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VIKTOrS 
GOTFrIDSOnS, 
Kuldīgas 
novada Domes 
priekšsēdētājas 
1. vietnieks

Pagājušās nedēļas nogalē Kuldī-
gu pieskandināja trešais leģendu 
festivāls „Live Fest 2015”. 

Pilsētas estrādē divas skatuves 
piepildīja kādreiz tik slavenās, nu 
jau par leģendārām kļuvušās ār-
zemju grupas, kuras populāras bija 
pagājušā gadsimta septiņdesmitajos, 
astoņdesmitajos gados, bet koncertē 
joprojām. Uz estrādes lielās ska-
tuves uzstājās „Bay City Rollers”, 
„Secret service”, „Sweet”, „Slade”, 
„The Rubbetes”. Arī paši grupu 
dalībnieki atzina, ka bauda šādus 
pasākumus. Latvijā ne reizi vien 
bijusi grupa „Slade”. Šajā festivālā 
tā uzstājās jau otro reizi un tāpat kā 
pirmoreiz – satricināja un pārsteidza 
klausītājus. Grupas „Slade” ģitārists 
Deivs Hils pastāstīja: „Es atceros šo 
vietu. Šī ir ļoti skaista un sena pilsē-
ta. Viena lieta, kas pārsteidza – te ir 
jauka atmosfēra. Te ir mūsu mūzikas 
cienītāji. Mēs baudām atmosfēru un 
cilvēku entuziasmu.”

Joprojām kādreizējie pasaules hiti 
spēj no vietām izcelt visus skatītājus. 
Arī mūziķi ir priecīgi uzstāties tādas 
publikas priekšā. Less Makjoans no 
grupas „Bay City Rollers” pastāstīja: 
„Šī ir mana pirmā reize Latvijā, un es 
tiešām esmu pārsteigts, cik skaista 
valsts. Mums bija iespēja apskatīt arī 
Kuldīgu. Es domāju, ka mūzika saved 
cilvēkus kopā.”

Lielākā daļa publikas bija vidējā 
paaudze, kuras laikos šo mūziku 
brīvi klausīties nevarēja, kur nu vēl 
doties uz koncertiem. Ne viens vien 
klausītājs atzina, ka gaida festivālu, 

Festivālā gadi atkāpjas

Latviešu grupa „Colt” skatītājus 
iesildīja festivāla otrajā dienā.

Kuldīgas novada Domes priekšsēdētāja Inga Bērziņa grupai 
„Slade” dāvināja Kuldīgas grāmatu. attēlā I.Bērziņa pasniedz 

grāmatu grupas ģitāristam Deividam Hilam. (no labās mals mak-
naltijs, bet no kreisās – Dons Povels.)

Grupu „Sweet” pirmajā dienā klausītāji gaidīja visdegsmīgāk, un mākslinieki savu uzstāšanos aizvadīja godam.

Grupas „Opus Pro” solists alex izpil-
dīja populārās smagā roka dziesmas.

jo tas ir jaunības sapņu piepildījums, 
atgriešanās tajos laikos un iespēja 
ļauties skaistām atmiņām. Igors 
Serdjukovs apliecināja, ka „šīs visas 
ir manas jaunības grupas. Kas to 
varēja iedomāties, ka viņas reiz būs 
Kuldīgā!” Klausītāji secināja, ka šajā 
festivālā gadi tiešām atkāpjas. Tu-
kumniece Lolita Apsēna priecājās, ka 
„gadu te nevienam nav. Arī skatoties 

uz mūziķiem, šķiet, ka viņi ir daudz 
jaunāki par saviem gadiem”.

Šogad festivāls „Live Fest” bija 
vērienīgāks nekā iepriekšējos gadus. 
Uz divām skatuvēm varēja baudīt 
ne tikai ārzemju, bet arī pašmāju 
mūziku. Kopā pasākumā uzstājās 
24 grupas. Kuldīgas „Live Fest” 
ik gadu pulcē vairākus tūkstošus 
klausītāju no Latvijas un ārvalstīm.

Citos gados jau ir paguvuši 
uzstāties „Slade”, „Smokie”, Suzi 
Quatro, „Killer Queen”, „ABBA 
Mania”, „Brotherhood of Man”, 
„Dzelzs Vilks”, „Otra Puse”, Ivo 
Fomins, „Linga” un citi gan vietējie, 
gan ārvalstu mākslinieki.

SIGnETa rEImanE, 
sabiedrisko attiecību speciāliste

IEVaS BEnEFELDES foto

Vasara turpinās un nebeidz 
mūs priecēt ar dažnedažādiem 
pasākumiem visām gaumēm. 
Tikko aizvadījām festivālu „Live 
Fest”, kas tradicionāli jau trešo 
gadu notiek Kuldīgā un divu die-
nu garumā priecē kuldīdzniekus 
un viesus. 

Vēl spilgtā atmiņā ir vienrei-
zējais un neatkārtojamais Kul-
dīgas pilsētas festivāls „Dzīres 
Kuldīgā”, kas norisinājās jau 
divdesmito reizi un pārsteidza 
mūs ar daudzveidīgo, bagātīgo 
programmu un lielajām ļaužu 
masām, kas tos apmeklēja. 

Ne mazāk aktīva ir arī sporta 
dzīve Kuldīgas novadā, kas citu 
vidū vienmēr izceļas ar labi un 
kvalitatīvi organizētiem pasāku-
miem. Tāpat kā Kuldīgas kultūras 
centra direktore Inta Burnevica 
ar savu komandu mūs katru gadu 
priecē ar dažādiem un kvalitatī-
viem kultūras pasākumiem, arī 
Kuldīgas novada sporta skolas 
direktors Agris Kimbors ar savu 
komandu prot organizēt neaiz-
mirstamus sporta svētkus. 

Nu jau tradicionāli lielie spor-
ta pasākumi ik gadu sākas ar 
„Katrīnas kausu”, turpinās ar 
lielajiem riteņbraukšanas svēt-
kiem – velodienas un velonakts 
pasākumiem, kas pulcē ap 2000 
riteņbraukšanas entuziastu, un nu 
pienācis laiks jau 10. Kuldīgas 
pusmaratonam, kas reizē būs arī 
Latvijas čempionāta posms.

Kuldīga allaž izcēlusies ar to, 
ka mums daudz kas ir izdevies 
pirmajiem. Tāpat kā pilsētas svēt-
ku kustība aizsākās Kuldīgā, arī 
skriešanas svētki pēc Ivara Eglīša 
iniciatīvas sākās Kuldīgā. Tieši 
pie mums skriešanas svētku lati-
ņa Latvijā tika pacelta tik augstu, 
ka pārējiem vajadzēja tam sekot, 
un tikai pēc tam Rīgas maratons 
kļuva daudz labāk organizēts.

Kā allaž, priecājamies par 
mūsu novada sportistiem, kuri 
gūst uzvaras un panākumus vis-
dažādākajās sporta sacensībās. 
Pavisam nesen mēs visi priecā-
jāmies par mūsu Jāņa Šmēdiņa 
kopā ar pārinieku Aleksandru 
Samoilovu gūto lielo panākumu, 
izcīnot Eiropas čempiona titulu 
pludmales volejbolā. Priecē arī 
jaunās volejbolistes Paulas Ni-
kolas Ņečiporukas, riteņbraucēja 
Krista Neilanda un spēkavīra 
Jāņa Šleckus sasniegumi. Tie 
apliecina, ka ar stipru gribu un 
neatlaidīgu darbu, attīstot savus 
talantus un spējas, ir iespējams 
tiekties pēc arvien augstākām 
virsotnēm un tās sasniegt. 

Lai kuldīdznieku uzvaras ie-
dvesmo katru no mums jauniem 
panākumiem dzīvē! Novēlu skais-
tus sporta svētkus visiem 10. – 
jubilejas – Kuldīgas pusmaratona 
dalībniekiem un līdzjutējiem!

Pasākumiem 
bagāta vasara

„Live Fest” pirmās dienas kulminācija bija 
grupas „Secret Service” uzstāšanās. 

attēlā solists Ola Hākansons. 
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Tuvojoties jaunajam mācību gadam, informējam vecākus, ka Kuldī-
gas novada vispārējās pamatizglītības un vidējās izglītības, profesio-
nālās un profesionālās ievirzes izglītības iestāžu audzēkņi, braucot 
uz skolu un mājās ar sabiedrisko transportu, var norēķināties ar 
e-taloniem.

Šī sistēma darbojas maršru-
tos, kuros pārvadājumus veic SIA 
„Sabiedriskais autobuss”. Pārējo 
sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju 
autobusos paliek biļešu sistēma, bet 
biļetes var iesniegt pagastu pārval-
dēs atmaksai. Savukārt skolēniem, 
kuri uz mācību iestādi un mājās 
brauc ar skolas autobusu, e-taloni 
netiek izsniegti.

E-talona darbības princips ir 
šāds – talonā tiek ievadīta informācija 
par skolēnu un maršruts, kurā viņš 
pārvietojas. Talons ir derīgs tikai 
ceļā no mājām uz skolu un no skolas 
uz mājām. Ir iespējams ievadīt arī 
četrus maršrutus, ja bērns kādā dienā 
apmeklē ārpusklases nodarbības vai 
pulciņus. Ja skolēns gribēs braukt 
citā virzienā, viņam par biļeti būs 
jāmaksā. Uz e-talona būs skolēna 

fotogrāfija, kas kalpos kā kontroles 
mehānisms, lai to neizmantotu citas 
personas. Ja skolēns talonu pazaudē 
vai sabojā, par to jāziņo skolai, kas 
tālāk sazinās ar pārvadātāju, un talons 
tiek automātiski bloķēts. Otrreizēja 
talona izgatavošanas izdevumus 
(EUR 3,45) sedz bērna vecāki. Pirmo 
talonu skolēni iegūst bez maksas.

Lai nokārtotu e-talonu, vecākiem 
pagasta pārvaldē vai mācību ies-
tādē jāraksta iesniegums, sniedzot 
informāciju par savu bērnu, sevi un 
norādot maršrutu, kādā skolēns pār-
vietosies. Iesniegumam jāpievieno 
bērna fotogrāfija.

Tiem skolēniem, kuri beiguši mā-
cības 9. un 12. klasē vai absolvējuši 
tehnikumu un neturpinās mācīties 
Kuldīgas novada vispārējās vidējās 
izglītības, profesionālās vai profe-

sionālās ievirzes izglītības iestādēs, 
e-talons ir jāatdod pagastu pārvaldēs 
vai Kuldīgas novada pašvaldībā, 
Baznīcas iela1, Kuldīgā.

Līdz 31. augustam jauniešiem, 
kuri nedarbojas kādā nodarbinātības 
pasākumā vai nometnē, e-taloni ir 
bloķēti. No 1. septembra tie darbo-
sies visiem skolēniem.

Atgādinām, ka tiesības uz brauk-
šanas maksas 100% atvieglojumu 
sabiedriskajos transportlīdzekļos reģio-
nālajos starppilsētu un vietējas nozīmes 
maršrutos Kuldīgas novada teritorijā, 
bet ne vairāk kā EUR 5 mēnesī, ir arī 
Kuldīgas novadā deklarētām perso-
nām, kuras vecākas par 75 gadiem.

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

EVITa PĒTErSOnE, 
Kuldīgas novada Domes 

priekšsēdētājas vietnieka palīdze

Lauku atbalsta dienests (LAD) 
ir uzsācis projektu pieņemša-
nu „Atbalsts jaunajiem lauk-
saimniekiem uzņēmējdarbības 
uzsākšanai”.

Apakšpasākuma „Atbalsts jauna-
jiem lauksaimniekiem uzņēmējdar-
bības uzsākšanai” mērķis ir sekmēt 
gados jaunu cilvēku iesaistīšanos pa-
stāvīgā lauksaimniecības darbībā un 
nodrošināt darbaspēka atjaunošanos 
lauksaimniecības sektorā, atbalstot 
jaunus cilvēkus, kas saimniecības 
vadītāja statusā pirmo reizi dibina 
ekonomiski dzīvotspējīgu saimnie-

cību, lai ražotu lauksaimniecības 
produkciju vai savā īpašumā pār-
ņemtu esošu saimniecību.

Projektu iesniegšanas kārta ir 
atvērta no šī gada 14. augusta līdz 
15. septembrim.

Pasākuma ietvaros ir atbalstā-
mi ilgtermiņa ieguldījumi un vispā-
rējās izmaksas lopkopības nozarē.

Sīkāka informācija www.lad.
gov.lv. 

Uzņēmēji aicināti piedalīties 
„Rīga Food 2015”

Kurzemes tūrisma asociācija (KTA) aicina interesentus piedalīties 
starptautiskajā pārtikas izstādes „Rīga Food 2015” kopējā Kurzemes 
stendā no 2. līdz 5. septembrim Ķīpsalas izstāžu centrā.

Kurzemes reģiona stendā aicināts 
piedalīties ikviens mājražotājs un 
sīkražotājs, kā arī lielāki ražotāji, 
kuri līdz šim nav piedalījušies iz-
stādē „Rīga Food”. Šogad aicināti 
piedalīties arī amatnieki.

Kurzemes stends būs sadalīts 
divās daļās tāpat kā pagājušajā gadā  
ar kopējo platību 140 m2. Cena par 
dalību Kurzemes reģiona stendā ir 
EUR 50 KTA biedriem; EUR 60 – 
citiem interesentiem.

Cenā iekļauta vieta kopējā Kur-
zemes stendā, pamataprīkojums 
(stenda apbūve (paneļi), galdi, soli, 
elektrība, noliktava), kopējais vizuā-
lais stenda noformējums, dalībnieku 
ieejas kartes – 2 dalībnieku kartes 
uz vienu metru, publicitāte izstādes 

laikā. Cenā nav iekļautas transportu 
caurlaides.

Izstādei jāpiesakās, iesniedzot 
aizpildītu dalībnieka anketu. Infor-
mācija par uzņēmumu tiks iekļauta 
elektroniskajā katalogā. Pieteikumus 
jāsūta e-pastā: kurzeme.riga.food@
gmail.com.

Samaksa jāveic līdz 15. augus-
tam Kurzemes tūrisma asociācijas 
birojā, Baznīcas ielā 5, Kuldīgā vai 
pamatojoties uz organizatoru izrak-
stīto rēķinu.

Sīkāka informācija pa tālr. 
26147139 (Aija) vai 20371650 
(Jana).

SIGnETa rEImanE, sabiedrisko 
attiecību speciāliste

Kuldīgas novada pašvaldība 
informē, kā rīkoties, kad konsta-
tēti vai notikuši negadījumi ar 
bezsaimnieku vai meža dzīvnie-
kiem un kuri dienesti par to ir 
atbildīgi.

Par mirušu bezsaimnieka 
dzīvnieku savākšanu
Kuldīgas pilsētā un novadā miru-

šos dzīvniekus no ielām, laukumiem, 
ceļiem un citām publiskām vietām 
savāc, apglabā vai kremē SIA „Mīļās 
ķepiņas” saskaņā ar Veterinārmedicī-
nas likuma 21. pantu – „Pašvaldības 
nodrošina bezsaimnieka dzīvnieku 
līķu savākšanu un iznīcināšanu”. Ja 
mirušais dzīvnieks atrodas privā-
tīpašumā vai teritorijā, kurai zināms 
apsaimniekotājs, atbildība gulstas 
uz īpašnieku vai apsaimniekotāju. 
Gadījumos, kad rodas aizdomas, ka 
dzīvnieks nobeidzies no kādas infek-
cijas slimības, jāpieaicina Pārtikas un 
veterinārā dienesta (PVD) pārstāvis vai 
praktizējošs veterinārārsts, kas noņems 
paraugu laboratoriskai izmeklēšanai.

ja notriekti vai nobraukti 
medījamie meža dzīvnieki
Ja uz ceļa tiek notriekti vai no-

braukti medījamie meža zvēri, par 
to jāziņo Valsts meža dienestam 
(VMD). Ministru kabineta noteiku-
mu nr. 113 „Medību noteikumi” 105. 
pants nosaka: „Valsts meža dienesta 

amatpersona, saņemot informāciju 
par sadursmē ar motorizētu trans-
portlīdzekli bojā gājušu medījamo 
dzīvnieku, reģistrē faktu un pieņem 
lēmumu par turpmāko rīcību ar 
dzīvnieka līķi.” Tāpat jārīkojas 
gadījumā, ja dzīvnieks ir savainots.

Bieži vien glābšanas dienesta vai 
ceļu policijas darbinieki, ierodoties 
notikuma vietā, Meža dienestam par 
dzīvnieku paziņo paši. Jāatceras, ka 
sadursme ar dzīvnieku ir satiksmes 
negadījums, un jārīkojas līdzīgi kā 
avārijas gadījumā – vieta jānoro-
bežo, jāizliek brīdinājuma zīme, lai 
pārējie satiksmes dalībnieki laicīgi 
reaģētu. Ja automašīna sadursmē 
nav bojāta un nav arī cietušo, tad 
ceļu policiju var nesaukt, tomēr par 
ievainoto dzīvnieku Valsts meža 
dienestam jāpaziņo.

Notriekto medījamo dzīvnieku 
cietušais savākt nedrīkst, jo tā ir 
nelikumīga medījamo dzīvnieku 
ieguve, par ko var tikt sodīts par 
nelikumīgu svešas mantas ieguvi vai 
piesavināšanos. Medību likuma 4. 
un 5. pants nosaka: „Savvaļā dzīvo-
jošie medījamie dzīvnieki kļūst par 
fizisko un juridisko personu īpašumu 
tikai pēc tam, kad tie ir nomedīti šajā 

likumā un citos medības reglamentē-
jošos normatīvajos aktos noteiktajā 
kārtībā. Medījamos dzīvniekus un 
medību produkciju aizliegts pie-
savināties.” Vienīgais likumīgais 
savvaļas dzīvnieku ieguves veids ir 
medības saskaņā ar reglamentējo-
šiem normatīvajiem aktiem.

ja atrod vienu vai vairākus 
bojāgājušos dzīvniekus
Ja mežā vai uz lauka tiek kon-

statēta vairāk nekā divu medījamo 
dzīvnieku (piemēram, meža cūku) 
vienlaicīga bojāeja vai bojā gājušā 
medījamā dzīvnieka pazīmes liecina 
par infekcijas slimības izplatīšanos, 
nekavējoties jāziņo Valsts meža 
dienestam, kas informēs PVD, lai 
veiktu tālākas darbības.

Ja tiek atrasts miris medījamais 
dzīvnieks, kura pazīmes neliecina 
par infekcijas slimību, arī par to 
jāziņo Valsts meža dienestam, at-
bildīgā amatpersona reģistrēs faktu 
un pieņems lēmumu par turpmāko 
rīcību ar dzīvnieka līķi.

EVITa PĒTErSOnE, 
Kuldīgas novada Domes 

priekšsēdētājas vietnieka palīdze

Kurzemes NVO atbalsta centrs 
izsludina projektu konkursu 
Kurzemes mazākumtautību 
biedrībām un nodibinājumiem 
„Atbalsts Kurzemes mazākum-
tautībām”.

Kopējā piešķiramā summa 
EUR 6500, viena projekta īsteno-
šanai var tikt piešķirts finansējums 
no EUR 300 līdz EUR 3000. Ak-
tivitātes var plānot no šī gada 
21. septembra līdz nākamā gada 
24. janvārim. Projektu īstenotājiem 
nav nepieciešams līdzfinansējums.

Konkursa mērķis ir atbalstīt 
Kurzemes reģiona mazākumtautī-
bu (izņemot romu kopienu, kurai 
ir atsevišķs finansējums projektu 
konkursa „Iesaisties Kurzemē!” 

ietvaros) identitātes un kultūras 
mantojuma saglabāšanu un attīstī-
bu, kā arī sekmēt mazākumtautību 
pilsonisko līdzdalību un sadarbību. 
Atbalstāmas ir jebkāda veida aktivi-
tātes, kas vērstas uz mazākumtautību 
identitātes un kultūras mantojuma 
saglabāšanu un attīstību; radošo ko-
lektīvu darbību; tradīciju un folklo-
ras attīstību; pilsonisko līdzdalību 
un sadarbību.

Projektu pieteikumi jāiesniedz 
personīgi vai jāsūta pa pastu bied-
rībai „Kurzemes NVO atbalsta 
centrs”, Kr. Valdemāra ielā 17a, 
Talsi, LV-3201 līdz 2015. gada 
7.  septembrim (pasta zīmogs) plkst. 
17.00. Plašāka informācija: www.
kurzemesnvo.lv.

Jautājumus par projektu kon-
kursa pieteikumu sagatavošanu 
sūtīt uz: konkursi@kurzemesnvo.
lv vai sazinoties ar konsultan-
tiem: par saturu – Inese Siliņa, tālr. 
29811722, inese@kurzemesnvo.lv, 
par finansēm – Egita Sudakova, tālr. 
29279461, segita@apollo.lv, vispā-
rīgām konsultācijām krievu valodā 
– Svetlana Rudzīte, tālr. 26392700.

Projektu konkurss tiek organizēts 
sadarbībā ar LR Kultūras minis-
triju par atsevišķu valsts pārvaldes 
uzdevumu veikšanu pilsoniskās 
sabiedrības attīstības un starpkultūru 
dialoga jomā.

LInDa maSLOBOjEVa, 
Kurzemes nVO atbalsta centra 

projektu koordinatore

E-taloni skolēniem un senioriem

Kur zvanīt par atrastu vai nobrauktu mirušu dzīvnieku
• SIA „Mīļās ķepiņas” – tālrunis 26336191 (suņi, kaķi, lapsas, āpši, putni u.c.);
• Valsts meža dienests – tālrunis 63322361, 29174776  
  (stirnas, brieži, aļņi, mežacūkas u.c.);
• glābšanas dienests – tālrunis 112.

Miruši dzīvnieki uz ceļa, 
mežā vai laukā

Atbalsta jaunos 
lauksaimniekus

Izsludināts projektu konkurss 
Kurzemes mazākumtautību NVO

15. augustā 11.00 pie Pārven-
tas bijušā skatu torņa sāksies 
„Geo-Velo Kuldīgā 2015” slēpņo-
šanas spēle – aizraujoša velopa-
staiga ar slēpņošanas elemen-
tiem, kurā aicināti piedalīties visi 
interesenti, īpaši skolu jaunieši.

Kuldīgā un tās apkārtnē jau šo-
brīd izvietoti apmēram 80 slēpņu, 
veltīti gan Kuldīgas skaistākajām 
vietām, uzņemtajām filmām, gan 
interesantiem dabas objektiem. 
Projekta „Eiropas pēdas Latvijā” 
ietvaros Kuldīgā un tās apkārtnē  
izvietos vismaz trīs jaunus slēpņus.

Ar saukli „Atklāsim Latviju slēp-
ņojot!” jau otro gadu tiek realizēts 
projekts „Eiropas pēdas Latvijā. 
2015”. Projektā piedalās skolēni, 
kuru uzdevums ir meklēt Eiro-
pas valstu atstātās pēdas Latvijas 
kultūrā, dabā un citās sfērās savā 
novadā un pilsētā, tādējādi veicinot 
eiropeiskās piederības apziņas no-

stiprināšanos un lojalitāti dzimtajai 
vietai un Latvijai. Projektā tiek 
izmantota slēpņošanas spēle jeb 
„geocaching”. Katra atrastā „Eiro-
pas pēda” Latvijā tiek iemūžināta, 
izvietojot tajā slēpni.

Projektā ļoti aktīvi iesaistījušies 
arī Kuldīgas slēpņošanas entuziasti.

Sīkāk par pasākumu www.geo-
caching.com.

LIEnE VaLDmanE, 
projekta „Eiropas pēdas Latvijā. 

2015” vadītāja
Publicitātes foto

Aicina piedalīties 
„Geo-Velo Kuldīgā 2015”
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Domes 2015. gada 23. jūlija ārkārtas sēde

Zemes noma
Izbeidza zemesgabalu „Veldze 32”, Rumbas pagastā, „Usmas Grāveri” 

un „Meldernieki”, Rendas pagastā, „Ceriņi 1”, Ēdoles pagastā, zemesgabala 
daļas Dārzniecības iela 7A, Kuldīgā, nomas līgumus.

Iznomāja zemesgabalus „Līdumi”, Rumbas pagastā, bez apbūves tiesī-
bām un SIA „Gabriēla” zemesgabalu Piltenes iela 22, Kuldīgā, uz 10 gadiem.

Atdalīja no nekustamā īpašuma „Vecvagari”, Ēdoles pagastā, zemes 
vienību ar kad. apz. 6246 001 0006, piešķīra nosaukumu „Gabaliņš” un 
ieskaitīja neapbūvēto platību, uz kuru mantinieki nav izmantojuši nomas 
pirmtiesības, rezerves zemes fondā.

Pagarināja nomas līgumā noteikto objekta vizuālā risinājuma un si-
tuācijas plāna iesniegšanas termiņu, izsakot nomas līguma 5.6. punktā 
„Būvniecības ieceres dokumentācija – objekta vizuālais risinājums un 
situācijas plāns ar ēkas piesaisti pie zemesgabala robežām, izstrādājama 
un saskaņojama līdz 2016. gada 7. jūlijam.” Atcēla 2015. gada 26. februārī 
Kuldīgas novada Domes pieņemto lēmumu „Par grozījumiem Kuldīgas 
novada Domes 2014. gada 30. oktobra lēmumā”. Iznomāja LPKS „Kuldīgas 
labumi” zemesgabala daļu Pilsētas laukums, Kuldīgā, bez apbūves tiesībām 
pārvietojamās tirdzniecības būves piekļuvei. 

Noteica 71 m2 piesaistāmo platību elektroapgādes objekta – transfor-
matoru apakšstacijas STP–6025 uzturēšanai un slēdza nomas līgumu ar 
a/s „Latvenergo” par zemesgabala daļu  „Akas”, Laidu pagastā. 

Noteica 67 m2 piesaistāmo platību elektroapgādes objekta – transfor-
matoru apakšstacijas STP–7368 uzturēšanai, kas atrodas uz zemesgabala 
1905. gada iela 1905. gada parks, Kuldīga. 

Slēdza nomas līgumu ar a/s „Latvenergo” par zemesgabala daļām: 
Lauku iela 30, Kuldīgā (platība 108 m2); Ventas krastmala 2, Kuldīgā (42 m2);

Skuju iela 2, Kuldīgā (92 m2); sporta skolas skvērs, Kuldīgā (42 m2); 
Piltenes iela 16A, Kuldīgā (82 m2);

Virkas iela 25A, Kuldīgā (18 m2); 1905. gada parks, Kuldīgā (67 m2); 
Leona Paegles iela 12, Kuldīgā (112 m2); Graudu iela 3, Kuldīgā (118 m2); 
Mucenieku iela 6, Kuldīgā (262 m2). 

Noteica, ka Kuldīgas novada pašvaldībai piekrīt, pieder un ierakstā-
ma zemesgrāmatā uz Kuldīgas novada pašvaldības vārda pašvaldības 
autonomo funkciju veikšanai nepieciešamā zemes vienība „Ziediņi Virši”, 
Padures pagastā.

nodod apsaimniekošanā
Nodeva apsaimniekošanā individuālam komersantam zemesgabalus 

Siltumnīcu ielā 12, Dārzniecības ielā 7A, Kuldīgā, ar vairākiem nosacī-
jumiem.

Nodeva apsaimniekošanā zemesgabala Putnudārza krastmala daļu ~ 
2200 m2, zemesgabala daļu Stacijas ielā, Kuldīgā, ar vairākiem nosacījumiem.

nekustamais īpašums
Atteicās no pirmpirkuma tiesībām uz būvju īpašumiem „Smilgas”, Ķikuri, 

Turlavas pagastā un Cepļa ielā 3, Kuldīgā. 
Slēdza pirkuma līgumus uz nomaksu par nekustamajiem īpašumiem – 

zemesgabalu Īrisu ielā 33, Ābelē, Pelču pagastā, un zemesgabalu Ventspils 
ielā 97, Kuldīgā, par nosacīto cenu. 

Piekrita nekustamā īpašuma „Jaunlīmeņi”, Rumbas pagastā, atsavinā-
šanai, ieguldot to SIA „Kuldīgas ūdens” pamatkapitālā.

Atdalīja no nekustamā īpašuma „Pagasta palīgsaimniecības” zemes 
vienību ar kad. apz. 62840060388 un saglabāja jaunveidojamajam īpašu-
mam adresi Riežupes iela 31, Mežvalde, Rumbas pagasts. 

maina nekustamo īpašumu lietošanas mērķus
Nekustamajiem īpašumiem Lauku iela 30, Virkas iela 25A, Mucenie-

ku iela 6, Piltenes iela 16A, Ventas krastmala 2, 1905. gada iela 1905. 
gada parks, sporta skolas skvērs, Kuldīgā, mainīja nekustamā īpašuma 
lietošanas mērķi.

 Noteica piesaistāmās platības elektroapgādes objektu – transforma-
toru apakšstacijas STP–7334 uzturēšanai, kas atrodas uz zemesgabala 
Leona Paegles iela 12, Kuldīga – 112 m2;  transformatoru apakšstacijas 
STP–7332 uzturēšanai, kas atrodas uz zemesgabala Mucenieku iela 6, 
Kuldīga – 262 m2; transformatoru apakšstacijas STP–7324 uzturēšanai, 
kas atrodas uz zemesgabala Graudu iela 3, Kuldīga – 118 m2 un mainīja 

nekustamo īpašumu lietošanas mērķus.

nodod un gatavo atsavināšanai
Nodeva atsavināšanai nekustamo īpašumu – zemesgabala daļu (0,4 

ha), kas atdalāma no zemesgabala „Valtaiķu pienotava”, Laidu pagasts. 
Atzina, ka dzīvojamā māja „Majori”, Rumbas pagastā, nav izmantojama 

pašvaldības funkciju nodrošināšanai un nodeva atsavināšanai.
Atzina, ka dzīvojamās telpas Kalna ielā 20-4, Kuldīgā un „Pelči 4”-3, 

Pelču pagastā, nav izmantojamas pašvaldības funkciju nodrošināšanai un 
nodeva tās atsavināšanai.

Gatavos atsavināšanai zemes vienību „Akmenāji”, Padures pagastā, 
platība 0,698 ha.

Noteica, ka pašvaldībai piederošais īpašums „Kalndūras”, Ēdoles 
pagastā, uz kura atrodas dzīvojamā māja, nav nepieciešama pašvaldības 
funkciju veikšanai un gatavos to atsavināšanai.

Atsavinās pašvaldības nekustamo īpašumu –  zemesgabalu Upeņu 
alejā 24, Kuldīgā, piedāvājot to pirkt zemesgabala nomniekam.

Finanšu jautājumi
Atļāva Kuldīgas novada pašvaldībai pieņemt ziedojumu no SIA „Pret-

pils”, SIA „SC Kuldīga”, SIA „Rietumu nafta”, SIA „MD Investīcijas”, SIA 
„Rumbas galdniecība”, SIA „Josāti”, SIA „Ostas celtnieks” kultūras noza-
res atbalstam – Kuldīgas pilsētas svētku „Dzīres Kuldīgā 2015” norises 
pasākumu atbalstam.

Piešķīra EUR 2000 no Kuldīgas novada pašvaldības budžeta līdzekļiem 
neparedzētiem gadījumiem biedrībai „Latvijas Sarkanais Krusts” humānās 
palīdzības sniegšanai Ukrainas Čerņigovas apgabala kara hospitālim un 
ārstniecības iestādēm. 

Piešķīra Latvijas Airēšanas federācijai pašvaldības līdzfinansējumu 
EUR 300 Kuldīgas novada sportistu dalībai Pasaules čempionātā Plovdivā 
(Bulgārijā).

Piešķīra Latvijas amatieru izlases dalībniekam pašvaldības līdzfinan-
sējumu EUR 150 dalībai UCI Amatieru šosejas riteņbraukšanas Pasaules 
čempionātā Dānijā.

Piešķīra Laidu pagasta pārvaldei EUR 14869,16 malkas šķūņa „Akas” 
celtniecībai. 

Piešķīra SIA „Kuldīgas ūdens” papildu finansējumu EUR 70 706,23 
lietusūdens kanalizācijas sistēmas paplašināšanai Ventspils ielā, Kuldīgā.

Akceptēja un atļāva SIA „Hanza projekts” sadalīt termiņos uz laiku līdz 
2017. gada 31. decembrim par ar nekustamā īpašuma „Saulessvece”, 
Maņģenes iela 3, Rumbas pagasts, savešanu kārtībā un nojaukšanu 
saistīto izdevumu EUR 8406,38 atmaksu, veicot ikmēneša maksājumus 
saskaņā ar maksājumu grafiku.

Atļāva fiziskai personai sadalīt termiņos nokavētā nekustamā īpašuma 
nodokļa un nokavējuma naudas parāda samaksu EUR 4419,52 par nekus-
tamajiem īpašumiem „Zeltiņi”, „Veldze”, „Digas” „Mežvalde 19-2” Rumbas 
pagasts, līdz 2017 gada 1. janvārim, veicot nokavēto nodokļu maksājumus 
pa daļām, ievērojot vairākus nosacījumus.

Noteica, ka nomas maksa par zemesgabalu Darba iela 12, Kuldīgā, 
ir 1,5% no kadastrālās vērtības, tas ir 74,42 EUR/gadā, kam, piemērojot 
koeficientu 1,5, ir 111,63 EUR/gadā. Noteica, ka jaunā nomas maksa ir 
spēkā no 2015. gada 1. augusta.

Nodeva automašīnu „Citroen Berlingo”, transporta reģistrācijas nr. KC 
2390, Kuldīgas novada sociālās aprūpes centra „Venta” bilancē un „Citroen 
Berlingo”, transporta reģistrācijas nr. KC 2387, Kuldīgas novada Pelču 
pagasta pārvaldes bilancē.

apstiprina saistošos noteikumus
Apstiprināja Kuldīgas novada Domes nominācijas „Gada cilvēks izglītībā 

2015” saņemšanai Kuldīgas Alternatīvās sākumskolas Padures filiāles 
vadītāju, skolotāju Vigru Leismani. 

Apstiprināja Kuldīgas novada pašvaldības saistošo noteikumu nr. 
2015/10 „Sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtība” pre-
cizēto redakciju. 

Apstiprināja Kuldīgas novada pašvaldības saistošos noteikumus nr. 
2015/15 „Grozījumi Kuldīgas novada pašvaldības saistošajos noteikumos 
nr. 2012/15 „Kustamā un nekustamā īpašuma novērtēšanas kritēriji, nosa-

kot atbilstību trūcīgas ģimenes (personas) statusam Kuldīgas novadā””.
Apstiprināja Kuldīgas novada pašvaldības saistošos noteikumus nr. 

2015/13 „Kuldīgas novada teritorijas kopšanas un būvju uzturēšanas saisto-
šie noteikumi” un nr. 2015/14 „Grozījumi Kuldīgas novada pašvaldības sais-
tošajos noteikumos nr. 2010/9 „Par sabiedrisko kārtību Kuldīgas novadā”. 

Grozīja Kuldīgas novada Domes 2015. gada 25. jūnija lēmuma „Par 
piesaistāmās platības noteikšanu transformatoru apakšstacijas STP–788 
uzturēšanai, kas atrodas uz zemesgabala „Saules Stari”, Pelču pag., Kuldī-
gas novadā” lemjošās daļas 1. punktu un lēmuma „Par zemesgabala daļas 
„Saules Stari”, Pelču pag., Kuldīgas novadā, iznomāšanu transformatora 
STP –788 uzturēšanai” lemjošās daļas 1. punktu.

Grozīja Kuldīgas novada Domes 2015. gada 25. jūnija lēmuma „Par 
piesaistāmās platības noteikšanu transformatoru apakšstacijas STP–7525 
uzturēšanai, kas atrodas uz zemesgabala „Atpūtas”, Gudenieki, Gudenieku 
pag., Kuldīgas novadā” lemjošās daļas 1. punktu. 

Slēdz īres līgumus
Uzdeva īrniecei nomaksāt uzkrāto īres un komunālo pakalpojumu 

parādu vai noslēgt vienošanos ar SIA „Kuldīgas komunālie pakalpojumi” 
par parāda pakāpenisku atmaksu papildus ikmēneša maksājumiem un 
slēdza dzīvojamās telpas „Mazīvande”-1, Īvandes pagastā, īres līgumu 
līdz 2015. gada 31. decembrim.

Uzdeva īrniekiem nomaksāt uzkrātos īres un komunālo pakalpojumu 
parādus vai noslēgt vienošanos ar SIA „Kuldīgas komunālie pakalpojumi” par 
parādu pakāpenisku atmaksu papildus ikmēneša maksājumiem un atjaunoja 
sociālās dzīvojamās telpas „Mazīvande”-3/1 un „Mazīvande”-3/2, Īvandes 
pagastā, „Ūšas”-1, Padures pagastā, īres līgumus uz sešiem mēnešiem.

Atjaunoja sociālo dzīvojamo telpu „Mazīvande”-3/3, Īvandes pagastā, 
Ezera iela 8-4, Ezera ielā 8-9, Ezera iela 8-11, Ezera iela 8-13, Ezera 
iela 8-18, Ķikuros, Turlavas pagastā, īres līgumus uz sešiem mēnešiem.

Izmaiņas komisijās
Izdarīja izmaiņas Kuldīgas novada Domes Pedagoģiski medicīniskās 

komisijas personālsastāvā –  izslēdza no komisijas Laimu Jansoni.
Izslēdza Mareku Jansonu no Kuldīgas novada un Skrundas novada 

Civilās aizsardzības komisijas sastāva un ievēlēja Andri Riekstu, Zemes-
sardzes 45. nodrošinājuma bataljona komandieri.

Izslēdza Mihailu Volohovu no Kuldīgas novada Reliģisko lietu konsul-
tatīvās padomes sastāva.

Izdarīja izmaiņas Kuldīgas novada Domes Transporta komisijas perso-
nālsastāvā, iekļaujot tajā Kuldīgas novada pašvaldības policijas priekšnieku 
Rinaldu Gūtpelcu. 

Dažādi
Atļāva atvērt 10. klasi Kuldīgas Mākslas un humanitāro zinību vidusskolā 

2015./ 2016. mācību gadā ar mazāku izglītojamo skaitu nekā noteikts ar 
Kuldīgas novada Domes 18.12.2014. lēmumu apstiprinātajā „Kārtībā par 
minimālo un maksimālo izglītojamo skaitu Kuldīgas novada pašvaldības 
vispārējās izglītības iestādes, speciālās izglītības un pedagoģiskās ko-
rekcijas programmās, kā arī grupās, kurās realizē pirmsskolas izglītību”. 

Ar 2015. gada 1. decembri dzīvojamās mājas Piltenes ielā 14, Kuldīgā, 
pašvaldībai piederošiem dzīvokļiem noteikt īres maksu 0,73 EUR/m2 uz 
diviem gadiem.

Neatcēla SIA „Vāverīte” izsniegto būvatļauju nr. 74/2015 „Dzīvojamās 
mājas ārsienas remonts Baznīcas ielā 32, Kuldīgā”.

Pārjaunoja 2015. gada 18. februārī noslēgto pirkuma līgumu par ne-
kustamo īpašumu „Liekmaņi”, Kabiles pagastā.

Anulēja izsniegto „Bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju 
smilts-grants un smilts ieguvei „Kārkliņi”, nr. 20, derīgu no 2012. gada 2. 
aprīļa līdz 2018. gada 3. septembrim un izsniedza „Bieži sastopamo derīgo 
izrakteņu ieguves atļauju smilts-grants un smilts atradnei „Kārkliņi”, kas 
atrodas zemes īpašumā „Kārkliņi”, Kurmāles pagastā. Atļauju izsniedza 
līdz 2035. gada 22. aprīlim.

Piešķīra Domes priekšsēdētājai Ingai Bērziņai neizmantoto ikgadējo 
atvaļinājumu piecas kalendāra dienas no 10.08.2015. līdz 14.08.2015.  un 
priekšsēdētājas vietniekam Aleksandram Langem ikgadējo atvaļinājumu 
trīs kalendāra nedēļas no 10. augusta līdz 30.augustam. 

Domes 2015. gada 30. jūlija sēde

24. jūlijā uz sēdi sanāca Civilās 
aizsardzības komisija, kas ir 
vienota Kuldīgas un Skrundas 
novadiem. Saskaņā ar komisijas 
iepriekšējā sēdē lemto šoreiz nori-
sinājās teorētiskās mācības.

Mācības, kurās Civilās aizsar-
dzības komisijas locekļi pārrunāja 
un apguva rīcību situācijā, ja kādā 
no abiem novadiem būtu konstatēts 
Āfrikas cūku mēra gadījums, vadīja 
Pārtikas un veterinārā dienesta (PVD) 
Dienvidkurzemes pārvaldes vadītāja 
Gunta Kapeniece. Tēma izvēlēta, jo 
tā ir aktuāla problēma Latvijā un tās 
risināšanā iesaistīti dažādu dienestu 
speciālisti.

G.Kapeniece pastāstīja, ka Āfrikas 

cūku mēris ir ļoti lipīga cūku slimība. 
To izraisošais vīruss ir mainīgs, iztu-
rīgs un bīstams, pret to nav vakcīnu, 
tas var ātri izplatīties un apdraud gan 
mājas cūkas, gan mežacūkas. Cilvē-
kam vīruss nav bīstams. PVD pārstāve 
uzsvēra – iepriekš uzskaitīto iemeslu 
dēļ ir ļoti svarīgi nekavējoties informēt 
dienestu gadījumos, ja ir aizdomas 
par saslimšanu ar šo nopietno slimību 
mājas cūkām, kā arī gadījumos, kad 
mežā atrastas nobeigušās mežacūkas. 
Visos gadījumos PVD inspektori ne-
kavējoties dosies uz notikuma vietu, 
lai paņemtu analīzes un noskaidrotu, 
kāds ir cūku nāves cēlonis, vai tas 
ir bijis Āfrikas cūku mēris. „Aici-
nām cilvēkus zvanīt, tiklīdz ir kādas 
aizdomas. Labāk, lai piezvana lieku 

reizi, nekā nepiezvana, jo svarīgi ir 
nepieļaut slimības izplatīšanos,” sacīja 
G.Kapeniece. Viņa uzsvēra, ka Kur-
zemē situācijas nopietnību pastiprina 
tas, ka mūsu pusē ir liels mežacūku 
blīvums. „Ja saslimst mājas cūkas, 
tās nokauj un novietni dezinficē. Ja 
saslimst mežacūkas, tas ir nekontrolē-
jams process,” izteicās PVD pārstāve. 
Šobrīd pēdējais Latvijā reģistrētais 
saslimšanas gadījums konstatēts Lat-
galē – Ciblas novadā.

Teorētiskajās mācībās Civilās aiz-
sardzības komisijas locekļi izspēlēja 
situāciju, kurā PVD saņem ziņu par 
apstiprinātu diagnozi – Āfrikas cūku 
mēris – kādā mājas cūku novietnē 
Kuldīgas novada Kurmāles pagastā. 
Situācijā PVD pārstāvjiem nekavējo-

ties jāziņo Civilās aizsardzības komi-
sijas priekšsēdētājai Ingai Bērziņai, 
kura sasauc komisijas sēdi. Novietnē, 
kurā konstatēta slimība, Valsts polici-
jai nepieciešams norobežot teritoriju, 
piebraucamos ceļus, lai nenotiktu 
kustība no novietnes, lai neradītu 
riskus infekcijas izplatībai un neap-
grūtinātu PVD inspektoru darbu. PVD 
inspektori nogalina cūkas un iznīcina 
sadedzinot. Valsts ugunsdzēsības un 
glābšanas dienests izvērtē un, saska-
ņojot ar Valsts vides dienestu, nosaka 
iespējamo dedzināšanas vietu, lai 
novērstu gruntsūdens piesārņojumu, 
kontrolē, vai dedzināšana norit droši, 
piesaista ūdens cisternu.

PVD pārstāve uzsvēra, ka viens 
no draudiem ir tas, ka daudzi savas 

piemājas saimniecībā turētās cūkas 
nav reģistrējuši. Par to liecina fakts, 
ka Kuldīgas un Skrundas novados re-
ģistrētas 106 cūku novietnes, kas, pēc 
PVD pārstāves domām, diez vai atbilst 
reālajai situācijai. Reģistrācija neprasa 
lielus līdzekļus, taču regulāri jāsniedz 
atskaites, kas, iespējams, ir iemesls 
mājlopu nereģistrēšanai. G.Kapenie-
ce aicināja pašu patēriņam audzētās 
cūkas tomēr reģistrēt, jo gadījumā, 
ja saslimst un aiziet bojā reģistrētas 
mājas cūkas, to īpašnieki saņems 
kompensāciju, turpretī nereģistrēto 
dzīvnieku saimnieki kompensāciju 
saņemt nevarēs.

KrISTĪnE DuĻBInSKa, 
mārketinga un sabiedrisko attiecību 

nodaļas vadītāja

Civilās aizsardzības komisijai – teorētiskās mācības

Ņems ilgtermiņa aizņēmumu 2015. gadā no Valsts kases EUR 200 457,65 
ar atlikto pamatsummas maksājumu līdz 2018. gada jūnijam ar Valsts kases 
noteikto kredīta procentu likmi uz 20 gadiem gadiem projekta „Ēkas 3. stāva 
rekonstrukcija Pilsētas laukumā 3, Kuldīgā” īstenošanai.

Ņems i lgtermiņa aizņēmumu 2015. gadā no Valsts kases 
EUR 125`305,19  ar atlikto pamatsummas maksājumu līdz 2018. gada 
jūnijam ar Valsts kases noteikto kredīta procentu likmi uz 20 gadiem gadiem 
projekta “Dzīvojamās ēkas nesošo un norobežojošo konstrukciju renovācija 

un restaurācija Baznīcas ielā 30, Kuldīgā” īstenošanai.
Nolēma iestāties nevalstiskajā organizācijā „Mēri mieram” (Mayors 

for Peace) un noteica, ka Kuldīgas novada pašvaldības pārstāvis šajā 
organizācija ir Kuldīgas novada Domes priekšsēdētāja. 
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Kuldīgas sadraudzības pilsētas 
mērs Tore Vestbijs festivāla 
„Dzīres Kuldīgā” laikā Kuldīgas 
novada Domes priekšsēdētā-
jai Ingai Bērziņai pasniedza 
Frognes pašvaldības Mākslas 
padomes Goda balvu.

Pasniedzot balvu, Tore Vestbijs 
sacīja, ka parasti šo balvu piešķir 
tikai Frognes pašvaldībā dzīvojoša-
jiem, bet šoreiz, novērtējot Kuldīgas 
un Ingas Bērziņas ieguldījumu 
kultūras mantojuma saglabāšanā, 
pirmoreiz izdarīts izņēmums.

Frognes pašvaldības Mākslas 
padomes Goda balva iedibināta, 
lai godinātu cilvēkus vai orga-
nizācijas par ieguldīto darbu un 
pūlēm Frognes pašvaldības kultūras 
dzīves pilnveidošanā. Balva sastāv 
no norvēģu mākslinieka Reidara 
Finsruda veidotās bronzas statuetes 
un diploma.

„Jūtamies pagodināti, saņemot 

Kuldīgas pilsētas pensionāru 
apvienība „Rumbiņa” piedalījās 
izsludinātajā Ziedot.lv sociālās 
jomas projektu konkursā un 
saņēma finansējumu projekta 
„Eiro deju kopa jaunos tērpos!” 
īstenošanai.

Pateicoties piešķirtajam finan-

sējumam – EUR 2685, deju kopas 
„Madara” 15 dalībnieces tika pie 
jauniem skatuves tērpiem un apavu 
pāriem, kuros uzstājās jau Kuldīgas 
pilsētas svētkos.

Par projekta līdzekļiem pensio-
nāru apvienība iegādājās arī divus 
kafijas perkolatorus, ar kuriem varēs 

viesus cienāt ar kafiju saviesīgajās 
tikšanās reizēs.

PA „Rumbiņa” ir pateicīga Zie-
dot.lv komandai par sniegto iespēju 
un sadarbību.

VIja maTISOnE,
 projekta vadītāja

EDuarDa DamBErGa foto

Lai paaugstinātu kompetenci un 
pilnveidotu prasmes skolvadībā, 
novada izglītības iestāžu direktori 
no 20. līdz 25. jūlijam apmeklēja 
kursus Somijā, Joensū pilsētā, 
iegūstot sertifikātu skolvadības 
menedžmentā.

Kursos piedalījās pirmsskolas 
izglītības iestādes „Bitīte”–attīstības 
centra direktore Līga Megne, pirms-
skolas izglītības iestādes „Cīrulītis” 
direktore Inguna Krebse, Kuldīgas 
Centra vidusskolas direktore Brigita 
Freija un Ēdoles pamatskolas direktors 
Aigars Matevičs, kā arī skolu direktori 
no Itālijas, Grieķijas, Spānijas, Slovā-
kijas, Čehijas, Turcijas un Īrijas. Kat-
ras valsts pārstāvji prezentēja savas 
valsts un novada izglītības sistēmu, 
raksturīgo mācību iestādē. Strādājot 
grupās, dalībnieki dalījās pieredzē par 
vadītāja lomu iestādes darba plānoša-
nā, dažādu problēmsituāciju risināša-

Kuldīgas novada Dome 
iestāsies organizācijā 

„Mēri mieram”
23. jūlijā Kuldīgas novada Domes deputāti ārkārtas sēdē nolēma, 
ka Kuldīgas novada Dome iestāsies organizācijā „Mēri mieram” 
(Mayors for Peace).

Kā Kuldīgas novada pašvaldības 
pārstāvis šajā organizācijā darbosies 
Domes priekšsēdētāja Inga Bērziņa.

Iestāties nevalstiskajā organi-
zācijā „Mēri mieram” Kuldīgas 
novada Domi uzaicināja Frognes 
pašvaldības (Norvēģija) vadītājs un 
organizācijas „Mēri mieram” vice-
prezidents Tore Vestbijs.

Organizācija „Mēri mieram” 
izveidota 1982. gadā pēc Japānas 

pilsētu Hirosimas un Nagasaki ini-
ciatīvas, lai uzturētu mieru pasaulē 
ar dažādu valstu pilsētu solidaritātes 
starpniecību un mudinātu atteikties 
no kodolieročiem. Šai organizācijai 
pievienojušās gandrīz 7000 pilsētu 
un to mēru no 160 valstīm. Dalības 
maksa organizācijā ir EUR 15 gadā.

KrISTĪnE DuĻBInSKa, 
mārketinga un sabiedrisko attiecību 

nodaļas vadītāja

Saņem balvu par ieguldījumu kultūras 
mantojuma saglabāšanā

Frognes pašvaldības Goda balvu. 
Jau vairāku gadu garumā Drobaka 
un Kuldīga sadarbojas restaurācijas 
jomā. Kuldīgā ir izveidots Latvijā 
pirmais restaurācijas centrs, kas par 
darbu ar iedzīvotājiem seno ēku un 

to detaļu (durvju, logu) atjaunošanā 
2013. gadā saņēma prestižo Eiropas 
Savienības kultūras mantojuma 
balvu „Europa Nostra”. Arī šovasar 
restauratori no abām pilsētām kopīgi 
pētīs senās ēkas un strādās, lai tās 

restaurētu. Vēlos pateikt arī ļoti lielu 
paldies mūsu restaurācijas centra va-
dītājai Ilzei Zariņai, restauratoriem 
un īpaši kuldīdzniekiem, kuri paši 
aktīvi darbojas savu vēsturisko ēku 
atjaunošanā,” saņemot balvu, pauda 

Kuldīgas novada Domes priekšsēdē-
tāja Inga Bērziņa.

Tāpat Tore Vestbijs apstiprināja, 
ka ir uzaicinājis Kuldīgas novada 
Domes priekšsēdētāju Ingu Bērziņu 
iesaistīties starptautiskajā organizā-
cijā „Mēri – mieram” (Mayors for 
peace), kurai pievienojušās gandrīz 
7000 pilsētu no 160 valstīm. Kul-
dīgas novada pašvaldības vadītāja 
nolēmusi arī pievienoties organizā-
cijai, kas iestājas par mieru pasaulē 
un atteikšanos no kodolieročiem.

Arī šogad sadraudzības pilsētas 
Drobakas delegācija pašvaldības 
vadītāja Tores Vestbija vadībā pēc 
Kuldīgas novada pašvaldības uz-
aicinājuma piedalījās divdesmitajā 
Kuldīgas pilsētas festivālā „Dzīres 
Kuldīgā”.

KrISTĪnE DuĻBInSKa, 
mārketinga un sabiedrisko attiecību 

nodaļas vadītāja
IEVaS BEnEFELDES foto

Deju kopai „Madara” jauni tērpi

Pensionāru apvienības „rumbiņa” deju kopas dāmas tikušas pie jauniem skatuves tērpiem un apaviem.

Direktori piedalās kursos Somijā

nā, par mācību iestādes skolotāju un 
personāla nodarbinātības efektivitāti 
un sadarbību.

Noklausītas arī lekcijas par līderī-
bas prasmēm, pašnovērtējuma nozīmi 
un iestādes attīstības plānošanu.

Direktoriem bija iespēja iepazīties 

ar somu kultūru un tradīcijām, sadrau-
dzēties ar pārējo valstu pārstāvjiem, 
pilnveidot svešvalodas prasmes.

BrIGITa FrEIja, 
Kuldīgas Centra vidusskolas 

direktore
Publicitātes foto

Izglītības iestāžu direktori Līga megne (no kreisās), aigars matevičs, Brigita 
Freija un Inguna Krebse Somijā apmeklēja menedžmenta kursus.

31. jūlijā Kuldīgas novada Domes 
priekšsēdētāja Inga Bērziņa tikās 
ar Rīgas Pedagoģijas un izglītības 
akadēmijas (RPIVA) jauno rektori 
Dainu Voitu, viņas vietnieci attīstī-
bas un kvalitātes jautājumos Irinu 
Degtjarjovu un Kuldīgas filiāles 
vadītāju Rutu Karloviču.

Tikšanās mērķis bija ne tikai ie-
pazīšanās, bet arī saruna par iecerēm 
reģiona attīstībai ar jaunām, inovatī-
vām pieejām, apvienojot akadēmijas 
piedāvājumu un novada ieinteresētību.

Akadēmijai šis gads ir ierakstīts 
jaunā kvalitātē, jo PRIVA ir viena 
no pirmajām augstskolām, kas 30. 
jūlijā saņēma Lielbritānijas kvalitātes 
vērtētāju organizācijas „Midlands Ex-
cellence” sertifikātu „Investors in Ex-
cellence”. Sertifikāts ir apliecinājums 
gan RPIVA darbinieku veiksmīgam 
kopdarbam, spējai pārņemt labāko 
pieredzi un pilnveidoties, gan arī tam, 
ka Latvijas pedagogiem, skolu un ko-
mercuzņēmumu vadītājiem, psiholo-
giem, personāla un biroja vadītājiem ir 
vieta labai izglītības iegūšanai – studēt 
gribētājus RPIVA sagaida atsaucīgs 
personāls, mūsdienīgs studiju saturs 
un metodes, sakopta vide un nebei-
dzamas attīstības iespējas.

2011. gadā RPIVA bija viena no 
Latvijas Kvalitātes biedrības dibinātā-
jām, šobrīd ir otra augstskola Latvijā, 
kas saņem sertifikātu „Investors in 
Excellence”, veidojot jaunu attīstības 

stratēģiju, kurā galvenais uzsvars ir 
vērsts uz efektīviem produktiem un 
pakalpojumiem. Lielais mērķis – kļūt 
par vadošo augstskolu valstī pedago-
ģijas jomā, tai pašā laikā, attīstot un 
pilnveidojot studiju programmas un 
formas komercvadībā, personālvadībā 
un psiholoģijā.

Lai veiksmīgi īstenotu ieceres, 
viena no formām ir sadarbība un aka-
dēmijas ieguldījums reģionu attīstībai. 
Tikšanās gaitā tika izrunāta iecere 
Kuldīgā veidot Lietišķās pētniecības 
centru, kas būtu kā atbalsts dažādu pro-
fesiju pārstāvjiem viņu profesionālajai 
pilnveidei, gan dažādu vecumposmu 
cilvēkiem, gan ar īpašajām vajadzībām, 
gan talantīgajiem bērniem, sākot no 
bērnudārza līdz augstskolai. Centrs 
var veidoties, ja aktīvi un atbalstoši 
iesaistās pašvaldība un akadēmija un 
ja piesaista dažādus struktūrfondus 
un sadarbības partnerus, arī ārzemju 
profesionāļus. Šāds centrs reģionā 
pirmais būs RPIVA Kuldīgas filiālē, jo 
šī ir viena no stabilākajām akadēmijas 
astoņām filiālēm. Kuldīgas filiālē ir 
regulārs studentu skaita pieaugums, 
kas katru gadu nodrošina 6 – 8 studiju 
programmu realizāciju, kurā tiek orga-
nizētas konferences, semināri un profe-
sionālās pilnveides kursi. Sarunas laikā 
tika ieskicētas arī citas attīstības ieceres 
un pārrunāti saimnieciskie jautājumi.

ruTa KarLOVIČa, 
rPIVa Kuldīgas filiāles vadītāja

Rīgas Pedagoģijas un 
izglītības akadēmija 

jaunā kvalitātē

Frognas 
pašvaldības 
vadītājs 
Tūre Vest-
bijs un viņa 
vietniece 
rita Hirsu-
ma Listada 
pasniedza 
Goda balvu 
Kuldīgas 
novada 
Domes 
priekšsēdē-
tājai Ingai 
Bērziņai.
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Jūnijā kapulaukā pie Veckuldīgas 
pilskalna notikušie arheoloģiskie izra-
kumi maina vēsturisko ainu – atrasti 
pierādījumi par skandināvu vikingu 
dzīvi pie Kuldīgas.

Pirmie atradumi – bruņurupuču saktas 
divos ugunskapos – 2014. gadā Veckul-
dīgas pilskalna apkaimes Lapsu senka-
pos rosināja arheologus turpināt meklēt 
pierādījumus par vikingu dzīvošanu pie 
Kuldīgas. Arheologi uzskatīja, ka ar pāris 
saktām nepietiek, lai izdarītu plašākus se-
cinājumus. Šī gada vasaras sākumā Lapsu 
senkapos ar Valsts kultūrkapitāla fonda 

atbalstu īstenoja plašākus izrakumus, izpē-
tot 90 m2 lielu laukumu. Sešos skandināvu 
kapos – četros vīriešu un divos sievie-
šu – tika atrasti dzelzs šķēpi un to uzgaļi, 
naži, dažādas saktas, rotu fragmenti, jostu 
rotājumu fragmenti, sprādzes, keramikas 
lauskas, krelles, važiņas. Tas pierādīja, 
ka Ventas krastos tiešām atrodas līdz šim 
nezināms vikingu kapulauks un ka ziemeļ-
nieki apmetnē Kuldīgas tuvumā dzīvojuši 
ilgāku laiku.

„Manuprāt, atrastais skandināvu ka-
pulauks pie Kuldīgas šogad arheoloģijā ir 
sensacionālākais notikums, jo beidzot ir 
taustāmi pierādījumi tam, ka vikingi Lat-

vijā bijuši tālu cietzemē,” saka izrakumu 
vadītājs, arheologs un SIA „Archeo” valdes 
priekšsēdētājs Mārtiņš Lūsēns.

Atradumi Lapsu senkapos attiecas uz 
klasisko vikingu laikmetu, ko vēsturnieki 
skaita no 9. gadsimta sākuma apmēram līdz 
11. gadsimta vidum.

Lapsu senkapi kopš aprīļa ir uzskaitē kā 
valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis. 
Visi arheologu atrastie priekšmeti nonāks 
Kuldīgas vēstures muzejā.

SIGnETa rEImanE, 
sabiedrisko attiecību speciāliste

mārTIŅa LŪSĒna arhīva foto

Kuldīgas novada pašvaldība projekta „Jaunu publisko 
interneta pieejas punktu izveidošana Kuldīgas novadā” 
ietvaros izveidojusi 10 jaunus publiskos interneta pieejas 
punktus Ēdoles, Kabiles, Laidu, Padures, Pelču, Rum-
bas, Turlavas, Vārmes pagastā un Kuldīgā.

Projekta mērķis ir paplašināt piekļuvi internetam pēc 
iespējas plašākām sabiedrības grupām, nodrošināt publiskās 

pārvaldes un komercsabiedrību piedāvātos elektroniskos 
pakalpojumus un informāciju, lai uzlabotu Kuldīgas novada 
iedzīvotāju dzīves kvalitāti, iekļaušanos sabiedrības sociālajos, 
ekonomiskajos un kultūras procesos.

Projekta (vienošanās Nr. 3DP/3.2.2.2.0/14/VRAA/064) 
kopējās izmaksas ir EUR 40 515,50, no tām 85% jeb EUR 34 
438,17 ir ERAF līdzfinansējums, EUR 1215,47 –  valsts bu-

džeta dotācija un EUR 4861,86 –  pašvaldības līdzfinansējums.

KLāVS SVILPE,
 Kuldīgas attīstības 

aģentūras
 projektu speciālists

Atradumi Kuldīgā – sensacionāls 
notikums arheoloģijā

Sieviešu lāčgalvu saktas.

Jauni interneta pieejas punkti

Jau piekto gadu Kuldīgas novada pašvaldība, sadarbojoties ar uzņē-
mējiem un zemnieku saimniecībām, 186 skolēniem vasarā nodrošinā-
ja iespēju strādāt un gūt darba iemaņas kādā no 45 uzņēmumiem.

Augustā Kuldīgas novada Domes 
priekšsēdētāja Inga Bērziņa un pro-
jekta koordinatore Baiba Mālniece 
devās pie dažiem strādājošajiem 
skolēniem un uzņēmumu vadītā-
jiem, lai apzinātu, cik veiksmīga 
izdevusies savstarpējā sadarbība.

SIA „Īvandes muiža” Īvandes 
pagastā augustā nodarbina četrus 
jauniešus – Jairu Jaunzemi, Rihardu 
Balodi, Madaru Ilzi Rudzīti un Litu 
Berševicu. Jaunieši ikdienā savstar-
pēji vienojas par strādāšanas laikiem 
un grafiku, ievērojot darba intensitāti 
un apjomu. Augusts Īvandes muižā 
ir spraigs – notikusi nometne „Laba 
daba”, vairākas kāzas un sporta 
spēles. Muižas pārvaldniece Ilze 
Lorence pastāstīja: „Meitenes vairāk 
darbojas virtuvē. Uz sporta spēlēm 
darba ir daudz – jāgatavo maltīte 
400 cilvēkiem.” Madara ar darbu ir 
apmierināta. Pabeigusi 9. klasi un 
plāno mācības turpināt Ventspils teh-
nikumā ēdienu gatavošanas speciali-
tātē. Par nopelnīto naudu iecerējusi 
iegādāties visu nepieciešamo skolas 
uzsākšanai. Savukārt Silvija Balode 
Īvandes muižā projekta ietvaros strā-
dājusi jau jūnijā. Darba pienākumus 
pildījusi ļoti labi, tāpēc pārvaldnie-
ce meitenei piedāvājusi darbu arī 
augustā. Skolnieces ikdienā palīdz 

mazgāt traukus, mizot kartupeļus, kā 
arī dara citus pavāra palīga darbus. 
Bērnus darbs saista, jo pienākumi ir 
dažādi un var iemācīties ko jaunu.

Sanija Tetere, kura jaunajā mā-
cību gadā sāks mācības Kuldīgas 
Mākslas un humanitāro zinību 
vidusskolā, augustā strādā frizētavā 
„Pie Aivas”. Vadītāja Aiva Dreijere 
priecājas par jauniešiem, jo tie ir 
strādīgi un daudz palīdz. „Tā skolē-
niem ir laba iespēja – iegūt pirmās 
darba iemaņas,” atzīst vadītāja. 
Savukārt Sanija ir apmierināta ar 
darbu: „Es tīru galdus, nagu lakas, 
plauktus, klausos, kā kolēģes runā 
ar klientiem, un mācos no viņām. 
Labprāt arī nākamgad iesaistītos 
projektā.” Nopelnīto naudu meitene 
nolēmusi krāt.

Veikalu „Zelta apelsīns” ļoti iecie-
nījuši tūristi un vietējie iedzīvotāji, 
tāpēc vadītāja Inta Lagzdeniece pro-
jekta ietvaros šogad nolēmusi ņemt 
palīgā papildspēkus. Augustā veikalā 
strādā Signe Agnese Bumbiere un 
Anna Losāne. Meitenes ir labas palī-
dzes, un vadītāja viņām iemāca daudz 
jauna. Ikdienā meitenes pūš balonus, 
palīdz taisīt tauriņus, saiņo konfektes 
un dara citus darbus. Skolnieces ar 
vadītāju labi sastrādājušās, tāpēc 
darbdienas paiet viegli un ātri. Ja ir 

vajadzība, meitenes piekrīt pastrādāt 
ilgāk, lai izdarītu visu nepieciešamo.  
I.Lagzdeniece apsver nākamgad 
nodarbināt vairāk skolēnu, jo darba 
netrūkst. Vadītāja atzīst: „Ir jāstrādā 
komandā un ar prieku jānāk uz darbu. 
Mēs ik dienu sarunājam, kurai nepie-
ciešama brīvdiena un kura cikos nāks 
uz darbu. Esmu priecīga, un paldies 
par iespēju!”

Kuldīgas Centra vidusskolas 
skolnieks Patriks Purviņš savas 
pirmās darba iemaņas augustā ap-
gūst tirdzniecības namā „Kurši”. 
Jaunietis ar darba pienākumiem 
un gūto pieredzi ir apmierināts, 
turklāt nopelnīto naudu krāj jau-
nam profesionālajam fotoaparātam. 
Darba ritms ir raits, jo ik dienu 
pienākumi ir atšķirīgi. Vadītāja Ilona 
Setkovska pastāstīja, ka atkarībā 
no bērna spējām katram tiek pie-
meklēti citi pienākumi. Veikals ir 
liels, klientu daudz, tāpēc darbu var 
atrast ikvienam. Jaunieši ar veikala 
darbiniekiem strādā kā viena liela 
komanda – ikreiz draudzīgi spēj 
vienoties par darba laiku un brīvdie-
nām. Veikals „Kurši” šādā projektā 
piedalās pirmo reizi, taču vadītāja 
I.Setkovska iespēju nodarbināt jau-
niešus izmantojusi jau iepriekš citā 
darbā, tāpēc vēlējusies ieviest šādu 
praksi arī veikalā „Kurši”. Vadība 
ar jauno pieredzi ir apmierināta un 
nākamajā gadā plāno nodarbināt 
vairāk skolēnu.

Uzņēmēji dod darbu un novērtē jauniešu palīdzību

Signei 
agnesei 

Bumbierei 
(no kreisās) 

un annai 
Losānei 
veikalā 

„Zelta apel-
sīns” patīk 
strādāt, jo 

ik dienu 
iemācās ko 

jaunu.

Sanija Tetere (pa kreisi) iepazīstina Kuldīgas novada Domes priekšsēdētāju ar 
saviem ikdienas pienākumiem frizētavā „Pie aivas”.

madara Ilze rudzīte (no labās) un Silvija Balode Īvandes muižā palīdz virtuvē 
un gatavo pusdienas nometnes dalībniekiem.

Patriks Purviņš savu pirmo darba pieredzi iegūst tirdzniecības namā „Kurši”, 
kur palīdz veikalā un noliktavā.

SIGnETaS rEImanES, 
sabiedrisko attiecību speciālistes teksts un foto



6

2015. gada 12. augusts

Cītīgi sekojot līdzi Latvijas vasa-
ras sezonas koncertu piedāvāju-
mam, nākas konstatēt, ka dažu- 
brīd festivālu un citu pasākumu 
rīkotāji burtiski pārcenšas, vienā 
un tai pašā nedēļas nogalē piedā-
vājot tik plašu notikumu klāstu, 
ka pie labākās gribas visus tos nav 
iespējams apmeklēt. 

Un, kaut gan interesētu gan roks, 
gan opermūzika, nākas izvēlēties. 
Taču viens gan… Ja esat estrādes 
un jo sevišķi latviešu estrādes 
klasikas cienītājs, tad par vasaras 
centrālo koncertu jau gadiem ilgi 
nav jāšaubās. Jādodas uz Kuldīgu! 
Arī es teju piecu gadu garumā esmu 
kļuvusi par uzcītīgu „Kuldīgas Dzī-
ru” lielkoncerta apmeklētāju tieši tā 
iemesla dēļ, ka katru gadu klausī-
tājam un skatītājam tiek piedāvāta 
jauniestudēta, aizraujoša dziesmu 
programma. Turklāt solistu vidū 
netrūkst gan iemīļotu zvaigžņu, gan 
jaunatklājumu, un tas pats sakāms 
arī par repertuāru. Ne katru dziesmu 
izdosies uzminēt no pirmajām tak-
tīm, un neba tas tāpēc, ka tie būtu 
kādi jaundarbi. 

Katrugad ar lielu pārsteigumu 
vēroju, cik dziļi mūsu populārā 
žanra vēsturē ierakusies Kuldīgas 
kultūras centra direktore un šī pilsē-
tas svētku lielkoncerta programmas 
producente un muzikālā vadītāja 
Inta Burnevica. Tā šoreiz par vienu 
no lielākajiem pārsteigumiem kļuva 
Raimonda Paula dziesmiņa „Jaut-
rais skursteņslauķis” – un ne tikai 
man, bet pašam komponistam, kurš 
sākumā liedzās esam šāda skaņ-
darba autors. Neko darīt, notis bija 
pierādījums. Un, protams, Maestro 
piedalīšanās Kuldīgas lielkoncertos 
ir ārkārtīgi svarīga, jo gan viņa 
klātbūtne, gan izcilais pianisms, gan 
neatkārtojamais humors padara ik 
koncertu par fantastisku notikumu. 
Tas jāizbauda klātienē, jo tradicio-
nālā televīzijas versija, kura top 
pieredzējušās režisores Svetlanas 
Rudzītes acīgajā virsvadībā, nespēj 
sniegt to vasaras vakara romantisko 
burvību, kādu dāvā Kuldīgas pilsē-
tas estrādes aura. 

Šoreiz koncerts vasaras vakarā, 
kas izskanēja 17. jūlijā, bija ieguvis 
nosaukumu „Sirds stīgu spēle”, un to 
attaisnoja ne tikai skaņdarbu tēmas, 
bet arī stīgu grupas pievienošanās 
„Mirāžas” džeza orķestra profe-
sionāļiem, kuri muzicēja diriģenta 
Mārtiņa Ozoliņa vadībā. Protams, 
tieši „dzīvā” mūzika kārtīga orķestra 
pavadībā ir viena no panākumu un 
labskanības ķīlām Kuldīgas sarīko-
jumā, nebaidoties no iespējamajām 
lietus gāzēm, kas šoreiz par laimi 
paslīdēja estrādei garām. 

Lielākā daļa repertuāra bija iz-
raudzīta saskaņā ar koncerta devī-
zi – „par mīlestību un visu pārējo, 
kas laiku laikos nenoveco”. Tas 
attiecināms arī uz Latvijas Radio 
bērnu ansambli „Dzeguzīte”, kas 

Līdzsvarā starp populāro 
un aizmirsto

DaIGa maZVĒrSĪTE, 
Latvijas radio 2 žurnāliste

šogad svin savu 40. jubileju. Tieši 
mazie dziedātāji atraktīvi iesāka 
un arī kopkorī noslēdza sarīkoju-
mu ar Raimonda Paula dziesmām 
„Lidojums ar gaisa balonu”, beigās 
skanot visjaunākajam Maestro 
sacerējumam „Vasara nebeigsies 
nekad”. Tai mirklī atmiņā uzausa 
neaizmirstamie brīži, kad tieši Kul-
dīgas estrādē „Dzīru” lielkoncertā 
savulaik tika prezentēts projekts 
„Miers un bērziņš”, bija iespēja vēl 
klausīties Harija Spanovska sulīga-
jā balsī un tika skandēta dziesma 
„Dīvainā vasara”. Jā, tāda tā tiešām 
šoreiz Latvijā ir padevusies – tik 
auksts, ka nav vēlēšanās peldēties, 
kaut to savulaik uz skatuves ierīko-
tajā baseinā izdarīja aktieris Andris 
Bērziņš. Šoreiz skatuves ūdens-
krātuvē ielēca pasākuma vadītājs, 
jaunais skatuves mākslinieks Jurģis 
Spulenieks, un tik ātri, ka televīzijas 
kameras laikam pat nepaguva fiksēt 
šo pārdrošību. Uz savu kolēģi no-
raudzīdamās, baseina malā palika 
stāvēt Spulenieka partnere Ance 
Priede – abi jaunie un talantīgie 
aktieri teicami tika galā ar koncerta 
vadīšanu, piešķirdami papildus azar-
ta dzirksteli un arī māksliniecisku 
nokrāsu ar dzeju lasījumiem. 

Kas attiecas uz dziedātāju 
priekšnesumiem, tad visaugstākās 
raudzes meistarību vokāli un ak-
tieriski kā allaž rādīja LNO soliste 
Ilona Bagele un Nacionālā teātra 
vokālais pedagogs, publikas iemī-
ļotais baritons Andris Daņiļenko kā 
solo, tā duetos. Par Ilonas augstāko 
„lidojumu” kļuva pasakainā dzies-
ma „Vējlukturu nakts” no Noras 
Bumbieres repertuāra, savukārt 
Andris radīja burvīgu raksturainiņu 
Igora Jakovļeva „Makšķernieku 
dziesmā”, ko pirms vairāk nekā 
40 gadiem skandēja Zigfrīds Ra-
čiņš. Jā, tieši šādi, no aizmirstības 
putekļiem laukā izvilkti dārgumi 
ir tā būtiskākā vērtība, kura mani 
saviļņo visvairāk. Taču lielākajai 
daļai klausītāju, iespējams, šāds 

repertuārs šķiet tāls un svešs, un 
jo sevišķi tas sakāms par Raimon-
da Paula 1977. gadā radīto triju 
dziesmu ciklu „Trīs dziesmas par 
senu zvanu”, ko tolaik atskaņoja 
Aija Kukule kopā ar Latvijas fil-
harmonijas kamerorķestri. Kuldīgā 
šī skaņdarba atskaņojums tika uz-
ticēts īstajai personai – dziedātājai 
Ancei Krauzei, kura pēdējos gados 
uzstājas reti, bet allaž iespaidīgi. 

Droši vien tikai Krauzei pa spēkam 
tik sarežģīts repertuārs, kas prasa 
vokālu skolu un iedziļināšanos Jāņa 
Petera dzejas niansēs – priekšne-
sums izdevās ļoti pārliecinošs un 
žēl, ka vienreizējs. Tas pats sakāms 
par sākumā minēto dziesmiņu 
„Jautrais skursteņslauķis” Nor-
munda Rutuļa sniegumā. Vairākas 
klausītājas nelaida garām iespēju 
pieskarties Normunda „darba uz-
valka” laimi nesošajai pogai, un, 
par spīti gaidām, ka nu tik skanēs 
virkne Krauzes un Rutuļa duetu, 
solistu salikums nereti bija pārstei-
dzošs. Arī, kad Ance „Bohēmieša 
dziesmā” piebalsoja Zigfrīdam 
Muktupāvelam. Šādu duetu būtu 
vērts ieskandināt vēl kādreiz… Tik 
labi nesaskanēja Zigfrīda un jaunās 
solistes Ievas Sutugovas tembri 
Ulda Stabulnieka romantiskajā 
dziesmā „Zvaigžņu laiks”. Tad jau 
labāk Ieva izklausījās kopā ar lie-
lāko šīsvasaras Kuldīgas koncerta 
pārsteigumu, mazpazīstamo, bet 
ļoti cerīgo dziedoni Valteru Gleški, 
kam šīs bija nopietnas ugunskristī-
bas ar apjomīgu repertuāru. Tiesa, 
vēl daudz jāstrādā pie intonācijas 
noturības, sevišķi augstākajās no-

tīs, bet, cerams, mūsu izcilā tenora 
Jāņa Sproģa vadībā Valters veiks 
nopietnu darbu, lai nākamgad atkal 
mūs priecētu ar savu priekšnesumu. 

Harija Baša, Māra Brieža, Gu-
nāra Freidenfelda, Gunāra Rozen-
berga dziesmas atdzīvināja senā-
kās atmiņas par latviešu estrādi. 
Izskanēja arī Zigmara Liepiņa 
hits „Puķu nakts” un komponista 
Valda Zilvera viens no labākajiem 

sacerējumiem – „Es gribu dzīvot 
Latvijā”. Balanss starp populāro un 
aizmirsto tika meklēts arī ārzemju 
repertuārā. Šoreiz gan svaru kausi 
nenostājās līdzsvarā, jo, piemē-
ram, britu 1969. gada Eirovīzijas 
konkursa Alana Mūrhauza sacerēto 
dziesmu „Boom Bang A Bang”, 
kuru ar nosaukumu „Pastaiga va-
karā” latviski iedziedāja Andrejs 
Lihtenbergs, nepazina gandrīz ne-
viens, ieskaitot pašu solistu Andri 
Daņiļenko. Viņš dziedāja arī tikpat 
nezināmo melodiju „Emīlija”, un 
par grāvēju nebūtu nosaucama arī 
dziesma „Tevi sveicinot” no Žorža 
Siksnas repertuāra vai savulaik Mā-
ras Krievkalnes skandētā „Atdod 
man vasaru”. Savukārt jau labāk 
pazīstamo dziesmu „Lietus lāses” 
„Bellacord” skaņuplatē Edgars Vil-
nis pirms 80. gadiem iedziedāja ar 
atšķirīgiem vārdiem, kādi skanēja 
17. jūlija vakarā Kuldīgas estrādē. 
Šī melodija atmiņā atsauca pērnva-
saras koncertu, kas bija veltījums 
Latvijas skaņuplašu vēsturei, un, 
cerams, tiks turpināta tradīcija – 
atrast arvien jaunus „zemūdens 
akmeņus” un arī aizmirstus dzintara 
gabalus mūsu, latviešu populārās 

mūzikas bezgalīgajā jūrā. Vienlai-
kus Intas Burnevicas izraudzītais 
repertuārs allaž uzdod mīklas un 
patīkami kontrastē citu koncertu 
rīkotāju ieradumam, likt akcentu uz 
lielajiem, nereti jau apbružātajiem 
hitiem, tādējādi cerot klausītājos 
izraisīt lielāku piekrišanu un ska-
ļākus aplausus.

Krietna daļa šoreiz garumā ne-
pārspīlētā koncerta repertuāra, kā 
parasti, balstījās uz Raimonda Paula 
pleciem, izskanēja divas dziesmas – 
„Nāc, ak nāc” un „Vai tas var būt” – 
no mūzikla „Vella būšana”, vecie 
labie grāvēji „No nakts uz rītu” un 
„Sirdij jau nevajag skaitu”, kā arī 
jaundarbs „Dziesmiņa par dzīvi”. 
Šoreiz Maestro bija sarūpētas 
„stikla” klavieres – caurspīdīgā 
„būrī” ievākots flīģelis kā ne tikai 
paša komponista klātbūtnes, bet 
arī visa sarīkojuma unikalitātes 
simbols. Režisore Daiga Pirtniece 
bija gādājusi par jauniešu grupas 
„Focus” iesaisti koncerta darbībā, 
kas arīdzan ir šo tradicionālo va-
saras lielkoncertu tradīcija. Un, lai 
nu saka, ko grib režijas lielmeistari, 
skatītājam allaž bijis patīkami no-
raudzīties gan uz dekadentiskajām 
„dzīvajām” skulptūrām un krāšņa-
jām ziedu dekorācijām, gan kuģu un 
māju iekārtojuma atveidojumiem, 
gan izbaudīt uz skatuves atainoto 
dzīves un sadzīves stilizāciju. Īsts 
muzikālais teātris, bet ne „teijāte-
ris” vai kumēdiņu spēles kā dau-
dzos Latviju apceļojušajos vasaras 
mūziklos, ir Kuldīgas piedāvājumā. 
Par laimi, šeit uzsvars tiek likts uz 
mūziku, kas ir retums mūsdienās, 
kad pār skaniskām, kultūrvēstu-
riskām un garīgām vērtībām sāk 
dominēt tā saucamais šovs. Izmek-
lēts repertuārs, lielisks muzikālais 
iestudējums un gaumīgs detaļu 
balanss – lūk, atslēgvārdi Kuldīgas 
vasaras lielkoncertam, un nākamo 
esmu sākusi gaidīt jau tagad! 

IEVaS BEnEFELDES foto

Klausītājus priecēja pieredzējusī LnO soliste Ilona Bagele un nacionālā teātra vokālais pedagogs, publikas iemīļotais baritons andris Daņiļenko.

„ Skatuves ūdenskrātuvē ielēca           
pasākuma vadītājs, jaunais skatuves         

mākslinieks Jurģis Spulenieks, un tik ātri, ka 
televīzijas kameras laikam pat nepaguva fiksēt 
šo pārdrošību.” 
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Kuldīgas pusmaratonam –  10 gadu jubileja
15. augustā Kuldīga ielūdz uz 
10. Kuldīgas pusmaratonu – 
jubilejas pusmaratonu.

Trase vīsies pa skaisto Kuldīgu, 
ļaujot apskatīt un novērtēt par Kur-
zemes pērli dēvētās pilsētas burvību, 
attīstību un sportisko garu. Kā jau ju-
bilejas reizē pienākas, starts un finišs 
būs uz Kuldīgas pilsētas estrādes.

„Aicinām ikvienu profesionālu 
sportistu un skriešanas entuziastu 
piedalīties jubilejas sacensībās! 
Lielākā dāvana mums būsiet jūs 
un jūsu lieliskie starti 10. Kuldīgas 
pusmaratonā! Aicinām kuldīdz-
niekus aktīvi un atraktīvi atbalstīt 
skrējējus. Pieredze liecina, ka Kul-
dīgā ir vislabākie līdzjutēji!” pauž 
Kuldīgas pusmaratona organizatore 
Saila Jansone.

ar cerībām uz uzvaru
10. Kuldīgas pusmaratonā, kas 

reizē būs arī Latvijas čempionāts 
pusmaratonā, vīriešu konkurencē 
21,097 km garajā distancē gaidā-
ma spraiga cīņa starp trīs Latvijas 
labākajiem skrējējiem – Valēriju 
Žolneroviču, Jāni Girgensonu un 
Jāni Višķeru.

Rekordists, Latvijas skrējējs 
V.Žolnerovičs uz Kuldīgu brauks ar 
ļoti labām sajūtām cerībā uz uzvaru. 
(V.Žolnerovičam Kuldīgā pieder 
trases rekords – 1:06,53. Sportistam 
ir arī Latvijas rekords pusmaratonā 
1:04,43 un Latvijas rekords mara-

tonā 2:15,55 – autores piezīme.) 
„Mana fiziskā sagatavotība šobrīd ir 
labāka nekā gadā, kad uzstādīju Kul-
dīgas pusmaratona trases rekordu. 
Taču jāņem vērā, ka Kuldīgas trase 
ir ļoti specifiska – tie ir četri apļi, 
pagriezieni, šauras vietas – tas ne-
veicina ātrākā rezultāta uzstādīšanu. 
Turklāt daudz ietekmē karstums, kas 
nereti bijis Kuldīgas pusmaratona 
laikā,” stāsta V.Žolnerovičs. Spor-
tista ikdienas treniņi norit, strādājot 
pie apjoma un spēka, nedēļā vidēji 
noskrienot ap 200 km.

Skrējējs J.Girgensons priecājas 
par iespēju atkal skriet Kuldīgā. Jau-
tāts par jaunu trases rekordu, spor-
tists ir piesardzīgs un saka, ka tas ir 
atkarīgs no daudziem faktoriem, no 
tā, kāds izdosies skrējiens – konku-
rence, fiziskā forma, laika apstākļi. 
Gatavošanās procesā sportists tre-
nējas katru dienu, nedēļā noskrienot 
vidēji 140 km. Labākais rezultāts 
pusmaratonā (personīgais rekords) – 
2014. gadā Kopenhāgenā (Dānija), 
pasaules čempionātā pusmaratonā 
uzrādītais laiks – 1:05,11. „Tas viss 
ir sportiskā darba rezultāts,” saka 
J.Girgensons.

Arī talantīgais Latvijas skrējējs 
J.Višķers apstiprinājis dalību Kul-
dīgas pusmaratonā. Viņam Kuldīga 
zīmīga ar to, ka tieši šeit 2013. gadā 
uzstādīts personīgais pusmaratona 
rekords – 1:06,56. „Uz katru startu 
braucu ar domu vinnēt un noskriet 
sezonas labāko rezultātu. Kuldīgā 

būs interesanti, viens no ātrākajiem 
pusmaratoniem,” pauž sportists. 
Viņš atklāj, ka regulāro treniņu un 
sacensību rezultātā fiziskā sagata-
votība kļūst aizvien labāka.  „Jābūt 
ir iedzimtam talantam, lai varētu to 
attīstīt. Taču lielākā daļa ir treniņi un 
darbs,” tā par saviem panākumiem 
saka J.Višķers. Sportists nedēļā 

vidēji noskrien ap 100 km, paužot, 
ka treniņi ir kļuvuši kvalitatīvāki un 
ātrāki, tādēļ viņam nav nepieciešams 
krāt lielāku kilometrāžu.

Trases rekordi 
Kuldīgas pusmaratona trasē, 

kas ir sertificēta un vijas pa pilsētu 
(4 apļi pa 5,274 km), asfalta un beto-

na bruģa segumu, skriešanas ātruma 
rekordus uzstādījusi garo distanču 
skrējēja Jeļena Prokopčuka (rezul-
tāts 1:12,52) un vieglatlēts Valērijs 
Žolnerovičs (rezultāts 1:06,53).

Nolikums paredz, ka naudas 
balva par trases rekordu ir 200 eiro.

Publicitātes foto

DISTanCES
Jau tradicionāli notiks 21,097 km garais pusmaratons, 
„Nike” skrējiens (10,5 km), Tautas skrējiens (5,27 km) 
un „Milzu” bērnu skrējiens (2005.–2007. gadā dzimuša-
jiem bērniem 400 m, 2008.–2009. g. – 300 m, 2010.–
2011. g. – 250 m, bet 2012.–2013. gadā dzimušajiem 
bērniem un jaunākiem – 200 m).

„milzu” bērnu skrējiens
Pusmaratonu ieskandinās „Milzu” bērnu skrējiens, 

kuru atbalsta vietējais brokastu pārslu ražotājs, ģimenes 
uzņēmums SIA „Milzu!” Kuldīgā.

Kuldīgas pusmaratona bērnu skrējiens notiek kopš 
2006. gada, un dalībnieku skaits šo gadu laikā ir audzis 
vairākas reizes. Ja pirmajā gadā skrējienā devās vien 
40 bērniņi, tad pērn piedalījās jau – 357.

Dalības maksa „Milzu” bērnu skrējienam – 2 eiro. 
Katrs dalībnieks saņems piemiņas medaļu, kas aplie-
cinās dalību 10. Kuldīgas pusmaratonā.

Balvas
Atzīmējot 10. Kuldīgas pusmaratonu, ir kal-

dinātas īpašas medaļas – ar zelta vimbu. Katru 
pavasari Kuldīgā vimbas, saulē vizuļojošām 
mugurām, lec pār Ventas rumbu – Eiropā platāko 
ūdenskritumu. Katrs skrējiens Kuldīgas pusma-
ratona dalībniekiem ir zināms izaicinājums, sevis 
pārvarēšana, spēku un varēšanas apliecinājums. 
Līdzīgi kā šīm „zelta” zivtiņām, kuras nenogursto-
ši cīnās, pārvarot mutuļojošo rumbu, lai sasniegtu 
mērķi. Jāpiebilst vēl, ka īpaši spožas jubilejas 
skrējiena medaļas būs pusmaratona dalībniekiem!

Savukārt visi finišējušie saņems piemiņas 
medaļas un sertifikātu/diplomu, ko varēs izdru-
kāt mājaslapā www.skrienlatvija.lv.

Dāvanā – svētku kliņģerītis
Sacensību organizatori – Kuldīgas novada spor-

ta skola, Kuldīgas novada Dome un sporta klubs 
„Katrīna” –  sadarbībā ar SIA „Kuldīgas maizes 
ceptuve” katram jubilejas skrējiena dalībniekam 
sarūpējuši arī mazu dāvaniņu – svētku kliņģerīti.

SIA „Kuldīgas maizes ceptuve” vadītājs Guntis 
Liekniņš: „Mazais svētku kliņģerītis tiks cepts Kul-
dīgas maizes ceptuvē. Tas būs ar mīlestību un rokām 
darināts. Kopumā plānots izcept ap 1800 biezpiena 
kliņģerīšu, kas trīs cilvēkiem prasīs divu maiņu 
darbu. Ieguldītais darbs būs tā vērts, lai Kuldīgas 
pusmaratona dalībniekiem sagādātu svētku prieku!”

PrOGramma
KuLDĪGaS PILSĒTaS ESTrāDĒ
14. augustā:
18.00 – 22.00  EXPO – reģistrācija, numuru saņemšana.
15. augustā:
8.00 –   reģistrācija, numuru saņemšana;
11.00 –  „Milzu” bērnu skrējiens;
12.00 –  starts pusmaratona (21,097), „Nike” 10,5 km un Tautas 5,27 km distancēm.

SaTIKSmES IErOBEžOjumI 
Pusmaratona laikā satiksmei būs slēgtas vairā-
kas ielas. 15. augustā no plkst. 11.00 līdz 15.00 
pilnībā slēgta transporta kustība būs: 
• Grants ielā no Piltenes ielas līdz iebrauktuvei 
estrādē,
• Pētera ielā no Smilšu ielas līdz Ventspils ielai,
• Ventspils ielā līdz Akmens ielai,
• Akmens ielā,
• Kaļķu ielā līdz Ventspils ielai,
• Ventspils ielā līdz Alunāna ielai,
• Alunāna iela līdz 1905. gada ielai,
• 1905. gada iela no Ventspils līdz Torņa ielai,
• Torņa iela līdz Liepājas ielai,

• Liepājas ielā no Dzirnavu līdz Ēdoles ielai,
• Ēdoles ielā no Lapegļu līdz Nomales ielai, 
• Nomales ielā,
• Parka ielā no Dzintara ielas līdz Liepājas ielai,
• Piltenes ielā no Liepājas līdz Skuju ielai,
• Grants ielā no Piltenes ielas līdz iebrauktuvei 
estrādē,
Pilsētas laukumā transporta kustība tiks slēgta 
no 11.00. Pilsētas laukumam varēs piekļūt no 
Mucenieku ielas pa Baložu un Kalpaka ielu. 
Sacensību laikā automašīnas trasē netiks ielais-
tas. Tādēļ kuldīdzniekiem lūgums – savlaicīgi 
izbraukt automašīnas, ja šajā dienā paredzēts 
kurp doties. 

SInTIjaS VErPaKOVSKaS foto anITa ZVInGuLE, „Kuldīgas pusmaraton a” 
sabiedrisko attiecību speciāliste

10. Kuldīgas pusmaratona trase vīsies pa pilsētu, bet starts un finišs būs pilsētas estrādē.



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 reimane, tālr. 63350100. Iespiests SIa „Poligrāfijas grupa mūkusala”, mūkusalas iela 15a, rīga, LV-1004. Tirāža – 10 077. reģistrācijas apliecība nr. 000702841.

mŪSu LaIKS

KKC PIEDāVā

KaPu SVĒTKI KuLDĪGaS nOVaDā

PaSāKumI PaGaSTOS

BrĪVDaBaS KInO KuLDĪGaS PILSĒTaS DārZā

2015. gada 12. augusts

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

P. 14.VIII 17.30 SKuDrCILVĒKS
S. 15.VIII 16.00 ASV, 2015 
O. 18.VIII 17.30 Ilgums 1’55
T. 19.VIII 20.00 Zinātniska fantastika
C. 20.VIII 18.00 12+

P. 14.VIII 19.30 maĢISKaIS maIKS XXL
S. 15.VIII 18.00 ASV, 2015 
O. 18.VIII 19.30 Ilgums 1’55
T. 19.VIII 18.00 Komēdija, muzikāla filma
C. 20.VIII 20.00 16+

P. 21.VIII 17.30 nEIESPĒjamā mISIja: 
S. 22.VIII 14.00 SLEPEnā 
P. 24.VIII 17.30 ASV, 2015; Ilgums 2’11
O. 25.VIII 18.00 Trilleris, asa sižeta filma
T. 26.VIII 20.30 12+

P. 21.VIII 20.00 DraISKuLE
S. 22.VIII 16.30 ASV, 2015 
P. 24.VIII 20.00 Ilgums 2’05
O. 25.VIII 20.30 Komēdija
T. 26.VIII 18.00 16+

Sestdien, 22. augustā, 19.00 Kuldīgas pilsētas estrādē – muzikāla brīvdabas komēdija 
„Tā tik bija vasara”. „Muzikālais teātris 7” savā 11. vasaras sezonā iestudējis piedzīvo-
jumu izrādi visai ģimenei. Lomās: Vita Vārpiņa, Rihards Lepers, Juris Kalniņš, Jolanda 
Suvorova, Artis Robežnieks, Zane Jančevska, Arturs Dīcis, Anna Šteina, Madars Zvagulis, 
Zane Burnicka, Zigurds Neimanis, Ligita Skujiņa, Enriko Avots, Kārlis Anitens, Sāra Estere 
Anitena, Sonora Gabrāne un Santa Vintere. Deju grupas sastāvā – Rūta Auziņa, Kaspars 
Brauns, Viktorija Juzefoviča, Māris Konstants, Egija Abaroviča un Mārtiņš Jansons. 

Ieeja – EUR 6, 8, 10. Biļetes KKC kasē un internetā www.bilesuparadize.lv.
Svētdien, 23. augustā, 18.00 Kuldīgas novada Domes zālē – festivāla „VIA BALTICA” 

koncerts „Kvartets un latvieši”. Piedalās: „Spīķeru kvartets”: Marta Spārniņa (vijole), 
Anti Kortelainens (vijole), Ineta Abakuka (alts), Ēriks Kiršfelds (čells). Ieeja – bez maksas.

Ceturtdien, 27. augustā, 19.00 Kuldīgas kultūras centrā – grupas „Children of Emo-
tion” (Dānija) koncerts. Muzicē: Kristina Dabašinskaite (vokāls), Nikolaj Svaneborg 
(taustiņinstrumenti), Salvador Olmos (ģitāra), Thomas Munk-Petersen (kontrabass), Stig 
Halskov (sitamie instrumenti). Vairāk –  www.childrenofemotion.com. Ieeja – EUR 1,50.

KaBILĒ
15. augustā:
11.00 – Gatviņu kapos;
12.30 – Kabiles kapos.
PaDurĒ
15. augustā:
10.00 – Nabas kapos,

11.00 – Beltes kapos,
12.00 – Padures kapos.
PELČOS
15. augustā:
10.00 – Pelču kapos,
11.00 – Ģīņu kapos,
12.00 – Rimzātu kapos,

13.00 – Bišavu kapos.
SnĒPELĒ
16. augustā:
13.00 – Kundu kapos,
14.00 – Centra kapos,
15.30 – Vindenieku kapos,
16.30 – Kalna kapos.

ĒDOLĒ
Līdz 31. augustam kultūras namā – Lat-

vijas – Lietuvas programmas projekta „Ezeri 
nākotnei” partneru ceļojošā fotoizstāde.

29. augustā 10.30 pie kultūras nama – 
Ēdoles pagasta sieviešu apvienība „Vaidelo-
te” organizē ģimenes velobraucienu „Ēdoles 
pedālis – 2015” pa Ēdoles pagasta teritoriju 
līdz Užavas upei. Galamērķī sviestmaižu 
pikniks un citas aktivitātes. Pieteikties līdz 
25. augustam bibliotēkā vai pa tālr. 29619084.

GuDEnIEKOS
Augustā kultūras namā – I.Rozenbahas 

gleznu izstāde „Zeme un jūra”.
KaBILĒ
22. augustā 10.00 skolas stadionā – 

atklātās sporta spēles Kabilē. Pieteikšanās 
un sīkāka informācija pa tālr. 25617954 līdz 
15. augustam; 22.00 Kabiles parka estrā-
dē – zaļumballe. Spēlēs grupa „Liepavots”. 
Ieeja –  EUR 4,50.

KurmāLĒ
Augustā – Priedaines bibliotēka slēgta.
22. augustā – brauciens uz Likteņdārzu. 

Pieteikties un samaksāt dalības maksu līdz 
17. augustam. Tālrunis 29257707. Dalības 
maksa –  EUR 20.

PaDurĒ
Līdz 30. septembrim Padures pagasta 

bibliotēkā – Eduarda Skabja fotoizstāde 
„Mākoņu atlants un citas fotogrāfijas”.

PELČOS
29. augustā 12.00 pie tautas nama – divu 

dienu pārgājiens skolēniem „Atvadas no va-
saras”. Līdzi jāņem telts gulēšanai, nedaudz 
pārtikas un līksms garastāvoklis. Informācija 
pa tālr. 26354396 (Edīte Krasnopa).

rEnDā
Līdz 30. septembrim bibliotēkā – Līvijas 

Bružes gleznu izstāde.
Līdz 30. oktobrim kultūras namā – sagai-

dot Latvijas simtgadi, organizē fotokonkursu 
„Mājas Rendas pagastā”. Sīkāka informācija 
pa tālr. 26181470.

26. augustā tiek organizēts brauciens 
uz Klaipēdas delfināriju, Dinozauru parku 
un Palangu. Sīkāka informācija pa tālr. 
26181470.

28. augustā 18.00 kultūras namā – pa-
sākums bērniem „Paliec sveika, vasara!”, 
Kuldīgas Bērnu un jauniešu centra izrāde, 
I.Leimanes „Nerātnieks”. Ieeja brīva.

rumBā
17. augustā 18.00 Mežvaldē Rumbas 

pagasta pārvaldes nama zālē – minigolfs.
29. augustā 18.00 „Bukaišos” – vieso-

jas nometne „Vārds skaņā un kustībā” ar 
I.Leimanes izrādi „Nebēdnieks”,  režisore 
Gunta Krauze.

31. augustā 17.30 „Bukaišos” – pirmklas- 
nieku sveikšana (ierašanās ar ielūgumiem).

TurLaVā
Augustā bibliotēkā – Ināras Zeltītes 

rokdarbu izstāde „Ne pliks, ne apģērbts”; 
PII „Lāčuks” radošo darbu izstāde „Kukainīši 
ziedos dūc”.

15. augustā 11.00 Lipaiķu ev. lut. baznī-
cā – 385. gadadienas dievkalpojums. Pēc 
dievkalpojuma – sadraudzība.

21. augustā pie pamatskolas –  Bērnu 
sporta svētki: no 9.00 – reģistrēšanās, 
10.00 – svētku atklāšana; 19.00 – balle 
Dižgaiļu parka estrādē..

VārmĒ
Līdz 28. augustam bibliotēkā – Dzintara 

Lejas fotoizstāde.
15. augustā 22.00 estrādē „Liepu birzs” – 

zaļumballe, spēlēs grupa „Tālbraucēji”. 
Biļetes cena –  EUR 5.

29. augustā 22.00 estrādē „Liepu birzs” – 
zaļumballe. Spēlēs grupa „Roja”. Ieeja –  
EUR 5.

Rendas pagasta svētki
21. augustā:
21.00 Rendas baznīcā – Guntas Krauzes, Gunas Pūcītes, Madaras Upenieces, 

Ginta Smukā un Gunāra Vecpūļa autorprogramma „Liesma, kas mūžību vēstī”. Ieeja 
bez maksas;

22.00 estrādē – svētku atklāšana un uguns šovs;
22.30 kultūras namā – ģimeņu un draugu nakts orientēšanās pasākums „No tumsas 

nebaidies, nāc ārā draiskoties”. Neatkarīgi no tā, vai ģimenē ir 2 vai 10 cilvēki, pavisam 
mazi vai jau gados, nāciet un nedaudz iztraucējiet savu miegu. Ja tev nav ģimenes, 
paaicini draugus un nāc, lai kopā veiktu uzdevumus naksnīgajā Rendā. Cilvēku skaits 
nav ierobežots, pasākumā netiks vērtēts trasē pavadītais laiks. Distancē komandai 
nepieciešams – kabatas lukturītis, atstarotājs un komandas nosaukums. Vismaz vie-
nam komandas dalībniekam jābūt pilngadīgam. Finišs – lejā aiz estrādes pie Abavas. 
Apbalvošana 22. augustā 21.00 estrādē.

22. augustā:
12.00 –  militāras un fiziskas aktivitātes pie Īvandes upītes (no 10 g. v.);
13.30 estrādē – pasākumi bērniem – braukšanas sacensības līdz 5 g. v. (savs 

ritenītis vai mašīnīte), zīmēšana uz bruģa, radošās darbnīcas;
15.00 estrādē – koncerts „Latgales dāmu pops”. Ieeja –  EUR 2;
16.30 estrādē – Kurmāles amatierteātra izrāde. A.Zorina „Vīrietis un sievietes”. 

Ieeja bez maksas;
18.00 pļaviņā pretī veikalam – jautrās sacensības (komandā 2 dalībnieki) – „Katrā 

lietā ir spēks”, „Ūdenslāšu pieskāriens”, slēpošanas sacensības, skriešana augstpapēžu 
kurpēs (apavi līdzi, papēdis no 5 cm), „Draiskie zābaciņi”, „Viens un divi – gatavs”, „Kopā 
mīļāk un siltāk”, „Riti, riti, ritenīti”. Jāpadomā par komandas nosaukumu, specbalvas 
par noformējumu;

21.00 –  dienas rezumē un apbalvošana;
21.30 – zaļumballe kopā ar grupu „Novadnieki”. Ieeja –  EUR 3. Sīkāka informācija 

pa tālr. 26181470.

Svinēs Vilgāles ezersvētkus
15. augustā no 15.00 Kurmāles pagastā svinēs Vilgāles ezersvētkus 
un pirmoreiz Vilgāles ezerā notiks atklātā ūdens peldēšanas sacensī-
bas „Vilgālītis viļņojas”.

Svētkus atklās 15.00, pēc tam 
muzicēs Jānis Buķelis un Guntars 
Endzelis. Pasākumu muzikāli bagā-
tinās pašdarbnieku koncerts 18.00.

16.00 sāksies peldēšanas sacensī-
bas, kurās 80 m un 200 m distancēs 
aicināti piedalīties visu novadu pel-
dētāji, bet 2,5 km distancē – elites 
grupas peldētāji no visas Latvijas.

Distanci dalībnieks drīkst veikt 
jebkurā peldēšanas stilā un tērpā, 
palīglīdzekļus nedrīkst izmantot. 
Peldēšanas sacensību galvenā ties-
nese – Dzintra Freimane.

Sacensību mērķis ir nostiprināt 
drošas peldēšanas prasmes, veici-
nāt godīgu sacensību garu un savu 

spēju apzināšanos. Tāpat iecerēts 
iedzīvināt peldēšanas tradīcijas 
Vilgāles ezerā. 

Organizatori aicina pieteikties 
sacensībām iepriekš e-pastā: dzin-
tra_12@inbox. lv vai arī sacensību 
dienā no 14.00 līdz 15.45. Vairāk 
informācijas pa tālruni 29257707 vai 
mājaslapā www.kurmale.lv.

19.00 apbalvos uzvarētājus, bet 
21.00 sāksies zaļumballe (ieeja 
EUR 3) un 23.00 būs svētku ugu-
ņošana. Aicinām visus uz Vilgāli!

aIna SĻISarEnKO, 
Kurmāles pagasta kultūras darba 

organizatore

14. augustā 22.30 – dokumentālā filma „meklējot mūziķa likte-
ni”, rež. Maliks Benžilols, 2012.

15. augustā 22.30 – Latvijas spēlfilma „Džimlai rūdi ralallā”, 
rež. Jānis Cimmermanis, Māris Putniņš 2014.

21. augustā 22.00 – Latvijas šausmu filma „m.O.ž.”, rež. Aiks 
Karapetjans, 2014.

22. augustā 22.00 – Latvijas autobiogrāfisks dokumentāls „de-
tektīvstāsts”„mans tēvs baņķieris”, rež. Ieva Ozoliņa, 2015.

„Goldingen Knight Cinema” seansus ar Kuldīgas novada pašvaldības atbalstu rīko 
Kuldīgas novada muzejs.

uz tikšanos Pilsētas dārzā!

12.VIII 16.00 Orientēšanās seriāls „Taciņas 2015”, 12. kārta; Vēžezers, Renda
15.VIII 11.00 10. Kuldīgas pusmaratons, bērnu skrējiens; 
  starts un finišs pilsētas estrādē, Kuldīga
15.VIII 12.00 10. Kuldīgas pusmaratons, pusmaratona, NIKE un Tautas skrējiens; 
  starts un finišs pilsētas estrādē, Kuldīga
17.VIII 11.00 Kurzemes jaunatnes čempionāts futbolā U-12 grupā; 
  A.Grundmaņa stadions, Īsā iela 4, Kuldīga
19.VIII 17.30 27. skriešanas seriāls „Kuldīgas apļi 2015”, 6. kārta; 
  Krauļu priedes, Kuldīga
22.VIII 12.00 Bērnu rallijs „Kurzeme 2015”; Pilsētas laukums, Kuldīga
26.VIII 16.00 Orientēšanās seriāls „Taciņas 2015”, 13. kārta; Lejastiezumi, Renda

Kuldīgas Sv. Katrīnas ev. lut. baznīcā 
22. augustā 18.00

koncerts 
„Dziesmas par laimi...”

Ilona Birģele (ērģeles), Inga Šļubovska (soprāns)

SPOrTa PaSāKumI auGuSTā

„Darīsim paši” projekti ir lieliska 
iespēja ar pašu spēkiem un iniciatīvu 
padarīt savu piemājas vidi vai kādu 
citu saistošu vietu omulīgāku un 
patīkamāku. Šie projekti ir stipri 
saīsinātā versijā, ja salīdzina ar 
citiem projektiem, bet, manuprāt, 
tas ir labi, jo tieši šī iemesla dēļ ir 
tik liela iedzīvotāju interese. Prieks 
skatīties uz daudzajiem padarītajiem 
mazajiem darbiem, kas uzlabojuši 
dzīves kvalitāti kādai iedzīvotāju 
grupai. Teju ikvienā no Kuldīgas 
novada apdzīvotajām vietām varam 
redzēt kādu šī projekta gala rezul-
tātu. Man patīk, ka viss sākas no 
mazām lietām, ar pašu paveikto un 
līdzdalību, liekot darbu pie darba un 
radot lielisku rezultātu.

No savas personīgās pieredzes 
varu teikt, ka, startējot šajā konkur-
sā, es apguvu pamatus projektu raks-
tīšanā un guvu pieredzi turpmākajai 
karjerai. Ļoti patīkami ir sastrādāties 
ar pretimnākošajiem komisijas 
locekļiem. Tik mazā projektā bija 
daudz pozitīvā.

Es šajā konkursā startēju jau otro 
reizi, pirmajā reizē mērķi nesasnie-
dzu, taču tas mani neapstādināja. 
Radās jaunas vīzijas, ko es ar savu 
lielisko palīgu komandu vasarā varē-
tu sastrādāt. Pēc gada startējām atkal 
ar uzlabotu un detalizētāk izstrādātu 
projektu, un komisija to apstiprināja.

Mūsu projekts „Ideālais gala 
mērķis” radās, pateicoties Kuldī-
gas novada skolēnu interesei par 
pārgājiena noslēgšanu mana tēva 
saimniecības teritorijā, kā arī vietējo, 
Pelču pagasta iedzīvotāju, izrādīta-
jai interesei šeit rīkot piknikus un 
vienkārši atpūsties, baudot dabu un 
ūdens plašumus, kas visapkārt pave-
ras. Projektā tika izvirzīti šādi darba 
uzdevumi: ierīkot ugunskura vietu, 
galdu, malkas novietni, atkritumu 
urnu, labierīcības, šūpoles un solus.

Projekta sākumā viss gāja ļoti 
raiti, bet šobrīd darbu ir vairāk nekā 
palīgu – draugi iestājušies augstsko-
lās un cītīgi tām gatavojas. Pašlaik 
ir grūtības iekļauties termiņos, bet 
mums patīk izaicinājumi –  gala re-
zultātam jābūt lieliskam. Septembrī 
jau gaidīsim pirmos interesentus, 
kuri iemēģinās jauno vietu.

Uzskatu, ka šos projektus vaja-
dzētu rakstīt un realizēt tieši jau-
niešiem vidusskolas un augstskolas 
vecumā, jo darba izpildes laiks ir 
vasara. Atpūšoties no skolas, šis ir 
lielisks veids, kā izlādēt enerģiju, 
apvienojot patīkamo ar lietderīgo. 
Šādi darbi sniedz ne vien pieredzi, 
bet arī gandarījumu par padarīto un 
skaisto rezultātu.

uĢIS PELČErS, 
projekta „Darīsim paši” dalībnieks

Gandarījums
darot pašiem


