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šajā numurā

Pašvaldības policijas 
pienākumi
> 3. lpp.

Muzejam gada 
labākais interjers 
> 5. lpp.

Var piedalīties 
pētījumā
> 6. lpp.

Inga 
BērzIņa, 
Kuldīgas 
novada 
Domes 
priekšsē-
dētāja

Amatnieku darinājumi, mednieku stās-
ti, viduslaiku bungu rīboņa, deju soļi un 
skaļie smiekli, bet pats galvenais – smar-
žojošie pagastu ļaužu darinātie labumi un 
īpaši brūvētie vīnziņu vīni – jau piekto 
gadu vienkopus pulcēja tuvus un tālus 
viesus no visas Latvijas.

Bērni un pieaugušie iejutās ne vien 
viduslaiku bruņinieku lomā, nododoties 
zobenu cīņām un cirvju mešanai, bet arī 
loku šaušanai, sejas apgleznošanai un 
jautriem dančiem.

Savukārt 15.00 jau tradicionāli tika 

sumināti sakoptāko īpašumu saimnieki 
gan pilsētā, gan pagastos, labākajam dā-
vinot speciāli darināto atzinības plāksni 
un EUR 150; 2. vietai – EUR 100, bet 
3. vietai – EUR 75. Savukārt nominācijā 
„Skaistākais gaisa dārzs” uzvarētāji sa-
ņēma atzinības rakstu un naudas balvu: 
1. vieta – EUR 75, 2. vieta – EUR 50, bet 
3. vieta – EUR 30. 

SIgnETa rEImanE, 
sabiedrisko attiecību speciāliste

EDuarDa DamBErga foto

Hercoga Jēkaba gadatirgū – ražīgi strādā 
un ar vērienu atpūšas

11. oktobrī Kuldīgas Pilsētas dārzā tradicionālais kuģa dižgabala spēriens deva startu Hercoga Jēkaba gadatirgum – vienam no Kurzemes 
savdabīgākajiem pasākumiem.

atklājot pasākumu, uz skatuves kāpa kapela „Saimniekdēli”, kas kājas iekustināt lika ne vienam 
vien apmeklētājam.

Kuldīgas novada pašvaldības darbinieces Elīna Orna un Dace 
reinkopa par ziedojumiem piedāvāja iegādāties tikko ceptas kartu-

peļu pankūkas ar krējumu vai ievārījumu.

Padures klēts ļaudis kārdināja un tirgojās ar klētnieka Kriša 
koču, atzīstot to par labu esam gan veselībai, gan mīlestībai.

 Bergmaņu aivara koka spēļu placī acumēru, roku veiklību un prāta 
asumu pārbaudīja daudzi mazie tirgus apmeklētāji.

Tuvi un tāli viesi priecājās ne tikai par iespēju pamielot acis un vēderus, bet arī par 
atraktīvo muzikantu uzstāšanos.

Kalējmeistars Edvīns šakalis ar plašu kalumu pie-
dāvājumu ieradies no tālās rūjienas.

Seno spēļu gravā niedru liju cilts ļāva iejusties 
bruņinieku lomā gan maziem, gan lieliem, pielaikojot 

bruņucepures un iemēģinot roku zobenu cīņās.

Hercoga jēkaba gadatirgū viduslaiku atmosfēru 
palīdzēja radīt ne tikai tirgotāji un amatnieki, bet arī 

Kuldīgas amatierteātra aktieri (attēlā Dace un aigars 
Blūmi).

Latvija ir viena no pirmajām 
valstīm, kuras Partnerības līgums 
pagājušajā vasarā ir apstiprināts 
Eiropas Komisijā. Partnerības lī-
gums atver durvis ES fondu 2014. 
–  2020. gada plānošanas perioda 
finansējuma apgūšanai Latvijai. Lai 
jau drīzumā varētu sagaidīt konkrētu 
projektu ieviešanu Latvijā, tajā skai-
tā arī Kuldīgas novadā, atbildīgajām 
ministrijām ir aktīvi jāstrādā ar ES 
fondu ieviešanai nepieciešamajiem 
dokumentiem.

Pēc šobrīd pieejamās informā-
cijas Kuldīgas novada pašvaldībai 
pieejamais finansējums kopumā 
būs mazāks nekā iepriekšējā plāno-
šanas periodā (2007. – 2013. gads). 
Piemēram, Pilsētvides programmā 
iepriekšējos septiņos gados saņē-
mām ES fondu līdzfinansējumu 6,4 
miljonus latu (9 miljonus eiro). Tas 
mums deva iespēju īstenot Kuldī-
gas ielu rekonstrukcijas projektu, 
atjaunot sinagogas kompleksu, 
vēsturisko rātsnamu, Rātslaukumu 
un Baznīcas ielu jaunā kvalitātē, kā 
arī Kuldīgas sabiedriskās un darīju-
mu ass –  Liepājas un Piltenes ielas 
rekonstrukciju.

Nākamajos septiņos gados šajā 
programmā Kuldīgas novadam 
būs pieejami tikai 5,8 miljoni eiro. 
Plānojam rekonstruēt Jelgavas, 
Graudu un L.Paegles ielu, sākot no 
apvedceļa līdz pat Dzirnavu ielai 18, 
kurā atrodas vairākas Kuldīgai ļoti 
nozīmīgas ražotnes, kā arī sadarbībā 
ar iespējamiem investoriem Dārz-
niecības un Meistaru ielu. 

Tā kā vēl nav īsti skaidri prog-
rammas nosacījumi, nezinām, vai 
varēsim pieteikt kuldīdznieku un 
novada ļaužu ilgi gaidīto peldbasei-
na projektu un sporta skolas rekons-
trukciju Kalna ielā. Pārējiem mūsu 
plānotajiem projektiem būs jāmeklē 
citu ES fondu programmu finansē-
jums, jāizvērtē iespējas tos īstenot 
par pašvaldības kredīta līdzekļiem 
vai citiem finanšu avotiem.

Konkursa kārtībā pašvaldības 
varēs piesaistīt ES fondu finansē-
jumu kultūras un dabas mantojuma 
saglabāšanai, reģionālo vidusskolu 
izveidei, ēku siltināšanai un citām 
investīcijām. No lauksaimniecības 
programmu finansējuma Kuldīgas 
novadam būs pieejami apmēram 2 
miljoni eiro, lai varētu rekonstruēt 
pašvaldības grants ceļus, kuri ved 
uz ražošanas vai lauksaimniecības 
uzņēmumiem. Jāuzsver, ka ES fondi 
būs pieejami ne tikai pašvaldībai, 
bet arī uzņēmējiem, zemniekiem un 
sabiedriskajām organizācijām. 

Gudri plānojot un saprātīgi ap-
gūstot ES fondus, spēsim Kuldīgas 
novadu turpināt veidot par vietu, 
kurā cilvēki var un grib veidot savu 
nākotni.

Cienījamie 
Kuldīgas novada 

iedzīvotāji!
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Septembrī izsniegtās būvatļaujas
Objekta nosaukums Objekta adrese Pasūtītājs

Dzīvojamās mājas rekonstrukcija „Bāči” „Bāči”, Kabiles pagastā Judīte Pole

Dzīvojamā māja „Atvari” „Atvari”, Turlavas pagastā Sanita Kleinberga
Ieejas mezgla un pandusa izbūve vides 
pieejamības nodrošināšanai dzīvoklim Piltenes ielā 24-3, Kuldīgā Kuldīgas novada 

pašvaldība
TP605 „Daneri” 0,4 kV gaisvada 

elektroapgādes tīkla rekonstrukcija „Daneri”, Laidu pagastā AS „Sadales tīkls”

Augļu-dārzeņu pirmapstrādes 
un uzglabāšanas ēka „Ogulāji”, Rendas pagasā SIA „Vini Curlandia”

Dzīvojamās mājas renovācija Raiņa ielā 5, Kuldīgā Ingars Logins

Dzīvojamās mājas „Struijas”, Ēdoles pagastā
SIA „Kuldīgas 

nekustamo īpašumu 
birojs”

Kūtsmēslu krātuve „Avoti”, Padures pagastā Inese Dūdiņa
Kūtsmēslu krātuve „Birznieki”, Pelču pagastā Z/s „Birznieki”

Dārza mājas rekonstrukcija Ķiršu ielā 11, „Ābelē”, 
Pelču pagastā Viktors Šteinbergs

20 kV gaisvadu elektrolīnijas 
A7702 un 0.4 kV gaisvadu elektrolīnijas 

rekonstrukcija

Kaļķu, Ventspils un Upes ielā, 
Kuldīgā A/S „Sadales tīkls”

Zivju mazuļu audzētava „Vēži”, Pelču pagastā SIA „Anzāģe”
Zivju pārstrādes cehs „Vēži”, Pelču pagastā SIA „Anzāģe”

Saimniecības ēka un pirts Saldus ielā 4, Kuldīgā Rita Vecpile
Dzīvojamā māja Saldus ielā 4, Kuldīgā Rita Vecpile

Kūts rekonstrukcija par pirti „Sproģi”, Ēdoles pagastā Ints Šmidbergs

Dārza mājas rekonstrukcija un lapenes 
būvniecība Lazdu alejā 44, Kuldīgā Modris Ješkevics

Dārza māja Akāciju alejā 3, Kuldīgā Sanita Medniece
Dārza māja Madaru alejā 3, Kuldīgā Juris Panovs
Vasarnīca Akāciju alejā 2, Kuldīgā Vilmārs Auza

Būvniecības komisijā 2014. gada septembrī lemtais

Būvniecības pieteikumi
Objekta nosaukums Adrese Lēmums

Dzīvojamā māja Meža ielā 16, Kuldīgā Izdots plānošanas un arhitektūras uzdevums
Kūts rekonstrukcija par saimniecības ēku  „Sniedziņi”, Rumbas pagastā Izdots plānošanas un arhitektūras uzdevums

Dzīvojamās mājas rekonstrukcija  „Alkšņi”, Rendas pagastā Izdots plānošanas un arhitektūras uzdevums
Dzīvojamās mājas rekonstrukcija un palīgēku nojaukšana Aploku ielā 6, Kuldīgā Izdots plānošanas un arhitektūras uzdevums

Malkas šķūnis Ventspils ielā 51A, Kuldīgā Izdots plānošanas un arhitektūras uzdevums
Ģimenes mājas rekonstrukcija Grants ielā 29A, Kuldīgā Izdots plānošanas un arhitektūras uzdevums

Jumta renovācija Virkas ielā 27, Kuldīgā Izdots plānošanas un arhitektūras uzdevums
Dzīvojamās ēkas nesošo un norobežojošo konstrukciju 

renovācija un restaurācija Baznīcas ielā 30, Kuldīgā Izdots plānošanas un arhitektūras uzdevums

Šķūņa – noliktavas restaurācija un 
rekonstrukcija par veikalu Šaurajā ielā 7, Kuldīgā Izdots plānošanas un arhitektūras uzdevums

Meliorācijas sistēmas rekonstrukcija  „Straumes”, Ēdoles, Turlavas 
pagastā, Izdots inženierplānošanas uzdevums

Dārza mājas rekonstrukcija Vīgriežu ielā 12, „Ābelē”, 
Pelču pagastā Izdots plānošanas un arhitektūras uzdevums

Šautuve ar tiesneša māju  „Šautuve”, Rumbas pagastā Izdots plānošanas un arhitektūras uzdevums
Kokapstrādes darbnīcas rekonstrukcija  „Laimdotas”, Padures pagastā Izdots plānošanas un arhitektūras uzdevums

Dzīvojamās mājas un saimniecības ēkas rekonstrukcija, pirts  „Līvas”, Turlavas pagastā Izdots plānošanas un arhitektūras uzdevums
Ogļūdeņražu tehnoloģiskais laukums un urbums „Adzes”, Gudenieku pagastā Izdots inženierplānošanas uzdevums

20 kV gaisvada elektrolīnijas A729 (1-87) rekonstrukcija Vārmes pagastā Izdots inženierplānošanas uzdevums

20 kV gaisvada elektrolīnijas A729 (87-151) rekonstrukcija Vārmes pagastā, Kuldīgas 
novadā Izdots inženierplānošanas uzdevums

Raiņa ielas posma un 1905.gada ielas 
rekonstrukcija Kuldīgā Izdots inženierplānošanas uzdevums

Dzīvojamās mājas rekonstrukcija „Struijas”, Padures pagastā Izdots plānošanas un arhitektūras uzdevums
Šķūnis „Struijas”, Padures pagastā Izdots plānošanas un arhitektūras uzdevums

akceptētie būvprojekti

Objekta nosaukums Adrese
TP7172 un TP7112 0,4kV gaisvadu elektrolīnijas F-1 un F-2 rekonstrukcija „Mehāniskās darbnīcas” Pelču pagastā
Dārza mājas rekonstrukcija Ķiršu ielā 11, „Ābelē”, Pelču pagastā
Kuldīgas novada sociālās aprūpes centra „Venta” rekonstrukcija Graudu ielā 21, Kuldīgā
Augļu – dārzeņu pirmapstrādes un uzglabāšanas ēka  „Ogulāji”, Rendas pagastā
Dzīvojamās mājas jumta konstrukciju renovācija Baznīcas ielā 6, Kuldīgā
TP753 „Miezīši”, 0,4 kV gaisvadu elektrolīnijas rekonstrukcija Īvandes pagastā, Kuldīgas novadā
Zivju mazuļu audzētavas nulles cikls  „Vēži”, Pelču pagastā
Zivju pārstrādes ceha nulles cikls „Vēži”, Pelču pagastā
Dzīvojamās mājas rekonstrukcija Zemnieku ielā 5, Ventā, Rumbas pagastā
Dzīvojamās mājas rekonstrukcija Saldus ielā 4, Kuldīgā
Kuldīgas 2. vidusskolas telpu renovācija Jelgavas ielā 62, Kuldīgā
Malkas šķūnis Piltenes ielā 11, Kuldīgā
Dārza māja, lapene un tualete Lazdu alejā 44, Kuldīgā
Dzīvojamās mājas rekonstrukcija Torņa ielā 6, Kuldīgā
Vasarnīca Akāciju alejā 2, Kuldīgā
Dārza māja Madaru alejā 11, Kuldīgā
Viesu nama „Pinkas” ēdināšanas zāle „Leismači”, Ēdoles pagastā
Vecā rātsnama restaurācija un rekonstrukcija Baznīcas ielā 5, Kuldīgā
4 nojumes „Pilskalni”, Īvandes pagastā

akceptētās apliecinājuma kartes

Objekta nosaukums Adrese
Ēkas fasādes vienkāršota renovācija bankomāta maiņai Pilsētas laukumā 1, Kuldīgā

Telpu vienkāršotā renovācija un rekonstrukcija Baznīcas ielā 32, Kuldīgā
Dzīvojamās mājas fasādes vienkāršotā renovācija Ventspils ielā 5, Kuldīgā

Dzīvokļa vienkāršotā renovācija Vīgriežu ielā 3-6, Kuldīgā
Dzīvokļa vienkāršotā renovācija Gaismas ielā 6-22, Kuldīgā

Ēkas fasādes vienkāršotā renovācija Dārza ielā 8A, Kuldīgā
Ēkas fasādes vienkāršotā renovācija  „Spīdolas”, Īvandes pagastā

Publisko iepirkumu komisijā septembrī pieņemtie lēmumi

Iepirkuma priekšmets
Lēmuma 

pieņemšanas 
datums

Uzvarētājs

„Tehniskā projekta izstrāde objektam 
„Ēkas Pils ielā 4a, Kuldīgā, renovācija un 

autoruzraudzība”
04.09.2014.

SIA „Ozola & Bula, arhi-
tektu birojs”, 

EUR 11 020 bez PVN

Vieglo elektromobiļu iegāde Kuldīgas nova-
da pašvaldības vajadzībām 04.09.2014.

SIA „Moller Auto 
Latvia”, EUR 46 226,45 

bez PVN

Datortehnikas piegāde un uzstādīšana 
Kuldīgas novada izglītības iestādēm 04.09.2014.

SIA „ATEA”, 
EUR 51 952,30 

bez PVN

Uzsākot projektu „Kuldīgas 
vecā rātsnama restaurācija un tā 
kultūras pakalpojumu kvalitātes 
un pieejamības uzlabošana”, 
pieci Kuldīgas amatnieki no 17. 
līdz 21. septembrim apmeklēja 
apmācības un semināru Norvēģi-
jā, Akershus pilsētā.

Akershus restaurācijas centra or-
ganizētajā seminārā amatnieki iepa-
zinās ar skandināvu praksi koka ēku 
atjaunošanā, kā arī paaugstināja savu 
profesionālo kvalifikāciju, praktiski 
darbojoties ar cirvjiem, ēvelēm un 
gatavojot koka būvdetaļas mājai 
Drobakā, kuru pašlaik restaurē.

Savukārt projekta vadītāja Dace 
Reinkopa un koordinatore Annija 
Stūrmane oktobra sākumā devās 
uz Norvēģiju, lai Drobakā tiktos ar 
projekta partneri Akershus Restau-
rācijas centra vadītāju Pēru Villiju 
Fergestadu un sāktu plānotās akti-
vitātes, kopīgi pārrunātu amatnieku 

apmācības programmu un norisi.
Oktobra vidū eksperts Fergestada 

kungs apmeklēja Kuldīgu un tikās ar 
restaurācijas centra speciālistiem un 
amatniekiem, lai klātienē novērtētu 
vecā rātsnama stāvokli un vienotos 
par amatnieku dalību restaurācijas 
procesā.

Vecā rātsnama restaurācijas pro-
jekts paredz saglabāt un atjaunot 
elementus, uzlabot lietišķās mākslas 
studiju meistaru darba vidi, ap-
meklētāju pieejamību un produktu 
apjomu un kvalitāti, pilnveidojot 
kultūras piedāvājumu. To paredzēts 
izveidot par vietu, kurā dažādu 
paaudžu nemateriālā kultūras man-
tojuma meistari un amatnieki apgūs 
un nodos nākamām paaudzēm senās 
prasmes, kā arī kops un popularizēs 
vietējo identitāti un veidos saskarsmi 
ar citu tautu tradicionālo kultūru.

SIgnETa rEImanE, sabiedrisko 
attiecību speciāliste

EDuarDa DamBErga foto

Sāk īstenot vecā rātsnama restaurācijas projektu

Vecā rātsnama restaurācijas projekta vadītāja Dace reinkopa un Kuldīgas restaurators jānis mertens tikās ar Pēru Villiju 
Fergestadu (vidū), kurš viesojās Kuldīgā, lai klātienē novērtētu ēkas stāvokli.

PazIņOjumS par sabiedrības informēšanas pasākumu
Kuldīgas novada pašvaldības Būvniecības nodaļa informē, ka, lai saskaņotu sabiedrības 
un būvniecības ieceres ierosinātāja intereses, nodrošinātu pašvaldības lē mumu atklā-
tumu saistībā ar teritorijas attīstību, kā arī dotu iespēju sabiedrībai pie dalīties lēmumu 
pieņemšanā, sabiedrības informēšanai un publiskajai apspriešanai tiek nodots skiču 
projekts „Ūdeļu ferma 6000 dzīvniekiem ar palīgēkām un inženiertīkliem zemes īpašumā 
„Minkas” (viensētas „Bricenieki”), Turlavas pagastā, Kuldīgas novadā”. 

Sabiedrības informēšanas pasākums notiks 31. oktobrī plkst. 14.00 
Ķikuru bibliotēkā, avotu ielā 1, Ķikuros, Turlavas pagastā, Kuldīgas novadā.

Informatīvā pasākuma materiāli un anketas pieejami Ķikuru bibliotēkā, 
Avotu ielā 1, Ķikuros, Turlavas pagastā un Kuldīgas novada pašvaldības 
Būvniecības nodaļā, Baznīcas ielā 1, Kuldīgā.

Atsauksmes pēc pasākuma jāiesniedz Turlavas pagasta pārvaldē un 
Kuldīgas novada pašvaldībā līdz 2014. gada 14. novembrim.

Kontaktpersona: uldis Bumbieris, tālr. 29209320.
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Biedrība „Darīsim paši!” izsludina 
atklāta konkursa projektu 

iesniegumu pieņemšanas 9. kārtu 
Lauku attīstības programmas 2007. – 2013. gadam 

pasākuma „Vietējās attīstības stratēģijas” ietvaros 
apstiprinātās vietējās attīstības stratēģijas ieviešanai.

Projektu iesniegumu pieņemšana 9. kārtai notiks no 2014. gada 3. no-
vembra līdz 2014. gada 3. decembrim ar kopējo finansējumu EUR 18 023,52 
biedrības „Darīsim paši!” birojā Kuldīgā, Pilsētas laukumā 3, 2. stāvā (ieeja 
no sētas). 

Elektroniska dokumenta formā, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu 
un apliecinātu ar laika zīmogu Elektronisko dokumentu likumā noteiktajā 
kārtībā, projekta iesniegums nosūtāms Lauku atbalsta dienestam e-pastā: 
lad@lad.gov.lv.

Projektu iesniegumu pieņemšana notiks Lauku attīstības programmas 
2007. – 2013. gadam 4. ass 413. pasākuma „Lauku ekonomikas dažādoša-
na un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas 
teritorijā” ietvaros šādai aktivitātei un rīcībai:

Aktivitāte 6.1. „Iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju 
un programmu nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana un infrastruktūras 
izveide pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamība pakalpojuma 
sniegšanas vietā vietējiem iedzīvotājiem” ietvaros šādai rīcībai: uzņēmēj-
darbības uzsākšanas un attīstības veicināšana; pieejamais finansējums EUR 
18 023,52.

Ar Vietējās attīstības stratēģiju, rīcības mērķiem, plānotajām darbībām, 
projektu vērtēšanas kritērijiem un minimālo punktu skaitu pozitīva atzi-
numa saņemšanai var iepazīties biedrības „Darīsim paši!” birojā Kuldīgā, 
Pilsētas laukumā 3, tālr. 25953523, e-pasts: ginta.ivanovska@gmail.com, 
Lauku atbalsta dienesta mājaslapā www.lad.gov.lv un partnerības mājaslapā 
www.darisimpasi.lv.

Aizvien biežāk iedzīvotāji in-
teresējas par Kuldīgas novada 
pašvaldības policijas funkcijām 
un pienākumiem, bieži tos jaucot 
ar valsts policiju.

Valstī ir četru veidu policijas – 
valsts policija, pašvaldības policija, 
militārā un drošības policija. Dibināt 
pašvaldības policiju valsts atļāva 
pagājušā gadsimta deviņdesmi-
tajos gados, piešķirot vien dažas 
funkcijas. Laikam ejot, pašvaldības 
policijas pienākumu loks aizvien 
vairāk palielinās, taču joprojām 
katras policijas uzdevumi ir diezgan 
atšķirīgi un specifiski.

Pašvaldības policijas 
pienākumi
Galvenais pašvaldības policijas 

pienākums ir kontrolēt, kā tiek 
ievēroti saistošie noteikumi par sa-
biedrisko kārtību, kā arī automašīnu 
apstāšanās un stāvēšanas noteikumi. 
Taču pašvaldības policija kontrolē 
arī dažādu Administratīvā kodeksa 
pantu pārkāpumus. Kuldīgas novada 
pašvaldības policijas priekšnieks 
Rinalds Gūtpelcs pastāstīja: „Tie 
lielākoties ir panti, kuri nav saistīti 
ar vardarbību, kautiņiem, šaušanu 
utt. Šādi pārkāpumi ir valsts policijas 
kompetencē, mēs varam būt tikai 
palīgi, nododot informāciju. Taču 
mēs bieži braucam uz dažādiem 
izsaukumiem, ģimenes skandāliem 
u. tml. situācijām.”

Valsts policijas 
pārziņā
Novada iedzīvotāji bieži vēršas 

pie pašvaldības policijas ar jautā-
jumiem par automašīnu kustības 
un ātruma ierobežošanu, ceļa zīmju 
izvietošanu, zādzībām, kā arī ga-
dījumos, kad nodarīti miesas bojā-
jumi. Šādas un līdzīgas situācijas 
pašvaldības policijai nav atļauts 
kontrolēt, taču informācija tiek 
nodota valsts policijai, kura izskata 
konkrēto situāciju un rīkojas. „Mēs 
saņemam iesniegumus un izskatām 
tos. Ja ir konstatēts administratīvais 
pārkāpums, uzsākam lietvedību, 

13. oktobrī Valsts ieņēmumu 
dienesta (VID) ģenerāldirektore 
Ināra Pētersone darba vizītē tikās 
ar pašvaldības amatpersonām un 
uzņēmumu pārstāvjiem, lai pār-
runātu situāciju nodokļu adminis-
trēšanas un pilnveidošanas jomā, 
kā arī stiprinātu sadarbību.

Kuldīgas novada Domē tika pār-
runātas aktuālās situācijas saistībā ar 
Kuldīgas fizisko un juridisko personu 
nodokļu nomaksu, iespējamo sadarbī-
bu ēnu ekonomikas mazināšanai, kā 
arī sniegts ieskats dienesta īstenotajos 
un plānotajos nodokļu iekasēšanas 
efektivizēšanas un sniegto pakalpo-
jumu pilnveidošanas pasākumos un 
uzklausīts Domes vadošo amatper-
sonu viedoklis un priekšlikumi par 
sadarbības veicināšanu ar VID.

I.Pētersone apmeklēja Kuldīgā 
izvietotajās VID struktūrvienībās 
strādājošos, kā arī tikās ar vietējiem 
uzņēmējiem Latvijas Tirdzniecības un 
rūpniecības kameras (LTRK) Kurze-
mes reģionālās padomes izbraukuma 
sēdē. 

LTRK sēdes gaitā I.Pētersone in-
formēja Kurzemes reģiona uzņēmējus 
par VID jau īstenotajām aktivitātēm 
un to rezultātiem sniegto pakalpojumu 

klāsta paplašināšanā un pilnveidoša-
nā, kā arī paveikto ēnu ekonomikas 
mazināšanā, t.sk.  negodprātīgo 
autoservisu uzraudzības un kontroles 
jomā, kā arī par turpmāk plānotajām 
VID aktivitātēm attiecībā uz autoser-
visu legalizēšanu.

VID ģenerāldirektore arī skaidroja 
uzņēmējiem praktiskus jautājumus 
saistībā ar pieņemtajiem grozījumiem 
Publisko iepirkumu likumā, kas 
paredz, ka no 2015. gada 1. augusta 
visiem pretendentiem uz valsts un paš-
valdību iepirkumiem būs jānodrošina, 
ka viņu darbinieku vidējā stundu tarifa 
likme nav zemāka par 80% no darba 
ņēmēju vidējās stundas tarifa likmes 
attiecīgajā profesiju grupā valstī.

Regulāri tiekoties ar pašvaldību 
pārstāvjiem un uzņēmējiem reģionos, 
VID vadītāja vēlas stiprināt sadarbību 
un ieinteresēt pašus uzņēmējus sa-
kārtot savas nozares nodokļu saistību 
izpildes jautājumus, jo tikai kopīgi 
vēršoties pret izvairīšanos no nodok-
ļu nomaksas un „aplokšņu algām”, 
iespējams mazināt ēnu ekonomiku un 
veicināt godīgas konkurences apstāk-
ļus un labvēlīgu vidi uzņēmējdarbībai.

SIgnETaS rEImanES, sabiedrisko 
attiecību speciālistes teksts un foto

VID stiprina sadarbību reģionos

Kuldīgas novada pašvaldības amatpersonas un uzņēmumu pārstāvji, tiekoties ar (no labās) Valsts ieņēmumu dienesta 
ģenerāldirektori Ināru Pētersoni, VID Kuldīgas klientu apkalpošanas centra vadītāju ausmu Siseni,  nodokļu pārvaldes 

direktora vietnieci Daci Pelēko, pārrunāja situāciju ar nodokļiem, ēnu ekonomiku un citus jautājumus. 

Pašvaldības policija rūpējas 
par sabiedrisko kārtību

kuru novedam līdz personu saukša-
nai pie atbildības vai nu policijā, vai 
administratīvajā komisijā, vai citās 
institūcijās,” skaidro R.Gūtpelcs.

novadā veic 
videonovērošanu
Kuldīgā un daļēji arī novada 

teritorijā tiek veikta videonovēro-
šana. Pilsētā izvietotas vairāk nekā 
40 videonovērošanas kameras, kas 
palīdz kontrolēt, sekot līdzi un uz-
turēt kārtību. Šogad pilsētā uzliktas 
papildu sešas jaunas kameras, bet 
piecas nomainītas pret jaunām, kas 
dod daudz labāku attēla kvalitāti. 
Kuldīgas novada pašvaldības poli-
cijas vecākais inspektors Dzintars 
Pakalns pastāstīja, ka „tiek veikti 
ieraksti, kas palīdz izsekot, vai, 
pašvaldības policijai neredzot, 
nenotiek pārkāpumi”. Kameras iz-
vietotas vietās, kurās iedzīvotāji ir 
visbiežāk – netālu no skolām, gājēju 
pārejām, Pilsētas laukumā, kā arī 
vietās, kurās uzturas bērni.

Lai veiktu papildu uzraudzību, 
kameras izvietotas arī dažos pagas-
tos – Ēdolē, Rendā, Pelčos, Padurē. 

„Ar informāciju, kuru iegūstam 
no kameru ierakstiem, sniedzam 
atbalstu citām tiesību sargājošajām 
institūcijām,” saka R.Gūtpelcs. 

Palīdzību neatteiks
Kuldīgas pašvaldības policijas 

vecākais inspektors saka: „Ja cilvēks 
sauc pēc palīdzības, tad ir vienalga, 
vai zvana mums vai valsts policijai. 
Mēs ik dienu cieši sadarbojamies 
un, garantējot sabiedrības drošību, 
vienmēr aktuālo informāciju viens 
otram nododam.”

2010. gadā tika apstiprināts Kul-
dīgas novada pašvaldības policijas 
nolikums, kas paredz aizsargāt per-
sonu dzīvību, veselību, brīvību, tie-
sības, īpašumu, sabiedrības un valsts 
intereses no noziedzīgiem un citiem 
prettiesiskiem apdraudējumiem un 
kas atbilstoši Latvijas Republikas 
normatīvajos aktos noteiktajai kom-
petencei darbojas Kuldīgas novada 
administratīvajā teritorijā.

SIgnETa rEImanE, 
sabiedrisko attiecību speciāliste

EDuarDa DamBErga foto

E-pasts: kppp@kuldiga.lv 
Pašvaldības policijas priekšnieks –  rinalds gūtpelcs,
tālrunis: 633 20373, e-pasts: rinalds.gutpelcs@kuldiga.lv.
Vecākais inspektors –  Dzintars Pakalns,
tālrunis: 633 20373, e-pasts: dzintars.pakalns@kuldiga.lv.
Patruļas tālrunis 28881288.

21. novembrī 14.00 Kuldīgas 
novada pašvaldība aicina novada 
uzņēmējus piedalīties Uzņēmēju 
dienā.

Lai uzklausītu un diskutētu par 
kopējām vēlmēm un iespējām, pa-
sākumā piedalīsies Kuldīgas novada 
Domes priekšsēdētāja Inga Bērziņa, 
kura stāstīs par šogad paveikto un 
nākamajā gadā plānoto Kuldīgas 
novadā, kā arī citi Kuldīgas novada 
pašvaldības speciālisti un kapitāl-
sabiedrību vadītāji – SIA „Kuldīgas 
siltumtīkli” vadītājs Artis Roberts, 
SIA „Kuldīgas ūdens” vadītājs 
Andris Kļaviņš, SIA „Kuldīgas 
komunālie pakalpojumi” vadītājs 

Pēteris Gobzemis un SIA „Kuldīgas 
slimnīca” vadītājs Ivars Eglītis.

Uzņēmēju diena notiks Kuldīgas 
novada Domes zālē, Baznīcas ielā 
1, Kuldīgā.

Sīkāka informācija, kā arī pie-
teikšanās līdz 14. novembrim pie 
Kuldīgas Attīstības aģentūras pro-
jektu speciālistes Līgas Raitumas pa 
tālr. 63350140, mob. 27842532 vai 
e-pastā: liga@kuldiga.lv.

Iepriekšējā Uzņēmēju dienā, kas 
notika šī gada aprīlī, tikās 80 nova-
da uzņēmēji, pēc kuru iniciatīvas 
turpmāk tikšanās būs divas reizes 
gadā – pavasarī un rudenī.

LĪga raITuma, attīstības 
aģentūras projektu speciāliste

Notiks Uzņēmēju diena
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Jau par sirsnīgu tradīciju izvei-
dojusies Hercoga Jēkaba gada-
tirgū godināt sakoptāko īpašumu 
saimniekus.

Par konkursa „Sakoptākā Kuldī-
gas novada lauku sēta 2014” uzvarē-
tāju grupā „Zemnieku saimniecība” 
kļuva Gudenieku pagasta „Smīdras”, 
Dupatu ģimene; 2. vietā – Īvandes 
pagasta „Rogas”, Gailīšu ģimene.

Šogad žūrija nolēma piešķirt 
apbalvojumu arī grupā „Individu-
ālie uzņēmumi” – 1. vietu ieguva 
SIA „Lakeburg” kempings „Nabīte” 
Padures pagastā; 2.  – Rendas pa-
gasta „Alksnīši”, Bērziņu ģimene, 
bet 3. vietu – Kurmāles pagasta 
„Slokas”, Liņķu ģimene.

Grupā „Lauku sēta ar piemājas 
saimniecību” 1. vietā Snēpeles 
pagasta „Sipas”, Olštreinu ģimene, 
2. – Pelču pagasta „Ziedoņi”, Voiku 
ģimene,  3. – Padures pagasta „Bir-
ziņi”, Jonasu ģimene.

Grupā „Daudzdzīvokļu māju 
teritorija” 1. vietā – Kurmāles pa-
gasta „Smiltnieki”, 2. –  Gudenieku 
pagasta „Saulītes” un „Upītes”, 3. – 
Ēdoles pagasta „Liepas”.

Kuldīgas novada pašvaldība 
izteica pateicību Cecīlijai Čīmai 
no Gudenieku pagasta „Ceriņiem”, 
Meļņu ģimenei no Padures pagasta 
„Līlavām”, Gūtmaņu ģimenei no 
Īvandes pagasta „Dīķeniekiem”, 
Putniņu ģimenei no Ēdoles pagasta 
„Meldriem” un Goldbergu ģimenei 
no Rendas pagasta „Bērziņiem”.

Konkursa „Skaistākais Kuldīgas 
dārzs un sakoptākā teritorija 2014” 
grupā „Ģimeņu māju teritorija” 
1. vietu ieguva Ionašku ģimene Pī-
lādžu ielā 10; 2. vietu – Dace Cine 
Strautu ielā 5; 3. vietu – Vaivadu 
ģimene Vidus ielā 35. Atzinību sa-

8. oktobrī jau ceturto reizi 
Kuldīgas novada pašvaldība 
organizēja Veselības dienu, 
kas šoreiz bija veltīta senioru 
veselībai.

Veselības dienā piedalījās gan-
drīz 200 senioru, kuri bez maksas 
varēja pārbaudīt redzes un sirds 
veselību, apmeklēt ārstniecisko 
vingrošanu, apgūt pareizu rīvēša-
nos ar dvieli Ineses Ziņģītes vadībā 
un uzzināt, kā tas uzlabo veselī-
bu. Interese par sirds un redzes 
pārbaudēm bija ļoti liela – visas 
paredzētās vietas tika aizpildītas 
un ļaudis rindā stājās jau pāris 
stundu iepriekš.

Fizioterapeite Vineta Baukše 
interesentiem mācīja apgūt pareizu 
nūjošanu un vingrošanu, bet spe-
ciālists Vasīlijs Vigdorovs vadīja 
jogas nodarbību.

Daudzi interesenti apmeklēja 
relaksācijas pieturu, kurā seniori 
varēja piedalīties radošajā darb-
nīcā, izgatavojot apsveikuma kar-
tītes, kā arī izbaudīt roku masāžu 
un izmantot Kuldīgas Galvenās 
bibliotēkas jauno pakalpojumu – 
aizpildot anketu, saņemt grāmatu 
piegādi mājās. Šis pakalpojums 
paredzēts senioriem, kuri labprāt 
lasītu, taču ikdienā nevar nokļūt 
līdz bibliotēkai. Reizi mēnesī bib-
liotēka dodas pie cilvēkiem uz mā-
jām un izsniedz grāmatas, kuras tie 
iepriekš pieteikuši. Pakalpojums ir 
bez maksas un gūst aizvien lielāku 
interesi senioru vidū.

Savukārt Kuldīgas Tehnoloģiju  
un tūrisma tehnikums veselīga 

Godina sakoptāko īpašumu saimniekus

ņēma Tontegutu ģimene, Ozolu ģimene un Biruta 
Beņķe.

„Daudzdzīvokļu māju teritorijā” 1. vietā Ilze 
Vītoliņa Annas ielā 6; 2. – Imants Birbels Gaismas 
ielā 11; 3. – Baiba Petere un Ilga Burmeistare 
Kalna ielā 10. Atzinība – Valentīnai Reinsonei 
Piltenes ielā 6.

Grupā „Uzņēmumi, ražošanas teritorijas” 
1. vietā  kafejnīca „Pīlādzītis” Stendes ielā 2A, 
Dzintra Vainšteina; 2. – kafejnīca „Pagrabiņš” 
Baznīcas ielā 5, Raimonds Lapuķis; 3. – biedrība 
„Meža konsultants” Smilšu ielā 10, Sigita Vaivade 
un SIA „Bergvik skog”, Kārlis Blūms. Atzinību 
saņēma itāļu restorāns „Goldingen Room” Baz-
nīcas ielā 4, Santa Cine.

Grupā „Gaisa dārzu īpašnieki” 1. vieta tika 
piešķirta Jelgavas ielā 1 – 2, Putniņu ģimenei; 
2. – Lapegļu ielā 6 – 15, Ievai Šķēlei; 3. – Piltenes 
ielā 30 – 29, Ingunai Vīķei. 

SIgnETa rEImanE, 
sabiedrisko attiecību speciāliste

EDuarDa DamBErga foto

gudenieku pagasta „Smīdru” saimnieki priecājas par iegūto 1. vietu konkursa 
„Sakoptākā Kuldīgas novada lauku sēta 2014” grupā „zemnieku saimniecība”.

Kuldīgas novada Domes priekšsēdētāja Inga Bērziņa (otrā no kreisās) un vides speciāliste Dace jansone 
(otrā no labās) sveica konkursa „Skaistākais Kuldīgas dārzs un sakoptākā teritorija 2014” grupas „Daudzdzī-

vokļu māju teritorija” 3. vietas ieguvējas Baibu Peteri un Ilgu Burmeistari (Kalna iela 10).

Seniori aktīvi iesaistās Veselības dienā
uztura pieturā sniedza paraugde-
monstrējumus un ļāva nobaudīt 
vitamīniem bagātas uzkodas, dzē-
rienus un karstu zupu. Šī pietura 
guva lielu atzinību.

Interesenti varēja iepazīties arī 
ar samariešu autobusa sniegtajām 
iespējām. Mobilajā transportlī-
dzeklī var izmazgāt veļu, nomaz-
gāties, apkopt pēdas ar speciālista 
palīdzību, kā arī nogriezt matus. 
Pakalpojumam vecļaudis var pie-
teikties Sociālajā dienestā.

Ļoti apmeklētas bija lekcijas. 
Dr. Daina Zepa lekcijā „Aktīvs 
dzīvesveids senioriem” stāstīja 
par aktīvu novecošanu. Savukārt 
veselīga dzīvesveida piekritēja 
I.Ziņģīte ar lekciju „Ceļš uz ve-
selību” mudināja seniorus aktīvi 
kustēties, nepagurt un pievērst 
uzmanību ķermenim un tā raidīta-
jiem signāliem. Seniori no lekcijas 
smēlās īpašu pozitīvisma devu.

Veselības dienas apmeklētāji 
atzina, ka pasākuma programma un 
piedāvātās aktivitātes ir saistošas 
un noderīgas, ikviens jutās gaidīts. 
Visas konsultācijas un veselības 
pārbaudes bija bez maksas. 

Nākamā Veselības diena notiks 
8. novembrī, kurā īpaša uzmanība 
tiks veltīta ģimeņu veselībai.

Pasākumu organizēja Kuldīgas 
novada pašvaldība, Kuldīgas aktī-
vās atpūtas centrs, Kuldīgas kultū-
ras centrs un Kuldīgas Tehnoloģiju 
un tūrisma tehnikums.

SIgnETa rEImanE, 
sabiedrisko attiecību speciāliste

EDuarDa DamBErga foto relaksācijas pieturā 
seniori tika aicināti 

izbaudīt roku masāžu.

ar lielu interesi 
seniori apmeklēja 

veselīga dzīvesveida 
piekritējas Ineses 

ziņģītes lekciju.

Ilze Vītoliņa no annas ielas 6 uzvarēja konkursā „Skaistākais Kuldīgas dārzs un 
sakoptākā teritorija 2014” grupā „Daudzdzīvokļu māju teritorija”.
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8. un 9. oktobrī Kuldīgā jau 
ceturto gadu notika Pasaules 
arhitektūras dienas, kas vien-
kopus pulcēja ne vien vietējos 
interesentus, bet arī dažādus 
speciālistus, profesorus un jau-
nos arhitektus. 

Šogad Arhitektūras dienu tēma 
bija „Vienotais mantojums, tā sta-
bilās un mainīgās izpausmes Kuldī-
gā”, kas runā gan par mantojumu tā 
cilvēcīgā izpratnē, gan arī par dabu. 
Notika arī zinātniski praktiskā kon-
ference un studentu radošā darbnīca.

Konferencē par aktuālo
Konferencē piedalījās dažādi ar 

arheoloģiju, ģeogrāfiju un mantoju-
mu saistīti speciālisti. Par 20 gadu 
izrakumu apkopojumu un vērtīgāka-
jiem atradumiem stāstīja Latvijas Na-
cionālā vēstures muzeja Arheoloģijas 
departamenta galvenais glabātājs, 
arheologs Artūrs Tomsons. Kuldīgas 
novada pašvaldības Būvniecības 
nodaļas vadītāja, arhitekte Jana Jā-
kobsone prezentēja vizuālo materiālu 
„Kuldīgas apbūves noteikumu vizu-
alizācija, unikālās detaļas”. Savukārt 
Latvijas Piļu un muižu asociācijas 
valdes loceklis Juris Zviedrāns kā 
viens no šī vizualizācijas darba izstrā-
dātājiem pastāstīja par Kuldīgas uni-
kālajām detaļām un to saglabāšanas 
aktualitāti. Starpnozaru mākslas gru-
pas „Serde” pārstāve Signe Pucena 
organizē pētījumus un ekspedīcijas, 
kurās izzina tradicionālās kultūras 
prasmes. Viņa konferences dalībnie-
kiem pastāstīja par vienotā mantoju-
ma aktualizēšanas un popularizēša-
nas pieredzi Aizputē. Kuldīdznieks 
Edgars Raitums, tradicionālo apdares 
materiālu izgatavotājs, restaurators, 
SIA „Raituma krāsas” īpašnieks stās-
tīja par ekoloģisko krāsu rašanās vēs-

Arhitektūras dienās uzsver vienoto mantojumu

Latvijas arheologu biedrības priekšsēdētāja vietnieks uldis Kalējs atklāja informatīvo stendu pie Veckuldīgas pilskalna.

turi un to aktualitāti līdz mūsdienām, 
par realizētiem piemēriem Kuldīgas 
vecpilsētā. Profesore Aija Melluma 
klātesošos iepazīstināja ar jauno pētī-
jumu par Kuldīgu „Kuldīga. Cilvēki, 
laiki un ainava”. Bet Loreta Urtāne, 
Lielās Talkas ūdenstilpņu sakopšanas 
konsultante, SIA „L.U. Consulting” 
valdes locekle stāstīja par Ventas 
ekosistēmu, par ūdenstilpņu ietekmi 
uz pilsētvidi un ekoloģiju.

Studenti darbojas 
pilsētā
Četras studentu komandas no 

Rīgas Stradiņa universitātes, Kultū-
ras akadēmijas un divas komandas 

no Latvijas Universitātes izstrādāja 
prezentācijas ar priekšlikumiem un 
secinājumiem par vietām vecpilsētā, 
kuras jāuzlabo, kā arī par iespēja-
miem risinājumiem. Studenti neilgā 
laikā spēja uztvert galvenās pilsētas 
problēmzonas. Vēl viens studentu 
uzdevums bija veikt anketēšanu. 300 
respondentu, tai skaitā iedzīvotāji un 
pilsētas viesi, atbildēja uz dažādiem 
jautājumiem par to, kas, viņuprāt, 
izdarīts pēdējos gados; kuras vietas 
ir ļoti labi atjaunotas, bet kuras vēl 
jāsakārto; ko viņi domā par Kuldīgu 
un vai lepojas ar pilsētu. Apkopojot 
anketu rezultātus, tika iegūts cilvēku 
skatījums un vērtējums par pilsētas 
telpisko struktūru, kā arī noskaidrots, 
cik svarīga kuldīdzniekiem ir vecpil-

sēta, tās iezīmes un senatnīgā aura.

Pilskalnā jauns stends
Konferences noslēgumā Veckul-

dīgas pilskalnā tika atklāts infor-
matīvais stends. Tam informāciju 
sniedza Latvijas Arheologu biedrība, 
kas Kuldīgas pilskalnu gada sākumā 
pasludināja par Gada arheoloģijas 
pieminekli. Latvijas Arheologu 
biedrības priekšsēdētāja vietnieks 
Uldis Kalējs pastāstīja: „Šogad 
pirmo reizi sākta šāda tradīcija. 
Veckuldīgas pilskalnu izvēlējāmies, 
jo mums ir veiksmīga sadarbība ar 
Kuldīgas novada pašvaldību, kura 
saprot un ir ieinteresēta kultūras un 
arheoloģiskā mantojuma saglabāša-

nā. Ne visur tā notiek.” Veckuldīgas 
pilskalns ir lielākais kuršu pilskalns, 
turklāt pilskalnu pētnieks Ernests 
Krastiņš tieši šeit sāka visu pils-
kalnu uzmērīšanas ekspedīciju. Tas 
uzskatāms par simbolu – sākt arheo-
loģisko pieminekļu pasludināšanu ar 
Veckuldīgas pilskalnu.

Kuldīgas novada Domes priekš-
sēdētāja Inga Bērziņa pastāstīja, ka 
pirms dažiem gadiem ar Eiropas 
struktūrfondu finansētu projektu 
pilskalnā izveidotas takas, kāpnes, 
ugunskura vietas, soliņi un stāvvietas, 
taču iedzīvotāji, kuri pret to neizturas 
ar pietāti, laika gaitā visu sapostīja. 
„Mums ir jāizšķiras – atjaunot to visu 
vai atstāt pilskalna dabiskās takas un 
vidi. Gaidām ierosinājumus, cik lielā 
mērā dabas ainavās ir jāiejaucas ar 
atpūtas elementiem,” teica I.Bērziņa. 
Pilskalna teritorija bieži tiek izmantota 
kā atpūtas vieta gan zirgu izjādēm, gan 
makšķerēšanai, riteņbraukšanai un 
slēpošanai un kā dabiskā vide, kur pil-
sētnieki dodas brīvajā laikā atpūsties.

Ieguvumi un secinājumi
Arhitektūras dienu noslēgu-

mā Kuldīgas novada pašvaldības 
Būvniecības nodaļas vadītāja J.Jā-
kobsone uzsvēra šo dienu reālos 
ieguvumus: „Atklāts informatīvais 
stends pilskalnā. Iesaistot studentus, 
esam ieguvuši nozīmīgu viedokli 
un risinājumus vecpilsētas proble-
mātiskajās vietās. Secinājām arī, ka 
upes tīrīšana uzlabo un izmaina tās 
stāvokli, tāpēc centīsimies turpināt 
2011. gadā aizsākto ikgadējo Ventas 
tīrīšanas akciju. Pārliecinājāmies, ka 
mums ir ko sargāt un tam ir nepiecie-
šams darbs. To arī darīsim.”

SIgnETa rEImanE, 
sabiedrisko attiecību speciāliste

EDuarDa DamBErga foto

4. oktobrī arhitekte Liesma Mar-
kova saņēma „Gada balvu dizai-
nā 2014” nominācijā „Interjera 
dizains’’ un atzinību nominācijā 
„Sabiedrisko telpu interjers” par 
darbu Kuldīgas novada muzeja 
ēkas interjera restaurācijas un 
rekonstrukcijas projektā.

Ēkas atjaunošanas process bei-
dzās šī gada pavasarī, ļaujot vēs-
turiskajai Bangerta villai atgūt tās 
sākotnējo spožumu un vienlaikus 
pielāgojot telpas mūsdienīgām mu-
zeja vajadzībām.

„Gada balva dizainā 2014” ir Lat-
vijas Dizaineru savienības organizēts 
valsts mēroga konkurss profesionā-
ļiem. Tas tiek rīkots jau septīto gadu, 

konkursa mērķis ir veicināt dizaina 
attīstību, izpratni par tā nozīmi kul-
tūrā, tautsaimniecībā, vides kvalitātes 
un dzīves labklājības uzlabošanā.

Konkursā tiek noteikti divu aizva-
dīto gadu labākie Latvijas dizaineru 
sasniegumi, lai apzinātu un popula-
rizētu kvalitatīvākos dizaina projektu 
risinājumus un to autorus. 

Darbi tika pieteikti septiņās di-
zaina kategorijās — rūpnieciskajā, 
interjera, vides, modes/tekstila, 
grafiskajā, fotodizainā, kā arī tema-
tiskajā konkursā.

KrISTa janSOnE, 
Kuldīgas novada muzeja mārketin-

ga un izglītības nodaļas vadītāja
Publicitātes foto

Kuldīgas novada muzejam 
gada labākais interjers

 Kuldīgas novada muzejs saņēma gada balvu dizainā.
Projekta darba grupa – arhitektes Daiga Lēvalde un Liesma markova un arhi-

tekta palīdze Tatjana Toropova.Pirmā rudens mēneša izskaņā, 
26. septembrī, pie Kuldīgas no-
vada Domes priekšsēdētājas In-
gas Bērziņas savā 50 gadu kāzu 
jubilejā viesojās zelta pāris – 
Zigrīda un Ilgvars Kesenfeldi.

Abu laulība reģistrēta 1964. gada 
26. septembrī, kāzas svinētas netālu 
no Kuldīgas, pie vīra mammas brāļa 
lauku mājās. Ilgvara kungs: „Tās bija 
īstas lauku mājas, tādēļ arī tur svi-
nējām, lai rīdziniekiem būtu iespēja 
izbaudīt īstus laukus, arī gulēšanu 
sienā.” Kā jau kāzās, neiztika arī bez 
interesantiem atgadījumiem. „Es tajā 
laikā dzīvoju Rīgā, kleitu man arī ap-
solīja vest no turienes. Tuvojas laiks, 
kad jāiet uz dzimtsarakstu nodaļu, bet 
man vēl nav ne kleitas, ne vedēju. 
Izrādās, iznācis pārpratums – viesi 

atbraukuši, bet gaida nepareizajā 
tilta pusē. Labi, ka pavārs brauca 
pēc karotēm. Ieraudzījis bariņu un 
pajautājis – jūs uz kāzām? Viņi 
atbildēja „jā” un brauca līdzi, bet 
ceļā uztraucās, ka neaizved uz citām 
kāzām. Ieradās pēdējā brīdī,” smaidot 
atceras Zigrīdas kundze.

Ilgvara kungs ir dzimis un audzis 
Kuldīgā, Ķelšu ciemā, dzīvojis netālu 
no vietas, kur mazbānītis uzpildījis 
ūdeni. Zigrīdas kundze ir dzimusi 
Tērvetē, bet vēlāk kļuvusi par rīdzi-
nieci. Ilgvara kungs smaidot pastāsta 
par abu iepazīšanos: „Es dienēju 
armijā kopā ar viņas brāli, ieraudzīju 
fotogrāfijas, un uzreiz iepatikās blondā 
meitene, sākām sarakstīties. Vēlāk 
atbraucu atvaļinājumā no Maskavas 
un Rīgā satikāmies, tā viss sākās.” 
Zigrīdas kundze turpina vīra stāstī-

jumu: „Atbraucām pie manas tantes 
uz Pārdaugavu. Ilgvars pieceļas kājās 
un visu klātbūtnē lūdz viņai manu 
roku!” Tā viss esot sācies – septembrī 
apprecējušies un braukājuši viens pie 
otra, jo Ilgvara kungs neesot gribējis 
pārcelties uz Rīgu. „Mums tur bija ti-
kai viena istabiņa komunālajā dzīvoklī 
un virtuve ar trīs saimniekiem. Bet arī 
uz Kuldīgu man īsti negribējās,” stāsta 
Zigrīda. Tikai janvārī kundze pārcēlu-
sies dzīvot pie vīra. Kuldīgā pavadīti 
ražīgi darba gadi un izveidota ģimene.

Sievas kundze ļoti lepojas ar savu 
vīru: „Es pat nevarēju iedomāties, 
ka mēs tādus 50 gadus piedzīvosim. 
Man tagad vecumdienas ir saulai-
nas – vīrs uz veikalu iet, māju tīra, 
ēst taisa, ko man vairāk vajag.”

EDuarDa DamBErga, sabiedris-
ko attiecību speciālista teksts un foto

Saulainas vecumdienas pēc 
50 kopā pavadītiem gadiem

zeltkāzniekus īpašajā no-
tikumā un pieņemšanā pie 
Domes priekšsēdētājas In-
gas Bērziņas pavada vecāku 
lepnums – meita Ilva.
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Karjeras nedēļa, kas tika orga-
nizēta no 13. līdz 17. oktobrim, 
beigusies.

Gatavojoties šai nedēļai, notika 
divi neklātienes konkursi – eseju kon-
kurss ar moto „Iekāp karjeras kurpēs” 
un vizuālās mākslas konkurss. Eseju 
konkurss tika vērtēts pa klašu grupām. 
9. klašu grupā 1. vietu ieguva Paula 
Feldmane, bet 2. vietu – Niklāvs Dva-
rons (abi no Kuldīgas Centra vsk.). 
Šajā grupā žūrija piešķīra arī divas 
veicināšanas balvas: Katrīnai Spēkai-
nei (Kuldīgas Centra vsk.) un Kris-
teram Danielam Botsmanim (Laidu 
pamatskola). 10. klašu grupā 1. vieta 
Egitai Žilinskai un 2. vieta Gabrielai 
Dūviņai (abas no Kuldīgas Centra 
vsk.). 11. klašu grupā 1. vieta Beatrisei 
Šmidbergai (Kuldīgas Centra vsk.). 
12. klašu grupā 1. vieta Katrīnai Pori-
ķei (Kuldīgas Mākslas un humanitāro 
zinību vsk.) un veicināšanas balvas 
Martinam Muiteniekam (Kuldīgas 
Mākslas un humanitāro zinību vsk.) 
un Madarai Sustrupai (V.Plūdoņa Kul-
dīgas ģimn.). Papildus tika piešķirtas 
divas veicināšanas balvas – Annai Lo-
sānei un Ingai Birzniecei (V.Plūdoņa 
Kuldīgas ģimn.).

Savukārt vizuālās mākslas kon-
kursā diplomus par labu sniegumu 
saņēma Luīze Skujāne, Jolanta 
Veršanska (PII „Cīrulītis”), Līna 
Lange (PII „Ābelīte”), Rebeka Anna 
Zemīte, Toms Rainers Leimanis, 
Amanda Krista Gruntiņa, Samanta 
Zute, Edgars Ezermalis, Kristiāna 
Rozentāle, Alise Zīverte un Katrīna 
Eņģele (Kuldīgas 2. vsk.), Mar-
kuss Rožkalns, Dace Verpakovska 
un Sanijs Birze (Kuldīgas Centra 
vsk.), Krista Vakermane (V.Plūdoņa 
Kuldīgas ģimn.), Viktorija Emīlija 
Beloborodova, Keita Kanneniece, 
Ronalds Francis Krauze, Artūrs 

Skolēniem panākumi Karjeras nedēļā
Dambis (Kuldīgas pamatsk.), Nika 
Plivča, Tomass Alksniņš (Kuldī-
gas Alternatīvā sākumsk.), Kitija 
Jansone (Ēdoles pamatsk.), Guntis 
Kristovskis (Laidu pamatsk.), Sen-
dija Janeka, Margarita Būmeistere 
(Vilgāles pamatsk.), Kintija Tīruma, 
Oskars Tīrums (Z.A.Meierovica Ka-
biles pamatsk.), Dāvids Ezernieks, 
Ričards Krastiņš, Viktorija Mažuga 
(Pelču speciālā internātpamatsko-
la-attīstības centrs).

Pasākumu ciklu iesāka konkurss 
„Kādās kurpēs iekāpis, tādās jāstai-
gā”, kas deva iespēju novada 10. kla-
šu skolēniem paplašināt zināšanas 
par sešām profesijām: zvērināts ad-
vokāts, lauksaimnieks, vides speciā-
lists, grāmatvedis, mēbeļu galdnieks 
un veterinārārsts. Konkursā 1. vietu 
izcīnīja Kuldīgas 2. vidusskolas ko-
manda (Alise Zīverte, Linda Bliska, 
Katrīna Eņģele, Liene Sileniece, Inta 
Guļevska), 2. – V.Plūdoņa Kuldīgas 
ģimnāzijas komanda (Armands 
Hildebrants, Kaspars Krekovskis, 
Jānis Vārna, Āris Incenbergs, Kris-
tians Milzarājs), bet 3. vietā – otra 
V.Plūdoņa Kuldīgas ģimnāzijas 
komanda (Inga Birzniece, Ēriks Ru-
dziks, Daira Elizabete Roķe, Artūrs 
Pavlovskis, Agnese Zeidaka).

Pasākums piedāvāja aktivitātes ne 
tikai komandām, bet arī skatītājiem, 
kuriem bija nepieciešamas zināšanas 
gan par seniem, šobrīd vairs neeso-
šiem amatiem, gan par modernām 
un mūsdienīgām specialitātēm, gan 
prasme minēt latviešu tautas mīklas 
par profesijām, kā arī atpazīt sakām-
vārdus. Vislabāk veicās Kristianam 
Danam Orlovam, kurš pareizi atbil-
dēja uz 8 jautājumiem no 22.

Karjeras nedēļas pasākumi veik-
smīgi varēja notikt, pateicoties Kul-
dīgas Bērnu un jauniešu centram, 
Kuldīgas novada sporta skolai, 

mākslas skolai, E.Vīgnera Kuldīgas 
mūzikas skolai, Kuldīgas Galvenajai 
bibliotēkai, Bērnu literatūras centra 
vadītājai Ingai Brūverei, ekspertiem 
Guntai Laizānei, Jānim Uzulēnam, 
Intai Steikai, Vjačeslavam Revinam, 
Renāram Saknem, Dacei Jansonei, 
pasākumu vadītājam Mārim Dadzim, 
Kuldīgas novada uzņēmumiem: SIA 
„Amazone”, Valsts ugunsdzēsības 
un glābšanas dienesta Kurzemes 
reģiona brigādes Kuldīgas daļai, laik-
rakstam „Kurzemnieks”, Kurzemes 
Radio, Obodņikova veterinārajam 
servisam, SIA „Kuldīgas slimnīca”, 
Kuldīgas rajona tiesai, SIA „Kuldīgas 

Tekstils”, Zemessardzes 45. nodroši-
nājuma bataljonam, Valsts policijas 
Kurzemes reģiona pārvaldes Kuldī-
gas iecirknim, Kuldīgas novada mu-
zejam, SIA „Dekors RD”, SIA „Alias 
products”, zemnieku saimniecībai 
„Lakstīgalas”, servisam „GROS 
AUTO”, SIA „MGS FACTORY”, 
SIA „Pīnītes”. Pateicība par atbalstu 
arī Valsts nodarbinātības aģentūrai, 
karjeras konsultantēm Santai Hem-
mingai un Darjai Gorbenko, Kuldīgas 
Tehnoloģiju un tūrisma tehnikumam. 
Paldies novada pagastu pārvaldēm 
par sniegto palīdzību, nodrošinot 
transportu skolēnu atvešanai uz 

pasākumiem pilsētā, īpašs paldies 
Kabiles, Laidu un Turlavas pagasta 
pārvaldēm, kas palīdzēja nokļūt sko-
lēniem 16. oktobrī uz uzņēmumiem, 
kas atrodas ārpus pilsētas teritorijas. 
Paldies visu novada izglītības iestāžu 
kolektīviem, kuri mudināja audzēk-
ņus un skolēnus iesaistīties Karjeras 
nedēļas pasākumos.

Karjeras nedēļu organizēja Valsts 
izglītības attīstības aģentūra, izman-
tojot Eiropas Komisijas programmas 
„Euroguidance” atbalstu.

LILITa maČTama, 
Izglītības nodaļas speciāliste
EDuarDa DamBErga foto

Kurzemes plānošanas reģions 
aicina 7. – 12. klašu audzēkņus 
piedalīties eseju konkursā „Kā es 
redzu savu nākotnes Kurzemi”.

Konkursa mērķis ir uzzināt jau-
niešu redzējumu par Kurzemi un 
tās nākotni, kā arī iesaistīt viņus 
Kurzemes reģiona teritorijas attīstī-
bas plānošanas dokumentu izstrādes 

procesā. 
Radošo darbu konkursā var pie-

dalīties kopā ar draugiem vai klasi. 
Darbā jāatspoguļo Kurzemes nākot-
nes redzējums, kas var būt atšķirīgā 
mērogā (tuvākā apkārtne, ciems, pil-
sēta, visa Kurzeme). Esejas, kas ir ne 
garākas par 300 vārdiem, jāiesniedz 
līdz 7. novembrim elektroniski: kon-
kurss@kurzemesregions.lv. 

Darbus vērtēs Kurzemes plāno-
šanas reģiona un radošo profesiju 
pārstāvju komisija. Tiks ņemta 
vērā autora radošā ideja, darba 
oriģinalitāte un atbilstība tēmai. 
Labāko eseju autori un skolas tiks 
apbalvotas ar atzinības rakstiem. 1. – 
3. vietu ieguvējiem piešķirs naudas 
balvas: 1. vieta – EUR 60, 2. vieta – 
EUR 30, 3. vieta – EUR 20. Rezul-

tāti tiks paziņoti mājaslapā www.
kurzemesregions.lv un dalībniekiem 
personīgi.

Labāko eseju, vienas vai vairāku 
eseju fragmentus publicēs mājaslapā 
www.kurzemesregions.lv un Kurze-
mes plānošanas reģiona informatī-
vajā izdevumā „Ziņu lapa”. Darbu 
autorus  aicinās piedalīties attīstības 
plānošanas dokumentu izstrādē. 

Konkurss tiek rīkots Kurzemes 
reģiona ilgtermiņa attīstības plā-
nošanas procesa „Kurzeme 2030” 
ietvaros.

Papildu informācija par konkursa 
norisi – Sanita Astiča, e-pasts: sani-
ta.astica@kurzemesregions.lv, tālr. 
63321324, mob. 27007448.

SIgnETa rEImanE, 
sabiedrisko attiecību speciāliste

Izsludina eseju konkursu jauniešiem

Divas dienas, 10. un 11. oktobrī, 
Kuldīgā notika Latvijas mate-
mātikas skolotāju apvienības 
konference  „Matemātika ārpus 
skolas”, kas pulcēja 170 skolotā-
jus no visas Latvijas.

Konferencē Kuldīgas matemāti-
kas skolotāji vadīja nodarbības un 
praktiskus uzdevumus brīvā dabā. 
Skolotājiem šī bija nozīmīga darba 
diena, jo praktiski varēja demonstrēt 
divos gados Eiropas Savienības 
mūžizglītības „Comenius” reģio-
nālās partnerības projektā „Prak-
tiskā matemātikas mācīšana lokālā 
kultūrvidē” Norvēģijā, Drobakā 
gūtās teorētiskās atziņas āra nodar-
bību metodikā. Konferencē skolotāji 

sniedza savu redzējumu un pieredzi 
citiem dalībniekiem.

Skandināvijas valstīs jau vairākus 
gadus skolu mācību programmās 
tiek ieviestas āra nodarbības un ir 
uzkrāta metodiskā pieredze dažā-
dos mācību priekšmetos. Pēdējos 
gados šī pieredze tiek pārņemta arī 
Latvijā, jo aktīvi darbojas „Latvijas 
valsts meži” un citas iestādes – gan 
valstiskas, gan nevalstiskas.

Latvijas matemātikas skolotāju 
apvienības biedriem šī bija īpa-
ša konference, jo šogad apritēja 
20 gadi kopš apvienības dibināšanas 
1994. gada oktobrī.

SIgnETa rEImanE, 
sabiedrisko attiecību speciāliste

EDuarDa DamBErga foto 

Matemātikas skolotāji dalās pieredzē 
un vada nodarbības

Latvijas matemātikas skolotāju apvienības konferencē Kuldīgas novada mate-
mātikas skolotāju metodiskās apvienības vadītāja, Kuldīgas Centra vidusskolas 
matemātikas skolotāja gunta jankovska sniedza teorētiskas un praktiskas zinā-

šanas āra nodarbībās, kuras guvusi norvēģijā.

Karjeras nedēļu atklāja konkurss „Kādās kurpēs iekāpis, tādās jāstaigā”, 1. vietu tajā ieguva Kuldīgas 2. vidusskolas 
komanda. 
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Apritot Pirmā pasaules kara 
simtgadei, 31. oktobrī 11.00 
Kuldīgas kultūras centrā notiks 
zinātniskā konference „Pirmais 
pasaules karš un Kurzeme”. 

Konferences „Pirmais pasaules 
karš un Kurzeme” referātu tēmas: 
„Vācu okupācijas vara. Kurzemes 
apgabala militārā pārvalde 1915. 
– 1917. gadā” –  Klāvs Zariņš, 
Latvijas Kara muzeja pētnieks; 
„Kurzemnieki bēgļu gaitās” – Dr.ha-
bil.hist. Vitālijs Šalda, profesors; 
„Kara radītās pārmaiņas Kandavas 
novadā” – Agris Dzenis, Kandavas 
novada muzeja vēsturnieks; „Kuldī-

gas pilsēta Latvijas neatkarības kara 
laikā” – Pēteris Pabērzs, vēsturnieks; 
„Pirmais pasaules karš Kurzemē 
un Tukumā” – Mg.phil. Inta Diš-
lere, Tukuma muzeja speciāliste; 
„Ventspils vācu okupācijas jūgā 
1915. –1919. gadā” – Artūrs Tukišs, 
Ventspils Piejūras brīvdabas muzeja 
vēsturnieks; „Pirmā pasaules kara 
ieviestās pārmaiņas kuldīdznieku 
ikdienā” – Jolanta Mediņa, Kuldīgas 
novada muzeja Pētnieciskās nodaļas 
vadītāja.

Karā kā vienmēr – ir gan uzvarē-
tāji, gan zaudētāji, bet pa vidu visam 
jukas, sagrautas pilsētas, nodedzināti 
ciemi, sajauktas dzīves un izdzēstas 

dzīvības. Kad strēlnieku rindās ir 
stājusies lielākā daļa ģimeņu apgād-
nieku, tad aiz frontes līnijas dzīvo 
sievas, mātes un bērni. Gan lielās, 
gan mazās pilsētās dzīve norit pēc 
kara laika likumiem.

Konferenci rīko Kuldīgas nova-
da muzejs. Papildu informācija un 
pieteikšanās konferencei: Jolanta 
Mediņa, Kuldīgas novada muze-
ja Pētnieciskās nodaļas vadītāja, talr. 
63324618, 26243212, e-pasts: mu-
zejs.jolanta@inbox.lv.

KrISTa janSOnE, 
Kuldīgas novada muzeja mārketin-

ga un izglītības nodaļas vadītāja
arhīva foto

Konference „Pirmais pasaules karš un Kurzeme”

Pirmā pasaules kara kareivji 1914. gadā.

Kuldīgas novada muzejs atsāk 
pasākumu ciklu „Kā tur īsti 
bija?”, aicinot iedzīvotājus 
24. oktobrī 16.00 muzeja trešajā 
stāvā dalīties atmiņās.

Šoreiz sarunu tēma būs par sa-
biedrisko ēdināšanu, kafejnīcām un 
krogiem – „Zilo bumbu”, „Vāverīti”, 
„Papardi”, „Pagrabiņu” u.c. Kul-
dīgas novada muzejs aicina ņemt 
līdzi fotogrāfijas un citas materiālas 
liecības, kas pavēstītu ko vairāk par 
šīm iestādēm un tajās piedzīvoto.

„Kā tur īsti bija?” ir pasākumu 
cikls par atsevišķu vietu un noti-
kumu vēsturi Kuldīgā un novadā. 
Tas radies pēc pērnā gada pieredzes 
pastaigā pa Pilsētas dārzu un at-
miņu pēcpusdienas pie tējas tases. 
Turpinot vēsturiskos piedzīvojumu 
stāstus, pētnieki un vēstures intere-
senti tiek aicināti uz atmiņu pēcpus-
dienām, lai pie tējas tases klausītos, 
stāstītu un atcerētos.

Pagājušajā sezonā kavējāmies 
atmiņās par Veckuldīgas pilskalnu, 

Atsākas pasākumu cikls 
„Kā tur īsti bija?”

kino skatīšanās un uzņemšanas tradī-
cijām Kuldīgā, novada dārzniecību 
un dārza produkcijas tirdzniecības 
vēsturi. Šajā sezonā atmiņu pēcpus-
dienas plānots veidot reizi mēnesī.

Gan jau arī jums bijuši piedzīvo-

Kuldīgas rajona patērētāju biedrības restorāns „Venta” 1971. gadā.

jumi, ar kuriem dalīties. Nāciet un 
izstāstiet, kā tur īsti bija!

KrISTa janSOnE, Kuldīgas no-
vada muzeja mārketinga un izglītības 

nodaļas vadītāja
arhīva foto

Kuldīgas novada biedrība „Mo-
bilais izglītības centrs” aicina 
organizāciju pārstāvjus piedalī-
ties mācībās un NVO forumā.

25. oktobrī no 9.30 līdz 15.30 
Pilsētas laukumā 2 nodarbības būs 
„PowerPoint” prezentācijas izstrādē, 
diskusiju un argumentēšanas pras-
mēs, biedrību grāmatvedībā. 

Savukārt organizāciju pārstāvji 
aicināti piedalīties NVO forumā 
31. oktobrī plkst. 11.00 Mārtiņzālē. 
Forums tiek organizēts, lai satiktos, 
uzzinātu par aktīvu un rosīgu cilvē-
ku darbību Vidzemes un Kurzemes 
reģionā, apzinātu problēmas NVO 
sektorā trīs novadu teritorijās, kopīgi 
meklētu risinājumus veiksmīgam 
NVO modelim nākotnē. Ikvienam 
būs iespēja piedalīties sev interesē-
jošā darba grupā. Forumā izveidos 
darba grupu, kas strādās pie stra-

tēģijas sagatavošanas un izstrādes, 
jo projekta rezultātā taps „NVO 
stratēģija Kuldīgas, Skrundas un 
Alsungas novadam, 2014 – 2019”.

Biedrība „Mobilais izglītības 
centrs” augustā sāka īstenot projektu 
„Kuldīgas, Skrundas un Alsungas 
novada NVO sadarbības veidošana”, 
kura ietvaros ir notikušas bezmaksas 
mācības nevalstisko organizāciju 
pārstāvjiem projektu sagatavošanā 
un vadīšanā, kā arī datorprogrammās 
„Word” un „Excel”.

Sīkāku informāciju par projekta 
aktivitātēm var saņemt, zvanot uz 
tālruņa numuru 26542280 vai skatīt 
www.kuldiga.lv.

Projekts tiek īstenotas ar LR Kul-
tūras ministrijas un „Kurzemes NVO 
atbalsta centra” finansiālu atbalstu.

SIgnETa rEImanE,
 sabiedrisko attiecību speciāliste

Organizāciju pārstāvjus 
aicina uz NVO forumu

Biedrība „Padure”  un Borisa un Ināras Teterevu fonds
aicina visus interesentus 7. novembrī plkst. 17.00 

Deksnē, Padures pagastā skolas zālē, uz fotoizstādes
„MANS PADURES PAGASTS” atklāšanu.

Plkst. 18.00 pasākums
„MANA TAUTASDZIESMA”

PASĀKUMA PROGRAMMA:
• tautasdziesmu dziedāšanas konkurss (ar balvām un iepriekšēju pieteikšanos),
• tautasdziesmu kopā dziedāšana (būs sagatavotas populārāko tautasdziesmu 
  grāmatiņas),
• tautasdziesmu karaoke,
• pasākuma kulminācija – kārtīga latvisko danču balle kopā ar kapelu „Strops” 
  no Saldus, 
• lai atgūtu spēku un balsi, zāļu tēja un speķa pīrāgi.

NESĒDI MĀJĀS, NĀC UN PIEDALIES!
Pasākuma līdzfinansējums iegūts Kuldīgas novada Domes kultūras pasākumu 

projektu pieteikumu konkursā.
Informācija un pieteikšanās: vigrai@inbox.lv; tālr. 29342119.

Lai iepazītu kaimiņu pieredzi, 
Kuldīgas novada Domes Senioru 
padome oktobra sākumā viesojās 
Saldus novadā.

Kopā ar Saldus novada Sociālā 
dienesta vadītāju Inu Behmani vie-
sojāmies Šķēdē, Lutriņos un Druvā.

Tikāmies ar Šķēdes pagasta dienas 
centra vadītāju un pagasta aktīvajiem 
senioriem. Lai veicinātu sadraudzību, 
Šķēdes un kaimiņu pagasta senioriem 
tiek organizēts pasākums „Kaimiņu 
būšana”, kurā piedalās Kabiles pa-
gasta, Vānes un Jaunlutriņu pagasta 
seniori. Kopīgi apceļotas dažādas vie-
tas Latvijā un ārpus tās. Dienas centrā 
notiek projekti bērniem un vecākiem 
„Esi radošs brīvdienās” un „Radošās 
nodarbības”. Šķēdē darbojas arī 
Māmiņu klubs „Pogas”, kurā apvie-
nojušās aktīvas un radošas mammas 
un brīvprātīgi apmāca bērnus teātra 
mākslā un citās aktivitātēs.

Lutriņu pagastā apmeklējām so-
ciālo dzīvojamo māju „Rūķīši”, kurā 
iekārtoti 17 dzīvokļi un trīs krīzes is-
tabas. Šeit tiek nodrošināti aprūpētāju 
pakalpojumi visu diennakti. Iestādē 
strādā sociālais darbinieks un pieci 
aprūpētāji, ja vajag, tiek piesaistīts psi-
hologs. Dzīvojamā platība tiek izīrēta 
Saldus novada trūcīgajām, maznodro-
šinātajām vai sociāli mazaizsargāta-
jām personām. Daudzi iemītnieki ir 
nākuši no ļoti sliktiem dzīves apstāk-
ļiem, tāpēc jaunajā dzīvesvietā viņiem 
jāmācās sociālās iemaņas – mazgāt 

Līdz gada beigām iedzīvotāji tiek 
aicināti iesaistīties jaunā zinātniskā 
pētījuma „Kuldīga. Laiki, cilvēki un 
ainava” tapšanā, sniedzot rakstis-
kus avotus no senākiem laikiem.

Iedzīvotāji var ziedot dažādus senus 
dokumentus, kartes, plānus, fotogrā-
fijas, dzimtas stāstus, dzimtas kokus, 
vecas grāmatas, avīzes, žurnālus, 
gleznas, zīmējumus, Latvijas teritorijā 
lietotās pastmarkas vai jebko citu, kas 
palīdzētu formulēt Kuldīgas nemate-
riāli kultūrvēsturisko mantojumu.

Lietas, no kurām īpašnieks gribētu 
atteikties, var nodot glabāšanā vai arī 
ļaut nofotografēt un saņemt atpakaļ. 
Cilvēki, kuri atsauksies aicinājumam 
un palīdzēs, tiks minēti pētījumā.

Veidojot jauno zinātnisko pētījumu 
„Kuldīga. Laiki, cilvēki un ainava”, 
tiek apzināta un apkopota informācija 
par līdz šim nepilnīgi pētītiem Kuldīgas 
vecpilsētas Ventas senlejas datiem – 
dabas raksturojumu, vides unikalitātes 

izpausmēm vecpilsētā, vēsturisko 
ietekmi. Līdz šim veiktie pētījumi 
nesniedza pilnīgu avotu apkopojumu. 
Nozares speciālistu vispārējs atzinums 
par Kuldīgas vecpilsētas Ventas senlejā 
„anonimitāti” ir rosinājis meklēt atbil-
des, darot to profesionāli un ar neap-
strīdamām metodēm. Tādēļ Kuldīgas 
novada pašvaldība ir uzrunājusi Latvijā 
atzītus speciālistus, pētniekus un citus 
ekspertus, lai izstrādātu zinātnisku 
darbu, kas veltīts Kuldīgas vecpilsētas 
Ventas senlejā unikalitātei.

Laika liecības var iesniegt  katru 
darbdienu Kuldīgas novada Domē, 
Baznīcas ielā 1, 1. stāvā, kā arī Kuldī-
gas novada muzejā, Pils ielā 5, 1. stāvā 
(darbdienās un brīvdienās).

Plašāka informācija: Kuldīgas 
novada pašvaldības Vecpilsētas pro-
jektu speciāliste Sintija Vītoliņa, tālr. 
29170106, 29579088; Kuldīgas nova-
da muzeja direktore Dace Bumbiere, 
tālr. 29150644, 63322364.

Senioru padome gūst pieredzi 
pie kaimiņiem

traukus, rokas, mazgāties dušā, sekot 
līdzi sava apģērba tīrībai, rūpēties par 
savu veselību, plānot budžetu, sakopt 
dzīvojamo platību un vēl daudzas citas 
lietas. Šeit iekārtotas arī krīzes istabas. 
Tās tiek piešķirtas bērniem, kuri cietu-
ši no vardarbības un ģimenēm krīzes 
situācijās.

Seniori viesojās Saldus pagasta 
dienas centrā Druvā, kur tikās ar 
Saldus pagasta pārvaldes vadītāju 
Ausmu Liepu un aktīvākajiem pen-
sionāriem. Druvā centrs strādā katru 
dienu un savus pakalpojumus piedāvā 
dažādām iedzīvotāju grupām. Centrs 
iedzīvotājus nodrošina ar šādiem pa-
kalpojumiem: veļas mazgāšanu, dušu, 

friziera pakalpojumiem, asinsspiedie-
na mērīšanu, veselības vingrošanu, 
trenažieru pakalpojumu. Centrā tiek 
rīkotas dažādas izstādes, telpas izīrē 
semināriem, kursiem, lekcijām. Te 
skolēni pēc stundām var pavadīt brīvo 
laiku, māmiņas ar maziem bērniem 
rotaļāties. Bērniem tiek rīkoti tema-
tiski pasākumi, konkursi, rotaļu pēc-
pusdienas, sacensības, svinēti svētki, 
notiek dažādas radošās darbnīcas. 
Pensionāriem, maznodrošinātajiem, 
trūcīgajiem notiek konkursi, dažādu 
svētku svinēšana, lekcijas, izstādes, 
jubilāru sumināšana u.c. aktivitātes.

ILzES DamBĪTES-DamBErgaS, 
izpilddirektores teksts un foto

Iedzīvotāji var iesaistīties pētījumā 

Saldus novada sociālās dzīvojamās mājas „rūķīši” vadītāja, 
sociālā darbiniece gunta jefišova Kuldīgas senioru padomes locekļiem 

stāsta par pakalpojumiem.



guDEnIEKOS
Līdz  30. novembrim kultūras namā – 

Inta Rezevska gleznu izstāde.
25. oktobrī 13.00 kultūras namā – pen-

sionāru pēcpusdiena. 
KaBILē
Līdz 31. oktobrim bibliotēkā – Eduarda 

Skabja „Mākoņu atlants un citas foto- 
grāfijas”.

25. oktobrī 22.00 – 3.00 saieta namā 
„Sencis” – balle; spēlēs māsas Ņukšas. 
Ieeja – EUR 3. 

29. oktobrī saieta namā – Saldus kino 
izbraukuma seanss: 16.30 animācijas filma 
„Zelta zirgs”, ieeja – EUR 1; 18.00 jaunā lat-
viešu filma „Izlaiduma gads”, ieeja – EUR 2.

30. oktobrī 13.00 saieta namā – spēļu 
diena skolēniem „Nāc un iemāci savu spēli 
draugiem”. Līdzi jāņem viena galda spēle.

KurmāLē
No 27. oktobra līdz 24. novembrim 

pagasta vēstures istabā izstāde „Ar domu 
par savu Latviju. LTF-25”.

Oktobrī izstāžu zālē rokdarbu kopas 
„Darbīgās rokas”  izstāde „Es zeķītes izadīju 
deviņiem rakstiņiem”.

Līdz 10. novembrim – konkurss „Mans 
sveiciens Latvijai”. Aicina izgatavot dāvanu 
Latvijai, atspoguļojot valsts karoga krāsas 
(piespraudes, rokassprādzes, atklātnītes 
u.c.). Radošāko un interesantāko darbu 
autoriem – pārsteiguma balvas. Darbi 
jāiesniedz kultūras darbu organizatorei. 
Tālrunis 29257707.

8. novembrī pagasta kapsētās svecīšu 
vakars: 11.00 – Ēmu kapsētā; 11.30 – Pūču 
kapsētā; 12.00 – Pūķu kapsētā; 12.30 – Vi-
ļenieku kapsētā; 13.00 – Vilgāles kapsētā; 
14.00 – Paulīnes kapsētā; 14.30 – Siliņu 
kapsētā; 15.00 – Kurmāles kapsētā; 15.30 – 
Segļu kapsētā.

LaIDOS
Līdz 31. oktobrim Sermītes bibliotēkā – 

Pļavmuižas Saieta nama mākslas studijas 
dalībnieku darbu izstāde; bērnudārza au-
dzēkņu radošo darbu un fotogrāfiju izstāde 
„Kaķītis mans”.

24. oktobrī 19.00 Laidu skolas zālē – 
Skrundas amatierteātris „SAAN” izrādīs 
A.Niedzviedža komēdiju „Jūras gaiss”, 
režisore A.Birzniece. Ieeja – bez maksas. 
Uz pasākumu no Sermītes var nokļūt ar 
autobusu 18.30.

PaDurē
Līdz oktobra beigām bibliotēkā – Kuldī-

gas radošās fotodarbnīcas dalībnieku darbu 
izstāde; Kuldīgas Alternatīvās sākumskolas 
sagatavošanas grupas bērnu darbu izstāde 
„Rudentiņš, bagāts vīrs...”.

24. oktobrī 14.00 pasākumu zālē – pie-
redzējušu ļaužu atpūtas vakars.

9. novembrī 16.00 Padures kapsētā – 
Svecīšu vakars.

10. novembrī 18.00 pagasta pārvaldē – 
Ineses Prisjolkovas seminārs „Sievišķīgas 
sievietes vissvētākie pienākumi”.

15. novembrī pasākumu zālē Deksnē – 
Padures pagasta Goda balvas pasnieg-
šana. Līdz 10. novembrim aicina pieteikt 
pretendentus, kuri ir aktīvi un mērķtiecīgi 
darbojušies Padures pagasta attīstības un 

popularizēšanas labā, kā arī izcili veikuši 
savu darbu uzņēmumā vai organizācijā. 

PELČOS
Oktobrī bibliotēkā – grāmatu izstāde „Liel-

britānijas un Īrijas literatūra mūsu bibliotēkā”. 
Līdz 28. oktobrim 17.00 bibliotēkas 

grāmatu zālē – virtuālā izstāde „Pelču bērnu 
ieguldījums pagasta novadpētniecībā”.

25. oktobrī 20.00 – 22.00 Pelču pilī – „Le-
ģendu nakts”. Iespēja ieiet pilī ikvienam ceļo-
tājam un atklāt kādu noslēpumu. Ieeja brīva.

rEnDā
Uzsākot jauno sezonu, Rendas kultūras 

nams aicina dalībniekus dramatiskajā ko-
lektīvā, jauktajā vai vīru vokālajā ansamblī, 
deju kolektīvā. Pieteikties pa tālr. 26181470.

3. novembrī 16.00 kultūras namā – Gar-
dēžu klubiņa nodarbība – salātu gatavoša-
na. Sīkāka informācija pa tālruni 26181470.

15. novembrī 19.00 kultūras namā – LR 
proklamēšanas dienas svinīgais pasākums 
un Ventspils jauktā kora „Kaiva” koncerts. 
Ieeja – bez maksas.

15. novembrī 21.00 kultūras namā – 
svētku balle kopā ar grupu „Vēja runa”.

rumBā
Oktobrī bibliotēkā – G.Obodņikova 

grafiku izstāde.
23. oktobrī 15.00 „Bukaišos”, Mežvaldes 

pagasta pārvaldes nama zālē – radošās 
darbnīcas. Izgatavosim svečturīšus Latvijas 
dzimšanas dienai.

25. oktobrī 17.00 „Bukaišos” – Rumbas 
pagasta pensionāru balle.  Līdzi jāņem 
groziņš.

15. novembrī – ekskursija uz „Staro 
Rīga” un bibliotēku „Gaismas pils”. Pieteik-
ties pa tālr. 20251385.

TurLaVā
Oktobrī bibliotēkā – turlavnieces Elzas 

Fibigas adīto zeķu izstāde „Rudenīgi mo-
tīvi”; kuldīdznieces Dinas Šimpermanes 
darināto rotu izstāde. Piedalies lasīšanas 
veicināšanas programma „Bērnu, jauniešu 
un vecāku žūrija 2014”.

No 24. oktobra b/d „Lāčuks” – radošo 
darbu izstāde „Rudens”.

Novembrī Turlavas bibliotēkā – Intas 
Mednieces keramikas izstāde. 

30. oktobrī ekskursija čaklākajiem bib-
liotēkas grāmatu lasītājiem.

31. oktobrī 18.00 kultūras namā – sko-
lotājai Inārai Embrektei veltīts piemiņas 
vakars. Pasākumu vadīs Stella Pavloviča. 
Plašāka informācija pa tālruni 29438111.

3. novembrī 14.00 Turlavas pagastā mā-
cību klasē (1. stāvā) – bezmaksas redzes 
pārbaude. Pieteikties pa tālruni 20454444.

7. novembrī 19.00 kultūras namā – Nīkrā-
ces amatierteātra izrāde. A.Niedzviedža „Viņa 
ir īstā, muterīt”. 

9. novembrī 15.00 kultūras namā – ar 
zināšanām dalīsies pilskalnu pētnieks Ingus 
Freibergs.

Vārmē
Oktobrī bibliotēkā – izstāde „Esmu 

vārmenieks”.
24. oktobrī 17.00 bibliotēkā – „Vārmes 

bibliotēkai 90”.
26. oktobrī 14.00 sporta hallē – 2. līgas 

čempionāta spēle florbolā: Vārme – Talsi.

C mYK

2014. gada 23 . oktobris

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

PaSāKumI PagaSTOS

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

SPOrTa PaSāKumI OKTOBrĪ un nOVEmBrĪ

gribi piedalīties 
Skolēnu Dziesmu un deju svētkos?

Gribi šovasar dejot vienā ritmā ar pārējiem „Daugavas” stadionā?

Tad nāc un dejo kopā ar mums!
BDK „Stariņš” visās vecuma grupās un TDA „Venta” savā pulkā 

aicina jaunus dejotājus. Īpaši tiek gaidīti dejot griboši zēni.
Informācija par mēģinājumiem: 26477932 – skolotāja Zita, 

63322201 – Kuldīgas kultūras centrs.

25.X 13.00 Latvijas meistarsacīkstes florbolā 1. līgā: Kuldīga – RSU 
 KNSS halle, Piltenes iela 25, Kuldīga
29.X 19.00 „Latvijas kauss 2014” volejbolā vīriešiem: Kuldīgas NSS – VK „Bio 
 lars”/Jelgava. KNSS halle, Piltenes iela 25, Kuldīga
1.XI 18.00 Latvijas telpu futbola čempionāts 1. līgā 
 KNSS halle, Piltenes iela 25, Kuldīga
2.XI 15.00  Rietumu līgas čempionāts basketbolā vīriešiem 
 KNSS sporta nams, Virkas iela 13, Kuldīga
8.XI 16.00 „Schenker” līga volejbolā vīriešiem: ASK/Kuldīga – DU 
 KNSS halle, Piltenes iela 25, Kuldīga
8.XI 18.30 LČ volejbolā 1. līgā vīriešiem: Kuldīgas NSS – Madona 
 KNSS halle, Piltenes iela 25, Kuldīga
9.XI 15.00 LČ volejbolā 1. līgā vīriešiem: Kuldīgas NSS –  Valka 
 KNSS halle, Piltenes iela 25, Kuldīga
11.XI 10.00 Kuldīgas novada atklātās skolēnu sacensības veiklības stafetēs 
 KNSS manēža, Dzirnavu iela 13, Kuldīga

P. 24.X 17.00 KaSTĪšI      
Sv. 26.X 15.00 aSV, 2014
P. 27.X 14.00 Ilgums 1’36
O. 28.X 16.30 animācijas filma, ģimenes filma
T. 29.X 17.00  Līdz 7 g. v. – neiesakām

P. 24.X 19.00  BurVESTĪBa mēnESgaISmā
Sv. 26.X 17.00 aSV, 2014, ilgums 1’37
O. 28.X 18.30 romantiska komēdija
T. 29.X 19.00 Līdz 12 g. v. – neiesakām
 
P. 31.X 17.00  aLEKSanDrS un BrIESmĪga,
S. 1.XI 16.00 murgaIna, nEIzDEVuSIES, ĻOTI
Sv. 2.XI 15.00 SLIKTa DIEna, aSV, 2014,
O. 4.XI 17.00 Ilgums 1’21, ģimenes komēdija,
T. 5.XI 17.30  Līdz 7 g. v. – neiesakām

P. 31.X 18.30  ar mĪLESTĪBu, rOzIja
S. 1.XI 18.00 aSV
Sv. 2.XI 17.00 2014
O. 4.XI 18.30 Ilgums 1’42
T. 5.XI 19.00  romantiska komēdija
C. 6.XI 18.00  Līdz 12 g. v. – neiesakām

P. 7.XI 17.00  4. maIja rEPuBLIKa
Sv. 9.XI 15.00 Latvija, 2014, ilgums 1’30
O. 11.XI 17.30 Dokumentālā filma
T. 12.XI 19.00  Scenārija autors jānis Domburs 
C. 13.XI 17.00  režisore antra Cilinska

P. 7.XI 19.00  DIVaS naKTIS SEKSam
Sv. 9.XI 17.00 aSV, 2014, ilgums 1’26’’
O. 11.XI 19.30 romantiska komēdija 
T. 12.XI 17.30  Līdz 16 g. v. – neiesakām

Oktobris ikgadēji pasaulē tiek 
atzīmēts kā arhitektūras mēnesis – 
mēnesis, kurš saskan ar atskaiti sev 
un citiem par gadā padarīto dažādās 
mūsu dzīves jomās.

Šogad Arhitektūras dienās dis-
kutējām par vienoto mantojumu, 
jo svarīgi apzināties un izcelt mūsu 
Kuldīgas vērtību kopumu – kas ir 
kuldīdznieki, mūsu dabas bagātības 
un kā viens no – arhitektūras un 
pilsētbūvniecības mantojums. Visas 
šīs lietas kopā veido mūsu pilsētas 
unikālo vērtību, kuru vēlamies, lai 
ieraudzītu un atzītu arī pasaules mē-
rogā, Kuldīgai iegūstot UNESCO 
kvalitātes zīmi. 

Esam vairākkārt definējuši mūsu 
vecpilsētas pilsētvides vērtības, 
kas jau, manuprāt, dzirdētas un 
zināmas katram kuldīdzniekam – 
kārniņu jumti, rumba, velvju tilts, 
ēku detaļas – durvis, logi un citas. 
Man patiess prieks, ka aptaujā, kurā 
šogad Kuldīgas ielās pieaicinātie 
studenti no dažādām augstskolām 
izvaicāja apmēram 300 iedzīvotājus 
un viesus, kuldīdzniekos sadzirdē-
jām lepnumu par savu pilsētu un 
vērtības apzināšanos. Un arī izpratni 
par notiekošo arhitektūras un restau-
rācijas jomā.

Bieži nākas viesiem atbildēt uz 
jautājumu – kur slēpjas Kuldīgas 
veiksmes atslēga? Kādēļ jūs va-
rat tik mērķtiecīgi un pārdomāti 
atjaunot vecpilsētu un mēs ne? 
Manuprāt, atslēga ir ilgtošā (jau 
no septiņdesmitajiem gadiem), 
mērķtiecīgā un pēctecīgā darbā, 
kura rezultātus šodien varam bau-
dīt pilsētvidē. Esam konceptuāli 
pārdomājuši kopējo vīziju – kādu 
vēlamies redzēt Kuldīgas pilsētvidi 
pēc 20, 50 un vēl vairāk gadiem, un 
soli pa solim to īstenojam pieejamo 
finanšu robežās.

Sākotnēji, pārdomājot koncep-
tuāli un tikai tad veicot atsevišķu 
objektu būvniecību, izdevies noturēt 
un paspilgtināt individuālo pilsētas 
auru, kuru iedzīvotāji atzīmējuši kā 
vienu no Kuldīgas vērtībām.

Aicinu katru kuldīdznieku, kurš 
izjūt atbildību par savu pilsētu, 
aktīvi piedalīties tās sakārtoša-
nā: gan apspriežot informatīvajās 
sanāksmēs pašvaldības plānotās 
ieceres, piedaloties talkās, sniedzot 
savu ieguldījumu pētījumu tapšanā, 
atjaunojot ēkas, kur iespējams pie-
saistīt pašvaldības sniegto līdzfinan-
sējumu, gan fotografējot, gleznojot 
un citādi dokumentējot Kuldīgu, par 
ko patiess prieks, ka tas tiek aktīvi 
darīts un manāms gan izdevumos, 
gan sociālajos tīklos. Ar kādu lep-
numu kuldīdznieki publicē savas 
pilsētas ainas! Veidosim Kuldīgu 
kopā, jo tikai tā iespējams sasniegt 
pārdomātu, ilgtermiņā funkcionējo-
šu un īpašu pilsētvidi! 

Pilsētvides 
dokumentēšanas, 
saskatīšanas un 

atjaunošanas laiks

jana  jāKOBSOnE, 
Būvniecības nodaļas vadītāja/arhitekte

30. oktobrī, ceturtdien, 14.00 – Daugavpils teātra viesizrāde bērniem „Trīs sivēntiņi un 
vilks Vilmārs”. Biļetes – „Biļešu paradīzes kasēs” un www.bilesuparadize.lv. Ieeja –  
EUR 4,50.
30. oktobrī, ceturtdien, 19.00 – Daugavpils teātra viesizrāde. V.Sigareva „Ekstrasensu 
cīņa”. Smieklīga izrāde par jūsu kaimiņu (16+). Lomās: Jānis Jarāns, Kristīne 
Veinšteina, Ritvars Gailums. Biļetes – „Biļešu paradīzes kasēs” un www.bilesuparadize.
lv. Ieeja – EUR 6, 7, 8.

31. oktobrī 17.30 Kuldīgas Mākslas nama izstāžu zālē 
trio „Voice of Instruments” aicina uz 

koncertu „IŅ UN JAŅ”.
Muzicēs ansambļa dziedātājs Ilmārs Šterns,

saksofoniste Daiga Solovjova, koncertmeistare Maija Solovjova un 
viesmākslinieki – ģitārists Ģirts Celmiņš un perkusionists Jēkabs Macpans.

Ieeja – brīva.


