāju 
izpirktas tirāžas. Grāmata runā par 
svarīgām bērna augšanas procesa 
tēmām – ģērbšanos, mācīšanos lasīt, 
attiecībām bērnudārzā u.c. Izrādei 
izvēlētie stāsti atklāj šajās norisēs 
kopsakarības, kuras bērns vēl, ie-
spējams, nesaskata, piemēram, silta 
ģērbšanās – slimība. 

Festivāla otrajā dienā, 9. oktobrī, 
10.00 vēl mazāki ķipari tiek gaidīti 
Kuldīgas novada muzejā uz “Dirty 
Deal Teatro” izrādi “Pielipīgie vār-
di”. Vecumā, kad bērni paši rada 
savus pirmos vārdus un spēlējas ar 
skaņām un zilbēm, kopā ar viņiem 
aktieri aplūkos un izspēlēs, stāstīs 
un rādīs Raiņa radīto jaunvārdu 
nozīmes. Kopā ar mazajiem skatītā-
jiem un viņu vecākiem tiks izspēlēti 
dažādi notikumi cilvēku, dzīvnieku 
un priekšmetu pasaulē, veidojot 
nelielus stāstus un klausoties Kārļa 
Kazāka radītajā mūzikā. Bērni varēs 
paspēlēties ar rekvizītiem, kustēties, 
muzicēt, darboties līdzi, izzināt 
pasauli un sevi. Šajā izrādē aktieri, 
bērni un vecāki būs rotaļu biedri, 
kuri kopā dosies Raiņa piedāvāto 
vārdu nozīmes meklējumos. Pēc 
izrādes mazie varēs turpināt aktivitā-
tes radošajās darbnīcās, kas muzejā 
sāksies no 10.30.

Karaliskā improvizācija
Festivālu 8. oktobrī atklās Latvijā 

visiem zināmais stand-up komi-
ķis un visādi citādi daudzpusīga 
personība Jānis Skutelis. Drīz pēc 
tam 13.00 Kuldīgas Mākslas namā 
Jānis Skutelis kopā ar kolēģiem 
kāps uz skatuves un piedāvās īsti 
karalisku improvizācijas teātri, kas 
sola aizrautīgi pavadītu laiku un ne 
mazums pārsteigumu. Izrādē valda 
skatītājs, kura klātbūtne vislielākajā 
mērā nosaka izrādes saturu, virzību 
un noskaņojumu, smiešanās ir labais 
tonis un humors – zelta vērtē.

Izrāde jauniešiem
8. oktobrī 16.00 Kuldīgas novada 

Bērnu un jauniešu centrā notiks 
“Dirty Deal Teatro” izrāde “Veiksmes 
akadēmija”, kas savu pirmizrādi vēl 
tikai piedzīvos, un ir domāta jaunie-

Teātra festivāls pārsteigs ar labām izrādēm

šiem vecumā no 15 līdz 18 gadiem, 
kā arī tiem, kas šajā vecuma grupā 
neiekļaujas. Komanda ir radījusi 
unikālu mācību metodi, kas ļauj jeb-
kuram cilvēkam stundas laikā mainīt 
savu dzīvi. “Veiksmes akadēmija” 
ir vienīgā mācību iestāde, kuru var 
pabeigt tik īsā laikā un kura sola, ka 
99% tās absolventu dzīve mainīsies. 
Apmācība ir vienkārša, to vada 
divi jauni aktieri, kuri agrāk savā 
profesijā jutās vīlušies. Viņi nespēja 
sasniegt tos panākumus, par kuriem 
sapņoja. Un viņi sāka zaudēt ticību 
tam, ka dzīvē vispār ir veiksme. Viņi 
apkopoja gandrīz visas zināšanas, 
metodes un mācības un izveidoja 
veiksmes formulu, kas ir “Veiksmes 
akadēmijas” apmācības pamatā.

Māras Ķimeles aktieru un režiso-
ru kurss 2013. gadā iestudēja lugu 
“Liesmojošā tumsa” (Antonio Buero 
Valjeho) režisora Elmāra Seņkova 
vadībā. Šo izrādi varēs redzēt Bērnu 
un jauniešu centrā 9. oktobrī 12.00. 
Luga ir par neredzīgo skolas jaunie-
šiem, kuri nevainojami iekārtotajā 
un drošajā vidē jūtas  komfortabli 
un par savu dzīvi nežēlojas, taču, 
kad skolā ierodas jaunpienācējs 
Ignasio, viņu labiekārtotā pasaule 
sāk brukt. Veidojot izrādi, režisors 
domājis par šodien aktuālām tēmām. 
Lugas centrā ir jaunieši, kas uzdod 
sev jautājumus: “Kas es esmu? Ko 
es gribu? Vai es ticu tam, kam es 
ticu pēc savas dziļākās būtības, vai 
tikai tāpēc, ka kāds man liek ticēt?”

apbalvotās “Patriarha 
rudens” izrādes
8. oktobrī 17.30 jādodas uz 

Kuldīgas Mākslinieku rezidenci. 
Kultūras akadēmijā rudens iesākas 

un lielā mērā aizrit skatuves mākslas 
festivāla “Patriarha rudens” ietvaros. 
Kuldīgā skatītājiem tiks piedāvātas 
divas dažādas izrādes no pērn Eduar-
da Smiļģa zīmē notiekošā festivāla. 
Viena no tām būs jaunā režisora 
Toma Treiņa izrāde “Stāsti no abām 
kabatām”. Bieži vien mums jārisina 
gan lielākas, gan mazākas problē-
mas, kas ietekmē mūsu dzīvi. Tādēļ 
pētīt cilvēkus, kuri nododas svešu 
cilvēku problēmu risināšanai, ir ļoti 
aizraujoši. Izrāde ir par detektīviem 
un sava veida priekšstatiem par šādu 
darbu, kur netrūkst ne absurda, ne arī 
ironijas. Starp citu, Toms pagājušā 
gada festivālā par labāko režijas dar-
bu (un tā bija tieši šī izrāde!) ieguva 
Pētera Pētersona petrolejas lampiņu.

Dejas izrādes “Rauts” horeogrāfe 
Agate Bankava festivālā “Patriarha 
rudens 2015” saņēma Latvijas 
Nacionālā teātra balvu – iespēju 
iestudēt izrādi 2016./2017. gada 
sezonā. Tieši šo izrādi būs iespēja 
noskatīties arī Kuldīgas Mākslas 
namā 9. oktobrī 15.00. Izrāde vēsta 
par cilvēku kopienu, kuras dzīve ir 
nebeidzama jautrība un svētki. Tā 
ir dzīves svinēšana mūža garumā ar 
draugiem, mīļākajiem un pašiem ar 
sevi. Izrādes formāts ļauj skatītājiem 
pašiem būt svinību dalībniekiem 
un viesiem, kuriem tikai jāļaujas 
vispārējas līksmības atmosfērai, ko 
rada dejotāji, virtuozi pārvietojoties 
pa telpu.

Labākais no krievu teātra
Maskavas dramatiskais teātris 

“Театр на Малой Бронной” sadar-
bībā ar “Том Голомазова” brauc pie 
mums ciemos ar divām viesizrādēm. 
Viena no tām – “Vilki un avis” pēc 
A. Ostrovska lugas motīviem. Uz šo 

izrādi biļetes iegādājušies arī teātra 
mīļotāji Maskavā. Pasākuma orga-
nizatori atklāja, ka Maskavā biļetes 
izpārdotas, tāpēc izrādi noskatīties 
jādodas uz Kuldīgu. Īsi un kodolīgi par 
izrādi “Vilki un avis” pastāstīja S. Go-
lomazovs: “Esam nopelnījuši vairāku 
starptautisku teātra festivālu atzinību 
un X Starptautiskā studentu darbu 
festivāla “Твой шанс” “Grand Prix”. 
Par ko izrāde? Par vilkiem un avīm. 
Tas arī viss”. Izrādei būs tulkojums 
latviešu valodā. Tā notiks 8. oktobrī 
19.00 Kuldīgas kultūras centrā.

Otra Maskavas dramatiskā teātra 
izrāde ir “Īpašie cilvēki” (pēc A. Igna-
ševa lugas motīviem). Tā ir labdarības 
izrāde, kas veltīta ar autismu slimu 
bērnu vecākiem. Izrāde veidota uz 
dokumentālo materiālu bāzes: reālu 
cilvēku vēstulēm, dienasgrāmatām, kā 
arī intervijām. Mēs reti esam iejūtīgi 
pret cilvēkiem, kuri ir citādāki, kuri 
domā un runā atšķirīgi no mums. Mēs 
pat nenojaušam, ka šī citādā pasaule 
var dāvāt īpašu dzīves uztveri. Izrāde 
ir stāsts par cilvēkiem, kuri, neskato-
ties uz to, ka ir sastapušies ar milzīgu 
dzīves pārbaudījumu, turpina bezbailī-
gi dzīvot un sapņot. Šis projekts ir vēl 
viens mēģinājums aicināt sabiedrību 
saprast šos īpašos cilvēkus un attiek-
ties pret viņiem ar iejūtību un cieņu. 
“...stāsts par valsti – autistiem, par 

mums – autistiem. Saruna par īpašo 
bērnu, īpašo cilvēku un viņu vecāku 
problēmām, manuprāt, ir tikai iemesls, 
lai aizdomātos par daudz dziļākām un 
plašākām problēmām. Šeit ir stāsts par 
morālo autismu. Šī luga ir protests, sa-
celšanās, savā veidā arī sociālais pro-
tests pret sabiedrības, sociuma, valsts 
morālo kurlumu, un beidzot – stāsts 
par mūsu dziļās morālās nevīžības un 
cietsirdības postošo spēku attiecībā 
pret citādāku domāšanu, īpašo un 
neierasto cilvēku domāšanu. Esmu 
sadzirdējis šajā materiālā to,” sacījis 
S. Golomazovs.

Maskavā visi ieņēmumi no pārdo-
tajām biļetēm tiek novirzīti Maskavas 
ārstnieciskās pedagoģijas centram. 
Arī Kuldīgas festivālā  šai izrādei būs 
līdzīgs mērķis – ieņēmumi no ziedo-
jumiem tiks novirzīti Kuldīgas novada 
invalīdu biedrībai. Noskaties izrādi un 
vienlaikus izdari labu darbu, kādam 
palīdzot. Ieeja par ziedojumiem.

masku balle kino mīļotājiem
8. oktobrī 22.00 Kuldīgas Māks-

linieku rezidencē notiks teātra fes-
tivāla Masku balle. Ikvienam būs 
iespēja ieplūst uz skatuves un kino 
redzētu tēlu pūlī, baudot muzikālus 
pārsteigumus un izmeklētu latviešu 
kino īsfilmu un dzejas lasījumu 
programmu. Masku balles deko-
rācijas būs veltītas Latvijas teātru 
izrādēm un pašmāju kino darbiem, 
tādēļ viesi aicināti ļauties iedvesmai 
un ierasties pašu gatavotās maskās, 
kopā radot brīnišķīgus svētkus gan 
sev, gan citiem apmeklētājiem.

Izsmalcināts un emocionāls 
festivāla noslēgums
Aizraujošā festivāla divu dienu 

programma noslēgsies 9. oktobrī 20.00 
ar dejas izrādi “Tango līnijas” kopā 
ar “Tango Sin Quinto” mūziķiem, 
dziedātāju Aiju Vītoliņu un deju grupu 
“Ritms”. “Tango līnijas” ir izrāde par 
tango, ap tango, līdzās tango. Pamatu 
veido emocionālās asociācijas, sajūtas, 
pārdzīvojums, kas perfekti saplūst 
ar profesionālām mākslinieku kustī-
bām un ķermeņa valodu, ekspresiju, 
trauslumu, iedvesmu un kaisli. To var 
nosaukt par muzikāli dejisku tango 
kolāžu ar laimīgām beigām. Grandio-
zam noslēgumam izvēlēta izsmalcināta 
vieta – viesnīca “Metropole”.

SIgnETa LaPIņa,
 sabiedrisko attiecību speciāliste

Publicitātes foto

Bērnu izrāde “Kaka un pavasaris” uzjautrinās, sasmīdinās un izglītos mazos teātra mīļotājus.

Karaliskais improvizācijas teātris skatītājus pārsteigs arī Kuldīgā.
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KuLDĪgaS KuLTūraS CEnTrā 

PaSāKumI PagaSTOS

2016. gada 22. septembris

SPOrTa PaSāKumI SEPTEmBrĪ un OKTOBrĪ

Darba dienās – EUR 2,60; brīvdienās un svētku dienās – EUR 3.  
Bērniem līdz 3 gadu vecumam, neaizņemot atsevišķu sēdvietu, ieeja bez maksas.
KKC Kuldīgā, Raiņa ielā 21. Tālrunis 29542242.

KInO aFIša

U – bez vecuma ierobežojuma; 7+ – līdz 7 g. v. neiesakām; 12+ – līdz 12 g. v. neiesakām; 
16+ – līdz 16 g. v. neiesakām; 18+ – līdz 18 g. v. aizliegts

Savu darbu varu sadalīt vairākos 
virzienos. Darbs ar atkarīgām perso-
nām, darbs ar ilgstošajiem bezdarb-
niekiem, darbs ar cilvēkiem, kuriem 
ir zemas sociālās prasmes, iemaņas, 
vardarbībā cietušām un vardarbību 
veikušām personām.

Visbiežāk pie manis nonāk cilvē-
ki, kuriem vairs nav kur iet un lūgt 
palīdzību. Mans uzdevums ir sekmēt 
pieaugušo cilvēku sociālo problēmu 
risināšanu, iesaistot atbalsta sistē-
mās un attīstot personas iekšējos 
resursus. Šo uzdevumu es nespēju 
veikt bez paša klienta vēlēšanās 
dzīvē kaut ko mainīt.

Strādājot ar pieaugušajiem, vis-
biežāk viņu problēmas ir: sociālās 
funkcionēšanas spēju un mājokļu 
trūkums, nepietiekama kvalifikā-
cija (izglītība, darba iemaņas) un 
motivācija, atkarības problēmas, 
slikts veselības stāvoklis, kredīti 
un nenokārtota fiktīvu uzņēmumu 
esamība, sabiedrības stereotipi, kas 
veicina šo personu atstumtību.

Gribētos, lai arī mūsu novada 
uzņēmēji iesaistītos kopīgā darbā ar 
atkarīgām, no ieslodzījuma vietām 
atbrīvotām personām, bezpajumtnie-
kiem. Lai arī tas prasa uzņēmību un 
pacietību, uzskatu, ka jādod iespēja 
arī šiem cilvēkiem sevi parādīt, 
mainīties.

Esmu priecīga, ka jau otro gadu 
pilngadīgas personas, kas cietušas 
no emocionālas, fiziskas, seksu-
ālas vardarbības un vardarbības 
draudiem var saņemt psihologa un 
jurista pakalpojumus. Jābūt lielai 
drosmei, lai saņemtos savu sāpi 
kādam pastāstīt un lūgt palīdzību. 
Dažos gadījumos vardarbība iet līdzi 
cilvēkam jau no bērnības un atstāj 
iespaidu uz visu turpmāko dzīvi. 
Problēmas nav risinātas, jo trūkuši 
resursi, informācija, drosme, lai kaut 
ko mainītu.

Lai mazinātu vardarbību ģimenē, 
ir būtiski palīdzēt ne tikai cietuša-
jiem, bet arī strādāt ar varmākām, 
mācot viņus rīkoties nevardarbīgi. 
Ir pierādīts, ka atbalsta un rehabili-
tācijas pasākumi cietušajiem ilgter-
miņā nebūs efektīvi, ja vardarbību 
veikušās personas nemainīs savu 
uzvedību. No 2015. gada cilvēki, 
kas ir vardarbīgi un nespēj tikt galā 
ar dusmām, var saņemt individu-
ālas konsultācijas, kā arī piedalīties 
grupas nodarbībās pie psihologa, 
sociālā darbinieka.

Visbeidzot gribu atgādināt, ka 
dzīve no mums neprasa kādas kon-
krētas īpašības, bet prasmi atšķirt 
labo no ļaunā. Cilvēks vienmēr ir 
kādas izvēles priekšā, viņam ir dota 
šī iespēja. Cienīsim to!

Ikdienas 
darbs – palīdzēt 
pieaugušajiem

DaIga zEmKE, 
sociālā darbiniece darbā ar 
pieaugušām personām

23.IX 9.30 Olimpiskā diena; KNSS manēža, Dzirnavu iela 13, Kuldīga
27.IX 10.00 Kuldīgas novada atklātās skolēnu sacensības futbolā; 
  A. Grundmaņa stadions, Īsā iela 4, Kuldīga
29.IX 18.30 Kuldīgas novada atklātais čempionāts krosā; Mežvalde, Kuldīga
1.X 11.00 “Kuldīgas kauss” volejbolā vīriešiem un sievietēm;    
  KNSS halle, Piltenes iela 25, Kuldīga
2.X 14.00 Latvijas 1. līgas čempionāts florbolā: Kuldīga–Rubene 1; 
  KNSS halle, Piltenes iela 25, Kuldīga
4.X 10.00 Kuldīgas novada atklātās skolēnu sacensības futbolā 
  1997.–2000. g., 2001.–2002. g.; A.Grundmaņa stadions, Īsā iela 4, Kuldīga
5.X 17.00 28. skriešanas seriāla “Kuldīgas apļi 2016” 8. kārta; Krauļu priedes, Kuldīga
7.X 13.00 “Rumbas kausa – 2016” izcīņa šahā; KNSS klubs, Virkas iela 15, Kuldīga
8.X 9.00 “Rumbas kausa – 2016” izcīņa šahā; KNSS klubs, Virkas iela 15, Kuldīga

7. oktobrī aicinām uz senioru veselības dienu Kuldīgas kultūras 
centrā.

Pasākums sāksies 10.00 ar rīta pārgājienu no Kuldīgas kultūras centra pa 
vecpilsētu. Reģistrācija nodarbībām, speciālistu konsultācijām un sarunām 
sāksies 10.30 Kuldīgas kultūras centra 1. stāva foajē. Veselības dienā varēs 
veikt sirds veselības un redzes pārbaudi, kāju vēnu un kaulu blīvuma skrī-
ningu, piedalīties vingrošanā labai pašsajūtai un dziedināšanā ar mūzikas 
skaņām. Pieredzē par augu izmantošanu dalīsies doktore Vija Eniņa. Par 
senioru labsajūtu īpaši tiks padomāts “Labo sajūtu” un “Veselīga uztura” 
pieturās, kā arī izbraukuma bibliotēkā. Pasākuma noslēgumā 15.00 ikviens 
tiek aicināts uz Vara Vētras koncertprogrammu.

Visas aktivitātes ir bez maksas.
arTa guSTOVSKa foto

Aicina seniorus uz 
veselības dienu

ēDOLē
No 3. oktobra kultūras namā  atsāk 

darboties VPDK “Mudurs”, JDK “Sprigulis”, 
sieviešu vokālais ansamblis “NOVA”. Visos 
kolektīvos tiek aicināti jauni dalībnieki. 
Interesēties kultūras namā vai pa tālruni 
22013247.

guDEnIEKOS
No septembra līdz decembrim Gudenie-

ku kultūras namā – rokdarbnieces Silvijas 
Teteres krustdūrienā izšūtie rokdarbi.

13. oktobrī 13.00 kultūras namā – pen-
sionāru pēcpusdiena. Koncertu sniegs 
Anita Ozola.

ĪVanDē
22. un 23. oktobrī Īvandes baznīcas 

200 gadu jubilejas pasākumi: 22. oktobrī 
14. 00 – Kuldīgas baznīcu apvienotā 
kora koncerts un svētbrīdis; 23. oktobrī 
14.00 – dievkalpojums ar Īvandes baznīcā 
kalpojušo mācītāju piedalīšanos. Pēc tam 
koncertēs kamerkoris “Rāte” kopā ar Uldi 
Marhilēviču.

KaBILē
Līdz 26. oktobrim bibliotēkā – Riharda 

Lasmaņa darinātās koka lāpstiņas un 
nazīši. Izstādes laikā konkurss “Atpazīsti 
koka sugu”.

4. oktobrī 16.00 saieta nama “Sencis” 
saimes istabā – “Noķer rudeni plaukstā 
un paglabā ziemai”. Kļavu lapu cepuru 
darbnīca. Līdzi jāņem 250–300 kļavu lapu 
un zobu irbulīši.

8. oktobrī 22.00–3.00 saieta namā 
“Sencis” – retro disko. DJ “J&R”. Ieeja –  4 
EUR. Jāģērbjas 70.–90. gadu stilā. Iespēja 
pieteikt galdiņu pa tālr. 25618976 (Agnese).

KurmāLē
Pagasta izstāžu zālē – Skaidrītes Vjak-

sas fotogrāfijas.
30. septembrī 13.00 “Pagastmājas” 

pagalmā – Miķeļtirgus. 
30. septembrī 15.30 pagasta pasākumu 

zālē – Skolotāju dienai veltīta pēcpusdiena. 
Ieeja ar ielūgumiem.

8. oktobrī 20.00 Kurmāles pagasta 
pasākumu zālē – koncerts kopā ar “Rum-
bas kvartetu”; 22.00 atpūtas vakars kopā 
ar duetu “Uzmini nu!”. Sīkāka informācija 
mājaslapā kurmale.lv.

LaIDOS
Līdz 31. oktobrim Sermītes bibliotē-

kā – mākslas studijas “Otiņas” dalībnieku 
darbu izstāde.

29. septembrī –  brauciens uz Liepājas 
teātra izrādi “Piafa”.

Darbību sāks bezmaksas pulciņi:
no 15. septembra ceturtdienās 17.00 

Laidu muižas labajā spārnā jau notiek vo-
kālais ansamblis, vada Dagnija Šteinberga;

no 23. septembra piektdienās 18.00 Lai-
du skolas labajā spārnā – amatieru teātris, 
vadīs Raimonda Vilmane;

no oktobra ceturtdienās 19.00 Lai-
du muižas labajā spārnā – līnijdejas, 
vadīs Guna Stankevica un  piektdienās 
18.00 – kokapstrādes pulciņš, vadīs Uldis 
Zembergs.

1.–16. oktobrī Sermītes bibliotēkā – 
Kārļa Dazarta gleznu izstāde, bērnudārza 
audzēkņu radošo darbu izstāde “Kad manis 
nav mājās...”; līdz 30.oktobrim – turpinās 
Pļavmuižas mākslas studijas “Otiņas” da-
lībnieku darbu izstāde.

5. oktobrī 9.30 Sermītes bibliotēkā – 
bērnu žūrijas pasākums “Vieni paši mājās”.

7. oktobrī 9.30 Sermītes bibliotēkā – 
literatūras stunda pirmskolniekiem, veltīta 
rakstnieka Valda Rūmnieka daiļradei.

PaDurē
Jaunu sezonu uzsāk sporta deju hobij- 

klases pulciņš, bērnu tautisko deju pulciņš, 
sievu un senioru vokālie ansambļi un auša-
nas pulciņš. Aicināti visi interesenti. 

23. septembrī 18.00 Padures pagasta 
bibliotēkā – tikšanās ar grāmatas “Māksli-
nieku citadeles stāsti” autori Alisi Volansku. 
Sarunas pie tējas tases.

14. oktobrī 19.00 Deksnes pasākumu 
zālē – muzikāli dzejisks vakars “Sasildi 
manu dvēseli”. Piedalās: Marita Snipke 
(dzeja, vokāls), Edvīns Jansons (dzeja), 
Edijs Fuksis (vokāls) un domubiedri.

PELČOS
Otrdienās 11.00 bibliotēkā – e-prasmes.

Trešdienās 16.30, ceturtdienās, piekt-
dienās 18.00 bibliotēkā – spāņu valodas 
nodarbības.

Bibliotēkā – Kārļa Dazarta gleznu 
izstāde.

Katru trešdienu 18.00 tautas namā – 
jauktais vokālais ansamblis “Avots” (va-
dītāja Jana Paipa). Gaidīti jauni dalībnieki 
visās balsu grupās, īpaši – zēni un vīri. 
Tālr. 63326145.

Trešdienās 16.00 “Pagrabiņā” –  angļu 
valoda bērniem kopā ar Eleni no Gruzijas; 
ceturtdienās tautas namā 18.00 – gruzīnu 
dejas kopā ar Eleni; piektdienās 18.00 
“Pagrabiņā” pieaugušie aicināti uz angļu 
valodas klubiņu.

rumBā
Bibliotēkā – Gunitas Stārastes fotoiz-

stāde “Viršu laikā”.
Līdz 29. septembrim Rumbas pagasta 

pārvaldes nama zālē – Oļģerta Visvalda 
Grūbas fotoizstāde.

20. septembrī 11.00 Mežvaldē, Rumbas 
pagasta bibliotēkā; 18.00 Ventas ciema 
“Bukaišos” – radošā darbnīca.

5.–31. oktobrī Rumbas pagasta pārval-
des nama zālē – TTMS “Kuldīgas palete” 
gleznu izstāde “Ziedi”.

5. oktobrī 14.15 Ventas ciema “Bu-
kaišos” – kulinārijas pasākums “Gardēži”.

SnēPELē
Septembrī un oktobrī bibliotēkā – Daces 

Cielavas fotogrāfiju izstāde.
30. septembrī 15.00 kultūras namā  

darbību atsāk praktisko nodarbību cikla 
“Radoši, praktiski, interesanti un arī sātīgi” 
dalībnieces. Aicināti arī jauni dalībnieki!

8. oktobrī 19.00 kultūras namā – dzie-
došo snēpelnieku un Snēpeles viesu dzies-
mu konkurss/koncerts. Šogad dziedam 
Raimonda Paula dziesmas. Pieteikšanās 
līdz 25. septembrim kultūras namā vai pa 
tālr. 27843792.

8. oktobrī 22.00 kultūras namā – balle 
kopā ar grupu “Imula”.

14. oktobrī 17.00 kultūras namā – Pel-
ču un Snēpeles pagasta senioru atpūtas 
pēcpusdiena “Neskati vīru no cepures...”

TurLaVā
Līdz 28. oktobrim bibliotēkā – Ināras 

Zeltītes rokdarbu izstāde “Krāsu spēles vie-
nā rakstā”; TTMS “Kuldīgas palete” darbu 
izstāde “Impresionisma poēzija”.

23. septembrī 13.00 Dižgaiļu parka 
estrādē – “Miķeļdiena” (lietus gadījumā – 
kultūras namā).

29. septembrī 11.30  kultūras namā/
bibliotēkā – Turlavas bibliotēkas 70. dzim-
šanas dienas pasākums “Septiņjūdžu 
zābakiem cauri gadu desmitiem”. Aicināti 
Turlavas bibliotēkas lasītāji, sadarbības 
partneri, izstāžu rīkotāji, atbalstītāji, kolēģi, 
iepriekšējās vadītājas un citādi saistītie 
ar Turlavas bibliotēku. Pieteikties līdz 26. 
septembrim bibliotēkā, tālr. 25474017. 
Ieeja – atmiņu stāsti (īsi vai gari, jautri vai 
nopietni, fotogrāfijas, ziedi un mīlestība).

3.–7. oktobrī – mācību dēļ bibliotēka 
slēgta.

7. oktobrī 20.00 kultūras namā – Vaiņo-
des amatierteātra izrāde, Andra Niedzvie-
dža “Labi iet”, pēc izrādes 22.30 – rudens 
balle, spēlēs “Lietus blūzs”.

Vārmē
Līdz 28. septembrim bibliotēkā – izstāde 

“Mārtiņš Freimanis amatieru fotoredzē-
jumā”.

30. septembrī 19.00 Vārmes Sv. Miķeļa 
baznīcā – koncertuzvedums “Liesma, 
kas mūžību vēstī”. Teksta autors – Gunta 
Krauze, mūzikas autori – Guna Pūcīte, 
Gints Smukais, Gunārs Vecpūlis. Pieda-
lās: Kuldīgas BJC teātra studija un studija 
“Mona”. Ieeja brīva.

No 1. līdz 12. oktobrim bibliotēkā – “Ru-
dens labumu izstāde”. Čaklās saimnieces 
tiek aicinātas savus gardos un neparastos 
ievārījumus, konservējumus, sālījumus, 
marinējumus un skābējumus nest uz bib-
liotēku no 26. līdz 28. septembrim. 

12. oktobra pēcpusdienā visi, kas 
piedalī jās izstādes veidošanā, t iek 
aicināti uz kopēju degustāciju. Sīkāka 
informācija pie bibliotēkas vadītājas pa 
tālr. 63323133.

Ceturtdien, 29. septembrī, 10.30 – Latvijas leļļu teātra viesizrāde –  Deivida Mellinga 
“Kur ņemt vienu apkampienu?” Izrādes ilgums –  stunda un 10 min., divi cēlieni. Ietei-
camais vecums –  2+.  Ieeja – 3 EUR.

Sestdien, 1. oktobrī, Pilsētas dārzā – Hercoga jēkaba gadatirgus.
Piektdien, 14. oktobrī, 19.00 – Valmieras drāmas teātra viesizrāde “Bezkaunīgie veči”. 

Lomās: Rihards Rudāks, Januss Johansons, Juris Laviņš, Oskars Morozovs, Skaidrīte 
Putniņa. Biļetes cena uz izrādi – 6, 8, 10 EUR, var iegādāties Kuldīgas kultūras centra 
kasē, visās “Biļešu paradīzes” kasēs un www.bilesuparadize.lv. 

Sv.  2.X 14.00 STārĶI
  16.00  2016, ASV
P. 3.X 16.00 Ilgums 1’25
O. 4.X 16.00  Animācijas ģimenes filma
T. 5.X 16.00 Filma dublēta latviešu valodā
T. 5.X 18.00 U
C. 6.X 16.00 

Sv. 2.X 18.00  BrĪnumaInā IzgLāBšanāS 
P. 3.X 20.00  HuDzOnā
O. 4.X 18.00 2016, ASV, ilgums 1’36, 12+
C. 6.X 20.00 Biogrāfiska drāma

P. 3.X 18.00  SPēLES gūSTEKņI
O. 4.X 20.00  2016, ASV, ilgums 1’37 
T. 5.X 20.00 Trilleris
C. 6.X 18.00 12+

P. 10.X 20.00  mIS PErEgrĪnaS namS 
O. 11.X 18.00  BrĪnumBērnIEm
T. 12.X 20.00 2016, ASV, ilgums 2’07
C. 13.X 17.30 Piedzīvojumu filma, fantāzija, 12+

P. 10.X 18.00  guDrInIEKI 
O. 11.X 20.30  2016, ASV, ilgums 1’34
T. 12.X 18.00 Komēdija, asa sižeta filma
C. 13.X 20.00 16+


