
TTMS „Kuldīgas palete” vadītāja Iveta Brence (pa labi) savā uzrunā pauda 
gandarījumu par jubilejas izstādes atklāšanu.
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17. septembrī Kuldīgas Mākslas 
namā tika atklāta TTMS „Kuldīgas 
palete” 45 gadu jubilejas izstāde.

Izstādē piedalās studijas pieredzē-
jušie dalībnieki: Dzidra Lāce, Līvija 
Bruže, Mārīte Dupate, Gunta Kapiņa, 
Mudīte Martinova, Uldis Būdenieks, 
Aivars Brencis, Kārlis Dazarts, Ar-
vīds Liepiņš, Edmunds Puķe, Guntis 
Obodņikovs un studijas jaunās dalīb-
nieces: Antra Laizāne, Arita Strade, 
Šelomīte Jaunzeme, Dace Jaunzeme, 
Elīna Irbe, kurām šī ir pirmā lielā iz-
stāde kopā ar visiem TTMS „Kuldīgas 
palete” dalībniekiem.

Mākslas namā apskatāmi vairāk 
nekā 100 darbu – gleznās, grafikās un 
zīmējumos redzamas ainavas, ziedi, 
klusā daba, portreti. „Katrs pieredzē-
jušais studijas dalībnieks ir izstādījis 
gan kādu no saviem agrāk tapušajiem 
darbiem, gan jaunākos, pēdējā laikā 
radītos. Vecākie no redzamajiem dar-
biem ir Dz.Lāces 1981. gadā akvareļu 
tehnikā gleznotās klusās dabas, kas 
veltītas viņas vecāku piemiņai,” pa-
stāstīja TTMS vadītāja Iveta Brence.

Māksla nama izstāžu zāles 2. stāva 

Ar ilgiem aplausiem un skaļām 
gavilēm 20. septembrī Kuldīgas 
kultūras centra zālē sākās sporta 
skolas 60 gadu jubilejas pasā-
kums, kas vienkopus pulcēja vai-
rāk nekā 200 bijušo un pašreizējo 
audzēkņu un skolotāju. 

Sporta skolas direktors Agris 
Kimbors pasākumu atklāja ar vār-
diem: „Sports vienmēr ir prieks un 
labas emocijas. Skolas pedagogi, 
tehniskie darbinieki ir strādājuši līdz 
vēlai naktij, un, pateicoties viņiem, 
mums ir tik daudz labu sportistu. 
Šajos gados daudz ir paveikts, lai 
uzlabotu materiāltehnisko bāzi, taču 
vēl nepieciešamas vismaz divas 
sporta bāzes – stadions un baseins. 

Sports ir prieks un labas emocijas

Sadarbojoties ar pašvaldību, centīsi-
mies tos izveidot.” 

Pateicības vārdus saņēma ikviens 
sporta skolas direktors, treneris, mā-
cību darba vadītājs un metodiķis. 
Kuldīgas rajona sporta skola tika 
dibināta 1954. gada 1. septembrī ar 
futbola (treneris Heinrihs Freimanis), 
volejbola (Visvaldis Vilce) un basket-
bola (Ērika un Raimonds Kramzaki) 
nodaļu. Sveicot šos izcilos trenerus, 
R.Kramzaks dalījās emocijās: „Es 
ļoti priecājos par mūsu novada sporta 
skolas izaugsmi. Mēs ar Ēriku visu 
mūžu esam strādājuši skolā. Novēlu 
jaunajam direktoram stāvēt šeit pēc 
60 gadiem, kad sporta skolai būs 120.”

60 gadu laikā sporta skolas ab-
solventu grāmatā ierakstīti 1449 

audzēkņu vārdi. Daudzi no viņiem 
šodien ir labi un izcili sportisti ar 
lieliskiem sasniegumiem, kuri likuši 
Kuldīgas un Latvijas vārdam izska-
nēt pasaulē; liela daļa turpinājusi 
darbu sporta skolā kā treneri. Kā 
atzina pirmā izlaiduma volejbola 
nodaļas absolvente Ilona Valtere, 
sports viņas dzīvē nozīmējis daudz, 
ar to viņa nodarbojusies līdz 55 gadu 
vecumam. I.Valtere atminas: „Pirms 
60 gadiem biju viena no tām audzēk-
nēm, kas trenējās volejbolā. Mans 
treneris bija Vilce. Viņš gan bija 
pamatīgs! Tad jau vēl nemaz nebija 
volejbola komandas, mēs sportojām 
visur, kur vien vajadzēja – volejbolā, 
basketbolā, vieglatlētikā. Kā šodien 
atceros, 11. klasē basketbolā pretinie-
kiem zaudējām ar 2:11; nemācējām 
īsti pat driblēt.”

Kuldīgas novada Domes priekšsē-

dētāja Inga Bērziņa sacīja: „Mēs ļoti 
lepojamies ar Kuldīgas novada sporta 
skolu. Svarīgi ir ne tikai sasniegumi 
un tas, cik talantīgi ir treneri, svarīga 
ir audzēkņu mīlestība pret skolu mūža 
garumā. Tas, ka šo pasākumu apmeklē 
tik daudz viesu, liecina par to, cik 
nozīmīga  ir piederība sporta skolai un 
pilsētai. Lai priekšā vēl daudzi darba 
gadi un lai piederības sajūtu skolai, 
pilsētai, novadam, valstij izdodas 
saglabāt vienmēr.”

Šajā mācību gadā sporta skolā 
mācības uzsāka 676 audzēkņi devi-
ņās nodaļās – volejbolā, basketbolā, 
futbolā, galda tenisā, dambretē, 
šahā, vieglatlētikā, riteņbraukšanā 
un florbolā. Skolā strādā 28 treneri 
un 43 tehniskie darbinieki.

SIGnETa rEIManE, 
sabiedrisko attiecību speciāliste

EDuarDa DaMBErGa foto

ar skaļām ovācijām un sirsnīgiem aplausiem klātesošie un sporta skolas 
direktors agris Kimbors sveica ilggadējo volejbola treneri rasmu Zeberliņu.

Sporta skolas audzēkņi, atklājot pasākumu, izveidoja 
simbolisku jubilejas gada skaitli no sporta skolas izcīnītajām trofejām.

„Kuldīgas paletei”   –   jubilejas izstāde

galerijā ir izveidots „stūrītis”, kurā 
var uzzināt TTMS „Kuldīgas palete” 
vēsturi. Visi interesenti, neviena netrau-
cēti, var iepazīties ar studijas radošajām 
gaitām 45 gadu garumā. Notikumi 
apkopoti piecās desmitgades mapēs un 
fotoalbumā. Studijas arhīvu veidojusi 
un apkopojusi Dz.Lāce, papildinājusi 
studijas vadītāja I.Brence.

Par godu TTMS „Kuldīgas palete” 

45 gadu jubilejas izstādei ar Kuldīgas 
kultūras centra finansiālu atbalstu izvei-
dots arī informatīvs, krāsains buklets, 
kuru var saņemt, apmeklējot izstādi. 

Izstāde būs apskatāma līdz 12. ok-
tobrim Kuldīgas Mākslas namā.

SIGnETa rEIManE, 
sabiedrisko attiecību speciāliste

EDuarDa DaMBErGa foto

InGa BērZIņa, Kuldīgas novada 
Domes priekšsēdētāja

Sestdien, 11. oktobrī, no 12.00 
līdz 16.00 Kalna ielā, Pils ielā un 
RPIVA pagalmā tuvi un tāli viesi 
aicināti uz Hercoga Jēkaba lielo 
dižandeli.

Čaklie pagastu ļaudis izrādīs un 
lielīs to labāko, kas pašu rokām au-
dzēts, raudzēts, darināts un brūvēts. 
Pils ķēķī smaržos tā, ka ar siekalām 
vai aizrīsies! Kaulēties, jārēties, acis 
mielot un vēderu lutināt te varēs ik-
viens! Hercoga manufaktūrās grebs, 
kals, pīs un vīs, sviedīs medu un 
rullēs sveces. Seno spēļu pagalmā 
lidos cirvji, arbaletu bultas, varēs 
nobaudīt pēc vecām receptēm ceptas 
mandeles, iejusties bruņinieku tēlā 
un piedalīties torņu spēlē. Pulksten 
15.00 tiks sumināti sakoptāko sētu 
saimnieki. Pēc kārtīga tirgus no 
20.00 līdz 1.00 kājas izlocīt varēs 
Jēkaba sētā ar grupu „Fokši”. Ieeja 
visos pasākumos bez maksas.

4. oktobrī Latvijā notiks 12. Sa-
eimas vēlēšanas. Reizi četros gados, 
bet dažreiz biežāk, mums tiek dota 
iespēja izvēlēties savu nākotni.

Vēlos aicināt katru no Jums būt 
atbildīgiem un izdarīt savu izvēli. 
Tās ir mūsu tiesības un pienākums 
izvēlēties no partiju piedāvājuma 
tos, kas ar savu pieredzi, idejām un 
nākotnes redzējumu vieš uzticību. 
Ar savu atdoto balsi mēs veidojam 
Latviju, un katra nenodota balss ir 
pazaudēta iespēja.

Ar pietāti klausos informāciju par 
salīdzinoši augsto vēlētāju aktivitāti 
Rietumeiropas valstīs un ar cerībām 
domāju, ka arī pie mums tā varētu 
būt. Protams, nevar šodien salīdzināt 
dzīves līmeni Latvijā ar Lielbritāniju 
vai Luksemburgu. Un var saprast 
cilvēkus, kuri ir noguruši, klausoties 
solījumos, un zaudējuši ticību godī-
gumam politikā. Bet, slīgstot apātijā 
un domājot, nekas jau nemainīsies, 
es jau neko nevaru izmainīt, nekas 
arī nenotiks. 

Mēs esam maza tauta, bet mums 
taču ir sava valsts – brīva un neat-
karīga Latvija. Pasaulē ir ļoti daudz 
tautu, kurām to nav. Es vēlos iedro-
šināt ikvienu apzināties savu vērtību 
kā cilvēkam, kā balsstiesīgam Lat-
vijas iedzīvotājam un būt aktīvam, 
citādi – no kā prasīsim atbildību, ja 
nevienam nebūsim uzticējuši savu 
balsi. Esmu droša, ka daudzi mūsu 
priekšteči būtu lepni un laimīgi, 
ja būtu varējuši piedalīties brīvās 
Latvijas vēlēšanās, kur ļaudis paši 
lemj tā, kā viņiem sirdsapziņa, ne 
partija liek. 

Vai zinām kādu vēlamies redzēt 
Latviju? Un, ja zinām, vai redzam 
politisko partiju, kura dara, var un 
prot un kurai var uzticēties? Savu 
izvēli esmu izdarījusi par labu piere-
dzei, stabilitātei un profesionalitātei. 
Zinu, ka neviena partija nav ideāla 
un mēs nedzīvojam ideālā pasaulē, 
bet man bija svarīgi, lai partijā būtu 
cilvēki, kuri spēj uzņemties atbildī-
bu par valsti un kuri ar izpratni īste-
no reģionālo politiku. Ja vēl neesat 
izlēmuši, Jums ir pusotra nedēļa, lai 
vērtētu un domātu. Aicinu gaidāma-
jās Saeimas vēlēšanās nestāvēt malā. 
Katra balss būtiski var ietekmēt 
mūsu Latvijas tālāko virzību.

4. oktobris ir brīdis, kad izdarīsim 
savu izvēli, kas noteiks, kā dzīvosim 
Latvijā. Izmantosim savas tiesības 
un centīsimies panākt, lai Latvi-
jas un Kuldīgas novada attīstība 
neapstātos un lai uzlabotos dzīves 
kvalitāte visās sfērās!

Cienījamie Kuldīgas 
novada iedzīvotāji!
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Gatavojoties apkures sezonai, 
SIA „Kuldīgas komunālie pa-
kalpojumi” (KKP) jau no maija 
Kuldīgas novada pagastu daudz-
dzīvokļu mājās, kuras apkurina 
ar malku, organizē skursteņu 
tīrīšanu un individuālo krāšņu 
apsekošanu. 

Savukārt ventilācijas šahtas tiek 
tīrītas gan centrālapkures, gan ar 
malku apkurināmās mājās.

Latvijas Republikas Ministru 
kabineta 2004. gada 17. februāra 
noteikumi nr. 82 „Ugunsdrošības 
noteikumi” paredz, ka dūmvadus 
un ventilācijas kanālus tīra apmācīts 
skursteņ slaucītājs un par to izdara 
ierakstu Apkures un ventilācijas 
ierīču tīrīšanas reģistrācijas žur-
nālā. Reizi trijos gados sertificēts 
skursteņslaucītājs pārbauda krāšņu, 
dūmvadu, dūmeju un dūmkanālu 
tehnisko stāvokli un par to sastāda 
aktu. Ar likumu noteikts, ka apkures 
iekārtas un ierīces ir jāpārbauda 
divas reizes gadā, ja eksplua tācijas 
noteikumos nav noteikts citādi, un, 
ja nepieciešams, attīra no sodrējiem.

Pagastos – pēc vienotas 
apsaimniekošanas 
sistēmas
Pilsētas iedzīvotāji jau ir piera-

duši, ka ēkām, kuras apsaimnieko 
KKP, divas reizes gadā tiek pārbau-
dīti un, ja nepieciešams, arī tīrīti 
skursteņi un krāsnis, bet pagastos tas 
ir jaunums. Līdz šim daudzdzīvokļu 
mājas apsaimniekoja pagastu pār-
valdes, un katrā pagastā bija izvei-
dojusies atšķirīga apsaimniekošanas 
sistēma. Tā kā kopš janvāra KKP ir 
apsaimniekotājs arī daudzdzīvokļu 
mājām pagastos, tad tiek ieviesta 
vienāda sistēma visos Kuldīgas 
novada pagastos. 

Kopumā pagastos apkures un 
ventilācijas sistēmas KKP ir jātīra 
145 mājām.

Tīrīšanas dienā jābūt mājās
„Lai apzinātu katras mājas ap-

kures sistēmu kopumā, veicam arī 
pārbaudi un sastādām aktu par to, 
kādā stāvoklī atrodas krāsnis, plītis, 
pavardi, skursteņu pievadi un paši 
skursteņi. Tādēļ reizēs, kad tīrām 

Daudzdzīvokļu mājās pagastos 
tīra skursteņus un krāsnis

skursteņus, ir jātiek visos dzīvokļos, 
lai pārbaudītu, kādā tehniskā stāvok-
lī ir apkures ierīces. Nedēļu iepriekš 
cenšamies izziņot, kad būs tīrīšana. 
Ir bijušas reizes, kad spēcīga lietus 
dēļ skursteņu tīrīšanu pēdējā brīdī ir 
nācies atcelt un paziņot par to visiem 
nav bijis iespējams. Bet cilvēki ir 
saprotoši un pretimnākoši. Ir svarīgi, 
lai tīrīšanas dienā iedzīvotāji būtu 
mājās un varētu ielaist sertificētu 
skursteņslauķi, kā arī aizvērt šīberus 
un ventilācijas lūkas, lai telpas ne-
piebirtu ar sodrējiem un putekļiem,” 
pauž SIA „Kuldīgas komunālie 
pakalpojumi” namu apsaimniekotājs 
Matīss Upītis.

Par atklātajiem defektiem tiek 
sagatavots akts, kurā redzams, kas 
jādara apsaimniekotājam un kas 
dzīvokļa īpašniekiem vai īrniekiem. 
Par pārbaudēs atklātajiem defektiem 
KKP iedzīvotājus informē, nosūtot 
vēstules, kurās norādīts, kas un cik 
ilgā laikā dzīvokļu īpašniekiem ir 
jāizdara. 

Ar šiem aktiem tiek apzinātas 
visas problēmas apkures sistēmā. 
Tas ir ļoti svarīgi, jo apkures sistēma 
tiek lietota vismaz septiņus mēnešus 
gadā, kad nepieciešams kurināt, lai 
dzīvokļos būtu ērti un komfortabli, 
un galvenais – ugunsdroši.

Pirms 20 gadiem izbūvētais 
nav drošs
Apsekojot pagastu mājas, seci-

nāts, ka lielākā problēma ir tā, ka 
daudzi iedzīvotāji ventilācijas lūkās 
ir ierīkojuši skursteņus un pievadus, 
kas, protams, ir pretlikumīgi un 
ugunsnedroši. M.Upītis to skaidro 
ar steigu, kādā iedzīvotājiem nācās 
savos dzīvokļos ierīkot malkas ap-
kuri pēc centrālapkures atslēgšanas.

Skursteņslauķa amata meistars 
Guntis Brakmanis pēc darba vai-
rākos desmitos māju secina, ka 
kopumā stāvoklis ir kritisks. Pirms 
aptuveni divdesmit gadiem cen-
trālapkures vietā izveidotā krāšņu 
apkure jau sākotnēji izbūvēta kā 
pagaidu variants, bet kalpo vēl līdz 
mūsdienām. Taču šādas konstruk-
cijas neatbilst ne būvniecības, ne 
ugunsdrošības noteikumiem. Dau-
dzas krāsnis, mūri un skursteņi ir 

uz sabrukšanas robežas. Skursteņi ir 
izbūvēti no neatbilstoša materiāla un 
pievienoti ventilācijas kanāliem, ku-
rus nedrīkst izmantot dūmu novadī-
šanai. Tā ir tikai daļa no problēmām, 
kuras uzskaita meistars. „Esmu tīrī-
jis un apsekojis apmēram 40 mājas, 
un tikai pāris vietās skursteņi atbilst 
ugunsdrošības noteikumiem. Ja stei-
dzami nekas netiks darīts, situācija 
ar katru gadu tikai pasliktināsies, un 
tas var novest pie ugunsnelaimes,” 
pauž G.Brakmanis.

„Visas problēmas, visticamāk, 
arī neizdosies atrisināt gada laikā, 
bet uz to jātiecas, lai šie īpašumi 
būtu ilgstošai lietošanai. Priecē, ka 
iedzīvotāji saprot un apzinās, ka 
skursteņu tīrīšana nepieciešama viņu 
pašu drošībai un ka tā nav „Kuldīgas 
komunālo pakalpojumu” ambīcija,” 
uzsver apsaimniekotāja pārstāvis.

Speciālists norāda, ka iedzīvotāji 
pārsvarā ir atbildīgi un norunātajā laikā 
ir mājās, lai skursteņslaucītājs varētu 

raiti veikt pārbaudi. M.Upītis: „Ja kādā 
dzīvoklī netiekam iekšā, tas tiek doku-
mentēts, un atbildību par ugunsdrošību 
dzīvoklī uzņemas pats iedzīvotājs.”

Lai nav jāuztraucas par 
ugunsdrošību
Apsaimniekotājs ir atbildīgs 

par skursteņu un dūmeņu tīrību un 
tehnisko stāvokli, bet par krāsnīm 
un pievadiem atbildīgi ir dzīvokļu 
īpašnieki un īrnieki. Taču, lai nebūtu 
jāuztraucas par ugunsdrošību ēkā, 
vislabāk ir, ja šos darbus kompleksi 
veic viens sertificēts skursteņslauķis. 
Tādēļ KKP reizē ar skursteņu tīrīša-
nu iedzīvotājiem piedāvā arī iztīrīt 
krāsnis un mūrus. To var darīt par ap-
saimniekošanas maksas līdzekļiem, 
kā tas notiek ar skursteņu tīrīšanu, 
bet var arī katrs īpašnieks norēķinā-
ties individuāli. Dzīvokļu īpašnieki, 
kuriem ir zināšanas un prasmes, 
paši var iztīrīt savas krāsnis, par to 
uzņemoties atbildību un parakstot 

attiecīgus dokumentus. 

jūtas droši savās mājās
Aiga Košuka ir mājas vecākā 

„Pakalniņos” Laidu pagasta Sermītē. 
Viņa ir apmierināta ar KKP paveikto 
darbu. „Iepriekš tika izziņots par 
tīrīšanu, tā darot zināmu, lai esam 
mājās. Norunātajā laikā ieradās 
solīdi, laipni zēni, kas darbu godam 
padarīja. Ja iepriekš paši tīrījām 
mūrus un skursteņus, tad tagad to 
paveica profesionāli apmācīti cilvē-
ki. Līdz ar to, sagaidot jauno apkures 
sezonu, jūtos droši, jo zinu, ka darbs 
ir paveikts kārtīgi,” saka A.Košuka.

M.Upītis sola, ka līdz apkures 
sezonai ir ieplānots apsekot un 
iztīrīt pilnīgi visas daudzdzīvokļu 
dzīvojamās mājas Kuldīgas novada 
pagastos, lai jaunajā apkures sezonā 
šajās mājās būtu ugunsdroši un silti.

anITa ZVInGuLE, 
sabiedrisko attiecību speciāliste
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Skursteņslauķis andris Mucenieks tīra skursteni daudzdzīvokļu mājā „Lāstekas” Laidu pagasta Sermītē.

Ar Valsts kultūrkapitāla fonda 
finansiālu atbalstu šosezon Kuldīgā 
veiksmīgi tiek īstenoti divi projekti. 

Viens projekts ir „Izglītojoša prog-
ramma restauratoriem un amatniekiem 
„Tradicionālās jumta konstrukcijas 
un to bojājumu novēršana””, otrs –  
„Kultūras mantojuma laboratorija 
„Tradicionālo kokamatniecības pras-
mju apgūšana ēku būvkonstrukciju 
bojājumu novēršanai””. 

Šo projektu ietvaros, sadarbojoties 
ar arhitektiem Janu Jākobsoni un Aldi 
Orniņu, sekmēta amatnieku izpratne 
par vēsturisko ēku jumta konstrukci-
jām, to bojājumu apzināšanas un no-
vēršanas metodēm. Vecpilsētas ēkām 
veikta arī konservācija un restaurācija 
atbilstoši mūsdienu prasībām, tā palī-
dzot Kuldīgai unikālās kārniņu jumtu 
ainavas autentiskuma saglabāšanā.

Restauratora Māra Gulbja vadībā 
šosezon restaurēta ēkas 1905. gada 
ielā 1 ielas un viena pagalma fasāde, 

Septembrī beidzas regulārā logu 
akcija, kurā vecpilsētas iedzīvo-
tāji izmantoja iespēju sakārtot 
sava dzīvokļa logus.

Iedzīvotāji šogad bijuši ļoti ak-
tīvi, jo kopumā akcijā darbojās 28 
ģimenes. Mēs varam lepoties ar čak-
liem un darbīgiem kuldīdzniekiem 
no Ventspils, Jelgavas, Rumbas, 
Pētera, Baznīcas, Skrundas, Mazās 
Annas, 1905. gada ielas, kuri apguva 
nepieciešamās prasmes un iemaņas, 
lai sakārtotu sava īpašuma logus pēc 
tradicionālām metodēm. Šī sezona 
atklāj, ka pašvaldības piedāvāto at-
balstu izmantojuši iedzīvotāji, kuru 
logu stāvoklis bija kritisks un pašu 
spēkiem vien neatjaunojams. Ak-
cijas ietvaros pašvaldība atbalstīja 
arī koka rāmju remontu, kuru veica 

pieredzējis meistars. 
Tā kā logu restaurācija ir bijusi 

veiksmīga un guvusi cilvēku atsau-
cību, tā tiks turpināta arī nākamgad. 
Šāda veida akciju Restaurācijas 
centrs rīko jau piekto gadu un cer, 
ka iedzīvotāju atsaucība nemazinā-
sies. Pieteikšanās 2015. gada logu 
sakārtošanas akcijai tiks izsludināta 
nākamā gada maijā. 

Jau iepriekš vēstīts, ka Kuldīgas 
novada Dome pasākumu atbalsta, 
par velti piedāvājot darbam ne-
pieciešamos instrumentus, lineļļu 
rāmju gruntēšanai, ķiti un krāsu. 
Tādējādi šī ir iespēja iedzīvotājiem 
bez maksas, izmantojot tikai savu 
laiku un reāli darbojoties, sakārtot 
nama logus. 

ILZES ZarIņaS, restaurācijas 
centra vadītājas teksts un foto

Iecirknis Nosaukums Adrese Tālr. 

Nr. 546 Sociālais dienests Dzirnavu iela 9, Kuldīga 63350601

Nr. 547 Ģimnāzija Piltenes iela 25, Kuldīga 63322097

Nr. 548 2. vidusskola Jelgavas iela 62, Kuldīga 63322351, 25507029

Nr. 549 RPIVA Kalna iela19, Kuldīga 63323495

Nr. 552 Ēdoles pagasta pārvalde Dārza iela 6, Ēdole, Ēdoles pagasts 63345332

Nr. 553 Pagastmāja Pagastmāja, Gaismas iela, Gudenieku pagasts 63352371

Nr. 554 Īvandes pagasta pārvalde Skolas nams, Īvande, Īvandes pagasts 63343117

Nr. 555 Kabiles pagasta pārvalde „Spārītes”, Kabile, Kabiles pagasts 63354168

Nr. 556 Kurmāles pagasta pārvalde Pagastmāja,Vilgāle, Kurmāles pagasts 63361186

Nr. 557 „Bangas” -2 Priedaine, Kurmāles pagasts 22834258

Nr. 558 Sermītes interešu centrs Sermītes skola, Sermīte, Laidu pagasts 29998278

Nr. 559 „Bitītes” „Bitītes”, Laidi, Laidu pagasts 28265310

Nr. 561 Padures pagasta pārvalde „Arāji”, Padures pagasts 63348223

Nr. 562 Pelču pagasta pārvalde  „Pagastlejas”, Pelči, Pelču pagasts 63326145

Nr. 564 Rendas pagasta pārvalde „Vīgneri”, Renda, Rendas pagasts 26133876

Nr. 567 Rumbas pagasta pārvalde „Atvasītes”, Mežvalde, Rumbas pagasts 63322322

Nr. 568 Snēpeles tautas nams Pagastmāja, Snēpele, Snēpeles pagasts 63354281

Nr. 569 Turlavas pagasta pārvalde „Gundegas”, Turlava, Turlavas pagasts 63372343

Nr. 570 Ķikuru pasts Avotu iela 1, Ķikuri, Turlavas pagasts 63371166

Nr. 571 Vārmes pagasta pārvalde „Avotiņi”, Vārme, Vārmes pagasts 63345306

Ir noslēgusies Latvi-
jas – Lietuvas pār-
robežu sadarbības 
projekta LLIV-326 
„Pārrobežu sadarbī-
ba ezeru ilgtspējīgai 
apsaimniekošanai 
Kurzemē un Lietu-
vā” (īsais nosaukums 
„Ezeri nākotnei”) 
īstenošana. 

Projekta mērķis ir 
veicināt dabas resursu 
aizsardzību un ilgtspē-
jīgu apsaimniekošanu 
ezeru sateces baseinu 
teritorijās Kurzemē un 
Lietuvā. „Ezeri nākot-
nei” tika īstenoti no 
2012. gada 2. aprīļa 

Īstenots projekts „Ezeri nākotnei” 

līdz 2014. gada 30. jūlijam. 
Kuldīgas novada pašvaldība kā 

projekta partneris īstenoja šādas 
aktivitātes: 2013. gada vasarā iz-
būvēja caurteku pār Nabas ezeru 
savienojošo kanālu, būvdarbus veica 
SIA „Talsu meliorators”. 2014. gadā 
sadarbībā ar biedrību „Ūdensaina” 
izstrādāja apsaimniekošanas plā-

nus Vilgāles un Nabas ezeram un 
noslēdza līgumu ar VSIA „Melior-
projekts” par slūžu rekonstrukcijas 
tehniskā projekta uz Rīvas upes pie 
iztekas no Vilgāles ezera izstrādi.

Kopējās projekta izmaksas ir 
EUR 117 849,59, no kurām 85% ir 
Eiropas Reģionālā attīstības fonda 
finansējums, 10%  –  Kuldīgas no-

vada pašvaldības līdzfinansējums un 
5%  – valsts budžeta dotācija.

 KLāVa SVILPES, projekta 
speciālista teksts un foto

part financed by 
European Regional
Development Fund

cross border
cooperation programme
2007 - 2013

bringing neighbours closer

Izglītojošas programmas un 
praktiski darbi

tā nodrošinot 18. gs. būvētās celtnes 
ilgtspēju. Šī ēka ir tipveida koka 
guļbūve ar koka dēļu apšuvumu. 
20. gs. sākumā ēka paplašināta, tai 
izveidota šodien redzamā dekoratīvā, 
eklektiskās formas fasāde ar balkonu.

Restaurācijas koncepcijas autore 
ir arhitekte Kristīne Veinberga, darbu 
finansē īpašniece, līdzfinansējums 
piesaistīts no konkursa „Valsts nozī-
mes kultūras pieminekļa „Kuldīgas 
pilsētas vēsturiskais centrs” teritorijā 
esošo ēku, kā arī Kuldīgas novadā 
esošu Latvijas valsts aizsargājamo 
kultūras pieminekļu sarakstā ietverto 
ēku restaurācija un konservācija”. 

ILZE ZarIņa, 
restaurācijas centra vadītāja
EDuarDa DaMBErGa foto

ēka 1905. gada ielā 1 restaurēta un atguvusi savu 18. gadsimta šarmu.

Čakli un darbīgi 
kuldīdznieki piedalās logu 

akcijā 

restaurācijas centra darbnīcā vienlaikus darbojas vairāku namu iedzīvotāji, 
kuri piedalās logu sakārtošanas akcijā (priekšplānā Baznīcas ielas 32. mājas 

iedzīvotāja Mairita Ķīvīte).

Vēlēšanu komisijas paziņojums
Kuldīgas novada vēlēšanu ko-

misija paziņo, ka Kuldīgas novada 
vēlēšanu iecirkņi 2014. gada 12. 
Saeimas vēlēšanās būs atvērti un ie-
cirkņos varēs iepazīties ar deputātu 
kandidātu sarakstiem un program-
mām, kā arī pieteikt balsošanu mājās 
vēlētājiem, kuri veselības stāvokļa 
dēļ nevar ierasties vēlēšanu telpās:

29. septembrī no 17.00 līdz 
20.00,

30. septembrī no 8.00 līdz 11.00, 
1. oktobrī no 17.00 līdz 20.00, 
2. oktobrī no 9.00 līdz 12.00,
3. oktobrī no 10.00 līdz 16.00.
Vēlēšanu iecirkņu darba laiks 

4. oktobrī būs no pulksten 7.00 līdz 
20.00. Balsot var jebkurā vēlētāja 
atrašanās vietai tuvākajā iecirknī 
Latvijā vai ārvalstīs.

Ja nav iespēju nobalsot vēlēšanu 
dienā, vēlētājs var nodot balsi glabāša-
nā trīs dienas pirms vēlēšanu dienas – 
1., 2. un 3. oktobrī iepriekš norādītajos 
laikos Kuldīgas novada 547. iecirknī 
„Ģimnāzija”, adrese: Piltenes iela 25, 
Kuldīga, Kuldīgas novads.

Kuldīgas novada vēlēšanu iecir-
kņu saraksts un kontakttālruņi re-
dzami tabulā, kā arī CVK mājaslapā 
sadaļā „Vēlēšanu iecirkņi”, uzziņas 
var saņemt pa CVK diennakts tālru-

ni 67049999.
Kontakttālruņi Kuldīgas novada 

vēlēšanu komisijai:
komisijas priekšsēdētāja Inese 

Ozola-Gūtpelca –  633 23561, 
27020961; komisijas sekretāre Ina 
Firsova –  633 20216, 27020964.

Vēlētājus, kuru rīcībā ir tikai 
personas apliecība, aicinām no 
2014. gada 22. septembra līdz 3. 
oktobrim izņemt vēlētāja apliecī-
bu. Šo apliecību varēs saņemt bez 
maksas tajā Pilsonības un migrācijas 
lietu pārvaldes teritoriālajā nodaļā, 
kurā tika izsniegta vēlētāja personas 
apliecība.

189. 
Dūmvadus un ventilācijas 
kanālus tīra atbilstoši 
apmācīts skursteņslaucītājs 
un par to izdara ierakstu 
Apkures un ventilācijas 
ierīču tīrīšanas reģistrācijas 
žurnālā.

190. 

Krāšņu, dūmvadu, dūmeju 
un dūmkanālu tehnisko 
stāvokli reizi trijos gados 
pārbauda sertificēts 
skursteņslaucītājs un par 
to sastāda aktu.

191. 

Dūmvadus, kuriem 
pievienotas gāzes 
iekārtas, un gāzu iekārtu 
uzstādīšanas telpu 
ventilācijas kanālus 
ekspluatācijas laikā 
pārbauda un attīra šādos 
termiņos:

Lr Ministru kabineta noteikumi nr. 82.

193.1. reizi mēnesī –     
 ilgdedzes apkures krāsnīm;

192. 
Apkures iekārtas un 
ierīces pārbauda 
divas reizes gadā, 
ja ekspluatācijas 
noteikumos nav 
noteikts citādi, un, ja 
nepieciešams, attīra no 
sodrējiem.

193. 

Sodrējus no dūmeņiem, 
krāšņu un pavardu 
dūmkanālus iztīra pirms 
apkures sezonas sākuma 
un apkures sezonā ne 
retāk kā:

191.1. ķieģeļu dūmvadus – 
 ne retāk kā reizi gadā;

191.2. ķieģeļu dūmvadus ar oderējumu   
 un metāla dūmvadus –    
 ne retāk kā reizi divos gados;

191.3. ventilācijas kanālus –    
 ne retāk kā reizi trijos gados.

193.2. divas reizes –     
 citām apkures ierīcēm.

2013. gadā izbūvētā nabas ezeru savienojošā kanāla caurteka.
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EDuarDS DaMBErGS, sabiedrisko attiecību speciālists 
anDaS uPLEjaS, EDuarDa DaMBErGa foto

Vērtē sakoptākās lauku sētas
Konkursam „Sakoptākā Kuldīgas novada 
lauku sēta 2014” šogad bija pieteikti 16 ob-
jekti, kurus apmeklēja vērtēšanas komisija.

Komisija viesojās Padures pagasta „Birziņos”, 
„Līlavās”, SIA „Lakeburg” kempingā „Nabīte”, 
Īvandes pagasta „Rogu” un „Dīķenieku” sētā, 
Ēdoles pagasta „Meldros” un apskatīja daudz-
dzīvokļu māju pagalmu „Liepas”. Gudenieku 
pagastā tika apmeklēti „Ceriņi” un „Smīdras”, kā 
arī daudzdzīvokļu mājas „Saulītes” un „Upītes”. 
Apciemoti tika arī Kurmāles, Pelču, Snēpeles, 
Kabiles, Laidu un Rendas pagasta koptāko sētu 
īpašnieki. Kurmālē šogad pieteiktas „Slokas” 
un daudzdzīvokļu māja „Smiltnieki”, Pelčos –  
„Ziedoņi”, Snēpelē – „Sipas”, savukārt Rendā – 
„Alksnīši” un „Bērziņi”.

Konkursa „Sakoptākā Kuldīgas novada lauku 
sēta 2014” komisijas priekšsēdētājs Aleksandrs 
Lange priecājās par sakārtotajiem īpašumiem: 
„Mūsu novadā katrai sētai ir savs skaistums, 
prieks, ka čaklie novadnieki ir šo īpašo savdabī-
gumu atraduši, novērtējuši un lolojuši. Sajutām, 
ka katrs īpašums ir iekopts ar mīlestību pret savu 
dzimteni un zemi.”

11. oktobrī, Hercoga Jēkaba gadatirgus laikā, 
tiks paziņoti konkursa uzvarētāji, kuri savā īpašu-
mā iegūs Kuldīgas novada Domes atzinības zīmi 
un naudas balvu.

Konkursa mērķis ir iesaistīt un ieinteresēt 
pagasta iedzīvotājus savu sētu labiekārtošanā, 
sakopšanā un pilnveidošanā, kā arī rosināt īpaš-
niekus piesaistīt Eiropas Savienības finansējumu, 
tādējādi veicinot pagastu attīstību un sakoptību.

rendas pagasta „Bērziņos” saimnieko Biruta un Ilgonis Goldbergi. Viņu saimniecība izvirzīta 
kategorijā „Lauku sēta ar piemājas saimniecību”.

Gudenieku pagasta māja „Ceriņi” izvirzīta kategorijā „Piemājas saimniecība”. Saimniece Cecīlija Čīma 
aicina vērtēšanas komisijas priekšsēdētāju aleksandru Langi un viņa palīdzi Evitu Pētersoni apskatīt sētu.

„Smīdras” atrodas Gudenieku pagastā un izvirzītas kategorijai „Zemnieku saimniecība”. 
Te saimnieko Dupatu ģimene.

ēdoles pagasta „Meldri” izvirzīti kategorijā „Lauku sēta ar piemājas saimniecību” 
(saimnieki Egita un Gvido Putniņi).

rendas pagasta „alksnīši” izvirzīti kategorijā „Individuālie uzņēmēji”, 
te saimnieko Gunta un andris Bērziņi.

Īvandes pagasta „rogas” izvirzītas kategorijā „Zemnieku saimniecība ar lauksaimniecisko 
ražošanu, ražošanas uzņēmumi un individuālie uzņēmumi” (saimnieki aivo un Sintija Gailīši).

Kurmāles pagasta „Slokas” izvirzītas kategorijā „Piemājas saimniecība” 
(saimnieks jānis Liņķis).

Padures 
pagasta 
kempings 
„nabīte” 
izvirzīts 
kategorijā 
„uzņēmēj-
darbības 
sēta” (saim-
niece Inese 
Burdigina).

Snēpeles pagasta 
„Sipas” izvirzītas ka-
tegorijā „Lauku sēta 
ar piemājas saim-
niecību” (saimnieks 
Māris Olštreins).

Kurmāles pagasta daudzdzīvokļu māja „Smiltnieki” izvirzīta kategorijā 
„Daudzdzīvokļu māju teritorija”.

Gudenieku pagasta mājas „Saulītes” un „upītes” izvirzītas kategorijā 
„Daudzdzīvokļu māju teritorija”.

Saimniecība „Dīķenieki” atrodas Īvandes pagastā un izvirzīta kategorijā „Lauku sēta ar 
piemājas saimniecību” (saimnieki raitis un Inta Gūtmaņi).

Individuālo māju grupā izvirzīti Padures pagasta „Birziņi”, saimniece Melita jonase.

Kategorijā „Lauku sēta ar piemājas saimniecību” izvirzīti Pelču pagasta „Ziedoņi” (saimniece Dagnija Voika).

Padures pagasta māja „Līlavas” izvirzīta kategorijā „Piemājas saimniecība” (saimniece Līga Melne).

Kategorijā „Daudzdzīvokļu māju teritorija” izvirzīta ēdoles pagasta māja „Liepas”.



VAS  „Latvijas Attīstības finanšu 
institūcija Altum” (ALTUM) sā-
kusi īstenot uzņēmējdarbības valsts 
atbalsta programmu, kurā mazie 
un vidējie uzņēmumi var saņemt 
mikrokredītus līdz 25 tūkstošiem 
eiro, kā arī subsīdiju aizdevuma 
procentu maksājumu segšanai.

Aizdevumi tiks piešķirti līdz 2015. 
gada novembrim, un kopumā šīs 
programmas ietvaros no Eiropas 
Reģionālā attīstības fonda (ERAF) un 
valsts budžeta mazajiem un vidējiem 
nelauksaimniecības uzņēmumiem 
dzīvotspējīgu projektu īstenošanai 
mikroaizdevumos paredzēti 3,5 mil-
joni eiro.

Aizdevuma maksimālā summa 
jaunajā MVU mikrokreditēšanas 
programmā ir 25 000 eiro, investī-
cijām paredzēti ar termiņu līdz 7 ga-
diem, apgrozāmajiem līdzekļiem – 
līdz 5 gadiem. Uzņēmējiem pieejama 
arī aizdevuma procentu maksājumu 
subsīdija 50% apmērā. Tas nozīmē, 
ka, izpildot noteiktos kritērijus, pusi 
no aizdevuma procentos maksājamās 
summas uzņēmēja vietā segs ALTUM 
no ERAF resursiem.

Aizdevuma saņemšanai projek-
tiem līdz 7,1 tūkstotim eiro aizņēmēja 
līdzdalība nav nepieciešama, savukārt 
lielāka apjoma projektos uzņēmējam 

jānodrošina vismaz 10% līdzfinan-
sējums.

ALTUM turpina īstenot arī Lat-
vijas un Šveices mikrokreditēšanas 
programmu, kurā var saņemt aiz-
devumus līdz 14,2 tūkstošiem eiro 
ar termiņu līdz 5 gadiem. Mazāka 
apjoma projektiem, kuru kopējā 
summa nepārsniedz 7,1 tūkstoti eiro, 
nav nepieciešams uzņēmēja līdzfi-
nansējums. Šā gada pirmajā pusgadā 
ALTUM mikrokredītos izsniegusi vie-
nu miljonu eiro, savukārt kopš 2009. 
gada mikroaizdevumos uzņēmējiem 
piešķirti 9,7 miljoni eiro.

Valsts uzdevumā ALTUM šogad 
īsteno septiņas uzņēmējdarbības 
programmas dažādām uzņēmēju 
vajadzībām. ALTUM (iepriekš Hi-
potēku banka) realizē valsts atbalsta 
programmas, finansējot mazo un 
vidējo uzņēmumu attīstību, veicinot 
uzņēmējdarbības uzsākšanu un at-
balstot citas uzņēmējdarbības jomas, 
lai uzlabotu Latvijas ekonomikas 
efektivitāti un līdz ar to arī iedzīvotāju 
dzīves līmeni. Kopš 2009. gada AL-
TUM dažādām uzņēmēju vajadzībām 
piešķīrusi 460 miljonus eiro, atbalstīti 
vairāk nekā 5700 Latvijas uzņēmēju 
projekti, saglabātas esošās un radītas 
daudzas jaunas darbavietas.

LĪGa raITuMa, attīstības 
aģentūras projektu speciāliste

Valsts atbalsta programma maziem 
un vidējiem uzņēmumiem
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Sirsnīgi apsveikumi, satikšanās 
un jauks koncerts – šādā gai-
sotnē jau desmito reizi aizvadīts 
Kuldīgas novada pensionēto 
skolotāju svinīgais pasākums.

Jau par tradīciju kļuvis, ka sep-
tembrī Kuldīgas novada pašvaldība 
saka paldies pelnītā atpūtā aizgāju-
šajiem pedagogiem, un šogad tādu 
ir ap divsimt. Pasākuma atklāšanā 
– ievadvārdi par jau paveikto izglī-
tības jomā, nākotnes plāniem, kā arī 
priecīgiem jaunumiem. „Man ir ļoti 
liels prieks, ka šogad pirmajā klasē 
mācības uzsāka par 31 bērnu vairāk 
nekā pagājušajā gadā, tāds notikums 
mums nav bijis vairākus gadus. Otra 
labā ziņa ir tāda, ka uz šo brīdi ir 
piedzimuši 30 bērnu vairāk nekā 
pērn,” pastāstīja Kuldīgas novada 
Domes priekšsēdētāja Inga Bērziņa.

Pedagogus uzrunāja Izglītības 
nodaļas vadītāja Santa Dubure: „Ik 
gadu uz šo pasākumu ierodas ap 80 
skolotāju, un mēs uzskatām, ka tas 
ir ļoti daudz. Manuprāt, skolotāji 
ir priecīgi, ka nav aizmirsti un var 
tikties ar kolēģiem.”

Un tiešām – pensionētie skolotāji 
ir priecīgi par atkal satikšanos ar 
bijušajiem kolēģiem. Piemēram, 
Daiga Kreicmane ir pensionēta 

Jau 10. gadu sveic pensionētos skolotājus

ar apsveikumiem, vēlējumiem un koncertu jau desmito reizi godināja Kuldīgas novada pensionētos skolotājus.

Kuldīgas Centra vidusskolas angļu 
valodas skolotāja, kas pedagoģijai 
veltījusi 32  dzīves gadus: „Es labi 
jūtos, gaidu koncertu, un man patīk 
uzzināt, kas jauns noticis, satikt 
vecos cīņu biedrus.”

Ne viens vien pensionētais sko-
lotājs atzīst, ka gluži ikkatrs tomēr 
nevar strādāt pedagoģijas jomā. 
Būt par skolotāju esot īpaša sūtī-
ba. Ruta Raduma, bijusī Kuldīgas 
2. vidusskolas skolotāja, stāsta: „Tā 
ir iespēja vienmēr būt jaunu cilvēku 
vidū, mācīt un saņemt pretī, bet vai-
rāk jau tomēr saņemt. Un jāpiekrīt 
tiem cilvēkiem, kas saka, ka skolā  
ilgi var strādāt tikai tas, kam patīk 
darbs skolā. Citādi nav iespējams.”

Lai pateiktu savu paldies par 
skolā pavadītajiem gadiem, pasā-
kumā allaž ir klāt arī tagadējie skolu 
direktori. Brigita Freija, Kuldīgas 
Centra vidusskolas direktore: „Man 
kā skolotājai ir patīkami tikties 
ar kolēģiem no pirmajiem darba 
gadiem, un, protams, viņus sveikt. 
Es vienmēr novērtēju to, kas man ir 
dots profesionālā izaugsmē. Viņi ir 
mana darba skolotāji. Un lai viņiem 
vienmēr jauka šī diena!”

Izsakot sirsnīgu pateicību par 
ilgajiem gadiem pedagoģijā, Kul-

dīgas novada pašvaldība katram 
pensionētajam skolotājam dāvināja 
Arņa Miltiņa un viņa draugu mūziķu 

koncertu, kā arī biļetes uz Nor-
munda Rutuļa koncertu 17. oktobrī 
Kuldīgas kultūras centrā. 

MaruTa DEnE, IEVa BEnEFELDE, 
Skrundas TV

EDuarDa DaMBErGa foto

Sākot ar 9. oktobri, Kuldī-
gas Galvenā bibliotēka piedāvās 
jaunu pakalpojumu – grāmatu 
piegādi mājās pilsētas robežās.

Kuldīgas bibliotēkas rīcībā ir 
plašs grāmatu un citu izdevumu 
klāsts, kopumā 52 646 vienības, no 
kurām 9326 ir periodiskie izdevumi. 
Tas nozīmē, ka ikviens var atrast 
kaut ko savām interesēm atbilstošu. 

Ir diezgan daudz kuldīdznieku, kas 
labprāt lasītu, bet dažādu iemeslu 
dēļ līdz bibliotēkai netiek, tādēļ 
bibliotēka piedāvā grāmatas nogādāt 
lasītājam mājās. Uz šo pakalpojumu 
var pieteikties gan vecāka gadagā-
juma cilvēki, gan citi interesenti, 
kuriem ir apgrūtināta nokļūšana 
līdz bibliotēkai. Sākumā iecerēts pie 
katra braukt vienu reizi mēnesī pēc 
noteikta maršruta. Grāmatu piegāde 

paredzēta bez maksas.
Pieteikties pakalpojuma saņemša-

nai var, zvanot pa tālruni 26828378, 
rakstot e-pastā: laima.ostele@kul-
diga.lv vai sūtot vēstuli uz adresi: 
Kuldīga, 1905. gada iela 6, pievie-
nojot aizpildītu anketu, kas pieejama 
bibliotēkas mājaslapā – www.biblio.
kuldiga.lv vai izgriežot publicēto.

LaIMa OSTELE, Kuldīgas Galvenās 
bibliotēkas direktore

GRĀMATU PIEGĀDE MĀJĀS

PIETEIKUMA ANKETA
Vārds, Uzvārds

Dzīvesvietas adrese

Tālrunis

E-pasts

Vēlos lasīt (norādiet konkrētus autorus vai darbus. ja nezināt, tad norādiet interesējošās tēmas)

Latviešu autoru darbus

Latviešu trimdas autoru darbus

Ārzemju autoru darbus

Dzeju

Detektīvus un trillerus

Ceļojumu aprakstus

Ievērojamu cilvēku dzīvesstāstus

Psiholoģijas grāmatas

Par vēsturi

Rokdarbi, kulinārija

Par dzīvniekiem

Veselīgs dzīvesveids

Citas tēmas (norādīt kādas)

Žurnālus (norādīt kādus)    

Kontaktinformācija: tālrunis 26828378, e-pasts: laima.ostele@kuldiga.lv 

Grāmatas piegādās mājās
3. oktobrī 10.00 Kuldīgas Bēr-
nu un jauniešu centrā, 1905. 
gada ielā 10, notiks bezmaksas 
seminārs izglītības iestāžu 10. – 
12. klases audzēkņiem par uzņē-
mējdarbības būtību un inovācijas 
atbalsta iespējām.

Semināru vadīs LU asociētā pro-
fesore, uzņēmēja Iveta Reinholde,  
kura lasījusi lekcijas augstskolās  
Norvēģijā, Japānā, Lietuvā un Igau-
nijā. Pasniedzēja stāstīs, kā vislabāk 
attīstīt un īstenot savas radošās 
biznesa idejas, palīdzēs rosināt inte-
resi par inovatīvas uzņēmējdarbības 
uzsākšanu pēc izglītības iegūšanas, 

ieteiks, kā papildināt skolā gūtās zi-
nāšanas, dalīsies pieredzē un viedoklī 
par tematiem, kas saistīti ar prasmju 
pilnveidošanu.

Pasākumu organizē Latvijas 
Investīciju un attīstības aģentūra 
(LIAA) sadarbībā ar SIA „Ķemers 
Business and Law Company”. Semi-
nārs skolēniem notiek LIAA realizētā 
projekta „Pasākumi motivācijas cel-
šanai inovācijām un uzņēmējdarbības 
uzsākšanai” ietvaros, to līdzfinansē 
Eiropas Savienības strukturālie fondi.

Vairāk informācijas pa tālr. 
28686372.

ELITa GuSārE, projektu vadītāja

Seminārs jauniešiem par 
uzņēmējdarbību

Lai uzlabotu mācību darbu, 
marta beigās V.Plūdoņa Kuldīgas 
ģimnāzijas skolotājas nodibināja 
biedrību  „Piektdienis”. 

Biedrības mērķis ir veicināt mācību 
programmas un audzināšanas darba 
pilnveidošanu un attīstību, nodrošināt 
un atbalstīt skolas materiāli tehniskās 
bāzes uzlabošanu un partnerattiecību 
veidošanu.

 „Piektdienis”  ir veiksmīgi startējis 
divos projektos. Viens no tiem ir Lat-
vijas Republikas Kultūras ministrijas 
projektu konkurss pilsoniskās sabied-
rības attīstības un starpkultūru dialoga 
jomā „Iesaisties Kurzemē”. 

Projektā „Viss ir tavās rokās” pie-
dalās aptuveni 50 jauniešu, tā mērķis 
ir likt Kuldīgas 10. klašu skolēniem 
apzināties savas dzīves pamatvērtību 
sistēmu. Šajā projektā notiek trīs no-
darbības – pirmā bija 23. septembrī, 
nākamās – 17. oktobrī (11.00 – 14.00) 
un 7. novembrī (10.00 – 15.00).

7. novembrī ar jauniešiem strādās 
pazīstamais jaunatnes lietu eksperts, 

projektu vadītājs Vilis Brūveris, kurš 
stāstīs par līdzdarbību kā galveno 
elementu jauniešu atbildības un pienā-
kumu veidošanā. Savukārt 17. oktobrī 
nodarbību vadīs V.Plūdoņa ģimnāzijas 
karjeras konsultante Guntra Krūkliņa. 
Jaunieši varēs piedalīties diskusijā 
par iespējām mērķtiecīgai karjeras 
veidošanai.

Projekta īstenošana dos ieguldī-
jumu ilgtermiņā, jo tā mērķis ir cieši 
saistīts ar spēju domāt, analizēt un 
vērtēt. Iegūtās zināšanas, prasmes un 
iemaņas sniegs jauniešiem ne tikai 
iespēju paplašināt savu redzesloku, bet 
arī palīdzēs analizēt dzīves situācijas, 
rīcībspēju.

Biedrības dibinātājas: Gunta Upes-
degle, Daiga Strupule-Buka, Sintra 
Heidemane, Natālija Rozentāle, Inese 
Reboka, Inese Freimane, Evija Heniņa, 
Guntra Krūkliņa un Rita Bidzāne. 

Projekts tiek īstenots ar Kultūras 
ministrijas un Kurzemes NVO atbalsta 
centra līdzdalību. 

DaIGa STruPuLE-BuKa, biedrības 
„Piektdienis” valdes priekšsēdētāja

V.Plūdoņa ģimnāzijā 
darbojas „Piektdienis”

Pasaules arhitektūras dienu 
ietvaros 9. oktobrī Kuldīgas 
Mākslas namā notiks zinātniski 
praktiska konference un studen-
tu radošā darbnīca „Vienotais 
mantojums, tā stabilās un mainī-
gās izpausmes Kuldīgā”.

Pilsētai ir īpaša attieksme pret 

kultūras mantojumu un radoša 
pieeja kultūrvēsturiskā mantojuma 
saglabāšanā un attīstībā. Kuldīgas 
novada pašvaldības un Kuldīgas 
novada muzeja pasūtītā pētījuma 
„Kuldīga. Laiki, cilvēki un ainava” 
izpētes process radīja aktuālu tema-
tiku konferencei: Kuldīgas vienotā 
mantojuma – dabas, cilvēka, pilsētas 

skatījums telplaikā. Tā nozīme un 
mijiedarbība starp vietas stabilajām 
izpausmēm un laika gaitas reālajām, 
bet mainīgajām izpausmēm.

Trīs sesiju programmā tiks skatī-
ti: daba, cilvēks un pilsēta, ko pre-
zentācijā atainos Latvijā pazīstami 
speciālisti. Četru Latvijas augstskolu 
studentu komandas strādās pilsētvi-

dē un noteiks problemātiskās vietas 
vecpilsētā, radīs interesantu sacen-
sību un prezentēs savu skatījumu, 
kā iekārtot šīs vietas, uzlabot to 
funkciju, iezīmēt un iekļaut kopējā 
pilsētvidē.

Konferences noslēgumā tiks 
atklāts 2014. gada arheoloģijas 
pieminekļa – Kuldīgas vecpilsētas 

pilskalna – informatīvais stends. 
Šogad pasākums notiks sadarbībā 
ar Latvijas Arheologu biedrību, 
kura par 2014. gada arheoloģijas 
pieminekli nominēja Veckuldīgas 
pilskalnu.

SInTIja VĪTOLIņa, 
vecpilsētas projektu speciāliste

Meža īpašnieku biedrība „Meža 
konsultants” līdz 30. septembrim 
Smilšu ielā 10, Kuldīgā, piedāvā 
meža īpašniekiem bezmaksas kon-
sultācijas par iespēju izmantot ES 
finansējumu meža ekonomiskās 
vērtības uzlabošanai – jaunaudžu 
kopšanai un mazvērtīgu mežaudžu 
nomaiņai. Tālr. 29103658. 

„Meža konsultants” informē, ka 
realizēts projekts „Meža īpašnieku 

biedrības „Meža konsultants” mež-
saimniecības pakalpojumu kvalitātes 
un pieejamības paaugstināšana Kul-
dīgas, Alsungas un Skrundas novadā” 
un iegādāta GPS ar lauku program-
matūru un biroja programmatūra. 

Projektu atbalsta Zemkopības 
ministrija un Lauku atbalsta die-
nests.

SIGITa VaIVaDE, Meža īpašnieku 
biedrības „Meža konsultants” vadītāja

Produktus, kurus Latvijas 
lauksaimniekiem vai pārtikas ra-
žotājiem nav iespējams realizēt 
Krievijas embargo vai citu ie-
meslu dēļ, aicina ziedot trūkumā 
nonākušo ģimeņu atbalstam.

Dārzeņus un augļus, piena un 
gaļas produkciju – arī standartiem 
neatbilstošu (izmērs, svars, izskats), 
bet lietojamu uzturā, Latvijas Zem-
nieku federācija (LZF) un Latvijas 
Samariešu apvienība (LSA) aicina 
ziedot pārtikas bankai „Paēdušai 
Latvijai”.

Ražotāju un nevalstisko organi-
zāciju sadarbība dod iespēju atgūt 
daļu no saražotās, bet nerealizētās 
produkcijas – noslēdzot ziedojuma 
līgumu, var saņemt nodokļu atlaidi 

85% no ziedotās summas, bet ne vai-
rāk kā 20% no uzņēmumu ienākuma 
nodokļa kopējās summas attiecīgajā 
taksācijas periodā.

LZF apvieno vairāk nekā 6000 
ražojošu dažādu nozaru lauksaim-
niekus, kuri katrā Latvijas reģionā 
attīsta ne tikai savas saimniecības, 
nodrošinot pārtiku un darbavietas 
vietējai kopienai, bet rūpējas par 
vispārēju kopienu attīstību.

Produkciju pārtikas bankai var 
ziedot, sazinoties pa tālr. 22033700, 
67518289 (LSA projekta vadītā-
ja Agita Kraukle), e-pasts: agita.
kraukle@samariesi.lv; 26536985 
(LZF biroja vadītāja Aiga Kuzma), 
e-pasts: info@lzf.lv. „Paēdušai 
Latvijai” ir 25 reģionālie partneri, 

kuriem ir pieejams transports ar 
nosegtām izmaksām.

Pārtikas banka „Paēdušai Latvi-
jai” ir LSA labdarības programma, 
kas sniedz atbalstu ģimenēm ar bēr-
niem, kuru ienākumi ir zem iztikas 
minimuma – EUR 252 uz vienu 
ģimenes locekli, un kurām nav pie-
šķirts trūcīgās vai maznodrošinātās 
ģimenes statuss. Mēnesī vidēji tiek 
palīdzēts ap 1000 ģimenēm.

Pārtikas pakai Kuldīgā var pie-
teikties pārtikas bankā „Mamma 
mammai fonds”, Pilsētas laukumā 
4, tālr. 27733950, 2664025.

Sīkāk par pārtikas banku – www.
paedusailatvijai.lv. 

SIGnETa rEIManE, 
sabiedrisko attiecību speciāliste

KOnKurSa 
„Kuldīgas novada uzņēmēju un amatnieku gada balva 2014”

anKETa 
Kuldīgas novada pašvaldība sadarbībā ar laikrakstu „Kurzemnieks” un Kuldīgas novada uzņēmēju un amatnieku apvienību „KBK” 

organizē konkursu „Kuldīgas novada uzņēmēju un amatnieku gada balva 2014”, lai apzinātu un godinātu Kuldīgas novada uzņēmējus un 
amatniekus, kas aktīvi un godprātīgi darbojas savā nozarē, sekmējot uzņēmējdarbības vides attīstību.

Visiem iedzīvotājiem un viesiem tiek piedāvāta iespēja aizpildīt anketu, izvirzot pretendentus balvas saņemšanai izveidotajās nominācijās.

Nosauciet, kurš, Jūsuprāt, ir pelnījis nomināciju Gada lauksaimnieks __________________________________________________________

jo_________________________________________________________________________________________________________________

Nosauciet, kurš, Jūsuprāt, ir pelnījis nomināciju Gada jaunais uzņēmējs _______________________________________________________

jo_________________________________________________________________________________________________________________

Nosauciet, kurš, Jūsuprāt, ir pelnījis nomināciju Kuldīgas tēla popularizētājs __________________________________________________

jo_________________________________________________________________________________________________________________

Nosauciet uzņēmumu, kurš, Jūsuprāt, ir pelnījis nomināciju Gada pakalpojums __________________________________________________

jo__________________________________________________________________________________________________________________

Nosauciet, kurš, Jūsuprāt, ir pelnījis nomināciju Gada mecenāts _______________________________________________________________

jo_________________________________________________________________________________________________________________

Nosauciet, kurš objekts, Jūsuprāt, ir pelnījis nomināciju Gada būve ____________________________________________________________

jo_________________________________________________________________________________________________________________

Nosauciet uzņēmumu, kurš, Jūsuprāt, ir pelnījis nomināciju Ģimenei un bērniem draudzīgākais uzņēmums ___________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

 jo__________________________________________________________________________________________________________________.

Nosauciet amatnieku, kurš, Jūsuprāt, ir pelnījis nomināciju Gada amatnieks (lūdzam nosaukt arī nozari)________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________ 

 jo_________________________________________________________________________________________________________________

Nosauciet, kurš, Jūsuprāt, ir pelnījis nomināciju Gada ražotājs________________________________________________________________

jo_________________________________________________________________________________________________________________

Ja vēlaties saņemt pārsteiguma balvu, lūdzu, sniedziet par sevi ziņas:

Vārds, uzvārds ______________________________________________________________________________________________________

Adrese_____________________________________________________________________________________________________________

Tālrunis______________________________________________________________________________________________________________

Lūdzam līdz 2014. gada 15. oktobrim aizpildīto anketu ievietot tām paredzētās anketu kastēs –  Kuldīgas novada pašvaldības Klientu apkalpo-
šanas centrā, Baznīcas ielā 1, Kuldīgā, kā arī jebkurā Kuldīgas novada pagasta pārvaldē, lielveikalos: „Supernetto”, Piltenes ielā 27, Kuldīgā; „Elvi”, 
Gravas ielā 1, Kuldīgā, Kuldīgas slimnīcā, Aizputes ielā 22 un Rūtas Eglītes ģimenes ārsta praksē, Smilšu ielā 22, Kuldīgā. Var sūtīt arī elektroniski, 
e-pasts: liga@kuldiga.lv.

PaLDIES Par aTSauCĪBu! 

Pasaules arhitektūras dienu konference

Meža īpašniekiem 
bezmaksas konsultācijas

nerealizēto produkciju aicina ziedot pārtikas bankai

SPOrTa PaSāKuMI SEPTEMBrĪ un OKTOBrĪ
26.IX 10.00 Olimpiskā diena. KNSS manēža, Dzirnavu iela 13, Kuldīga
26.IX 13.00 Lielmeistares D.Reiznieces-Ozolas 9. kausa izcīņa; KNSS 50. ceļojošā komandu  
 kausa izcīņa šahā. KNSS šaha klubs, Kalna iela 6, Kuldīga
27.IX 10.00 Lielmeistares D.Reiznieces-Ozolas 9. kausa izcīņa; KNSS 50. ceļojošā komandu  
 kausa izcīņa šahā. KNSS šaha klubs, Kalna iela 6, Kuldīga
28.IX 11.00 LJBL-LR čempionāts basketbolā 1. divīzijā U-15. 
 KNSS sporta nams, Virkas iela 13, Kuldīga
1.X 17.30 Skriešanas seriāls „Kuldīgas apļi”, 8. kārta. Krauļu priedes, Kuldīga
3.X 13.00 Kuldīgas NSS „Rumbas kauss – 2014” šahā. KNSS šaha klubs, Kalna iela 6, Kuldīga
3.X 17.00 LVF kausa izcīņa volejbolā A grupā zēniem. KNSS halle, Piltenes iela 25, Kuldīga
4.X 9.00 Kuldīgas NSS „Rumbas kauss – 2014” šahā. KNSS šaha klubs, Kalna iela 6, Kuldīga
4.X 9.30 LVF kausa izcīņa volejbolā A grupā zēniem. KNSS halle, Piltenes iela 25, Kuldīga
4.X 18.00  „Schenker” līga volejbolā vīriešiem: ASK/Kuldīga – Rakvere VK 
 KNSS halle, Piltenes iela 25, Kuldīga
5.X 11.00 LVF kausa izcīņa volejbolā D-1 grupā meitenēm. Skrundas vsk. zāle, Skrunda
5.X 13.00 LČ volejbolā 1. līgā vīriešiem: Kuldīgas NSS – Valgunde 
 KNSS halle, Piltenes iela 25, Kuldīga
5.X 17.00 Latvijas meistarsacīkstes florbolā 1. līgā: Kuldīga – SK „Babīte” 
 KNSS halle, Piltenes iela 25, Kuldīga
7.X 10.00 Kuldīgas novada atklātās skolēnu sacensības futbolā 
 KNSS sporta nams, Virkas iela 13, KNSS halle, Piltenes iela 15, Kuldīga
10.X 15.00 LVF kausa izcīņa volejbolā C1 grupā zēniem. Skrundas vsk. zāle, Skrunda
11.X 11.00 LVF kausa izcīņa volejbolā B-2 grupā meitenēm. KNSS halle, Piltenes iela 25, Kuldīga
11.X 15.30 LJBL-LR čempionāts basketbolā 2. divīzijā U-17 
 KNSS sporta nams, Virkas iela 13, Kuldīga



C MYK

2014. gada 25. septembris

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

BrĪVDaBaS KInO KuLDĪGaS PILSēTaS DārZā

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 SEPTEMBrĪ
S. 27.IX 16.00   uZ SPēLES LaTVIja
Sv. 28.IX 15.00  Latvija, 2014, ilgums 1’30
O. 30.IX 17.00  Pilnmetrāžas dokumentālā
T. 3.X 19.00  filma

S. 27.IX 18.00   DuSMĪGāKaIS VĪrS BruKLInā
Sv. 28.IX 17.00  ASV, 2014, ilgums 1’23
O. 30.IX 19.00  Komēdija, drāma
T. 1.X 19.00  Līdz 12 g. v. – neiesakām
  
P. 3.X 18.00   SIMTGaDnIEKS, Kurš IZKāPa
S. 4.X 17.00  Pa LOGu un PaZuDa
O. 7.X 19.00  Zviedrija, 2014, ilgums 1’14
C. 9.X 19.00  Piedzīvojumu filma, komēdija
    Līdz 12 g. v. – neiesakām

S. 4.X 17.30   aTPESTĪ MūS nO Ļauna
Sv. 5.X 17.00  ASV, 2014, ilgums 1’58
O. 7.X 19.00  Trilleris, šausmu filma
C. 9.X 17.00  Līdz 16 g. v. – neiesakām

P. 10.X 19.00   IZLaIDuMa GaDS
Sv. 12.X 15.00  Latvija, 2014
O. 14.X 19.00  Ilgums 1’48
T. 15.X 17.30  Drāma
C. 16.X 19.30   Līdz 16 g. v. – neiesakām

26. septembrī, piektdien, 19.00 – GORAN GORA, Knuts Skujenieks koncertā „Mosties”. 
Biļetes www.bilesuparadize.lv. Ieeja – EUR 13. Sēdvietas netiek numurētas.

2. oktobrī, ceturtdien, 19.00 – Rēzeknes zaļo pakalnu kora koncerts. Biļetes www.
bilesuparadize.lv. Ieeja – EUR 6, 7, 8.

3. oktobrī, piektdien, 11.00 – koncertuzvedums bērniem „Daktera Aikāskan burvju 
receptes”. Ieeja – EUR 4,50.

8. oktobrī, trešdien – senioru veselības diena.
11. oktobrī, sestdien, no 12.00 līdz 16.00 Pilsētas dārzā, RPIVA pagalmā – Hercoga 

Jēkaba gadatirgus. Dižandele, tirgus lustes, lielā ražas balle.
12. oktobrī, svētdien, 17.00 Sv. Katrīnas baznīcā – Collegium musicum koncerts.

GuDEnIEKOS
Septembrī kultūras namā – Jūrkalnes māks-

linieku gleznu izstāde.
KaBILē
Dievkalpojumi Kabiles baznīcā notiks mē-

neša 1. nedēļā 11.00; mēneša 3. nedēļā 14.00.
Līdz 31. oktobrim bibliotēkā – Eduarda 

Skabja „Mākoņu atlants un citas fotogrāfijas”.
KurMāLē
26. septembrī 14.00 pagastmājas pagalmā – 

Miķeļtirgus.
30. septembrī 12.00 vēstures istabā – rokdar-

bu kopas „Darbīgās rokas” izstādes „Es zeķītes 
izadīju deviņiem rakstiņiem” atklāšana. Izstāde 
veidota pēc projekta „Darīsim paši!” noslēguma.

LaIDOS
27. septembrī 14.00 Laidu pagasta „Bitītē” – 

pensionāru pēcpusdiena. 
Līdz 30. septembrim – kuldīdznieka Kārļa 

Dazarta gleznu izstāde „Ainavas”.
Līdz 31. oktobrim Sermītes bibliotēkā – Pļav-

muižas saieta nama mākslas studijas dalībnieku 
darbu izstāde.

No 3. līdz 31. oktobrim Sermītes bibliotēkā – 
bērnudārza audzēkņu radošo darbu un fotogrāfiju 
izstāde „Kaķītis mans”.

3. oktobrī Sermītes bibliotēkā – Bērnu žūrijas 
pasākums „Runcis Puncis un citi kaķi”.

Oktobrī atsākas pulciņu darbība – pirmdienās 
16.00 – folkloras pulciņš, 18.00 – ansamblis. 
Otrdienās 17.00 – kulinārijas pulciņš. Trešdienās 
17.00 – rokdarbu pulciņš. Piektdienās 18.00 – 
kokapstrādes pulciņš.

PaDurē
Līdz oktobra beigām bibliotēkā – Kuldīgas 

radošās fotodarbnīcas dalībnieku darbu izstāde.
27. septembrī 16.00 Padures pagasta 

zālē – Lutriņu amatierteātra „Atvars” izrāde  
„Puķu brokastis”.

PELČOS
Katru piektdienu 18.00 – spāņu valodas 

kursi.
Līdz 30. septembrim bibliotēkā – Daces 

Cielavas fotogrāfiju izstāde „Tik dažādas dvē-
selītes” un grāmatu izstāde „Dārzeņu un augļu 
konservēšanas laiks”.

30. septembrī 16.00 bibliotēkā – „Iepazīsti 
Eiropas literatūru un kultūru! Anglija”.

Septembrī otrdienās tautas namā 18.30 – 
mēģinājumus atsāk JVA „Avots”. Gaidām jaunus 
dalībniekus! Informācija pa tālr. 26354396.

2. oktobrī 18.00 tautas namā – mēģinājumus 
atsāks bērnu – jauniešu sporta deju kolektīvs. 
Gaidām bijušos un jaunus dalībniekus! Informā-
cija pa tālr. 26354396.

rEnDā
Uzsākot jauno sezonu, Rendas kultūras 

nams aicina dalībniekus dramatiskajā kolektīvā, 
jauktajā vai vīru vokālajā ansamblī, deju kolektī-
vā. Pieteikties pa telefonu 26181470.

Līdz 15. oktobrim bibliotēkā – rakstāmpiede-
rumu izstāde „No zoss spalvas...”

Līdz 31. oktobrim  bibliotēkā – fotoizstāde 
„Ceļojumu iespaidi”.

29. septembrī 16.00 kultūras namā – Gar-
dēžu klubiņa nodarbība. Katrs ņem līdzi savu 
gardāko konservējumu vai ēdienu un pagata-
vošanas recepti.

5. oktobrī tiek organizēts brauciens uz Na-
cionālā teātra izrādi „Latgola.LV-2”.

10.  oktobrī 19.00 kultūras namā – Skrundas 
amatierteātra izrāde „Jūras gaiss”.

13. oktobrī 16.00 kultūras namā – rokdarb-
nieču tikšanās. Sīkāka informācija 26181470.

ruMBā
Septembrī un oktobrī bibliotēkā – G.Obodņi-

kova grafiku izstāde.
27. septembrī 12.00 „Bukaišos” – galda 

spēļu sacensības.
2. oktobrī 18.00 un turpmāk katru otrdienu, 

ceturtdienu „Bukaišos” – pilates Jeļenas Miezītes 
vadībā. Gaidīti jauni dalībnieki!

3. oktobrī 15.00 un turpmāk katru piekt-
dienu „Bukaišos” – teātra pulciņš. Gaidīti jauni 
dalībnieki!

8. oktobrī 15.00 Mežvaldes pārvaldes nama 
zālē – gatavošanās Rumbas pagasta fotoizstādei 
„Es mīlu savu zemīti”  kopā ar Rumbas pagasta 
iedzīvotājiem.

SnēPELē
Septembrī bibliotēkā – pagasta pārvaldes 

vadītājas Daces Cielavas fotogrāfiju izstāde 
„Saule un ūdens”.

TurLaVā
Septembrī bibliotēkā – kuldīdznieces Dinas 

Šimpermanes darināto rotu izstāde.
Piedalies lasīšanas veicināšanas program-

mā „Bērnu un jauniešu žūrija 2014”  un aicini 
lasīt arī vecākus!

VārMē
No 15. septembra bibliotēkā – izstāde „Esmu 

vārmenieks”.

Kuldīgas seniori aicināti uz BALLI
27. septembrī plkst. 14.00  Virkas ielā 13 

(bijušajā „Lauktehnikas” klubā). 
Līdzi jāņem labs noskaņojums, groziņš un ziedojums EUR 3.

Jūlijā, augustā un septembrī dzimušajiem senioriem pieteikties 
pa tālr.  26300247  vai „Rumbiņā”.

ATPŪTIES DEJOJOT!
Ja Tev ir 50 un vairāk gadu un Tev patīk 

dejot, tad esi gaidīts mūsu pulkā! 
Tiekamies pirmdienās 19.30 Kuldīgas kultūras centrā.

Pirmā kopā sanākšana 6. oktobrī.
Iepriekšēja deju pieredze nav obligāta.

Vairāk informācijas: kolektīva vadītāja Ramona – 29140883 
vai Laima – 26828378.

Trešdien, 8. oktobrī, Kuldīgas kultūras centrā
SENIORU VESELĪBAS DIENA

Lielajā zālē:
11.00 – 15.00 – relaksācijas pietura – radošā darbnīca, izbraukuma 
bibliotēka, Kuldīgas sociālā dienesta piedāvājums senioriem;
16.00 – 19.00 – atpūtas pasākums pie galdiņiem. Spēlē trio „Fokši”.
Kino zālē:
11.10 – 12.00 – lekcija „Aktīvs dzīvesveids senioriem”, 
Dr. Daina Zepa;
15.00 – 16.00 – lekcija „Ceļš uz veselību”, 
veselīga dzīvesveida piekritēja I.Ziņģīte.
Mazajā zālē: 
11.00 – 15.00 – veselīga uztura pietura – degustācijas, 
paraugdemonstrējumi. 
Piedāvā Kuldīgas Tūrisma un tehnoloģiju tehnikums.
Deju zālē praktiskās nodarbības
11.00 un 13.00 – rīvēšanās ar dvieli,
14.00 – ārstnieciskā vingrošana senioriem,
12.30 – 15.00 – konsultācijas gerontoloģijā,
11.00 – 15.00  – sirds veselības pārbaude,
11.00 – 15.00 – redzes pārbaude.
Pie KKC:
11.00 – 12.00 – nūjošana.

Nāciet, bez maksas pārbaudiet savu veselību, 
gūstiet patīkamas emocijas un iedvesmojieties!

Ar 1. oktobri sākas PULCIņU NODARBĪBAS 
pensionāru apvienībā „Rumbiņa”: 

• dziedātāju kopa „Brūklenājs”, pirmdienās 12.00 –14.00;
• ansamblis „Rumbiņa” un dziedošā grupa, pirmdienās 15.00 – 18.30;
• akordeonistu ansamblis, pirmdienās 10.00 – 12.00;
• līnijdeju pulciņš, trešdienās 17.30 – 18.30;
• vingrotāji, pirmdienās, otrdienās, ceturtdienās 10.00 – 12.00;
• vingrotāji, pirmdienās, ceturtdienās 10.00 – 12.00;
• dramatiskais pulciņš, trešdienās 11.30 – 13.00;
• atbalsta grupa „Kopā būt”, otrdienās 12.00 – 16.00, 
  ceturtdienās 9.00 – 14.00;
• jaunrades deju pulciņš, no 7. oktobra otrdienās 10.00 – 11.00;
• balles deju pulciņš no 7. oktobra otrdienās 17.30 – 18.30;
• deju kopa „Madara” no 8. oktobra trešdienās 10.00 – 11.00. 

Aicinām jaunus biedrus mūsu pulkā dejot un dziedāt!
Pensionāru apvienības „Rumbiņa” valde, tālr. 63322085.

Šogad vasara mūs īpaši nav lu-
tinājusi, jo jūnijs bija vēss un rude-
nīgs, jūlijs un augusta sākums nāca 
ar karstuma rekordiem, bet augusta 
beigas atnesa lietavas. Laika apstākļi 
un politiskie notikumi Ukrainā ie-
tekmējuši arī viesu skaitu Kuldīgas 
novadā, piemēram, samazinājies 
tūristu skaits no Krievijas.

Noslēdzot vasaras sezonu, Kuldī-
gas Aktīvās atpūtas centrs (KAAC) 
apkopojis gan apmeklētāju skaitu 
birojā, gan nakšņotājus Kuldīgas 
novada naktsmītnēs.

Kopumā šī gada deviņos mēnešos 
KAAC apkalpoti 26 962 apmeklētā-
ji, kas fiksēti ar inovatīvo lāzera skai-
tītāju. No tiem 46% bijuši ārvalstu 
tūristi, 34%  –  ceļotāji no Latvijas un 
20% – vietējo iedzīvotāju, kas cen-
trā interesējušies par pasākumiem 
Kuldīgā un Kurzemē, iepazinušies 
ar informatīvajiem materiāliem, ko 
varētu piedāvāt viesiem. No ārval-
stu tūristiem visvairāk ir bijuši no 
Vācijas (18%).

KAAC šogad ir īpaši darbojies, 
piesaistot gan Latvijas, gan Kuldī-
gas novada iedzīvotājus veselīgam 
dzīvesveidam. Veiksmīgi aizritējis 
tradicionālais velofestivāls „Ve-
lodiena un velonakts Kuldīgā”, 
notikuši vairāki jauni veselības 
veicināšanas pasākumi, piemēram, 
veselības dienas. Pavisam drīz būs 
„Senioru veselības diena”, savukārt 
8. novembrī plānota „Ģimeņu vese-
lības diena”. 

KAAC rīkojis arī starptautiskus 
mārketinga pasākumus, to skaitā 
žurnālistu un tūrisma operatoru 
vizītes uz Kuldīgu, tādas būs arī sep-
tembrī un oktobrī. 28. septembrī plā-
nots Starptautiskais tūrisma forums 
Kurzemē, un tad gan žurnālisti, gan 
tūrisma operatori apmeklēs Kuldīgu, 
iepazīsies ar tūrisma piedāvājumu. 
Savukārt  no 16. līdz 20. oktobrim 
pie mums ieradīsies Japānas un 
Baltkrievijas žurnālisti un tūrisma 
operatori, lai, balstoties uz gūtajiem 
iespaidiem, popularizētu Kuldīgu 
savās valstīs. Japānas tūristu skaits 
šobrīd nav liels, tomēr tas pieaug.

Kuldīgai ir svarīgs ikviens starp-
tautisks pasākums, jo tiek izmantoti 
ne tikai nakšņošanas un ēdināšanas 
pakalpojumi, bet arī citi, ar tiešo 
ierašanās mērķi nesaistīti pakal-
pojumi, no kā iegūst, piemēram, 
krodziņi, veikali, muzeji, frizētavas, 
aptiekas, auto servisi, degvielas 
stacijas utt. KAAC jau šobrīd plāno 
izveidot jaunas aktivitātes pilsētas 
atpazīstamības veicināšanai un tū-
ristu piesaistei 2015. gadā.

arTIS GuSTOVSKIS, Kuldīgas 
aktīvās atpūtas centra vadītājs

Kuldīga kļūst 
arvien 

populārāka

Kuldīgas Mākslas namā 24. septembrī sākās gleznošanas un krāsu 
mācības kursi jaunai grupai, kurā tiks apgūta krāsu teorija un dažādas 
akrila gleznošanas tehnikas. 

Nodarbības dalībniekiem gan ar, gan bez priekšzināšanām notiks divas 
reizes mēnesī –  trešdienās 18.00 – 20.45 Mākslas namā, 1905. gada ielā 
6. Kursu cikls – no septembra līdz decembrim, vadītāja – māksliniece Ieva 
Vītola-Lindkvista.

Iepriekšējo grupu nodarbības notiks 1. un 2. oktobrī.
Vairāk informācijas pa tālr. 29320495.

Krāsu mācības kursi


