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Pasniegs Kuldīgas novada Goda balvas
29. oktobra sēdē Kuldīgas novada Domes deputāti pēc Apbalvošanas padomes ieteikuma nolēma šogad ar Kuldīgas novada Goda balvu 

apbalvot 13 cilvēkus, novērtējot viņu ieguldījumu Kuldīgas novada attīstībā un sabiedriskās nozīmības palielināšanā.
Goda balvas pasniegs svinīgā pasākumā 18. novembrī Kuldīgas kultūras centrā, sagaidot Latvijas Republikas 97. gadadienu. 

Kuldīgas novada Goda balvu šogad saņems: 
• atis Gunivaldis Bērtiņš, kolekcionārs, grāmatas 

„Latviešu skaņuplašu vēsture” autors – par ieguldīto darbu 
mūzikas vēstures pētniecībā un popularizēšanā; 

• agris Dzenis, vēsturnieks, monogrāfijas „Kuršu ķoni-
ņi un citi lēņavīri Rietumlatvijā. Septiņsimt gadus ilga brīvī-
bas saglabāšanas pieredze” (2015) un „Kuldīgas pils senās 
Kurzemes sirds” (2015) autors – par profesionālu darbu 
Kuldīgas pils un kuršu ķoniņu izpētē un popularizēšanā;

• Daina Girvaite, Pelču pagasta bibliotēkas vadītāja – 
par daudzveidīgu un aizrautīgu darbu ar vietējo kopienu;

• Pērs Villijs Fargestads, Drobakas restaurācijas cen-
tra vadītājs un eksperts – par ieguldīto darbu Kuldīgas un 
Drobakas sadarbības veicināšanā koka mantojuma jomā;

• Lidija jansone, etnogrāfiskā ansambļa „Gudenieku 
suiti” vadītāja – par suitu nemateriālā mantojuma sargā-
šanu un popularizēšanu;

• Inese mauriņa, „Ineses tortes” īpašniece, Latvijas 
Amatniecības kameras konditore, meistare – par ieguldī-
jumu uzņēmējdarbības attīstībā;

• agris reinis, evaņģēlisko kristiešu draudzes „Zilais 
Krusts” viceprezidents – par profesionālu darbu ar perso-
nām, kas nonākušas krīzes situācijā;

• Sarma Salceviča, ārste-neiroloģe – par nesavtīgu 
darbu iedzīvotāju veselības labā;

• Inita šneidere, Kuldīgas novada sporta skolas vo-
lejbola nodaļas vadītāja – par profesionālu un godprātīgu 
darbu ar talantīgiem jauniešiem;

• Inita Turka, Mazo bērnu skolas skolotāja – par radošu 
un alternatīvu pieeju pirmsskolas izglītībā;

• Sigita Vaivade, meža īpašnieku biedrības „Meža 
konsultants” valdes priekšsēdētāja – par aizrautīgu sa-
biedrības iesaisti pasākumā „Meža ABC”;

• Laila Zudāne, V.Plūdoņa Kuldīgas ģimnāzijas sko-

lotāja – par radošu un ilggadēju darbu izglītības jomā;
• Dace Zvirbule, grāmatas „Kuldīgas slimnīcas stāsti” 

autore – par medicīnas darbinieku dzīvesstāstu izpēti un 
popularizēšanu. 

Goda balva pasniegšanas ceremonija notiks Kuldīgas 
kultūras centrā 15.00.

Goda balva ir Kuldīgas novada pašvaldības apbalvo-
jums, ko pasniedz, novērtējot kāda cilvēka īpašus nopelnus 
politikā, tautsaimniecībā, veselības aizsardzībā, izglītībā, 
kultūrā, sportā, valsts pārvaldes un aizsardzības jomā, 
kas saistīti ar Kuldīgas novada attīstību un sabiedriskās 
nozīmības palielināšanu.

KrISTĪnE DuĻBInSKa, 
mārketinga un sabiedrisko attiecību 

nodaļas vadītāja

7. novembrī Kuldīgas vieglat-
lētikas manēžā notika Ģimeņu 
veselības diena, uz kuru bija ai-
cināts ikviens pilsētas un novada 
iedzīvotājs. 

Pasākuma apmeklētāji bez mak-
sas varēja pārbaudīt veselību, kā arī 
piedalīties dažādās fiziskās aktivitā-
tēs un ģimeņu sacensībās. Veselības 
diena  šoreiz  bija  veidota  latviskā 
garā,  jo  novembris  ir  patriotisma 
mēnesis.

Diena  sākās  ar  rīta  pārgājienu 
ģimenēm,  kurā  interesenti  nestei-
dzīgā solī devās „dārgumu medībās” 
Kuldīgas ielās. Otro gadu pēc kārtas 
Veselības dienas ietvaros tika aizva-
dīta  ģimeņu  spēle,  kurā  dalībnieki 
varēja pārbaudīt savus intelektuālos 
un fiziskos spēkus. Tās devīze šogad 
bija  „Pastaigā  pa  Latviju”.  Spēlē 
piedalījās 20 komandas, un ceļojo-
šo ģimenes  kausu  izcīnīja Mārtiņš 
Lauva un Inese Sorokina ar bērniem. 
Manēžā  bērnu  izklaidei  darbojās 
rotaļu placis un notika  izglītojošas 
nodarbības, kurās varēja iemācīties 
darināt puzurus un ādas rokassprā-
dzes, kā arī liet vaska sveces.

Daudzi izmantoja iespēju pieda-
līties piedāvātajās fiziskajās aktivi-
tātēs  –  nūjošanas  nodarbībā,  pāru 
jogā un jogā vecākiem ar bērniem, 
kā  arī  „Momyfit”  nodarbībā,  kas 
bija domāta jaunajām māmiņām ar 
mazuļiem.

Pieprasīti  bija  arī  nodrošinātie 
bezmaksas ārsta apmeklējumi. Pie-
augušie izmantoja iespēju pārbaudīt 
sirds  veselības  stāvokli,  noteikt 
plaušu tilpumu, veikt pēdu datordi-
agnostiku, ādas dermoskopiju, kāju 
vēnu skrīningu, konsultēties ar nei-
rologu, kā arī mākslas terapeiti par 
ģimeņu un pāru attiecībām. Savukārt 
bērnu vecāki par savu atvašu veselī-
bu varēja konsultēties ar acu ārstu, 

Ģimeņu veselības diena latviskā garā

mikrologopēdu un zobu higiēnistu. 
Emocionāli  pozitīvs  izvērtās 

Veselības dienas noslēgums ar Jura 
un Aelitas Vildes Batņu sarunu par 
ģimenes  godiem  un  to,  kā  dzīvot 
atbilstoši saules ritmam, un ar tautas 
dziesmu sadziedāšanu kopā ar Ingu 
Karpiču.

Veselības dienas Kuldīgā notiek 
trīs reizes gadā. Pasākumus organizē 
Kuldīgas  aktīvās  atpūtas  centrs un 
Kuldīgas  novada Dome  sadarbībā 
ar Kuldīgas  novada  sporta  skolu, 
„Veselības  centru  4”  un  citiem 
partneriem. 

jana BErGmanE,
 Kuldīgas aktīvās atpūtas centra 

direktora vietniece
arTa GuSTOVKSa un 
InESES KrOnES foto

jaunās māmiņas ar saviem mazuļiem izmantoja iespēju piedalīties aktivitātē „momyfit” pie speciālistes Vero Kim.

Bērni varēja apmeklēt mikrologopēda kabinetu pie ārstes anastasijas Irbes.

Klāt  novembris  –  svētku  laiks 
mūsu Latvijai. Tie ir svētki, kas liek 
atcerēties valsts dibināšanu un tos pro-
cesus, kuri notika tālajā 1918. gadā. 
Bet nu jau mēs gatavojamies Latvijas 
simtgades sagaidīšanai. Aicinu ikvie-
nu uzdot sev  jautājumu –   ko es kā 
Latvijas pilsonis, kā Kuldīgas novada 
iedzīvotājs esmu devis savai valstij?

Notikumi Krievijā un Ukrainā, pa-
sažieru lidmašīnas katastrofa parāda, 
ka mums  jāpievērš uzmanība valsts 
aizsardzībai un savu robežu stiprinā-
šanai. Skaidri apzinoties savas armijas 
nepieciešamību, paldies visiem tiem, 
kas, ziedojot savu laiku un enerģiju, 
iesaistījušies Latvijas  zemessardzē. 
Sveicu visus mūsu novada zemessar-
gus Lāčplēša dienā, novēlu  izturību 
un degsmi, sargājot dzimteni! Paldies 
pienākas arī mūsu jaunsargiem, kas ir 
zemessardzes papildinājums un kas 
aktīvi iesaistījušies valsts aizsardzības 
struktūrā.

Valsts stiprums ir ne tikai tās aiz-
sardzības spējās, bet galvenais – eko-
nomiskajā  izaugsmē un  iedzīvotāju 
labklājībā. Nemitīgi  attīstoties,  no 
1990. gada 4. maija esam pārdzīvojuši 
dažādus satricinājumus, kas nebūt nav 
sekmējuši ekonomisko attīstību. Krie-
vijas krīze, treknie gadi, nākamā krīze, 
tirgus ierobežojumi, „Liepājas Meta-
lurgs”, tagad „Air Baltic”. Skaidrs, ka 
diez vai gudri spējam pārvaldīt savu 
valsti. Tas viss nebūtu tik svarīgi un 
nesatricinātu  valsts  ekonomiku,  ja 
nebūtu valsts galvoto kredītu, finan-
šu  investīcijas, kuras pēc  tam esam 
spiesti samaksāt. Tas  liek domāt, ka 
valsts pārvaldei nepieciešami zinoši, 
pieredzējuši politiķi – Latvijas patrioti.

Sagaidot valsts svētkus, saku lielu 
paldies visiem Kuldīgas novada  ie-
dzīvotājiem par ieguldījumu novada 
attīstībā.  Ja  ar  bažām gaidījām  šo 
rudeni un pēc  sausās vasaras bijām 
neizpratnē par ražu, tad tagad varam 
teikt, ka Latvijā un mūsu novadā šis ir 
bijis rekordražas gads graudaugiem un 
rapsim. Pēc pēdējiem diviem nelabvē-
līgajiem gadiem rudens ļāvis novada 
lauksaimniekiem atsperties,  turpināt 
attīstību un modernizāciju. Prieks, ka 
attīstību turpina mūsu novada viena no 
senākajām nozarēm – saplākšņu ražo-
šana. „Kuldīgas Vulkāns”, „Kurzemes 
finieris”, „Stiga RM” – tie ir uzņēmu-
mi, kas nodarbojas ar šo kokapstrādes 
veidu. Redzot  savestās  finierkluču 
grēdas, vēlam „Stigas RM” kolektī-
vam veiksmi un izaugsmi.

18.  novembrī Kuldīgas kultūras 
centrā būs svinīga sanāksme par godu 
Latvijas dzimšanas dienai. Šajā svētku 
reizē novada augstākos apbalvojumus 
saņems cilvēki,  kas devuši būtisku 
ieguldījumu novada attīstībā. Balva 
nav par vienkārši labi padarītu darbu, 
tā ir balva par jūsu aizrautību, degsmi, 
zināšanām, esot savā vietā.

Sveicu visus Latvijas dzimšanas 
dienā!

Valsts svētkos – 
labi padarīta darba 

sajūta
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Oktobra nogalē Kuldīgas es-
trādes parkā pabeidza labiekārtot 
bērnu rotaļu laukumu „Bumbierī-
tis”. Laukums paredzēts 3 – 6 ga-
dus veciem bērniem.

Kuldīgas  novada  pašvaldības 
vides speciāliste Dace Jansone pa-
stāstīja:  „Mūsu mērķis  ir  izveidot 
aktīvu atpūtas vietu pilsētā, kurā ir 
gan estrāde, gan bērnu un jauniešu 
aktīvās atpūtas laukumi, kas sadalīti 
pa vecuma zonām.”

Laukumā uz gumijas flīžu segu-
ma izvietotas (atjaunotas nolietotās 
un salauztās detaļas vai nomainītas 
pret jaunām) iekārtas no rotaļu lau-

kuma blakus skeitparkam un ierīkots 
videonovērošanas  tīkls  parka  teri-
torijā ar sešām videokamerām, kas 
palīdzēs uzturēt kārtību. Gar rotaļu 
laukumu  ir  izveidoti  norobežojoši 
stādījumi.

Projekts realizēts par pašvaldības 
finansējumu EUR 64 807,44.

Būvdarbus veica SIA „AB Būv-
niecība”,  savukārt  būvuzraudzību 
nodrošināja SIA „BaltLine Globe”.

Labiekārtojuma  skice  „Bērnu 
rotaļu  laukumi  un  labiekārtojums 
estrādes  parkā, Kuldīgā, Kuldīgas 
novadā”  izstrādāta  2013.  gadā  un 
paredz četru dažādu vecuma grupu 
atpūtas laukumu izveidošanu. 2013. 

gadā tika ierīkots bērnu rotaļu lau-
kums „Ābolītis” (1 – 4 gadus veciem 
bērniem) un modernizēts skeitparks. 
Vēl plānots ierīkot laukumus  „Ķir-
bītis”  (6  –  10  gadi)  un  „Parkour” 
(12+ gadi). Vienu no  tiem realizēs 
jau nākamgad.

Estrādes parku un jaunizveidoto 
bērnu rotaļu laukumu apsaimnieko 
SIA „Kuldīgas komunālie pakalpo-
jumi”. Lūgums  apmeklētājiem būt 
saudzīgiem pret ierīkotajiem rotaļu 
rīkiem un  izmantot tos paredzētajam 
vecumam. 

SIGnETa LaPIŅa, 
sabiedrisko attiecību speciāliste

EDuarDa DamBErGa foto

Kuldīgas novada pašvaldība saskaņā ar 
Publiskas personas mantas atsavināšanas likumu

p ā r d o d
mutiskā izsolē ar augšupejošu soli:

dzīvokļa īpašumu Kalna iela 20-4, Kuldīgā, Kuldīgas novadā.
Nekustamais īpašums atrodas Kuldīgas pilsētā, tā sastāvā ir vienistabas dzīvoklis ar 

kopējo platību 40 m2 un kopīpašuma 400/5567 domājamās daļas no dzīvojamās ēkas 
un palīgēkām un zemesgabala 1560 m2 platībā, sliktā stāvoklī. Īpašuma kadastra nr. 
6201 900 3282. Nosacītā cena –  EUR 3000, drošības nauda –  EUR 300, reģistrācijas 
maksa –  EUR 15, izsoles solis –  EUR 50. Izsole notiks mazajā zālē Baznīcas ielā 1, 
Kuldīgā, 2015. gada 14. decembrī pulksten 14.00.

Dalībnieku reģistrācija no sludinājuma publicēšanas dienas līdz 11. decembrim 
pulksten 12.00;

dzīvokļa īpašumu „Pelči 4”-3, Pelčos, Pelču pagastā, Kuldīgas novadā.
Nekustamais īpašums atrodas Pelču pagastā, tā sastāvā ir vienistabas dzīvoklis 

ar kopējo platību 25,2 m2 un kopīpašuma 250/2678 domājamās daļas no dzīvojamās 
ēkas un palīgēkas un zemesgabala 3510 m2 platībā, sliktā stāvoklī. Īpašuma kadastra 
nr. 6274 900 0146. Nosacītā cena – EUR 400, drošības nauda – EUR 40, reģistrācijas 
maksa –  EUR 15, izsoles solis – EUR 50. Izsole notiks mazajā zālē Baznīcas ielā 1, 
Kuldīgā, 2015. gada 14. decembrī pulksten 14.30.

Dalībnieku reģistrācija no sludinājuma publicēšanas dienas līdz 11. decembrim 
pulksten 12.00.

Izsoles noteikumus un informāciju par īpašumu var saņemt Kuldīgas novada paš-
valdības Informācijas centrā Baznīcas ielā 1, Kuldīgā. Informācija pa tālruni 63323738, 
26459091, e-pasts: viktors.gotfridsons@kuldiga.lv.

Starptautiskais čellistu 
konkurss būs arī nākamgad

2016. gada pavasarī – no 30. ap-
rīļa līdz 3. maijam – Kuldīgā jau 
devīto reizi norisināsies Kārļa 
Davidova Starptautiskais čellistu 
konkurss – tā 29. oktobra sēdē 
nolēma Kuldīgas novada Domes 
deputāti, apstiprinot konkursa 
nolikumu.

Konkursa nolikums un program-
ma  izstrādāta  sadarbībā ar Latvijas 
Mūzikas  akadēmijas  čello  skolas 
pedagogiem. Visu konkursa pastāvē-
šanas  laiku  tā patronese  ir populārā 
čelliste un mūzikas pedagoģe, J.Vītola 
Latvijas Mūzikas  akadēmijas  čella 
profesore Eleonora Testeļeca,  kura 
veido konkursa žūriju, kas ir kompe-
tenta, profesionāla un  starptautiska. 
Tās darbā piedalās pasaulē pazīstami 
izpildītājmākslinieki un pedagogi.

Pasākuma  budžetu  veido  paš-
valdības,  valsts  un  sponsoru  fi-
nansējums.  Balvu  fonds  ir  EUR 
5000,  to  finansē Kuldīgas  novada 
pašvaldība un sadala četru vecuma 
grupu  laureātiem. Konkursantiem 
tiek  piešķirtas  arī  papildu  balvas 
no Kuldīgas novadnieka Leo Maija 
ģimenes par Baha skaņdarbu labāko 
izpildījumu un  speciālā  balva  par 
Kārļa Davidova  skaņdarbu  intere-
santāko interpretāciju. Konkursa no-
likums, programma un cita aktuālā 
informācija būs publicēta mājaslapā 
www.music.kuldiga.lv  un  izplatīta 
elektroniskajā vidē.

Kuldīga ir pasaulslavenā čellista 
un mūzikas pedagoga Kārļa Davido-
va dzimtā pilsēta. Lai godinātu izcilā 
mūziķa un novadnieka piemiņu, kat-

ru otro gadu Kuldīgā tiek organizēts 
Starptautiskais  čellistu  konkurss, 
kurā sacenšas jaunie mūziķi no da-
žādām pasaules  valstīm. Konkurss 
palīdz aiznest Latvijas un Kuldīgas 
vārdu tālu pasaulē, apliecinot mūsu 
augsto stīgu instrumentu spēles kul-
tūru un bagātās muzikālās tradīcijas. 

Konkurss ieguvis plašu starptau-
tisku  atpazīstamību,  profesionāļu 
vērtējumā  līmenis,  ko  nodrošina 
konkursa  organizētāji,  profesionā-
las  žūrijas  un  simfoniskā  orķestra 
klātbūtne,  atbilst  visaugstākajiem 
starptautiskajiem  standartiem  gan 
programmas,  gan  izpildījuma kva-
litātes ziņā. 

KrISTĪnE DuĻBInSKa, 
mārketinga un sabiedrisko 
attiecību nodaļas vadītāja

Estrādē jauns rotaļu laukums

jaunais rotaļu laukums „Bumbierītis” paredzēts 3 – 6 gadus veciem bērniem.

IZSOLE

Kuldīgas novada pašvaldība 2015. gada 30. novembrī 13.00 
Kuldīgā, Baznīcas ielā 1, izsolē ar augšupejošu soli izsolīs 

automašīnu „mazda 6”,
vieglais pasažieru, izlaiduma gads 2005., šasijas nr. JMZGG128261622541, valsts 

numurs FS2375, nobraukums 208 250 km.
 Izsolei jāreģistrējas līdz  30. novembrim 11.00.
Izsoles sākumcena – EUR 1200; cenas paaugstinājums izsoles gaitā (solis) – 

EUR 20; reģistrācijas maksa – EUR 15; drošības nauda (nodrošinājums) 10% no 
izsoles sākumcenas –  EUR 120. 

Izsoles noteikumi pieejami Baznīcas ielā 1, Kuldīgā vai www.kuldiga.lv. 

Mainot logus, tiek mainīts ēkas 
izskats un pilsētvide kopumā. 
Jaunie materiāli – PVC, metāla 
pakešu, līmētā koka tehnoloģi-
jas – ir vēsturiskajai videi sveši 
un to degradē.

Sekmīga vēsturiskās pilsētvides, 
arhitektūras un kultūras mantojuma 
saglabāšana un uzturēšana Kuldīgā 
balstīta uz vairākiem vispārpieņem-
tiem  pamatprincipiem  –  viens  no 
galvenajiem ir materiāla un formas 
autentiskums. Tādēļ  vēsturiskajām 
ēkām  jācenšas maksimāli  saglabāt 
sākotnējos  logus,  veicot  to  aprūpi 
un savlaicīgu remontu.

Logu  konstrukcijas  bojājumus 
veicina  ilgstoša mitruma  iedarbī-
ba  un  apzināti  tehniski  bojājumi, 
piemēram,  sakaru  komunikāciju 
kabeļu  izvadīšana  cauri  loga  koka 
konstrukcijai. Bojāšanos sekmē arī 
nepareizi nosegtas un neaizpildītas 
spraugas starp logu un sienu, koka 
līstīšu  izmantošana  iestiklojumam, 
nepareizu  blīvēšanas materiālu  iz-
vēle, kā arī sedzošu („plēves” tipa) 
sintētisku  krāsu  lietošana.  Parasti 
bojāti ir vērtņu un aplodas apakšē-
jie  elementi,  bet  tas  nenozīmē,  ka 
jāmaina viss logs.

Tikai pamatotas nepieciešamības 
gadījumā var  izgatavot  vēsturisko 
logu kopijas, kurās būtiska nozīme ir 

katrai detaļai. Viens no galvenajiem 
nosacījumiem kopiju  izgatavošanā 
ir  oriģinālā  loga  atbilstošu  izmēru 
un proporciju saglabāšana arī jaunā 
loga elementiem. To panāk ar detaļu 
profilējumu  (seglīstēm, kapiteļiem, 
spraišļiem utt.), labiem un vēsturiskai 
ēkai atbilstošiem materiāliem, pārdo-
māti izmantojot mūsdienu materiālu 
iespējas.  Jāatceras,  ka,  iebūvējot 
jebkādu  jaunu  logu,  lai  uzlabotu 
komfortu,  pusi  no  kvalitatīva  gala 
rezultāta nosaka pareiza montāža.

Lai  pieņemtu  lēmumu  –  veikt 
logu remontu vai tos nomainīt pavi-
sam – iesakām piesaistīt speciālistus, 
kas novērtēs loga vēsturisko nozīmi 
un tehnisko stāvokli. Kuldīgas nova-
da pašvaldība nodrošina kvalificēta 
restauratora bezmaksas konsultāci-
jas un logu apsekojumus. 

Saskaņā  ar  Kuldīgas  novada 
Domes  saistošajiem noteikumiem 
nr.  2013/42  „Kuldīgas  novada  te-
ritorijas  izmantošanas  un  apbūves 
noteikumi”  (19.12.2013.,  prot.  nr. 
17.,  p.  73.)  fasādēs,  kas  redzamas 
no  publiskas  telpas  un  publiskās 
ārtelpas,  atļauti  tikai  koka  logi, 
kuru  proporcijas  un  detalizācijas 
risinājumi  raksturīgi  vēsturiski 
nepārveidotām  ēkām  attiecīgajā 
vēsturiskās zonas ielas vai kvartāla 
daļā. Vēsturiskas ēkas atjaunošanas 

vai  logu nomaiņas gadījumā  logus 
atjauno  to  vēsturiskajā  izskatā  un 
konstruktīvajā  izpildījumā,  apdarē 
un  apkalumos. Koka  logu  vērtnes 
nedrīkst stiprināt tieši sienas kons-
trukcijā. Logs sastāv no loga rāmja, 
iekšējās un ārējās vērtnes. 

Kuldīgas  novada  pašvaldības 
Būvinspekcijas  nodaļas  speciālista 
konstatētas  neatļautas  logu  no-
maiņas  gadījumā,  pamatojoties  ar 
LR Būvniecības  likuma 18.  panta 
piektajā  daļā  noteikto,  Kuldīgas 
novada Dome var pieņemt lēmumu 
par iepriekšējā stāvokļa atjaunošanu, 
t.i., logu nomaiņu atbilstoši apbūves 
noteikumu prasībām.

Logi  ir viena no  izteiksmīgāka-
jām ēkas daļām, kurā atspoguļojas 
ēkas celšanas laika mākslinieciskās 
domāšanas  principi  –  stilu  arhi-
tektūras  detaļas  un  to  proporcijas, 
konstrukcijas loģika un tehniskās ie-
spējas, kas pilnveidojušās un mainī-
jušās no paaudzes paaudzē. Kuldīgā 
ir simtiem vēsturisko logu, kas veido 
ievērojamu pilsētas ainavas daļu. Tie 
pārsvarā izgatavoti 19. gs. un 20. gs. 
pirmajā pusē, bet nedaudzie senākie 
piemēri  uzskatāmi  par  unikāliem 
izņēmumiem.

InTa janSOnE, 
Būvniecības nodaļas arhitekte

restaurācijas centra arhīva foto

Logu mainīšana un atjaunošana vecpilsētā

Kalna iela 
13, Kuldīgā, 
galvenās fa-
sādes loga 
komplekts 
ar slēģiem 
pirms un 
pēc restau-
rācijas.

Arī šajā mācību gadā skolēni 
dzer bezmaksas pienu un ēd bez-
maksas augļus un dārzeņus.

2015./2016. mācību  gadā  Lat-
vijas  skolās  pēc  rudens  brīvlaika 
skolēni trīs reizes nedēļā bez maksas 
saņem svaigus augļus un dārzeņus 
programmas „Augļi skolai” ietvaros, 
kā arī visu gadu turpinās program-
ma „Skolas  piens”,  lai  bērnudārzu 
audzēkņi un skolēni var dzert bez-
maksas pienu.

Programmas  „Augļi  skolai” 
ietvaros  skolēni  no  2015.  gada 
2.  novembra  līdz  2016.  gada  5. 
februārim  trīs  reizes nedēļā  saņem 
ābolus, bumbierus,  lielogu dzērve-
nes, kāpostus, kolrābjus, burkānus, 
kāļus vai asorti porcijas, bet šogad 
tiek piedāvāti arī ķirbji. Programmas 
mērķis ir iepazīstināt bērnus ar svai-
gu augļu un dārzeņu piedāvājumu, 
palielināt  šo produktu patēriņu, kā 
arī  veicināt  veselīgas  ēšanas  para-
dumus skolēnu vidū. 

Augļiem  un  dārzeņiem  jābūt 
audzētiem  saskaņā  ar  normatīva-

jiem  aktiem  par  lauksaimniecības 
produktu integrētās audzēšanas, uz-
glabāšanas un marķēšanas prasībām 
un kontroles kārtību vai saskaņā ar 
normatīvajiem  aktiem  par  biolo-
ģisko lauksaimniecību, kā arī jābūt 
transportētiem no  to  ražošanas  un 
iesaiņošanas  vietas  līdz  skolēniem 
ne tālāk par 300 kilometriem. 

P i rm s   p i e c i em   g a d i em , 
2010./2011. mācību gadā, program-
mā  „Augļi  skolai”  piedalījās  63% 
izglītības iestāžu, bet pagājušajā mā-
cību gadā –  793 izglītības iestādes. 
Skolēniem tika izdalītas 13 591 824 
porcijas augļu un dārzeņu.

Programmas  „Skolas  piens” 
ietvaros  skolēni  var  katru mācību 
dienu saņemt līdz 250 ml piena vai 
citus piena produktus. Programmas 
pamatmērķis  ir  saistīts  ar  veselīga 
uztura un piena patēriņa veicināšanu 
starp skolēniem. 2014./2015. mācību 
gadā  programmā  piedalījās  1022 
izglītības iestādes, un tām tika pie-
gādātas 3372 tonnas piena produktu.

SImOna SauLE, 
sabiedrisko attiecību speciāliste

Skolēniem bezmaksas 
piens, augļi un dārzeņi
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Domes sēde
Zemes noma
Iznomāja SIA „Stiga RM” pašvaldības zemesgabala 

daļu Dārzniecības ielā 7A, Kuldīgā, ražošanas ēku 
būvniecībai uz 12 gadiem.

Slēdza nomas līgumu par zemesgabala Vidus 
ielā 11, Kuldīgā, iznomāšanu līdz 2018. gada 31. de-
cembrim. 

Iznomāja pašvaldībai piederošas divas zemesga-
bala daļas zemesgabalā „Palīgsaimniecības”, Turlavas 
pagastā, bez apbūves tiesībām.

Izbeidza zemesgabala daļas Sakņu iela 9, Kuldīgā, 
nomas līgumu un nomas līgumu par zemes nomu (0,3 ha) 
zemesgabalā „Palīgsaimniecības”, Turlavas pagastā. 

nosaka zemes piekritību
Noteica, ka neapbūvēta zemes vienība „Starp-

gabals”, Ēdoles pagastā, piekrīt Kuldīgas novada 
pašvaldībai. Uzdeva Ēdoles pagasta pārvaldei paš-
valdības īpašumtiesības uz zemes vienību nostiprināt 
zemesgrāmatā.

Noteica, ka neapbūvēta zemes vienība „Starpgaba-
li”, Pelču pagastā, piekrīt Kuldīgas novada pašvaldībai. 
Uzdeva Pelču pagasta pārvaldei pašvaldības īpašum-
tiesības uz zemes vienību nostiprināt zemesgrāmatā.

Piešķīra zemes vienībai nosaukumu: Ošu iela 9, 
Kuldīgā, un noteica, ka neapbūvēta zemes vienība Ošu 
iela 9, Kuldīgā, piekrīt Kuldīgas novada pašvaldībai.

Gatavos atsavināšanai
Gatavos atsavināšanai zemes vienības „Kapteiņi”, 

Kabiles pagastā un zemes vienību „Edgari”, Kurmāles 
pagastā.

Gatavos atsavināšanai zemes vienības Liepājas 
ielā 70 un Robežu ielā 13, Kuldīgā.

Noteica, ka būvju īpašums „Kokdarbnīca”, Laidu 
pagastā, nav nepieciešams pašvaldības autonomo 
funkciju veikšanai, un nodeva to atsavināšanai. 

Gatavos atsavināšanai pašvaldībai piederošo dzī-
vokli, „Liepas”-11, Ēdoles pagastā.

Turpinās nekustamā īpašuma „Lācītis”, Ēdoles 
pagastā, atsavināšanu. 

Atsavinās Kuldīgas novada pašvaldības dzīvokļa 
īpašumu „Liepas”-2, Ēdoles pagastā, piedāvājot to pirkt 
īrnieces ģimenes loceklei. Noteica dzīvokļa īpašuma 
nosacīto cenu EUR 1200.

Atsavinās Kuldīgas novada pašvaldības dzīvokļa 
īpašumu „Liepas”-16, Ēdoles pagastā, piedāvājot to 
pirkt īrniecei. Noteica dzīvokļa īpašuma nosacīto cenu 

EUR 1000.
Atsavinās Kuldīgas novada pašvaldības dzīvokļa 

īpašumu Maņģenes ielā 10-8, Mežvaldē, Rumbas 
pagastā, piedāvājot to pirkt īrniecei. Noteica dzīvokļa 
īpašuma nosacīto cenu EUR 4500.

Atsavinās Kuldīgas novada pašvaldības dzīvokļa 
īpašumu „Saldnieki 5”-16, Vilgālē, Kurmāles pagastā, 
piedāvājot to pirkt īrnieces ģimenes loceklim. Noteica 
dzīvokļa īpašuma nosacīto cenu EUR 1700.

Atsavinās Kuldīgas novada pašvaldības dzīvokļa 
īpašumu „Liepas”-3, Padures pagastā, piedāvājot to 
pirkt fiziskai personai. Noteica dzīvokļa īpašuma  no-
sacīto cenu EUR 2300.

rīkos izsoles
Turpinās Kuldīgas novada Pieaugušo izglītības 

centra bilancē esošā transportlīdzekļa „Mazda 6” at-
savināšanu, rīkojot izsoli ar augšupejošu soli. Noteica 
kustamās mantas atsavināšanas cenu  EUR 1200 un 
apstiprināja izsoles noteikumus.

Nodos atsavināšanai publiskā izsolē ar augšupejo-
šu soli Kuldīgas novada pašvaldības dzīvokļa īpašumu 
Kalna iela 20-4, Kuldīgā. Noteica izsoles sākumcenu 
EUR 3000 un apstiprināja izsoles noteikumus.

Nodos atsavināšanai publiskā izsolē ar augšupejo-
šu soli Kuldīgas novada pašvaldības dzīvokļa īpašumu 
„Pelči 4”-3, Pelču pagastā. Noteica izsoles sākumcenu 
EUR 400, apstiprināja izsoles noteikumus.

apstiprina pārskatu par zemes 
reformas procesu 
Apliecināja, ka Kuldīgas pilsētas teritorijā ir pabeigts 

zemes reformas process. Apstiprināja pārskatu par 
zemes reformu reglamentējošajos normatīvajos aktos 
noteikto darbu izpildi Kuldīgas pilsētā.

Izdarīja grozījumus Kuldīgas novada Domes 
2013. gada 21. jūnija lēmumā „Par Kuldīgas novada 
Domes pastāvīgajām komisijām” (prot. nr. 8, p. 5), 
izsakot 1.2.1. apakšpunktu šādā redakcijā: „1.2.1. 
Izglītības komisija –  līdz 9”.

Apstiprināja Kuldīgas novada pašvaldības atlases 
kritērijus pašvaldības ceļu (ceļu posmu) virzīšanai Lau-
ku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam pasāku-
ma „Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku 
apvidos” atklātajam projektu iesniegumu konkursam.

Atbalstīja Kuldīgas novada pašvaldības dalību pro-
jektā „PROTI un DARI!”. Plānojot 2016. gada budžetu, 
paredzēt priekšfinansējumu EUR 4783,68 nākamā 

gada 1. ceturksnī četru projektā iesaistāmo mērķa 
grupas jauniešu profilēšanai un aktivitāšu īstenošanai. 
Uzskatīja Kuldīgas novada Domes 2015. gada 30. ap-
rīļa sēdes lēmumu „Par Kuldīgas novada pašvaldības 
piedalīšanos projektā „PROTI un DARI”” (prot. nr. 5, 
p. 37) par spēku zaudējušu.

Apstiprināja Kuldīgas Centra vidusskolas nolikumu 
jaunā redakcijā. 

Apstiprināja Kuldīgas novada 1. –  4., 5. – 6., 
7. – 9. klašu skolēnu pētniecisko darbu izstrādes un 
aizstāvēšanas kārtību 2015./2016. mācību gadā.

Apstiprināja Kuldīgas novada 10. – 12. klašu sko-
lēnu zinātniski pētniecisko darbu izstrādes un aizstā-
vēšanas kārtību 2015./2016. mācību gadā.

Finanšu jautājumi
Izslēdza no Rendas pagasta pārvaldes grāmatvedī-

bas uzskaites debitora parādu (dzīvokļa īres un komu-
nālo maksājumu parādu) EUR 449,20 un norakstīja to 
iestādes zaudējumos, jo maksātāja ir mirusi.

Nodeva automašīnu „Volkswagen Crafter” bilancē 
Kuldīgas novada sporta skolai par kopējo summu 
EUR 54 890.

Plānojot 2016. gada budžetu, paredzēja līdzekļus 
biedrībai „RA Motosport” Eiropas rallija čempionāta 
posma organizēšanai Kuldīgas novadā. 

Atļāva sadalīt termiņos nokavētā nekustamā 
īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas parādu par 
nekustamo īpašumu „ Muižnieki”, Rumbas pagastā.

nekustamais īpašums
Slēdza nomaksas pirkuma līgumu uz trīs gadiem 

par nekustamā īpašuma – neapbūvēta zemesgabala 
Pūpolu alejā 19, Kuldīgā,  pārdošanu par nosacīto cenu.

Ar 2016. gada 1. februāri noteica īres maksu paš-
valdībai piederošajiem dzīvokļiem Kuldīgā un Kuldīgas 
novadā atbilstoši pievienotā pielikuma informācijai.

Akceptēja daudzdzīvokļu mājas Baznīcas ielā 34, 
Kuldīgā, pārvaldīšanas tiesības dzīvokļu īpašnieku 
pilnvarotai personai ar 2016. gada 15. aprīli.

Akceptēja Kuldīgas novada pašvaldības noslēgto 
nedzīvojamo telpu nomas līgumu ar maksātnespējīgo 
SIA „Kolonna Invest” par telpu Pilsētas laukumā 6, 
Kuldīgā, nomāšanu uz ēkas Smilšu ielā 6, Kuldīgā, 
pārbūves (rekonstrukcijas) laiku, izvietojot E.Vīgnera 
Kuldīgas mūzikas skolu nomātajās telpās.

Nekustamais īpašums – zemesgabala daļa un 
skolas ēka Kalna ielā 19, Kuldīgā, nav nepieciešams 

pašvaldības funkciju veikšanai. Nodeva Kuldīgas no-
vada pašvaldības nekustamo īpašumu Kalna ielā 19, 
Kuldīgā, bez atlīdzības īpašumā Rīgas Pedagoģijas un 
izglītības valsts akadēmijai.

Noteica, ka ar 2016. gada 1. janvāri dzīvojamās 
mājas dzīvokļiem „Ezeri 1”-4, „Ezeri 1”-6 un „Ezeri”-9, 
Rendas pagastā, minimālā īres maksa ir 0,40 EUR/m2. 

Izsniedza SIA „Talce” „Bieži sastopamo derīgo izrak-
teņu ieguves atļauju” smilts-grants atradnei „Vecklintis”, 
kas atrodas zemes īpašumā „Vecklintis”, Rendas 
pagastā, līdz 2039. gada 2. septembrim.

Atdalīja no nekustamā īpašuma Planīcas ielā 73, 
Kuldīgā, zemes vienību aptuveni 600 m2 platībā (6 m 
attālumā no ēkas pamatiem) ēku/būvju īpašuma Planī-
cas ielā 73A, Kuldīgā, uzturēšanai. Paredzēja piekļuves 
ceļa vietu aptuveni 6 m platumā ceļa servitūta nodibinā-
šanai.  Atdalīja no nekustamā īpašuma Planīcas ielā 73, 
Kuldīgā, zemes vienību aptuveni 1200 m2 platībā (gar 
ielas malu) ēku/būvju īpašuma Planīcas ielā 71, Kul-
dīgā, uzturēšanai. Jaunveidojamajam nekustamajam 
īpašumam piešķīra adresi Planīcas iela 71B, Kuldīga.

Atļāva sadalīt nekustamo īpašumu Leona Paegles 
ielā 12, Kuldīgā, ievērojot apbūves noteikumu prasības, 
atbilstoši MK 12.04.2011. noteikumiem nr. 288 „Zemes 
ierīcības projekta izstrādes noteikumi”. Apstiprināja 
zemes ierīcības projekta darba uzdevumu.

Dažādi
Nolēma ar Kuldīgas novada Goda balvu svinīgā 

pasākumā 2015. gada 18. novembrī 16.00 Kuldīgas 
kultūras centrā apbalvot 13 cilvēkus.

Noteica, ka Kārļa Davidova 9. Starptautiskais 
čellistu konkurss notiks 2016. gadā no 30. aprīļa līdz 
8. maijam. Apstiprināja konkursa nolikumu.

Apstiprināja grāmatas „Kuldīgas pils – senās Kurze-
mes sirds” izcenojumu  EUR 4,69 par vienu eksemplāru.

Ievēlēja Intu Vaselāni Kuldīgas novada Domes 
Izglītības komisijā.

Uz trīs medību sezonām slēdza līgumu ar mednieku 
biedrību „Struņķkrogs” par medību tiesību nomu Padu-
res pagasta zemes vienībās „Zebiekstes” (7,4 ha) un 
„Tomi” (5,26 ha).

Noteica maksu par ūdenssaimniecības pakalpoju-
miem Kuldīgas novada Laidu pagasta Sermītes ciemā 
šādā apmērā: ūdensapgāde: EUR 0,52 bez PVN par 
vienu m3; kanalizācija: EUR 0,49 bez PVN par vienu 
m3; kombinētais tarifs EUR 1,01 bez PVN par vienu m3. 
Tarifi stāsies spēkā ar 2016. gada 1. februāri.

Sagaidot Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienu, Kuldīgas 
novadā notiks dažādi valsts svētkiem veltīti pasākumi, uz kuriem aicināti 
gan iedzīvotāji, gan viesi. 

18.  novembrī  svētku  pasākumi 
sāksies 13.00 ar Kuldīgas fotokluba 
„Divas  upes”  izstādes  „Cilvēks&-
Telpa”  atklāšanu Kuldīgas  novada 
muzejā.  Izstādes  galvenie  varoņi 
ir Kuldīgas  novada  ļaudis.  Svētku 
dienā,  18.  novembrī,  ieeja muzejā 
būs bez maksas.

Kuldīgas  kultūras  centrā  15.00 
notiks Kuldīgas novada Goda balvu 
pasniegšanas ceremonija, pēc kuras 
apbalvotos  un  pārējos  kuldīdznie-
kus  un  viesus  priecēs  „Bellacord” 
orķestra  koncerts  „Mariss Vētra. 
Rīga  toreiz.” Koncerta  programmā 
– 1920. un 30. gadu izcilākā latviešu 
un pasaules vieglā mūzika, slaveni 
valši, fokstroti, tango. Un stāsti – īsti, 
kā toreiz. Piedalās Emīls Kivlenieks 
(tenors), Darja  Smirnova  (vijole), 
Toms Ostrovskis (klavieres), Ginta 
Garūta (kontrabass), Emīls Zilberts 
(sitaminstrumenti),  Egīls  Šēfers 
(klarnete).  Ieeja  svētku koncertā  – 
bez maksas.

No 17.30 Pilsētas  laukumā, Lie-
pājas  ielā  un Baznīcas  ielā  ikviens 
varēs  sasildīties pie Kuldīgas  skolu 
audzēkņu, Jauniešu domes, Bērnu un 
jauniešu centra un sporta skolas au-
dzēkņu sveču gaismiņās veidotajām 
zīmēm Gaismas ceļā. Gaismas ceļam 
Kuldīgā ir senas tradīcijas, un tas kļu-
vis par kuldīdznieku un pilsētas viesu 
iemīļotu pasākumu. Tā kā 2015. gadu 
Latvijā atzīmē kā Raiņa un Aspazijas 
jubilejas gadu, no svecītēm iecerēts 
izveidot abu Latvijas dižgaru citātus. 
Arī ikviens kuldīdznieks vai pilsētas 
viesis  aicināts  piedalīties Gaismas 
ceļa  veidošanā  –  darīsim  svētkus 
krāšņākus,  noliekot  līdzi  paņemtās 
svecītes Baznīcas ielā, laukumiņā pie 
ieejas 1905. gada parkā.

Kad Gaismas  ceļa  burvība  iz-
baudīta,  var  doties  uz  Sv.Katrīnas 
baznīcu, kur 18.00 notiks Kuldīgas 
kultūras centra koru „Rāte”, „Venta-
va”, „Lai top” un vokālā ansambļa 
„Trifeles” koncerts.

Valsts svētkos – dažādi pasākumi

KrISTĪnE DuĻBInSKa,  mārketinga un sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja
IEVaS BEnEFELDES foto

Ikviens aicināts iedegt sveci ikgadējā Gaismas ceļā.

Turi Latviju dziļi ieslēgtu savā sirdī. Turi to kā lielāko dārgumu, ko nedrīkst pazaudēt.
(Jānis Jaunsudrabiņš.)

Klāt novembris – patriotisma mēnesis, laiks, kad svinam svarīgākos svētkus Latvijā – mūsu valsts dzimšanas dienu. 
Laiks piespraust pie apģērba sarkanbaltsarkano lentīti, tā uzsverot patriotismu un mūsu mīlestību pret savu zemi. 

Mīlestība, saliedētība, lepnums par savu zemi un labi padarīts darbs ir vislielākā dāvana, kādu katrs var domās un darbos pasniegt 
Latvijas 97. dzimšanas dienā. Turēsim augstu mūsu mīļās Latvijas godu! Lai ikvienam svētīgs šis laiks! 

INGA BĒRZIŅA, Kuldīgas novada Domes priekšsēdētāja 
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2015. gada 12. novembris

Vasarā sākās būvdarbi vienā no 
senākajiem Kuldīgas vecpilsētas 
kvartāliem – Kalna ielā. 

Šeit rekonstruē Kuldīgas novada 
sporta  skolas  telpas  un  kā  piebū-
ve  vēsturiskajai  ēkai  top  daudzu 
kuldīdznieku  ļoti  gaidītais  peldba-
seins, lai ūdenspriekus vairs nebūtu 
jābrauc baudīt uz  tuvējām kaimiņ-
pilsētām.

Kā zināms no pētījumiem, Kalna 
iela  jeb Kalna miests,  kā  to  sauca 
agrāk,  ir  bijusi  senākā  pilsētas 
daļa. No  šejienes  faktiski  sākusies 
Kuldīgas pilsēta. Kā norāda arheo-
logs Mārtiņš Lūsēns,  iepriekšējos 
arheoloģiskajos  izrakumos Kalna 
ielā atklātās apdzīvotības paliekas un 
ogļu paraugi liecina, ka Kalna ielas 
aizsākumi meklējami 12. gadsimta 
vidū, tas ir, vēl pirms vācu pils celt-

niecības. M.Lūsēns stāsta, ka lielākā 
daļa izpētes darbu vēl tikai priekšā. 
Pagaidām grunts virskārta noņemta 
nelielā platībā, atklājot 19. gadsimta 
ēku pamatus, 19. gadsimta Kuldīgas 
pilsētas koka ūdensvada fragmentus 
–  centrālo  ūdensvadu un  tā  atzaru 
uz  ēku,  20.  un 19.  gadsimta  bruģi 
un  ievērojamu –  ap  pusotra metra 
biezu – organisko vielu slāni. Tajā 
atrastās  keramikas  trauku  lauskas 

22. oktobrī tika parakstīts līgums 
starp Kuldīgas novada pašvaldī-
bu un biedrību „Dižavots” par 
kuršu ķoniņu kultūrvēsturiskā 
mantojuma saglabāšanu. 

Kuršu ķoniņu unikālā kultūrvēs-
turiskā mantojuma  saglabāšanai un 
popularizēšanai Kuldīgas  novada 
pašvaldība šovasar no kuršu ķoniņu 
pēctečiem Ritas  un Kristapa Ton-
tegodēm pārņēma  lietošanā  divus 
nekustamos  īpašumus vēsturiskajā 
Ķoniņciemā  –  „Vidusmauļas”  un 
„Kalna Ķīkāļus”. Saskaņā ar oktobrī 
noslēgto  līgumu pašvaldība nodeva 
abus  īpašumus  lietojumā biedrībai 
„Dižavots”, kas dibināta 2014. gada 
janvārī, lai veicinātu Turlavas pagasta 
attīstību, kā arī kultūrvēsturiskā man-
tojuma saglabāšanu, atjaunošanu un 
popularizēšanu.

Biedrība „Dižavots” kuršu ķoniņu 
kultūras mantojuma popularizēšanā 
iecerējusi  piesaistīt  dažādu  fondu 
finansējumu,  lai  iezīmētu Ķoniņcie-

ma kādreizējo  teritoriju,  atjaunotu 
vēsturiskās mājas „Vidusmauļās” un 
„Kalna Ķīkāļos” un iekārtotu tās par 
sabiedrībai  pieejamu kuršu ķoniņu 
mantojuma kopšanas un popularizē-
šanas vietu. Tāpat iecerēts atjaunot un 
uzstādīt Ķoniņciema stabu ar brīvcie-
ma ģerboni – savulaik šāds stabs atra-
dās katrā brīvciemā, kā arī vēsturisko 
Dižgaiļu  klēti,  kas  šobrīd  izjaukta 
glabājas un gaida atjaunošanu.

Plānots  arī Kuldīgas – Aizputes 
ceļa malā ierīkot informatīvu stendu 
par Ķoniņciemu un pārējiem Kuldīgas 
novada brīvciemiem un  to vēsturi. 
Biedrība  vēlas  apmeklētājiem  un 
tūristiem piedāvāt  kultūrvēsturisku 
un izglītojošu programmu, kurā caur 
sajūtām,  emocijām  un  praktisku 
darbošanos varēs  iepazīt brīvciemu 
vēsturi  un  brīvo  kuršu  tradīcijas. 
Vēl biedrība  apņēmusies gādāt,  lai 
apmeklētājus Ķoniņciemā sagaidītu 
pēc  vietējām  tradīcijām darinātos 
tautastērpos tērpti gidi.

Biedrība līdz 1. decembrim saga-

tavos un  iesniegs pašvaldībai kuršu 
ķoniņu kultūrvēsturiskā mantojuma 
saglabāšanas plānu un  tā  ieviešanas 
programmu. Biedrība  apņemas  arī 
nodrošināt  īpašuma ikdienas uzturē-
šanu,  rīkot pasākumus un  informēt 
sabiedrību  par  aktivitātēm ķoniņu 
mantojuma saglabāšanā. Pašvaldība 
savukārt nodrošinās īpašumu piebrau-
camā ceļa uzturēšanu kārtībā, gādās 
par  sadzīves atkritumu  izvešanu un 
samaksās par patērēto elektroenerģiju. 

Kuldīgas novada teritorijā savulaik 
atradušies septiņi  brīvciemi, no tiem 
plašāk zināmais un izpētītais ir Ķoniņ-
ciems Turlavas pagastā. Kā izzinājis 
vēsturnieks Agris Dzenis, grāmatas 
„Kuršu ķoniņi  un citi  lēņavīri Rie-
tumlatvijā” autors, gan Rietumeiropā, 
gan Austrumeiropā  ir  pastāvējušas 
simtiem brīvļaužu kopienu, kas pa-
ralēli valstīm, varu maiņām spēja sa-
glabāt pašnoteikšanos, organizēt savu 
dzīvi bez rīkojumiem, bez uzspiešanas 
no varas  puses.  Šo pašnoteikšanās 
spēju nodrošināja viņu tēvu zeme, ar 

Septembra beigās Kuldīgā noti-
ka starptautiska dizaina domā-
šanas darbnīca „Design Jam”, 
kuru vadīja Martins Foslaitners 
(Martin Foessleitner), informāci-
jas dizaina eksperts no Austrijas. 

Trīs  dienas Kuldīgā  dzīvoja  un 
darbojās  13  studenti  no  Latvijas 
Mākslas akadēmi jas, Banku augst-
skolas un Rīgas dizaina un mākslas 
vidusskolas,  tostarp  „Erasmus” 
programmas  jaunieši  no  Igaunijas, 
Zviedrijas, Slovākijas un Peru. Stu-
dentu darbu vadīja Latvijas Mākslas 
akadēmijas asociētā profesore Bar-
bara Ābele.

Darba procesā studenti vispirms 

dalījās  savos  sākotnējos  iespaidos 
par Kuldīgu, bet pēc tam pasniedzēja 
uzdevumā devās  pilsētas  ielās,  lai 
runātos ar kuldīdzniekiem, mēģinātu 
noskaidrot, kāpēc viņi dzīvo šeit, kas 
viņiem  te  patīk  un  nepatīk,  kurās 
vietās viņi vislabāk jūtas, ko vēlētos 
redzēt  citādāk.  Pēc  tam  jaunieši, 
strādājot  grupās,  veica  praktisku 
darbu, pievēršoties konkrētai cilvēku 
grupai vai problēmai. 

Viena grupa izvēlējās sarunās ar 
atsevišķiem kuldīdzniekiem sadzir-
dētu  ideju  –  bažas  par  iespējamu 
apdraudējumu Ventas rumbai, kā re-
zultātā slavenais Kuldīgas lepnums 
varētu  pazust  pavisam.  Jaunieši 
uzrunāja garāmgājējus Pilsētas dārzā 

un  pie  vecā  tilta,  savācot  vairāku 
desmitu cilvēku parakstus par Ventas 
rumbas glābšanu. 

Otra  studentu  grupa  par  savu 
priekšlikumu mērķauditoriju izvēlē-
jās Kuldīgas pusaudžus. Sarunās ar 
jaunajiem kuldīdzniekiem viņi bija 
uztvēruši jauniešu vēlmi pēc pulcē-
šanās vietām, kurās būtu jumtiņš, kas 
pasargā no vēja un nokrišņiem, bez-
maksas bezvadu internets un iespēja 
pieslēgties  elektrībai,  lai  uzlādētu 
mobilās  ierīces.  Studenti  rosināja 
veidot šādas pulcēšanās vietas – ča-
lotavas – un pat piedāvāja vairākus 
variantus,  kā  tās  varētu  izskatīties. 
Vēl  šī  grupa  rosināja  izveidot  jau-
niešiem domātu mobilo  aplikāciju 

COOL–DĪGA, kurā varētu uzzināt 
aktuālo informāciju par pasākumiem 
un  citām aktualitātēm, kā  arī  sazi-
nāties un apmainīties ar noderīgām 
ziņām. Pašvaldības vadībai  šī  ideja 
šķita  vērtīga,  tāpēc novada Domes 
priekšsēdētāja Inga Bērziņa uz sarunu 
aicināja Kuldīgas novada  Jauniešu 
domes  pārstāvjus.  Sarunā  jaunieši 
atzina, ka ideja ir laba, un apsprieda 
iespējamās čalotavu atrašanās vietas. 
Par mobilās  aplikācijas  lietderību 
domas dalījās  –  sarunas dalībnieki 
izteicās, ka  jaunieši  aktīvi  lieto  so-
ciālos  tīklus un visu nepieciešamo 
informāciju varot uzzināt tur. Jaunieši 
solīja  apzināt  skolasbiedru  domas 
par  šiem  jautājumiem un  informēt 

Domes priekšsēdētāju par vairākuma 
viedokli.

Trešā studentu grupa, kas sastā-
vēja no ārzemju studentiem, rosināja 
izveidot mobilo aplikāciju WELL–
COME–BACK  kontaktu  uzturē-
šanai  ar  cilvēkiem,  kuri Kuldīgā 
bijuši dažādās radošajās darbnīcās, 
plenēros,  semināros. Arī  šīs  idejas 
iespējamā īstenošana tiks apspriesta. 
Noderīgs bija arī ārvalstu  jauniešu 
teiktais, ka nepieciešams papildināt 
internetā  pieejamās  informācijas 
klāstu par pilsētu angļu valodā.

KrISTĪnE DuĻBInSKa, 
mārketinga un sabiedrisko attiecību 

nodaļas vadītāja

Būvējot peldbaseinu, atklāj vēstures liecības

datējamas ar 17., 18. gadsimtu. Vēl 
atrastas  koka  guļbūves  paliekas  – 
tas, iespējams, bijis baļķu klājs, kas 
izmantots staigāšanai virs organisko 
vielu slāņa, kas pārsvarā sastāvējis 
no lopu mēsliem un lietus laikā kļu-
vis neizbrienams. Visus ūdensvada 
fragmentus kā industriālā mantoju-
ma paraugus, kas parāda, kāds pilsē-
tā pirms 200 gadiem bija ūdensvads, 
arheologi nodevuši Kuldīgas novada 
muzeja rīcībā. Būvbedres centrālajā 
daļā,  kur  padomju  laikā  iebūvēta 
katlumāja, vēsturiskais kultūrslānis 
diemžēl  ticis  iznīcināts, bet  tas sa-
glabājies tuvāk Jelgavas ielai – pār-
baudes zondāžās konstatēts līdz 2,5 
metru biezs kultūrslānis, parādās arī 
kādas koka konstrukcijas. M.Lūsēns 
lēš, ka Jelgavas ielas pusē atrastais 
kultūrslānis prasīs padziļinātu arheo-

loģisko izpēti.
Kopš  brīža,  kad  augustā  tika 

saņemta  būvatļauja Kuldīgas  no-
vada  sporta  skolas  rekonstrukcijai 
un  peldbaseina  piebūvei,  izpildīti 
jau 6% no kopējā darbu apjoma – 
paveikta būvlaukuma sagatavošana 
un demontāžas darbi abām kārtām, 
uzsākta jumta rekonstrukcija riteņ-
braucēju  korpusam  un  darbi  pie 
ārējo  inženiertīklu  rekonstrukcijas. 
Iebetonētas divas pamatu asis jauna-
jam baseina apjomam. Lielāko daļu 
rekonstrukcijas un būvniecības laika 
aizņēmuši  arheoloģiskie  izrakumi, 
kurus  atļauts  veikt  tikai  ar  rokas 
instrumentiem.

KrISTĪnE DuĻBInSKa, 
mārketinga un sabiedrisko attiecību 

nodaļas vadītāja
EDuarDa DamBErGa foto

arheoloģisko izrakumu vieta pie Kuldīgas novada sporta skolas.

arheologs mārtiņš Lūsēns stāsta par baseina piebūves teritorijā atklātajiem arheoloģiskajiem atradumiem.

Cels godā kuršu ķoniņu kultūrvēsturisko mantojumu

to saprotot visus resursus, par kuriem 
pilnīgs noteicējs  ir dzimta,  resursus, 
kas nodrošina dzimtas  turpināšanos. 
Dzīvot kā ķēniņam nozīmēja nevie-
nam nedot nodevas, nevienam nebūt 

parādā, spēt pašam sevi apgādāt. 
KrISTĪnE DuĻBInSKa,

mārketinga un sabiedrisko attiecību 
nodaļas vadītāja

EDuarDa DamBErGa foto

Studenti dizaina meistardarbnīcā rosina jaunas idejas

Kuldīgas novada pašvaldības pārstāvis mārcis Brantevics (no labās) paraksta 
līgumu ar biedrības „Dižavots” valdes priekšsēdētāju juri Vītolu par ritas un 

Kristapa Tontegodu (stāv aizmugurē)  īpašuma daļu pārņemšanu.
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2015. gada 29. oktobris

Kuldīgas novada pašvaldības pro-
jektu konkursa „Darīsim paši” žū-
rijas komisija turpinājusi apmeklēt 
dalībniekus un apskatīt padarīto.

Katram projekta dalībniekam at-
balsta summa bija EUR 600. Paveikto 
apskatīja un vērtēja žūrija: Aleksandrs 
Lange, Indra Iveta Gaile, Aivars Si-
liņš, Daiga Mellere, Arvis Sprude un 
Evita Pētersone. Iedzīvotāju veikums 
tiks prezentēts noslēguma pasākumā 
11. decembrī Kuldīgas kultūras centrā.

Kuldīgas  novada  pašvaldības 
priekšsēdētājas  vietnieka  palīdze 
Evita Pētersone:  „Lasiet,  vērtējiet, 
smelieties  idejas un nākamajā gadā 
iesniedziet kādu savu projektu, kas sen 
jau  gaida, lai tiktu realizēts!”

Ieskats paveiktajos projektos.
„Jauns žogs mūsu mājai”
Grupa „Baložu ielas aktīvisti” no-

robežojuši ēku Baložu ielā 5, izbūvējot 
jaunu žogu gar Adatas ielu. Rezultāts 
atbilst  iecerētajam – mājai  ir  jauns 
žogs un ielas daļa kļuvusi pievilcīgā-
ka. Projekta realizētāji stāsta: „Betona 
stabus nācās aizstāt ar metāla, bet tie 
labi ietekmēja žoga izskatu, un projek-
tu izdevās īstenot kā plānots.”

„Kopā eimu, kopā teku”
Grupa „Pastalnieki”  īstenoja pro-

jektu,  lai Rendas dejotāju kolektīvs 
tiktu pie tautas tērpiem. Darbs sākās ar 
nopietnu sagatavošanos – tika izpētītas 
Rendas tautas tērpa darināšanas un val-
kāšanas tradīcijas, notika konsultācijas 
ar Liepājas muzeja Kurzemes  tautas 
tērpu  informācijas  centra  vadītāju 
Liu Monu Ģībieti, kura  ieteikusi, kā 
tērps būtu jāveido etnogrāfiski pareizi. 
„Pastalnieki” šuva, pāršuva, ārdīja un 
pārveidoja, lai ar minimāliem līdzek-
ļiem deju kolektīvs  tiktu pie saviem 
tērpiem. Palīdzēja arī Rendas šuvēja.

Projekta koordinatore Dace Pušilo-
va ar gandarījumu stāsta: „Rendas deju 
kolektīvam nu ir izgatavoti savi tautas 
tērpi un nevajadzēs vairs aizņemties no 
kaimiņu kolektīviem. Vīriem uzšūtas 
bikses, vestes un kakla lakati. Sievie-
tēm –  svārki,  blūzes,  lakati,  aubes, 
apakšsvārki, zeķes un ņieburi.”

„Meža dzīvnieku ģērbtuve”
Biedrība „Īvandes mednieku klubs” 

projekta  ietvaros  piebūvēja  nojumi 
mednieku mājai. Lai darāmo paveiktu 
raitāk,  tika  sastādīts  darbu grafiks, 
un biedrības biedri pēc prasmēm un 
zināšanām veikuši sev uzticētos pie-
nākumus. Gala  rezultāts  izdevies kā 
plānots, un būve ir atvērta izmantoša-
nai visiem biedrības biedriem.

Projekts „Mūsu mājai” 
Kaļķu  ielas  7.  nama  iedzīvotāji 

Kuldīgā  projektu  „Darīsim  paši” 
realizē jau otro gadu. Pagājušajā gadā 
kosmētiski izremontēja kāpņu telpu un 
nomainīja durvis uz pagalmu. Šogad 
ēkai  nomainītas  ārdurvis uz Kaļķu 
ielu  un  sakārtots  slieksnis. Durvis 
tika  izgatavotas  analogas  vecajām, 
saglabājot veco durvju metāla viras 
un  remontējot vērtņu fiksatorus un 
virsgaismas logu stiprinājumus. Visi 
darbi  un krāsu  toņi  saskaņoti Res-
taurācijas  centrā un  ar  pašvaldības 
Būvniecības nodaļu.

Lai īstenotu iecerēto, remontdarbos 
palīdzēja gandrīz visi mājas iedzīvo-
tāji. Tika nokrāsota arī kāpņu  telpas 
grīda.  Projekta  koordinatore Elze 
Brence atzīst: „Ieguvēji ir visi, jo kāp-
ņu telpa kļuvusi vizuāli pievilcīgāka 
un atjaunotās durvis notur siltumu.”

Domā globāli, rīkojies lokāli
Kuldīgas Centra vidusskolas pa-

galmā izveidota āra – zaļā klase. Tādē-
jādi rasta iespēja vadīt nodarbības un 
mācību stundas ārpus telpām. Darba 
grupā „Kopā mēs varam” darbojās 
gan skolotāji, gan skolēni. Piedalījās 
arī  skolas saimnieks un divi vecāki. 
Strādāts tika pēc mācību stundām un 
sestdienās. Projekta ietvaros atrisināts 

Darbs saliedē un veicina kopā būšanu

seguma jautājums, piesaistot sponsoru 
oļu iegādei. Zaļā klase ļoti labi iederas 
izvēlētajā vietā, tā it kā papildina sko-
las un sporta kompleksu. 

Snēpeles estrādes labiekārtošana
2011. gadā kultūras atbalsta grupa 

iesniedza projektu  „Snēpeles  brīv-
dabas  estrāde”,  kas  guva  atbalstu. 
Projekta  rezultātā parkā pie pagasta 
ēkas tika uzbūvēta neliela brīvdabas 
estrāde, kur pagasta  ļaudis un viesi 
sanāk uz pasākumiem un zaļumbal-
lēm. Līdz  šim deju grīda  tika vesta 
no Kuldīgas,  tāpēc  šogad  nolēma 
uzbūvēt  stacionāru grīdu – bruģētu 
deju  laukumu pie estrādes. Projekta 
grupa darbojās,  sadaloties vairākās 
daļās.  „Bruģi  ieklājām  interesantā 
skujiņu rakstā. Darbi noritēja savlai-
cīgi, laukums izskatās vizuāli labi. Ar 
projekta rezultātu visi ir apmierināti,” 
saka koordinatore Raimonda Vilmane.

Mālu iela 3, Kuldīgā
Grupa  „Mēs varam!”  savu pro-

jektu  pieteica,  lai  veiktu  remontu 
koplietošanas koridorā un atjaunotu 
kāpnes Mālu  ielā 3. Koka ēka celta 
1874. gadā, un tajā dzīvo cilvēki, ku-
riem rūp mājas izskats un tehniskais 
stāvoklis. Lai projektu  realizētu, pie 
darba  ķērās  gan mājas  iedzīvotāji, 
gan draugi. Rezultātā  ir  tapis  jauks 
un sakopts gaitenis, pieliktas  jaunas 
pasta kastītes un nokrāsotas ne  tikai 
ārdurvis, bet arī kāpnes uz otro stāvu, 
kā arī dzīvokļu durvis.

Laimīgiem un aktīviem bērniem 
Pelčos
Aktīva iedzīvotāju grupa no Pelču 

pagasta „Tērcēm” un „Pārslām” reali-
zēja projektu „Laimīgiem un aktīviem 
bērniem Pelčos”,  kura mērķis  bija 
izveidot mūsdienu prasībām atbilstošu 
un estētiski patīkamu vides objektu 
– bērnu spēļu un rotaļu laukumu. Pro-
jektu ieviešot, tika stiprināta paaudžu 
sadarbība – vienotā komandā darbojās 
gan bērni un jaunieši, gan pieaugušie. 
Rezultātā ir tapusi mājiņa ar slīdkal-
niņu, šūpoles, rīki sporta aktivitātēm, 
atjaunota smilšu kaste un soliņi.

Projekta  īstenotāji  ar  darbu  ir 
apmierināti,  bet  bērni  –  priecīgi. 
Projekta pieteikumā Linda Zvirbule 
rakstīja –      laukums  tiks  izmantots 
ne  tikai bērnu  ikdienas  rotaļām, bet 
arī dažādiem kopā būšanas pasāku-
miem – tematiskajām pēcpusdienām, 
sporta izpriecām, jautriem brīžiem.

Bērnu rotaļu laukuma izveide
Dzintaru ielas 10. mājas iedzīvotāji 

Kuldīgā realizēja projektu „Bērnu ro-
taļu laukuma izveide” mājas pagalmā. 
Vecās, padomju  laika dzelzsbetona 
elementu paliekas tagad ir nomainījuši 
krāsaini un interesanti rotaļu rīki, par 
ko priecājas ne  tikai bērni. Arī pie-
augušajiem  ir patīkami apsēsties uz 
atjaunotajiem soliņiem, kamēr mazie 
rotaļājas smilšu kastē vai šūpojas jau-
najās šūpolēs. Projekta koordinatore 
Ina Kortaka darbam ķērās klāt ar lielu 
atbildības sajūtu un projektu pabeidza 

viena no pirmajiem.
„Pēdējais aizsargs”
Ēdolē projektu realizēja grupa „Fiz- 

ruki”  ar Artūru Liepiņu priekšgalā. 
Rezultātā  pagasta  futbola  laukums 
ir ieguvis nožogojumu gar vienu sta-
diona malu. Tuvumā esošā grava līdz 
šim bijusi par iemeslu futbola spēles 
ilgajiem  pārtraukumiem  –  bumba 
bieži  ripoja grāvī. Darba veicēji un 
futbola cienītāji gandarīti par paveikto.

Aktīvā atpūtas parka 
labiekārtošana Pārventā
Biedrība „SDK jaunieši” jau kopš 

2007. gada aktīvi darbojas un piesaista 
finansējumu no dažādiem  fondiem, 
lai labiekārtotu aktīvās atpūtas parku 
Ventas un Ziedoņu ielas zaļajā zonā. 
Šogad projekta ietvaros tika izgatavo-
tas un uzstādītas koka atkritumu kastes 
un norobežots  atkritumu novietoša-
nas  laukums ar 1,3 m augstu sienu. 
Ideja  izvietot  atkritumu  šķirošanas 
konteinerus tapa tādēļ, ka iedzīvotāji 
parasti visus atkritumus, kurus savāca 
no  laukuma, nesa uz mājām. Tagad 
jaunieši un bērni paši varēs  iemācī-
ties  savāktos atkritumus sašķirot un 
izmest  šķirojamo atkritumu kastēs. 
Tas atvieglos parka apsaimniekošanu. 
Lai prieks būtu pilnīgāks, būs arī jauns 
bērnu karuselītis.

Informācijas stendu apgaismo-
juma iegāde un uzstādīšana Līvijas 
Rezevskas izstāžu zālē, Mucenieku 
ielā 19, Kuldīgā

Tēlnieces Līvijas Rezevskas  iz-
stāžu  zāle  tika  atklāta  2001.  gadā, 
tajā  izvietoti  tēlnieces darbi – dāvi-
nājums Kuldīgas pilsētai. Tuvojoties 
Līvijas Rezevskas  90.  dzimšanas 
dienai (2016. gada 20. maijā), bied-
rība  „Līvija”  iesniedza pieteikumu 
projektam –  izgatavot  un  uzstādīt 
mūsdienīgu  informācijas  stendu  ar 
tēlnieces biogrāfiju  un plašāku  fo-
togaleriju ar viņas darbiem.  Izstāžu 
zāles 2.  stāvā, kurā  tiek  izstādīti arī 
pazīstamu mākslinieku darbi (gleznas, 
keramika u.c.  eksponāti),  ir  ierīkoti 
jauni apgaismes ķermeņi, kas daudz 
kvalitatīvāk izgaismo mākslas darbus. 
Biedrības vadītāja Antoņina Valeiņa ar 
paveikto ir apmierināta un aicina visus 
interesentus apmeklēt izstāžu zāli.

Peldvietu arī kabilniekiem!
Nereģistrētās grupas „Slinkie asa-

ri” vadītājs Aivars Bergmanis kopā 
ar  citiem  entuziastiem  šī  projekta 
ietvaros ir uzsācis darbu, lai sakārtotu 
skolas dīķa pludmali un labiekārtotu 
apkārtni pie tā. Mērķis – uzcelt tualeti 
un pārģērbšanās nojumes, kā arī izvie-
tot solus un atkritumu urnas. Tā kā līdz 
šim vietējiem bērniem, kā arī  tiem, 
kuri Kabilē dzīvo vasaras nometnēs, 
nav bijis kur peldēties, bija jāatjauno 
pirms vairāk nekā 10 gadiem iecerētā 
peldvieta. Bērni ar nepacietību gaida 
nākamo vasaru, kad pludmali varēs 
oficiāli atklāt.

Tiltiņš pāri Grigulejas upītei
Interesantu projekta  pieteikumu 

iesniedza  biedrība  „Piektdienis”. 
Iepriekšējā gadā biedrība  sakārtoja 
un labiekārtoja V.Plūdoņa ģimnāzijas 
stadionu un secināja, ka nepieciešams 
„savienojums” starp Ventspils ielu un 
stadionu. Tā arī  tapa  ideja  izveidot 
tiltu. Projekta  realizācijā  iesaistījās 
gan biedrības biedri, gan ģimnāzijas 
skolēni, un rezultātā tapis izliekts til-
tiņš ar dekoratīvām koka margām abās 
pusēs. Kā atzina biedrības pārstāve 
Liene Bebriša – no idejas līdz gatavam 
objektam bija jāiziet cauri diezgan lie-
lam saskaņošanas procesam. Bet tagad 
prieks par paveikto ne  tikai pašiem, 
bet arī citiem, kas šo tiltiņu izmanto.

Mākslas galerijas telpas Pils 
ielā 2, Kuldīgā, sienu atjaunošana un 
apkārtnes noformēšana ar ziediem

Biedrība  „Kuldīgas mākslinieku 
rezidence” kuldīdzniekus un pilsētas 
viesus  pārsteidza  ar  jaunuzbūvēto 
koka  žogu un puķu kastēm. Ziedu 
kompozīcijas virs  žoga papildināja 
Kuldīgas vizuālo  tēlu visas vasaras 
garumā, padarot pievilcīgāku mākslas 
galerijas fasādi.  Tāpat projekta ietva-
ros  tika atjaunotas mākslas galerijas 
telpas, lai Kuldīgas iedzīvotājiem un 
viesiem būtu iespēja apskatīt latviešu 
un ārvalstu mākslinieku izstādes.

Vārmes pagasta „Akācijas” 
apkārtnes uzlabošanas 1. kārta
Daudzdzīvokļu mājas „Akācijas” 

iedzīvotāji projekta ietvaros restaurēja 
kāpņu telpu trīs ārdurvis, trīs iekšdur-
vis un pagraba durvis. Papildus  tika 
uzlikti ziņojumu dēļi, atjaunoti segumi 
kāpņutelpās un sagādāts viss nepiecie-
šamais,  lai uzstādītu apgaismojumu 
kāpņu telpās.  Lai visu iecerēto paveik-
tu, tika organizētas talkas – vispirms 
galdnieks  restaurēja  durvis,  otrajā 
talkā iedzīvotāji noņēma durvīm veco 
krāsu,  tās noslīpēja. Trešajā  talkā – 
krāsoja, ceturtajā – nomainīja durvju 
rokturus, iestikloja logus, piestiprināja 
apgaismojumu un sakopa apkārtni. 

Ventspils iela 31, Kuldīgā
Grupa „Čaklās  rociņas”  realizēja 

projektu  „Kāpņu  telpas  remonts 
daudzdzīvokļu mājā Ventspils iela 31, 
Kuldīgā”, un kāpņu telpa ir ieguvusi 
pavisam jaunu izskatu – tā ir gaiša, tīra 
un sakārtota. Neskatoties uz grūtībām, 
kuras nācās pārvarēt, lai izpildītu visas 
prasības un  saņemtu nepieciešamos 
saskaņojumus, grupas dalībnieki  ir 
apmierināti ar paveikto.

Tautas tērpu darināšana
Uzšūt brunčus un vestes  senioru 

deju kolektīvam –  tāds bija mērķis 
grupai  „Mēs Kabilei”,  iesniedzot 
pieteikumu  projektam  „Darīsim 
paši”. Senioru deju kolektīvs „Kamēr 
vari” ar projekta atbalstu nu  ir  ticis 
pie  jaunām  krāsainām  vestēm  un 
brunčiem. Vestes piegriezt  palīdzē-
jušas  sertificētas  šuvējas,  bet  šūtas 
pašu  rokām.  „Tradicionālais  tautas 
tērps nav tikai noteikta veida svētku 
drānas, tas sevī ietver gadsimtu gaitā 
uzkrāto un nemitīgi papildināto tautas 
skaistuma izjūtu, ornamenta izveides 
un krāsu salikuma māku,” saka grupas 
koordinatore Anda Ķieģele.

„Es un pasaule ap mani”
Grupa „Basu ciema  iedzīvotāji” 

šogad pabeidza savu iesākto projektu 
„Kunču  kapu  žoga  atjaunošana”. 
Tagad kapsēta  ir pilnībā  iežogota ar 
jaunu žogu. 2013. gadā Basu ciema 
iedzīvotāji, kuriem radinieki atdusas 
Kunču kapos, atjaunoja kapu vārtus. 
Šogad iesākto darbu turpināja –  de-
montēja vecos žoga stabus, betonēja 
jaunus,  uzvilka  žoga  pinumu  un 
sakopa teritoriju. Prieks visiem, kuri 
pielikuši roku pie šī svētīgā darba.

Projekta „Uzvilksim parādes 
seju senajam namam Baznīcas ielā 
12” 4. kārta tiks realizēta 2016. gada 
pavasarī.

SIGnETa LaPIŅa, 
sabiedrisko attiecību speciāliste
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Grupas „Pastalnieki” koordinatore Dace Pušilova izrāda deju 
kolektīva jaunos tautas tērpus.

 Futbola laukumam Ēdoles pagastā uztaisīts nožogojums, lai bumba nekristu gravā.
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2015. gada 12. novembris

Biedrība „Padure”
sadarbībā ar fondu

aicina ģimenes un visus interesentus piedalīties 
sadziedāšanās pasākumā

 „Vai tu mani dzirdi?
 Atver savu sirdi,
 Atver acis vaļā
 Nāc šai raibā vaļā!”

27. novembrī 18.00
Padures pagasta Deksnē, skolas zālē.

Šoreiz pievērsīsimies dzejnieka Guntara Rača daiļradei – gan dzies-
mām ar dzejnieka vārdiem, gan dzejai.

Lūgums pieteikties dalībai pasākumā līdz 20. novembrim.
Aicināti arī citi interesenti, lai kopā jauki pavadītu piektdienas 

vakaru, atbalstītu pasākuma dalībniekus, atpūstos.
Sīkākai informācijai e-pasts: vigrai@inbox.lv vai tālr. 29342119.

Nodarbinātības valsts aģentūras 
Kuldīgas filiāle atrodas jaunās telpās

29. septembra rīts Kuldīgas 
filiālē bija parasta darba diena 
līdz brīdim, kad klientu apkal-
pošanas zālē ienāca sieviete ar 
bērnu ratiņiem un paziņoja, ka 
ēkas jumts jau ir liesmās, tāpēc 
visdziļākā pateicība Agnesei 
Ventniecei par to, ka nepalika 
vienaldzīga.

Filiāles  darbiniekiem  regulāri 
notiek teorētiskās apmācības rīcībai 
ugunsgrēka gadījumā, taču, nonākot 

reālā situācijā, grūti paredzēt notiku-
mus. Paldies kolēģiem, kas zināja, 
kā rīkoties un prata saglabāt mieru.

Kritiskā  brīdī  neatsverama  ir 
līdzcilvēku  palīdzība  un  atbalsts. 
Gribu pateikt  lielu  paldies  visiem, 
kuri mums palīdzēja: Kuldīgas no-
vada Domes  priekšsēdētājai  Ingai 
Bērziņai, SIA „Kuldīgas komunālie 
pakalpojumi”, SIA „Diānas Zalānes 
projektu  birojs”  un  „Swedbank” 
Kuldīgas filiāles kolektīvam, kā arī 
VSAA Kuldīgas klientu apkalpoša-

nas centra kolektīvam un nodaļas va-
dītājai Lidijai Petrevicai, bijušajam 
kolēģim Sandim Japēņinam.

Šobrīd klientus apkalpojam Pil-
sētas  laukumā 4a, Kuldīgā. Biroja 
ēkas 2. stāvā tiek apkalpoti klienti, 
savukārt 3. stāvā gaidām sadarbības 
partnerus – darba devējus, izglītības 
iestāžu un pašvaldību pārstāvjus.

SanDra KrInKELE,
nodarbinātības valsts aģentūras 

Kuldīgas filiāles vadītāja

NVO aicina 
uz semināru

26. novembrī no 13.00 līdz 17.00 
Kuldīgas Mākslas namā, 1905. gada ielā 6, 
NVO Kurzemes atbalsta centrs aicina uz 
ieteikumu, pieredzes un ievirzes semināru 

„Kā biedrībai sākt darboties starptautiski?”.
Seminārs par un ap starptautiskajiem projektiem, partneru piesaisti, 

atpazīstamību u.c. aktualitātēm.
Lektors –   Uldis Vītoliņš, Baltijas  reģionālā fonda valdes  loceklis, 

biznesa konsultāciju un mācību centra „Latconsul” eksperts.
Dalība pasākumā bez maksas. Iepriekšēja pieteikšanās līdz 23. no-

vembrim http://ej.uz/NVOstarptautiski.
Vairāk informācijas www.kurzemesnvo.lv. Informācijai: Inese Siliņa, 

tālr. 29811722.

Talantu konkurss jauniešiem 
Kuldīgas kultūras centrs aicina 
pieteikties jauniešus no 13 līdz 
26 gadiem talantu konkursam 
„komanda ALFA”. 

No 2015. gada 13. oktobra  līdz 
2016. gada aprīlim Kuldīgas kultū-
ras centrs īsteno projektu „komanda 
ALFA”. Projekta ietvaros tiek radīta 
atbalsta programma Kuldīgas nova-
da talantīgajiem jauniešiem dažādās 
skatuves mākslas jomās, tāpēc pie-
dalīties aicināti dejotāji, dziedātāji, 
mūziķi, gleznotāji, žonglieri, DJ un 
jebkāda cita talanta īpašnieki.

Konkurss  tiek  organizēts  trijās 
kārtās.  Pirmā  atlases  kārta  notiks 
22.  novembrī  13.00 Kuldīgas  kul-
tūras centra telpās. Jaunajiem talan-
tiem – 2. kārtas dalībniekiem – būs 
konsultācijas,  iespēja  pilnveidot 
savas prasmes un kopā ar attiecīgās 
nozares  profesionāļiem  izveidot 
koncertnumuru.

Lai  pieteiktos  konkursam,  līdz 
2015. gada 13. novembrim (ieskai-
tot),  jāiesūta elektroniski aizpildīta 
pieteikuma  anketa  (pieejama mā-
jaslapā www.kckuldiga.lv  sadaļā 
„Jaunumi”).

Projekts tiek attīstīts un realizēts, 
lai  veicinātu  jauniešu  radošumu 
un iniciatīvu, sniegtu atbalstu viņu 
attīstībai un izaugsmei, papildinātu 
zināšanas, gūstot skatuves pieredzi, 
motivētu  jauniešus  attīstīt  savus 
talantus  un  prasmes,  nodrošinātu 
jauno  izpildītājmākslinieku  darbu 
realizāciju, kā arī parādītu spilgtākos 
talantus plašākai sabiedrībai.

Papildu  informāciju  var  iegūt, 
rakstot e-pastā: kuldigaskc@gmail.
com.

SIGnETa LaPIŅa, 
sabiedrisko attiecību speciāliste

Kooperatīvs „Kuldīgas labu-
mi” paplašina ne tikai darbību 
Kuldīgā, bet dalās arī pieredzē 
ar citiem un paši gūst aizvien 
jaunas zināšanas.

Oktobra nogalē „Kuldīgas labu-
mi” un Kuldīgas novada pašvaldības 
pārstāvis tika uzaicināti uz Latvijas 
Pašvaldību  savienības  rīkotajām 
Novadu dienām Priekuļos.

Kuldīdznieki  Latvijas  novadu 
vadītājus un pašvaldību darbiniekus 
iepazīstināja  ar  pieredzi  uzņēmēj-
darbības  atbalsta  jomā,  rīkotajiem 
pasākumiem un sadarbību ar „Kul-
dīgas  labumiem”. Savukārt Gunita 
Šternberga,  „Kuldīgas  labumu” 
valdes  locekle,  pastāstīja  par  ko-
operatīva  izveides  nepieciešamību 
mājražotājiem un mazajiem ražotā-
jiem novadā. Par to, ka iesaistīšanās 
kooperatīvā  viņiem  sniedz  iespēju 
ar  savu produkciju konkurēt darba 
tirgū  un  uzsākt  uzņēmējdarbību, 
popularizēt  un  realizēt  produkciju 
Latvijas tirgū, kā arī citus aktuālus 
jautājumus. Pēc  prezentācijas Lat-
vijas  pašvaldību  vadītāji  atzina, 
ka Kuldīgas  novada  pašvaldības 
ieguldījums uzņēmējdarbības jomā 
ir vērā ņemams.

Kooperatīva  pieredze  un  sa-
darbība  ar mazajiem  uzņēmējiem 

„Kuldīgas labumu” ieguldījums 
izpelnās atzinību

ieinteresējusi  ne  vien  Latvijas, 
bet  arī  ārvalstu  delegācijas.  Šajā 
vasarā  „Kuldīgas  labumos”  piere-
dzes apmaiņas braucienos viesojās 
vairāk nekā 15 dažādu Latvijas un 
ārvalstu  delegācijas  no Tukuma, 
Ventspils, Cēsīm, Saldus, Jelgavas, 
Dobeles,  kā  arī  uzņēmēji no  Igau-
nijas  u.c.  vietām. Šajos  semināros 
G.Šternberga un Kuldīgas Attīstības 
aģentūras speciāliste Līga Raituma 
stāstīja par kooperatīva izveidi, par 
biedru skaitu, par Kuldīgas novada 
mājražotāju un mazo ražotāju pro-
dukcijas  popularizēšanu  valsts  un 
starptautiskā mērogā  –  piedaloties 

dažādās  izstādēs,  Hanzas  dienās 
un citos pasākumos, par sadarbību 
ar  gidiem un  tūristiem,  kā  arī  par 
palīdzību  iepakojuma  un  dizaina 
izstrādē, ES un citu ārvalstu finanšu 
instrumentu piesaistē, pašreizējo un 
jaunu biznesa ideju realizēšanā.

Kooperatīvā „Kuldīgas  labumi” 
ir  32 biedri,  kas  pārstāv    dārzeņu, 
augļu, piena, gaļas, medus, vīna un 
konditorejas ražotājus, kā arī amat-
niecības izstrādājumus.

SIGnETa LaPIŅa, 
sabiedrisko attiecību speciāliste

Publicitātes foto

13. novembrī 17.00 Kuldīgas 
Mākslinieku rezidences galeri-
jā tiks atklāta izstāde „Dizains 
Kuldīgai #0175”.

Izstāde  tapusi  kā  likumsakarīgs 
turpinājums  35  gadu  garumā Kul-
dīgā  plūstošajām  dizaina  norišu 
straumēm, realizētajiem un nereali-
zētajiem projektiem, pagātnes metu 
un  nākotnes  ieceru  serpentīnam 
un  pavisam  tuvajam  plānam  par 
Mākslas un  radošā klastera  izveidi 
Kuldīgā 2018. gadā.

Jau  astoņdesmito  gadu  sākumā 
Kuldīgā regulāri tika rīkoti radošie 
plenēri  „Dizains  Kuldīgai”. Arī 
šobrīd jaunie dizaineri mūsu pilsētā 
gūst iespēju ļauties domu lidojumam 
un, kas ne mazāk būtiski – saskar-
ties  ar  praktiskā  dizaina  realitāti 
un  kultūrvēsturiskas  pilsētvides 
noteikumiem.

2014. gada rudenī Kuldīgā tikās 
dizaina un fizikas studenti no Latvi-
jas un Čehijas,  lai uzklausītu visai 
ambiciozu Kuldīgas novada muzeja 
brīvdabas kino „Goldingen Knight 
Cinema” pasūtījumu – atrast risinā-
jumu perfektam brīvdabas pasākumu 
krēslam,  kas  spētu  atrisināt  virkni 

praktisku vajadzību un kas nākotnē, 
kas zina, varētu būt pārdodams visā 
pasaulē,  tādējādi  globāli  atrisinot 
brīvdabas kultūras pasākumu rīkotā-
ju izaicinājumu – kā padarīt kultūras 
baudītāju pieredzi maksimāli ērtu.

Projekta  pirmās  kārtas  ietvaros 
tapa  krēslu  skices,  tagad,  pateico-
ties VKKF  atbalstam,  šīs  izstādes 
ietvaros būs iespējams apsēsties un 
izmēģināt krēslu prototipus. Varbūt 
kādu  no  krēsliem  tiešām  izdosies 
ieviest ražošanā. Prototipēšanas pro-
cesā piedalās arī Kuldīgas meistari 
– tekstilmāksliniece Monta Reimane 
un  SIA  „Metālapstrāde”.  Krēslu 
dizainu ietekmējusi Kuldīgas unika-
litāte, daži tapuši, iedvesmojoties no 
Kuldīgas novada muzeja kolekcijas.

Izstādē skatāmas arī citas  jauno 
dizaineru  ieceres,  kas  saistītas  ar 
Kuldīgu. 

Izstādi veido Kuldīgas Mākslinie-
ku rezidence sadarbībā ar Kuldīgas 
novada muzeju, Kuldīgas  novada 
pašvaldību, radošo apvienību „IBIO 
union”, Latvijas Mākslas akadēmiju 
un Brno Mendela universitāti Čehijā.

KrISTa janSOnE,
 izstādes kuratore

Izstāde „Dizains 
Kuldīgai #0175”

„Kā tur īsti bija... 
Kuldīgas namā nr..?”

20. novembrī 17.00 cikla „Kā tur īsti bija..?” ietvaros ikviens aicināts 
uz tikšanos „Kā tur īsti bija.. Kuldīgas namā nr..?”, kurā sarunu 
vadīs Kuldīgas novada muzeja eksperte pētnieciskajā darbā, izstādes 
„Kuldīgas namu lietas” autore Daina Antoniška.

Ejot pa Kuldīgas vecpilsētu, skatāmies uz senajiem namiem, apbrīnojam 
to arhitektūras vienkāršību un detaļu smalkumus. Laikam ejot, mainās ēku 
īpašnieki, mainās to funkcijas, bet lietas paliek un nes sev līdzi vēstījumu par 
namu, kurā atradušās. Tiksimies, lai stāstītu viens otram Kuldīgas namu stāstus.

KrISTa janSOnE, 
Kuldīgas novada muzeja mārketinga un izglītības nodaļas vadītāja

Kuldīdzniece atzīta par zinošāko skolēnu 
Kurzemē 

Kuldīdzniece, Kuldīgas 2. vidus-
skolas 9.a klases audzēkne Kristia-
na Kovaļevska Vislatvijas 9. klašu 
konkursā „Kas notiek?” atzīta par 
zinošāko skolēnu Kurzemē. 

Kā atzīst konkursa organizētāji, 
konkurss šogad pārsteidzis ar īpaši 
āķīgiem jautājumiem par aizvadītā 
gada notikumiem Latvijā un pasaulē.

Zinošākie devītklasnieki noskaid-
roti,  vērtējot  vairāk  nekā  11  000 

skolēnu  darbus  no Latvijas  skolu 
586 klasēm. 

Zinošākie devītklasnieki ar skolu 
pārstāvjiem 27. novembrī tiks aicināti 
piedalīties uzvarētāju dienā Rīgā, tās 
ietvaros plānota vizīte pie Latvijas 
Valsts prezidenta Raimonda Vējoņa.

Konkursa „Kas notiek?” mērķis ir 
veicināt  jauniešu  interesi par pēdējā 
gada politiskajiem,  sabiedriskajiem, 
kultūras, sporta un citiem notikumiem 

Latvijā un pasaulē. Konkurss ir indivi-
duāla spēku pārbaude vienā kārtā, kurā 
katrs jaunietis var pārbaudīt savas zi-
nāšanas un atmiņu. 16 gadu laikā savas 
zināšanas konkursā „Kas notiek?” ir 
pārbaudījuši vairāk nekā 370 000 Lat-
vijas skolu 9. klašu skolēnu. Konkursu 
organizē laikraksts „Diena”.

KrISTĪnE DuĻBInSKa, 
mārketinga un sabiedrisko attiecību 

nodaļas vadītāja
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2015. gada 12. novembris

Oktobra sākumā Lietuvas gal-
vaspilsētā Viļņā sporta festivā-
lā „Židrunas Classic” notika 
Eiropas spēkavīru čempionāts 
amatieriem, kurā kuldīdznieki 
Jānis Šleckus un Edgars Ander-
sons kāpa uz goda pjedestāla.

Pirmo  vietu  izcīnīja  ugālnieks 
Oskars Martužans,  2.  –  J.Šleckus, 
bet labāko trijnieku noslēdza E.An-
dersons.

Spēkavīriem vajadzēja 15 m nest 
100 kg smagas mucas, kas bija jāno-
vieto uz paaugstinājuma. J.Šleckus 
uzrādīja trešo labāko rezultātu, bet 
kuldīdznieks  E.Andersons  palika 
sestais. Tālāk cīņa turpinājās ar 140 
kilogramus smagu čemodānu nešanu 
(30 metri),  kur,  pārspējot  pārējos 
spēkavīrus,  savu  stipro  satvērienu 
un ātrumu nodemonstrēja J.Šleckus. 
E.Andersonam  trešais  labākais  re-
zultāts. Priekšsacīkstes noslēdzās ar 
riepas velšanu (360 kg) sešas reizes, 
kurās E.Andersons  bija  otrais,  bet 
J.Šleckus – trešais.

Pēc  pirmās  kārtas  līderpozīciju 
ieņēma  kuldīdznieks  J.Šleckus, 
otrais  igauņu  sportists  Markus 
Manika,  E.Andersonam  trešā,  bet 
O.Martužanam ceturtā vieta.

Turpinājumā spēkavīrus sagaidīja 
virkne spēka vingrinājumu – 140 kg 
smaga baļķa celšana uz reižu skaitu 
minūtē, 300 kg smaga stieņa celšana, 
nēšu nešana 30 m garā distancē.

Rezultātā  vēl  nebijis  panākums 
Latvijas  komandai  –  uz  Eiropas 
spēkavīru  čempionāta  amatieriem 
goda pjedestāla pirmo reizi kāpa trīs 
mūsu valsts sportisti.

Šī gada Eiropas spēkavīru čem-
pionātā  amatieriem  piedalījās  25 
atlēti no desmit valstīm, tostarp trīs 
komandas  „Rozental Team”  spor-
tisti.  Sacensībās  atlētiem pavisam 
bija  jāveic  sešas  disciplīnas  divās 
kārtās, pēc pirmajām trim 10 labākie 
sportisti kvalificējās finālam.

SIGnETa LaPIŅa, 
sabiedrisko attiecību speciāliste

Publicitātes foto

Kuldīdznieks Māris Rozentāls izcīnīja 
dalītu pirmo vietu Eiropas spēkavī-
ru čempionātā „Giant Live” svara 
kategorijā līdz 105 kilogramiem, kas 
10. oktobrī notika Ziemeļīrijas pilsētā 
Belfāstā. 

Šī  uzvara  ir  lielākais  panākums  viņa 
līdzšinējā  sportista  karjerā,  kurā  sacentās 
12 atlēti.

Konkurence bija sīva, jau sākuma dis-
ciplīnā – svara vilkšanā no zemes – pirmajā 
piegājienā  kuldīdzniekam  izdevās  pacelt 
360 kg, bet tāds pats rezultāts bija vēl trim 
sportistiem,  tomēr  cīņu  turpināt  izlēma 
vien divi  – M.Rozentāls  un Bens Kelsijs 
no Lielbritānijas.  Izliekot  visas  emocijas 
un spēku, Māris šajā vingrinājumā uzstādīja 
jaunu personisko rekordu un izcīnīja dalītu 
pirmo vietu, tiekot galā ar 370 kg. 

Nākamajā vingrinājumā M.Rozentāls ar 
270 kg uz pleciem pietupās 19 reizes, un tas 
bija otrs labākais rezultāts.

Tālāk sportistus sagaidīja konona aplis 
jeb „pulksteņa griešana” ar papildu 360 kg 
lielu smagumu uz tā. Kuldīdznieks laukumā 
gāja  pirmspēdējais,  kad  bija  zināmi  citu 
sportistu rezultāti, un atlika vien tos pārspēt. 
M.Rozentāls gāja uz maksimumu, un risks 
attaisnojās – tika gūta pārliecinoša uzvara.

130 kilogramus smaga baļķa celšanā uz 
reižu skaitu minūtē abus līderus, M.Rozen-
tālu un B.Kelsiju, salika pēdējā pārī. Viens 
otru centās pārspēt, bet beigu beigās abiem 
vienāds rezultāts – paceltas piecas reizes un 
dalīta otrā vieta. 

Izšķirošā disciplīna šajā Eiropas spēka-
vīru čempionātā bija akmeņa celšana (160 
kg) pāri 140 cm augstumam, laiks –  viena 
minūte. Daudziem grūtības sagādāja latiņas 

augstums, bet Māris zināja, ka šis ir viens 
no B.Kelsija mīļākajiem vingrinājumiem, 
tādēļ  nāksies  liet  sviedrus. Beigu  beigās 
ilgās  stundas  treniņu  zālē  attaisnojās,  un 
gan M.Rozentāls,  gan B.Kelsijs  uzrādīja 
vienādu rezultātu – paceltas sešas reizes.

Pēc  gūtā  panākuma noslēdzošajā  vin-
grinājumā kopvērtējumā ar vienādu punktu 
skaitu uzvaru svinēja latvietis M.Rozentāls 
un brits B.Kelsijs. Pirmo reizi savā spēka-
vīra karjerā,  sasniedzot 40 gadu vecumu, 
M.Rozentāls  kāpa  uz  goda  pjedestāla 
augstākā pakāpiena, lai saņemtu uzvarētāja 
trofeju un kļūtu par Eiropas čempionu svara 
kategorijā līdz 105 kg. 

ELĪna GārBEna, 
SIa „Stipriem Events & media” sabiedrisko 

attiecību un mārketinga projektu vadītāja
Publicitātes foto

14.XI 12.00 Kuldīgas novada atklātais čempionāts vieglatlētikā; KNSS manēža, Dzirnavu iela 13, Kuldīga
14.XI 13.00 Latvijas čempionāts Nacionālajā līgā 2. divīzijā volejbolā vīriešiem: Kuldīgas NSS – „RVS/Pērkons”; 
  KNSS halle, Piltenes iela 25, Kuldīga 
14.XI 14.00 Rietumu līga basketbolā vīriešiem: Kuldīgas „Hercogs” – Pāvilostas novads; 
  KNSS sporta nams, Virkas iela 13, Kuldīga
14.XI 16.00 Baltijas vīriešu volejbola līgas čempionāts: Kuldīga – Rakvere; 
  KNSS halle, Piltenes iela 25, Kuldīga
15.XI 11.00 VEF LJBL-LR čempionāts basketbolā U-14, U-16, U-19 grupā; 
  KNSS sporta nams, Virkas iela 13, Kuldīga
15.XI 14.00 Baltijas vīriešu volejbola līgas čempionāts: Kuldīga – „Bigbank”; 
  KNSS halle, Piltenes iela 25, Kuldīga
15.XI 17.00 Latvijas čempionāts Nacionālajā līgā 2. divīzijā volejbolā vīriešiem: Kuldīgas NSS – Madona; 
  KNSS halle, Piltenes iela 25, Kuldīga
20.XI 20.00 Latvijas Jaunatnes čempionāts florbolā U-18 grupā; KNSS halle, Piltenes iela 25, Kuldīga 

Kuldīdznieki uz goda pjedestāla 

Eiropas spēkavīru čempionātā amatieriem 2. vietu ieguva kuldīdznieks jānis šleckus (no kreisās), bet 3. – kuldīdznieks 
Edgars andersons (no labās). Pirmajā vietā ugālnieks Oskars martužans.

Māris Rozentāls kļuvis par Eiropas stiprāko vīru

Kuldīdznieks 
māris rozentāls 
oktobrī izcīnīja 
dalītu pirmo 
vietu Eiropas 
spēkavīru čem-
pionātā „Giant 
Live”.

Ēdolē aicina mācīties nūjot

SPOrTa PaSāKumI nOVEmBrĪ

9. novembrī 13.00 Kuldīgas sporta 
hallē, Piltenes ielā 25, notika pasā-
kums par godu Kuldīgas Alternatīvās 
sākumskolas 3.a klases dalībai Latvijas 
Olimpiskās komitejas (LOK) skolu  
projektā „Sporto visa klase”.

Projekta  dalībnieki  bija  sagatavojuši 
radošu priekšnesumu, demonstrējot pras-
mes un sportiskumu dažādos sporta veidos. 
Savukārt  Latvijas  čempions  maratonā 
Kristaps Bērziņš, kurš būs viens no skolēnu 
olimpiskajiem treneriem, pārbaudīja viņu 
izturību stafetē. Bez viņa ar skolēniem strā-
dās arī pludmales volejbola treneris Andris 
Šmēdiņš un spēkavīrs Māris Rozentāls.

Projekts „Sporto visa klase” paredz trīs 
fakultatīvās sporta nodarbības nedēļā papil-
dus divām obligātajām sporta stundām, ko 
paredz mācību programma. Viena papildu 
nodarbība ir peldēšanā, otra – sporta spēļu 
nodarbība vai nodarbība svaigā gaisā, savu-
kārt trešā ir stājas korekcijas un vispārējās 

fiziskās sagatavotības nodarbība.
Kuldīgas Alternatīvās sākumskolas 3.a 

klasē mācās 22 skolēni. Nodarbības skolē-
niem notiek sporta hallē blakus skolai, bet 
uz peldēšanas nodarbībām, kamēr Kuldīgā 
peldbaseins vēl top, bērnus ved uz Vents-
pili. Kopā ar audzēkņiem projektā iesais-
tījusies klases audzinātāja Lāsma Balode 
un skolas direktore Lorita Dermane, kura 
gādājusi par to, lai audzēkņi šajā projektā 
varētu piedalīties. Sporta nodarbības sko-
lēniem  pasniedz  skolotāja Līga Zeidaka, 
bet peldēšanas nodarbības vada skolotāja 
Dzintra Freimane. 

Projekts  „Sporto  visa  klase”  aizsākās 
2014./2015. mācību  gadā. Tajā  sākotnēji 
piedalījās 162 skolēni no 6 pilsētām. Šogad 
projekts guvis lielu atbalstu 34 pašvaldību 
45 skolās, un šajā mācību gadā tajā pieda-
līsies 1169 dalībnieki.

SIGnETaS LaPIŅaS, 
sabiedrisko attiecību speciālistes 

teksts un foto

Atklāj projektu „Sporto visa klase”

Projekta „Sporto visa klase” dalībnieki – Kuldīgas alternatīvās sākumskolas 3.a klase – bija sagatavo-
jusi sportisku priekšnesumu skatītājiem.

21.XI 11.00 Zibensturnīrs telpu futbolā; KNSS halle, Piltenes iela 25, Kuldīga
21.XI 11.00 R.Tomasa piemiņas turnīrs dambretē; KNSS klubs „Poligons”, Virkas iela 15, Kuldīga
21.XI 19.00 Baltijas vīriešu volejbolā līgas čempionāts: ASK „Kuldīga” – „Poliurs/Ozolnieki”; 
  KNSS halle, Piltenes iela 25, Kuldīga
22.XI  10.00 Kuldīgas novada atklātais čempionāts volejbolā vīriešiem; 
  KNSS sporta nams, Virkas  iela 13, Kuldīga
22.XI  15.00 Latvijas telpu futbola 1. līgas čempionāts: FC „Nikers – FK „Madona”; 
  KNSS halle, Piltenes iela 25, Kuldīga
24.XI 10.00 Kuldīgas novada atklātās skolēnu sacensības basketbolā 2000./2001. g. dz. zēniem – 
  KNSS sporta nams, Virkas iela 13, Kuldīga, meitenēm – 2. vsk. zāle, Jelgavas iela 62, Kuldīga
24.XI 15.30 VEF LJBL-LR čempionāts basketbolā U-14, U-16, U-19 grupās; 
  KNSS sporta nams, Virkas  iela 13, Kuldīga
28.XI 10.00 Kuldīgas novada atklātais čempionāts volejbolā vīriešiem; 
  KNSS sporta nams, Virkas iela 13, Kuldīga



C mYK
Kuldīgas novada Domes informatīvais izdevums „Kuldīgas novada Vēstis”. Izdevējs – Kuldīgas novada Dome, Baznīcas ielā 1, Kuldīgā, Kuldīgas novadā, LV-3301. atbildīgā par izdevumu – 

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

mūSu LaIKS

KKC PIEDāVā

PaSāKumI PaGaSTOS

2015. gada 12. novembris

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

S. 14.XI 14.00 maZaIS PrInCIS
Sv. 15.XI 15.00 2015, Francija
P. 16.XI 17.30 Ilgums 1’48
O. 17.XI 17.00 Animācijas ģimenes filma
C. 19.XI 16.00 Filma dublēta latviešu valodā
C. 19.XI 18.00 U

S. 14.XI 16.00 LaImES FOrmuLa
Sv. 15.XI 14.00 2015, Latvija, ilgums 0’56
P. 16.XI 19.30 Dokumentālā filma
O. 17.XI 19.00 16+

Sv. 22.XI 16.00 PrāTa VĒTra: STarP
P. 23.XI 20.00 KraSTIEm; 2015, Latvija
O. 24.XI 17.30 Ilgums 1’35
T. 25.XI 20.00 Dokumentālā filma
C. 26.XI 17.00 12+

Sv. 22.XI 18.00 BaDa SPĒLES:  
P. 23.XI 17.30 ZOBGaĻSĪLIS. 2. DaĻa
O. 24.XI 19.30 2015, ASV, ilgums 2’06
T. 25.XI 17.30 Piedzīvojumu filma, zinātniskā
C. 26.XI 19.00 fantastika ; 12+ 

S. 28.XI 16.00  šEFS āDamS DŽOnSS
Sv. 29.XI 17.30 2015, ASV
O. 1.XII 17.30 Ilgums 1’41
T. 2.XII 20.00 Komēdija
C. 3.XII 17.30 12+

Piektdien, 13. novembrī, 19.00 – „mirage jazz Orchestra” un grupas „Framest” 
koncerts „Rudens vakara melodijas”. Vokālās un instrumentālās mūzikas salikumi uzburs 
spilgtu un krāšņu skaņas spektru. Biļetes www.bilesuparadize.lv. Ieeja – EUR 6, 8, 9.

Trešdien, 18. novembrī – Lr proklamēšanas 97. gadadienas svinības. 
Piektdien, 20. novembrī, 19.00 – Grupas „Baltie lāči” jubilejas koncerts „Bez lieka 

trokšņa”. Biļetes www.bilesuparadize.lv. Ieeja – EUR 5, 6, 7.
Sestdien, 21. novembrī – Kuldīgas amatierteātru skate:

11.00 – Ketlinas Annas Tomsones „Es esmu devējs”. Kuldīgas kustību teātra mākslas 
studija „Purple Line”. Norises vieta – KKC, Raiņa iela 21. 
12.00 – Ingunas Baueres „raganas lāsts”. Vārmes amatierteātris „Es un tu”. Norises 
vieta – KTT zāle, Liepājas iela 31;
13.30 –  Ļeva Zorina „Vīrietis un sievietes”. Kurmāles amatierteātris. Norises vieta – BJC 
zāle, 1905. gada iela 10;
15.30 – Neretieša „Kam tiks Pičs?”. Snēpeles kultūras nama amatierteātris. Norises 
vieta – KKC zāle, Raiņa iela 21;
18.00 – Annas Brigaderes „Sprīdītis”. Rendas amatierteātris. Norises vieta – KKC, 
Raiņa iela 21;
19.30 – Vilhelma Buša un Ērika Vilsona „makss un morics”. Kuldīgas amatierteātris. 
Norises vieta – KKC, Raiņa iela 21;

Ieeja uz visām skates izrādēm – bez maksas.
Piektdien, 27. novembrī, 19.00 – Tijas Bangas muzikāla komēdija „Septiņas vecmei-

tas”. Režisors Ivars Lūsis. Izrāde 3 cēlienos. Ilgums – 3 stundas. Bērni līdz 7 g. v.  izrādē 
netiek ielaisti. Biļetes  www.bilesuparadize.lv. Ieeja – EUR 6, 7, 8, 9, 10.

Sestdien, 28. novembrī, 12.00 – cirka izrāde „Pasakainā planēta”. Programmā su-
nīši, zaķis, kaķi, čūskas, papagailis... Piedalās mākslinieki no Šveices „Cirque de Solleil”. 
Ieeja – EUR 5.

ĒDOLĒ
17. novembrī 19.00 kultūras namā – valsts 

svētku pasākums „Atmiņu kamolītis” ar Goda bal-
vu un Atzinības rakstu pasniegšanu un kultūras 
nama pašdarbnieku koncertu; 21.00 – atpūtas 
vakars. Ieeja – brīva.

Līdz 27. novembrim bibliotēkā – izstāde „Tava 
veselības kalve – medus un ķiploks”. Izstādē 
informatīvie materiāli, Šelomītes Jaunzemes 
medus, Inas Joneles ķiploki.

GuDEnIEKOS
16. novembrī 19.00 Gudenieku kultūras 

namā – Latvijas Republikas proklamēšanas 
gadadienai veltīts pasākums, svētku koncertu 
sniegs Viktors Zemgals. Ieeja – brīva.

21. novembrī 21.00 Basu tautas namā – 
atpūtas vakars. Spēlēs grupa „Tik un Tā”. 
Ieeja – EUR 3.

Katru piektdienu 16.00 Basu tautas namā – 
tradīciju ansambļa „Basu suiti” nodarbības.

ĪVanDĒ
14. novembrī 20.00 Īvandes muižā – Rudbār-

žu amatierteātra „Spēlmaņi” izrāde „Mītnes vieta”. 
Ieeja – EUR 1. Pēc izrādes 22.00 – balle. Spēlēs 
Zigis no Talsiem. Ieeja – EUR 2.

27. novembrī tiek organizēts brauciens uz 
teātra izrādi „Septiņas vecmeitas” Kuldīgas 
kultūras centrā. Pieteikties līdz 20. novembrim 
Īvandes pagasta pārvaldē vai pa tālr. 26094780.

KaBILĒ
Kabiles bibliotēkā novembrī skatāmas Aivara 

Brenča gleznas  .
18. novembrī 19.00 saieta namā „Sencis” – 

LR proklamēšanas gadadienai veltīts svētku 
koncerts. Muzicēs Valmieras teātra aktieris Ģirts 
Rāviņš. Ieeja – bez maksas (līdzi ņemt svecītes, 
ko pirms koncerta iedegt un atstāt saieta nama 
zālienā).

21. novembrī 21.00 saieta namā – Zemnieku 
balle (ielūgumi tiks izsūtīti lielākajām z/s Kabilē). 
Mazo saimniecību īpašnieki var pieteikties un 
iemaksāt dalības maksu EUR 3 no personas 
līdz 13. novembrim pie Agneses, tālr. 25618976.

KurmāLĒ
Novembrī pagasta izstāžu zālē – Mārītes 

Dupates gleznas.
Novembrī pagasta vēstures istabā izstāde  – 

konkurss „Vai tu pazīsti šo vēstures liecību?”. 
Katrs izstādes apmeklētājs var piedalīties kon-
kursā, atpazīstot izstādē izvietotos priekšmetus, 
fotogrāfijas u.c. vēstures liecības. Uzvarētāji tiks 
apbalvoti Latvijas dzimšanas dienas pasākumā. 
Atbildes var iesniegt individuāli vai visa ģimene.

Novembrī Priedaines bibliotēkā – kurmālnie-
ka Alberta Kalna gleznu izstāde.

12. novembrī 14.00 Priedaines bibliotēkā – 
Ziemeļvalstu literatūras nedēļas ietvaros saruna 
par Ziemeļvalstīm un literatūru ar Mārīti Milzeri.

17. novembrī 19.00 Kurmāles pagasta 
pasākumu zālē – svinīgs pasākums Latvijas 
dzimšanas dienai. Koncertā piedalās Kurmāles 
sieviešu ansamblis un vīru ansamblis „Stende”; 
21.00 – atpūtas vakars. Vietas pie galdiņiem 
jāpiesaka savlaicīgi. Spēlēs Zigis no Talsiem. 
Ieeja – brīva.

20. novembrī 11.00 Priedaines bibliotēkā – 

valsts svētku noskaņās erudīcijas konkurss 
„Manas mājas, mans pagasts, mana valsts”.

20. novembrī 20.00 Kurmāles pagasta 
pasākumu zālē – Ļeva Zorina komēdija „Vīrietis 
un sievietes”. Pagasta amatierteātra pirmizrāde. 
Ieeja – EUR 1.

LaIDOS
15. novembrī Svecīšu vakars: 12.00 – Mācī-

tājkapos; 12.45 – Sakaru kapos; 13.45 – Vangas 
kapos; 14.30 – Dumpīšu kapos; 15.30 – Ārzes 
kapos; 16.15 – Laidu kapos.

16. novembrī 19.00 Laidu skolas sporta 
zālē – valsts svētku koncerts kopā ar māsām 
Legzdiņām.

Sermītes bibliotēkā līdz 30. novembrim – Pļav- 
muižas saieta nama Mākslas studijas dalībnieku 
darbi; 27. novembrī 9.30 – Bērnu žūrijas pasā-
kums bērnudārza audzēkņiem „Pa pēdām...’’.

PaDurĒ
No 11. novembra 19.00 Deksnē – aerobikas 

nodarbības.
Novembrī bibliotēkā skatāma Gaļinas Krau-

les, Intas Poļikovas un Vijas Āķītes rokdarbu 
izstāde.

14. novembrī 19.00 Deksnē – Latvijas Re-
publikas Valsts proklamēšanas gadadienas svi-
nīgais pasākums un „Padures gada cilvēks 2015” 
godināšana; 21.00 – balle. Ieeja – bez maksas.

20. novembrī 14.00 Deksnē – senioru 
pēcpusdiena, priekšnesumus sniegs skolēni, 
viesosies aktieris Juris Hiršs. 

27. novembrī 18.00 Deksnē – sadziedāšanās 
pasākums, pievēršoties Guntara Rača daiļradei. 
Sīkāka informācija pa tālr. 29342119.

PELČOS
Otrdienās 18.30 tautas namā – JVA „Avots” 

mēģinājumi. Vadītāja Jana Paipa.
Ceturtdienās 17.00 tautas namā – dejas 

pirmsskolas bērniem; 18.00 – sporta dejas jau-
niešiem. Vadītāja Dita Ņuņēvica.

Novembrī bibliotēkā – virtuālā izstāde „Pelču 
pils laiku lokos”. Līdz 30. novembrim – izstāde 
„Zilonīšu privātkolekcija” (S. Rozenberga, Rum-
bas pagasts).

12. novembrī 18.00 bibliotēkā – literāri radoša 
darbnīca jauniešiem „Krēslas stunda”.

17. novembrī tautas namā – Latvijas prok-
lamēšanas gadadienai veltīts pasākums: 18.00 
– Saldus ģitārista Ulda Fridrihsona koncerts. 
Ieeja – brīva; 21.00 – atpūtas vakars kopā ar Uldi 
Fridrihsonu. Biļetes iepriekšpārdošanā pagasta 
pārvaldē – EUR 2, balles dienā – EUR 3.

19. novembrī 17.00 bibliotēkā – pasākums 
lasītājiem „Muzikālās pasakas ziemas vakarā”.

22. novembrī Svecīšu vakars: 13.00 – Bišavu 
kapos; 14.00 – Rimzātu kapos; 15.00 – Ģīņu 
kapos; 16.00 – Pelču kapos.

rEnDā
Līdz 30. novembrim bibliotēkā – Daces 

Pušīlovas rokdarbu izstāde.
13. novembrī 19.00 kultūras namā –  Latvijas 

Republikas proklamēšanas dienas pasākums. 
Liepājas Tautas mākslas un kultūras centra vīru 
ansambļa „Dziedonis” koncerts. Pēc pasākuma 
balle kopā ar grupu „Jūrkant”.

12. decembrī kultūras namā jau piekto reizi 

notiks labdarības koncerts „Eņģeļi pār Latviju”.  
Līdz 15. novembrim aicinām pieteikties koncerta 
dalībniekus, lai mēs visi kopā varētu palīdzēt 
kādam bērniņam kļūt laimīgākam. Sīkāka infor-
mācija pa tālr. 26181470.

Rendas kultūras nams aicina jaunus dalīb-
niekus deju kolektīvā, amatierteātrī un vokālajos 
ansambļos. Sīkāka informācija pa tālr. 26181470.

rumBā
Novembrī Mežvaldē, Rumbas pagasta 

pārvaldes nama zālē – Daces Jaunzemes 
gleznu izstāde.

13. novembrī 16.00 Ventas ciema „Bu-
kaišos” – erudīts pasākums bērniem „Mana 
Latvija”.

17. novembrī 19.00  „Bukaišos” – Kuldīgas 
saksofonistu ansambļa koncerts par godu Latvi-
jas dzimšanas dienai. 

24. novembrī 16.00 „Bukaišos” – „Radošā 
darbnīca”.

SnĒPELĒ
14. novembrī 19.00 – Latvijas proklamē-

šanas gadadienai veltīts svētku pasākums 
„Mēs esam... Latvija!” Teiksim paldies pagasta 
iedzīvotājiem par labiem darbiem, palīdzību, 
atsaucību; klausīsimies svētku koncertu; atpūtas 
vakars kopā ar grupu „Ēna”.

18. novembrī 18.00 pie Snēpeles pils – gais-
mas sveiciens Latvijai.

27. novembrī 15.00 kultūras namā – praktis-
ko nodarbību cikla „Radoši, praktiski, interesanti 
un arī sātīgi” kārtējā nodarbība „50+” (tikšanās 

ar skaistumkopšanas speciālisti Mairitu Eidu).
Novembrī un decembrī bibliotēkā – fotogrāfi-

ju izstāde „Te mēs dzīvojam”, autors snēpelnieks 
Arvīds Līdaka.

Līdz 30. decembrim bibliotēkā – rokdarbnie-
ces Sarmītes Maksimovas adījumi.

TurLaVā
Novembrī bibliotēkā – Līvijas Bružes gleznu 

izstāde „Ainavas un ziedi”; Agneses Salnas 
darinātās rotaļlietas izstādē „Rūķu darbnīca”; no 
17. novembra PII „Lāčuks” radošo darbu izstāde 
„Nāk rudens izkrāsot Latviju!”.

13. novembrī 9.00 pamatskolā – Ziemeļ-
valstu bibliotēku nedēļā „Rīta stunda” Turlavas 
pamatskolas 1. – 4. klašu skolēniem par tēmu  
„Draudzība ziemeļos”. 

18. novembrī 19.00 kultūras namā – Latvijas 
Republikas 97. gadadienai veltīts pasākums. 
„Paauklē, saulīt, manu zemīti” ar Kristīnes Dinas 
Bitēnas un Aivara Sirmā  programmu.

VārmĒ
Līdz 30. novembrim bibliotēkā – Jolantas 

Alkšares krustdūrienu tehnikā izšūtas gleznas.
17. novembrī 17.00 pamatskolā – Latvijas 

Valsts dzimšanas dienai veltīts koncerts „Manai 
Latvijai”, piedalās Vārmes pamatskolas audzēkņi 
un JVA „Atbalss”.

20. novembrī 19.00 pamatskolas zālē – Vār-
mes amatierteātra „Es un Tu” I.Baueres izrāde 
„Raganas lāsts”, režisore L.Čevere.

22. novembrī Svecīšu vakars: 14.00 Busku 
kapos; 15.00 Alekšu kapos.

Šogad paiet divdesmit pieci gadi, 
kopš Latvija ir atguvusi savu valstis-
kumu. 1990. gada 4. maijs, kad Lat-
vijas PSR Augstākā Padome,  kurā 
balsu vairākums piederēja Latvijas 
Tautas frontei, pieņēma Neatkarības 
deklarāciju,  ir  kļuvusi  par  valsts 
svētku  dienu. Ar  šīs  deklarācijas 
tiesību  aktu  ir  noteikts,  ka  turpina 
pastāvēt  1918.  gada  18.  novembrī 
proklamētā Latvijas Republika.

Ja  atceramies  tās  tālās  dienas, 
tad  svētku  reizē būtu vietā  atgādi-
nāt Kārļa Skalbes  tolaik  „Mazajās 
piezīmēs” rakstītos vārdus: „Latvija, 
kaut es varētu tevi paglābt kā sirdi 
azotē, kaut es varētu tevi iznest caur 
šo nakti kā uguni saujā! – Nelga, ko 
tu runā! – kāds atbild: –  Latvija nav 
vairs  svece,  kuru  ar  delnu  vajaga 
sargāt pret vēju. Latvija ir patriotisks 
ugunskurs. Jo stiprāks vējš, jo gaišāk 
iedegas liesmas.”

Laiku  pa  laikam mēs  jūtam  šī 
brīnišķīgā  ugunskura  siltumu  un 
gaismu,  taču  diemžēl  pārāk  bieži 
ieskanas  satrauktas  balsis,  ka  lat-
viešus vairāk par  savas nacionālās 
pašapziņas kopšanu  interesē  saim-
niecisko  labumu meklēšana. Tos 
meklējot,  daudzi  savulaik  pārgāja 
vāciešos  –  nemaz  nejuzdamies  kā 
tautas nodevēji, un tūkstošiem devās 
uz Krievzemi,  no  kurienes  lielais 
vairums tā arī nekad neatgriezās. Lī-
dzīga situācija ir ar šobrīd Rietumu 
trimdā  esošajiem. Rūpīgi  pētnieki 
Rietumu  pasaules  literatūrā  jau 
atraduši daudz norāžu, ka latvieši ir 
viena  no  visvieglāk  asimilējamām 
tautām  un  viegli manipulējamām 
etniskām grupām.

Tas ir liels drauds mūsu tautai, un 
daudzējādā ziņā tas radies tādēļ, ka 
mēs ārkārtīgi maz kultivējam savu 
vēstures apziņu. Vēstures kopšana, 
pētīšana un apzināšana  ir  izšķirīga 
nepieciešamība  katrai  sabiedriskai 
grupai,  kas  vēlas  pastāvēt.  Ne-
kultivējot  vēstures  apziņu, mums 
kļūst  arvien  grūtāk  izvērtēt  savas 
nesenās vēstures notikumus, sevišķi 
tos,  kas  saistīti  ar  II  pasaules kara 
norisēm Latvijā. Tādējādi  latvieši 
arvien vairāk kļūst par viegli mani-
pulējamu grupu  visādās  politiskās 
mahinācijās.

Izvērtējot  tautas likteņus pēdējā 
laika vēsturē,  redzam, ka galvenās 
ķibeles  allaž  radušās  pašu  neziņas 
un  nepilnīgas  notikumu  apstākļu 
izvērtēšanas rezultātā.

Pašreiz, kad mūsu tauta pārdzīvo 
grūtus  laikus  gan  vācu  un  krievu 
radīto seku dēļ, gan arī pašu neziņas 
un apmulsuma dēļ, nevajadzētu tik 
daudz paļauties uz dažādām lielval-
stu  un  starptautiskām  struktūrām, 
bet  atminēties  vēl  dažas  rindas 
no K.Skalbes  1919.  gadā  rakstītā: 
„Nevaidiet, neubagojiet un nerādiet 
nekur  savu  nespēku. Vājais  atrod 
tikai  nicināšanu. Nav neviena,  kas 
negribētu viņu pagrūst.”
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