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Valsts svētkus
svinēsim kopā
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Aicina uz Ģimeņu 
veselības dienu
> 5. lpp.
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InGa BĒrZIŅa,
Kuldīgas novada Domes priekšsēdētāja

Paši daudz 
padarām
> 6. lpp.

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

Goda balvu nolēma apbalvot 15 personas, novērtējot viņu ieguldījumu novada attīstībā un sabiedriskās nozīmības palielināšanā.
Goda balvas pasniegs svinīgā pasākumā 18. novembrī 15.00 Kuldīgas kultūras centrā, sagaidot Latvijas Republikas 98. gadadienu.

ar Kuldīgas novada Goda balvu šogad apbalvos: 
• arti šimpermani, ansambļa “Rumbas kvartets” mūziķi – 
par nopelniem Kuldīgas tēla veidošanā;
• Gunti Stuceru, ansambļa “Rumbas kvartets” mūziķi – par 
nopelniem Kuldīgas tēla veidošanā;
• rolandu Stuceru, ansambļa “Rumbas kvartets” mūziķi – 
par nopelniem Kuldīgas tēla veidošanā;
• Gati Lagzdenieku, ansambļa “Rumbas kvartets” mūziķi – 
par nopelniem Kuldīgas tēla veidošanā;
• aldi Bitinieku, Pasaules latviešu nometnes 3x3 Pelčos 
organizatoru, būvuzraugu – par nopelniem latviskā dzī-
vesveida popularizēšanā;
• Inu Celitāni, Kurzemes nemateriālā kultūras mantojuma 
biedrības “Kūrava” vadītāju, Kurzemes stāstnieku festivāla 

“Ziv’ zup’” organizatori – par ieguldīto darbu Kuldīgas 
kultūrvides veidošanā;
• rūtu Eglīti, ģimenes ārsti (SIA “Rūtas Eglītes doktorāts, 
SIA “Vizuālā diagnostika”) – par ilggadēju un nesavtīgu 
darbu iedzīvotāju veselības labā;
• Viesturu Zviedri, 410. Kuldīgas jaunsargu vienības ins-
truktoru – par aizrautīgu darbu ar bērniem un jauniešiem;
• māri rozentālu, spēkavīru – par panākumiem starptau-
tiskajās sacensībās un ilggadēju Kuldīgas vārda nešanu 
pasaulē;
• Ivetu Erdmani, zemnieku saimniecības “Ezergaļi” 
īpašnieci Vārmes pagastā – par ieguldīto darbu uzņēmēj-
darbības attīstībā;
• Dzintaru Erdmani, zemnieku saimniecības “Ezergaļi” 

īpašnieku Vārmes pagastā – par ieguldīto darbu uzņē-
mējdarbības attīstībā;
• Santu Cini, restorāna “Goldingen Room” saimnieci – 
par mērķtiecīgu un talantīgu darbu uzņēmējdarbībā un 
nopelniem Kuldīgas tēla veidošanā;
• roaldu Cini, restorāna “Goldingen Room” saimnieku – 
par mērķtiecīgu un talantīgu darbu uzņēmējdarbībā un 
nopelniem Kuldīgas tēla veidošanā;
• andreju Ķeizaru, Rubeņu fonda valdes locekli, Nacio-
nālās pretošanās kustības muzeja izveidotāju Rendas 
pagasta “Viesturos” – par pašaizliedzīgu darbu Latvijas 
vēstures izpētē un popularizēšanā;
• Oskaru mikānu, tēlnieku – par Ēvalda Valtera pieminekli 
Kuldīgā.

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

29. oktobrī daudzās Latvijas pilīs un muižās 
notika Leģendu nakts, kurā interesenti 
varēja apmeklēt vēsturiskās ēkas un izbaudīt 
tajās valdošo atmosfēru. Kuldīgas novadā 
Leģendu naktī apmeklētājus gaidīja Pelču 
pilī un Padures muižā.

Padures muiža ar daudziem pārsteigumiem uz 
Leģendu nakti ļaudis pulcēja pirmo gadu. Ikviens 
te varēja baudīt “Capoeira” cīņas un dejas mākslu, 
iesaistīties gleznošanā uz ūdens turku mākslinieka 
Tahsin Özer meistarklasē, kā arī noskatīties aizrau-
jošu ēnu teātra izrādi, kas cauri gadsimtiem izveda 
pa Padures muižas dzīves notikumiem. Par muzikālo 
priekšnesumu gādāja džeza mūziķis Toms Mikāls. 

Muižas īpašnieks Jānis Lazdāns viesus aici-
nāja ekskursijā pa vēsturisko muižu un pastāstīja 
interesantākos stāstus un leģendas. Viena no tām 
vēsta, ka pēdējais muižkungs, kurš ticis nogalināts 
netālu no muižas, spokojas joprojām. To pierādot 
augšstāva logs, kuru nav iespējams iestiklot, jo 
ikreiz tajā ietriecas putns. Runā, ka muižā atgriežas 
muižkunga dvēsele. Savukārt kāda cita leģenda 
vēsta, ka alejā joprojām esot dzirdamas braucošas 
karietes skaņas. Pats saimnieks gan atzina, ka ne-
parastas parādības neesot novērojis. “Muižā jūtos 
kā mājās. Nākotnē ceru to atjaunot un izveidot sti-
lizētu gardēžu viesnīcu, kurā viesi varēs piedalīties 
pavāra meistarklasēs, pastaigāties iekoptajā parkā 
un augļu dārzā vai izbraukt zirga pajūgā,” atklāja J. 
Lazdāns. Muižu viņš īpašumā ieguva 2007. gadā, 
taču aktīvi darboties sācis tikai pērn. Šobrīd muiža 
tiek popularizēta, rīkojot dažādus pasākumus, kā 
arī tiek piesaistīts pašvaldības un valsts finansējums 
ēkas restaurācijai.

Leģendu nakti apmeklēja arī Ruta Valdmane ar 
ģimeni no Kabiles pagasta. Padures muiža viņiem 
izraisījusi īpašu interesi, jo pirms kara, kad Pa-
dures muižā vēl bijusi lauksaimniecības skola, te 
mācījusies viņas mamma, kura nereti dalījusies ar 
izteiksmīgiem stāstiem par skolas laikiem. “Prak-
sē mamma gājusi slaukt govis. Kad meistaram 
atrādīts izslaukums, viņš jautājis – kāpēc tas piens 
tāds zaļš? Mamma atbildējusi – kāds gan citāds 
var būt, ja govs tajā ieliek kāju un ārā neņem?” 
atminas R. Valdmane. Ģimenei saglabājušās arī 
fotogrāfijas no skolas laikiem.

Pelču pilī Leģendu nakts tiek rīkota jau piekto 
gadu. Šogad viesus sagaidīja un laipni sveicināja 
Indra Vilmane. Viņa pastāstīja: “Jau piekto gadu 
pēc kārtas viesu skaits patīkami pārsteidza rīkotā-
jus, mēs lēšam, ka tie varētu būt ap 400 cilvēku.”

Vēsturiska gaisotne un noslēpumi

Šogad pils apmeklētāji bija aicināti iesaistīties 
izglītojošajā pasākumā “Atklāj Pelču pils noslē-
pumus!” Interesenti vēsturiskajā pils bibliotēkā 
ne tikai atbildēja uz jautājumiem par pils vēsturi, 
tādējādi uzzinot daudz jauna, bet arī nobaudīja 
firsta Līvena iecienīto dzērienu un ēdienu. “Šogad 
jaunums Leģendu naktī bija ”Firsta smeķis”. To 
organizējām pēc kādas kundzes atmiņu stāsta par 
“kartofeļ pjurē” jeb kartupeļu biezeni, ko ļaudis 

baudīja pils pagrabā,” pastāstīja I. Vilmane. Vēl 
atbilstoši kādreizējai viesību programmai, kad 
pēc medībām pilī rīkotas balles, bijusi karstvīna 
vai karsto dzērienu baudīšana. Savukārt uz lielā 
pils balkona ļaudis ļāvās dziesmu valdzinājumam 
un dejām.

SIGnETa LaPIŅa,
 sabiedrisko attiecību speciāliste

EDuarDa DamBErGa foto

↑ Leģendu nakti 
Padures muižā 
atklāja saimnieki 
jānis Lazdāns un 
aiva miezīte. 

← Pelču pils 
greznajā 
bibliotēkā ar 
interesantiem 
jautājumiem 
un zinošām 
atbildēm 
apmeklētājus 
sagaidīja 
Vija Leimane 
(priekšplānā 
pa labi).

Novembrī, patriotisma mēnesī, 
kad svinam valsts svētkus, mums ir 
tradīcija pasniegt Goda balvas izciliem 
cilvēkiem par īpašiem nopelniem Kul-
dīgas novada labā.

Šogad sveiksim “Rumbas kvarte-
tu” – Arti Šimpermani, Gunti Stuceru, 
Rolandu Stuceru un Gati Lagzdenieku, 
kurus mīl, pazīst un gaida visā Latvijā. 
Arta samtainā balss, mūzikas instru-
mentu skanējums, labestība un sirsnība 
dziesmās aizkustina klausītāju sirdis.

Latvisko dzīvesziņu šovasar varēja 
iepazīt 3x3 nometnes ģimeņu saietā 
Pelčos, kuru jau piekto gadu rīkoja 
kuldīdznieku Bitinieku ģimene. Alda 
Bitinieka līdzsvarotība un darbīgums 
vienmēr ir devis tik nepieciešamo pleca 
izjūtu un nodrošinājis lielisku nomet-
nes norisi. Aldis arī ļoti atbildīgi veic 
būvuzrauga darbu vairākos nozīmīgos 
pašvaldības investīciju objektos.

Par Kuldīgas vizītkarti ir kļuvis vil-
cieniņš Ludis un kafejnīca “Goldingen 
room”. Santa un Roalds Ciņi kopā ar 
jaunāko paaudzi ir radījuši burvīgu 
vietu, kuru iecienījuši gan vietējie 
iedzīvotāji, gan viesi no tuvākas un 
tālākas apkārtnes.

Ina Celitāne un folklora ir kļuvuši 
gluži kā sinonīmi. Pateicoties Inai un 
viņas vadītajai folkloras kopai “Kūra-
va”, Kuldīgas vārds ir izskanējis tālu 
aiz Latvijas robežām.

Kuldīgas novads var lepoties ar 
stiprām zemnieku saimniecībām. Jau 
otro reizi nozīmīgo balvu “Sējējs” 
ieguva Ivetas un Dzintara Erdmaņu 
zemnieku saimniecība “Ezergaļi”. 
Gandarījums, ka mīlestību pret lau-
kiem mantojusi arī jaunākā paaudze.

Šogad atzīmēsim Zemessardzes 
25. gadadienu un Goda balvu pa-
sniegsim Kuldīgas jaunsargu vienības 
instruktoram Viesturam Zviedrim, kurš 
aizrautīgi strādā ar bērniem un jaunie-
šiem, iemācot viņiem pamatīgumu, 
izdzīvošanas prasmi un patriotismu.

Māris Rozentāls ir mūsu spēkavīrs, 
kurš Kuldīgas vārdu nesis tālu pasaulē. 
Ikdienā Māris palīdz daudziem kul-
dīdzniekiem būt veselīgiem un spor-
tiskiem, dzīvot pēc principa – veselā 
miesā vesels gars.

Iejūtīga un ļoti sirsnīga – tā dakteri 
Rūtu Eglīti raksturo viņas pacienti. 
Rūta ir ārste ne tikai pēc diploma, bet 
arī pēc būtības, viņai piemīt šai pro-
fesijai tik ļoti nepieciešamā intuīcija. 

Andrejs Ķeizars ir paveicis unikālu 
darbu Latvijas vēstures izpētē un sa-
glabāšanā, pateicoties viņa uzņēmībai, 
Rendā ir izveidots Nacionālās pretoša-
nās kustības muzejs.

Pavasarī atklātais tēlnieka Oskara 
Mikāna piemineklis novadniekam, 
Latvijas patriotam Ēvaldam Valteram 
ir kļuvis par Kuldīgas simbolu. 

Sirsnīgs paldies jums visiem par 
pašaizliedzīgo darbu! Lai mums gaiši 
un latviski valsts svētki!

Novadā daudz 
pašaizliedzīgu ļaužu 
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Sākusies pieteikšanās 
ziemas tirdziņam

Sākusies tirgotāju pieteikšanās dāvanu tirdziņam ziemas festivālā 
“Notici brīnumam”, kas notiks 3. decembrī no 12.00 līdz 18.00 Liepājas 
ielā, Kuldīgā.

Festivālā aicināti piedalīties amatnieki, amatu pratēji, tautas lietišķās 
mākslas studijas, mākslinieki/individuālie meistari, Latvijā audzētu pārtikas 
produktu ražotāji, našķu, saldumu tirgotāji.

Iepazīties ar tirdzniecības noteikumiem un pieteikties tirdziņam var līdz 
13. novembrim, aizpildot veidlapu www.kkp.lv.

Tirdzniecību organizē SIA “Kuldīgas komunālie pakalpojumi”.
Kontaktpersona: Baiba Pirtniece, tālr. 26603289, e-pasts: baiba.pirtnie-

ce@kuldiga.lv.

Pieejams atbalsts “Ieguldījumiem 
materiālajos aktīvos”

Lauku atbalsta dienests (LAD) no 21. novembra līdz 21. decembrim izsludina projektu iesniegumu 
pieņemšanu apakšpasākumos “Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās”, “Atbalsts ieguldījumiem 
pārstrādē” un “Atbalsts ieguldījumiem lauksaimniecības un mežsaimniecības infrastruktūras attīstībā”.

Trešās kārtas pieejamais publis-
kais finansējums apakšpasākumā 
“Atbalsts ieguldījumiem lauku saim-
niecībās” lauksaimniecības pakalpo-
jumu kooperatīvajām sabiedrībām 
ir pusotrs miljons eiro, bet lauku 
saimniecībām – 35 170 012 EUR. 
Apakšpasākuma mērķis ir atbalstīt 
lauku saimniecības, lai uzlabotu 
to ekonomiskās darbības rādītājus 
un konkurētspēju, kā arī veicināt 
kooperācijas attīstību, nodrošinot 
dabas resursu ilgtspējīgu apsaim-
niekošanu un atbalstot pret klimata 
pārmaiņām noturīgu ekonomiku.

“Atbalsts ieguldījumiem pār-
strādē” mērķis ir paaugstināt lauk-
saimniecības produktu pārstrādes 

efektivitāti un palielināt produktu 
pievienoto vērtību, veicinot konku-
rētspējīgas kooperācijas attīstību un 
ilgtspējīgas lauksaimnieciskās ražo-
šanas attīstību un inovāciju ievieša-
nu uzņēmumos. Pieejamais publis-
kais finansējums ir 12 188 245 EUR.

Apakšpasākuma “Atbalsts ie-
guldījumiem lauksaimniecības un 
mežsaimniecības infrastruktūras 
attīstībā” mērķis ir uzlabot infra-
struktūru lauksaimniecības attīstībai, 
meža ražības paaugstināšana, audzes 
veselības un kokmateriālu kvalitātes 
uzlabošana, saglabājot un uzlabojot 
meža ilgtermiņa ieguldījumu glo-
bālajā oglekļa apritē, uzturot biolo-
ģisko daudzveidību un nodrošinot 

klimata pārmaiņu mazināšanu, kā 
arī lauksaimniecības un mežsaim-
niecības nozares konkurētspējas 
paaugstināšana. Pieejamais publis-
kais finansējums ir 6 015 013 EUR.

Plašāka informācija par atbalsta 
saņemšanas nosacījumiem, finan-
sējuma sadalījumu pa reģioniem un 
citiem jautājumiem ir pieejama LAD 
mājaslapā www.lad.gov.lv izvēlnē 
“Atbalsta pasākumi”.

Projekta iesniegumu pieņemšana 
notiek Eiropas Savienības Eiropas 
Lauksaimniecības fonda lauku at-
tīstībai un Lauku attīstības program-
mas atbalstīto pasākumu ietvaros. 

LaD sabiedrisko attiecību daļa

Sabiedriskā apspriešana par koka 
ciršanu Padures pagastā

Kuldīgas novada pašvaldība 
izsludina publisko apspriešanu 
par koka ciršanas ieceri paš-
valdības autoceļa “Pils ceļš” 
nodalījuma joslā, pretī Padures 
muižai.

Kuldīgas novada Domes Ap-
stādījumu uzraudzīšanas komisija, 
pamatojoties uz Ministru kabineta 
02.05.2012. noteikumu Nr. 309 
“Noteikumi par koku ciršanu ārpus 
meža” 17. punktu, Kuldīgas novada 
pašvaldības saistošajiem noteiku-
miem 2012/30 “Par koku ciršanu 
ārpus meža Kuldīgas novadā” 6. 
punktu un Kuldīgas novada Domes 
Apstādījuma uzraudzīšanas komisi-
jas 11.10.2016. lēmumu (prot. nr.16, 

p. 4), no 24. oktobra līdz 7. novem-
brim izsludina publisko apspriešanu 
par koka ciršanas ieceri:

viena koka – parastās kļavas 
ciršana (koka stumbra apkārtmērs 
1,3 m augstumā no sakņu kakla ir 
83 cm/D 26 cm) pašvaldības auto-
ceļa “Pils ceļš” (kadastra numurs 
62720050327), ceļu nodalījuma 
joslā pretī valsts nozīmes arhitek-
tūras piemineklim Padures muižas 
zaļajā zonā starp brauktuvi un gājēju 
celiņu, jo koks aizsedz skatu uz ēku 
no valsts vietējā autoceļa V1281 
Ķimale–Padure–Deksne skatpunkta.

Ar Apstādījumu uzraudzīšanas 
komisijas lēmumu un lietas materiā-
liem var iepazīties Kuldīgas novada 

Domē apmeklētāju pieņemšanas 
centrā Baznīcas ielā 1, Kuldīgā un 
Padures pagasta pārvaldē “Arāji”.

Pēc publiskās apspriešanas rezul-
tāti tiks apkopoti un nodoti izvērtē-
šanai Apstādījumu uzraudzīšanas 
komisijai.

Papildus informāciju par koka 
ciršanas ieceri var saņemt Attīstības 
pārvaldes Būvniecības nodaļā pie 
vides speciālistes Daces Jansones, 
tālrunis 63321903; e-pasts: dace.
jansone@kuldiga.lv.

Sabiedriskās apspriešanas anketa 
pieejama www.kuldiga.lv. Aizpil-
dītās anketas jāsūta e-pastā: dace.
jansone@kuldiga.lv līdz 2016. gada 
7. novembra 17.00.

KuLDīGaS nOVaDa PašVaLDīBa 
2016. gada 21. novembrī plkst. 13.00 Kuldīgā, Baznīcas ielā 1, 

rakstiskā izsolē izsolīs automašīnu “Opel Zafira”, 

pirmā reģistrācija 12.02.2003., VIN WOLOTGF7532134030, 
valsts numurs ER7903, nobraukums 321 000 km, valsts tehniskā apskate  

derīga līdz 07.07.2017.
Izsolei jāreģistrējas līdz 21.11.2016. plkst. 12.45.
Izsoles sākumcena – 950 EUR, reģistrācijas maksa – 15 EUR. Drošības nauda 

10% no izsoles sākumcenas – 95 EUR.
Izsoles noteikumi pieejami Baznīcas ielā 1, Kuldīgā vai www.kuldiga.lv. 

KuLDīGaS nOVaDa PašVaLDīBa 
2016. gada 21. novembrī plkst. 13.00 Kuldīgā, Baznīcas ielā 1, 

rakstiskā izsolē izsolīs automašīnu “renault megane”, 
vieglais pasažieru, izlaiduma gads 2001, 

šasijas Nr. VF1BA0B0525647409, valsts numurs EJ583, 
nobraukums 250 350 km. Bez valsts tehniskās apskates.

Izsolei jāreģistrējas līdz 21.11.2016. plkst. 12.45. Izsoles sākumcena – 250 EUR. 
Dalībnieka reģistrācijas maksa – 15 EUR. Drošības nauda 10% no izsoles sākum-
cenas – 25 EUR.

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

Daudzdzīvokļu māju 
pagalmu labiekārtošanas 

konkurss
No 1. novembra iedzīvotāji var 
iesniegt pieteikumus līdzfinansē-
juma saņemšanai Kuldīgas no-
vada Domes rīkotajā konkursā 
“Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju 
pagalmu labiekārtošana Kuldī-
gas novadā 2016./2017. gadā”.

Nolikums paredz, ka konkursā 
var piedalīties Kuldīgas novada 
administratīvajā teritorijā esošu 
daudzdzīvokļu māju īpašnieks vai 
apsaimniekotājs vai privātmājas 
(ģimeņu mājas) īpašnieks, ja tā 
pieteiktais objekts atbilst konkursa 
nolikuma 5.1. punkta prasībām, 
t.i., pašvaldības teritorijā ap ģi-
meņu māju apbūves gabaliem 
iepriekšējo piecu gadu laikā veikti 
ES finansēti ielu tīklu rekonstruk-
ciju projekti.

Konkursa ietvaros Kuldīgas 
novada pašvaldība var piešķirt 
līdzfinansējumu līdz 50% no ko-
pējās izmaksu tāmes, kas paredzē-
ta daudzdzīvokļu māju pagalmu 
labiekārtošanai, komunikāciju vai 
elementu izvietošanai, tai skaitā 
nepieciešamo projektēšanu, bet ne 
vairāk kā 7000 EUR viena konkursa 
projekta realizēšanai.

Līdzfinansējums tiek piešķirts: 
bērnu rotaļu laukumu (vai zonu), 
atpūtas vietu (vai zonu), gājēju, pie-
braucamo ceļu un laukumu segumu 
izbūvei, inženiertehnisko komuni-
kāciju (apgaismojums, ūdensvadi, 
kanalizācija, lietusūdens novadīšana 
u.c.) izbūvei, kas nepieciešamas 
labiekārtojuma īstenošanai, arhi-
tektūras mazo formu uzstādīšanai 
atbilstoši kopējai iecerei, ja tās 
funkcionāli nepieciešamas pagalma 
labiekārtojumam, jaunu apstādījumu 
izveidei saskaņā ar pašreizējiem 
stādījumiem.

Konkursa pieteikumi jāiesniedz 
Kuldīgas novada pašvaldības ap-
meklētāju pieņemšanas centrā (Baz-
nīcas ielā 1, Kuldīgā) 1.–30. no-
vembrī.  

Nolikums un sīkāka informācija 
publicēta www.kuldiga.lv.

Daudzdzīvokļu māju pagalmu 
labiekārtošanas konkurss tiek rīkots 
no 2012. gada, lai veicinātu teritoriju 
sakārtošanu un labiekārtošanu ar ie-
dzīvotāju iesaistīšanos un līdzdalību 
visā Kuldīgas novada administratī-
vajā teritorijā.

ELīna ZīLE, 
projektu speciāliste

Pašvaldība pārņems licencētās 
makšķerēšanas organizētāja funkcijas

27. oktobra Domes sēdē tika 
nolemts, ka Kuldīgas novada 
pašvaldība, sākot ar 2017. gada 
1. janvāri, pārņem licencētās 
makšķerēšanas organizētāja 
funkcijas no SIA ”Kurzemes 
cope”.

Ņemot vērā izmaiņas 2015. gada 
22. decembra Ministru kabineta 
(MK) noteikumos Nr. 799 ”Licen-
cētās makšķerēšanas, vēžošanas un 
zemūdens medību kārtība” un iedzī-
votāju izteikto viedokli aptaujā, kā 
arī saņemtos iesniegumus, Kuldīgas 
novada Domes deputāti lēma, ka ar 
2017. gada 1. janvāri Kuldīgas no-
vada pašvaldība pārņems licencētās 
makšķerēšanas organizētāja funkciju 
no SIA ”Kurzemes cope”. Tādējādi 
SIA ”Kurzemes cope” vairs nebūs 
pilnvarota organizēt licencēto mak-
šķerēšanu Ventā Kuldīgas pilsētas 
teritorijā no punkta, kas atrodas 

100 m augšup pret straumi no ķie-
ģeļu tilta pār Ventu un turpinās lejup 
pa straumi līdz Abavas ietekai Ventā 
(turpmāk – Ventas upes posms). 

Lai noskaidrotu iedzīvotāju vie-
dokli par to, vai vispār atļaut licencēt 
makšķerēšanu Ventas upes posmā, 
no 21. līdz 26. oktobrim Kuldīgas 
novada pašvaldība aicināja mak-
šķerniekus un sabiedrību piedalīties 
aptaujā, kas bija pieejama mājasla-
pā www.kuldiga.lv. Kopumā tika 
iesniegtas 708 atbildes – 68,7% 
atbalsta, 30,6% neatbalsta un 0,7 % 
nav viedokļa.

Pašvaldība informē, ka ar 
2016. gada 1. februāri ir spēkā stā-
jušies MK 22.12.2015. noteikumi 
Nr. 799 ”Licencētās makšķerēšanas, 
vēžošanas un zemūdens medību kār-
tība” un iepriekš spēkā esošie MK 
noteikumi Nr. 574 zaudējuši spēku. 
MK noteikumu Nr. 799 3. punktā 
noteikts, ka licencēto makšķerēšanu 

ezeros un upēs, kurās zvejas tiesī-
bas pieder valstij, organizē vietējā 
pašvaldība, kuras administratīvajā 
teritorijā atrodas attiecīgie ūdeņi, 
bet privātajos ūdeņos, kuros zvejas 
tiesības nepieder valstij, – privāto 
ūdeņu īpašnieks vai pašvaldības vai 
privāto ūdeņu īpašnieka pilnvarota 
persona. Ventā zvejas tiesības pieder 
valstij, tādēļ licencēto makšķerēša-
nu jāorganizē pašvaldībai, un MK 
noteikumi Nr. 799 vairs neparedz 
pašvaldībai tiesības nodot šo funk-
ciju pilnvarotai personai.

Kuldīgas novada pašvaldība 
izstrādās jaunu nolikumu par licen-
cētās makšķerēšanas organizēšanu 
Ventā Kuldīgas novada adminis-
tratīvajā teritorijā, jo pašreizējais 
nolikums ir spēkā tikai līdz šā gada 
beigām.

EDuarDS DamBErGS, 
sabiedrisko attiecību speciālists

Izmaiņas skolēnu maršrutā
Tā kā Zlēku pamatskola ir slēgta, 

Sabiedriskā transporta padome lēma 
no 2016. gada 24. oktobra veikt 
grozījumus AS “Liepājas autobusu 
parks” apkalpotajā maršrutā Nr. 7585 
Liepāja–Kuldīga–Ventspils, vienu 
reisu novirzot caur Zlēkām. Tādējādi 
skolēni no izglītības iestādēm Kuldī-
gā varēs nokļūt atpakaļ mājās.

Turpmāk autobuss, kas no Lie-
pājas autoostas izbrauc plkst. 14.45, 
pasažierus uzņems un izlaidīs arī 
pieturvietā “Zlēkas”. Šajā pieturā 
autobuss apstāsies plkst. 17.07, tā-
dējādi nedaudz mainīsies apstāšanās 
laiks arī pieturvietās “Dobēji”, “Ziru 
klubs”, “Ventava”, “Zūras”, “Vār-
ve” un Ventspils autoostā.

Autotransporta direkcija aicina 
pasažierus sekot līdzi maršrutu tīkla 
izmaiņām interneta vietnē www.1188.
lv vai neskaidrību gadījumā sazināties 
ar AS “Liepājas autobusu parks”, 
zvanot pa tālruni 63426334.  

ZanE PLOnE, 
valsts SIa “autotransporta direkci-

ja” komunikācijas speciāliste 
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Domes 2016. gada 13. oktobra ārkārtas sēde
Izdarīja izmaiņas Kuldīgas novada Domes Būvniecības komisijas 

personālsastāvā, iekļāva tajā Māru Pucenu un Janu Jākobsoni ievēlēja 
komisijas priekšsēdētājas amatā.

Izdarīja izmaiņas Kuldīgas novada Domes Tūrisma komisijas perso-
nālsastāvā un ievēlēja tajā Ilgu Pranču-Hartingeri. 

Izteica Kuldīgas novada Domes 2016. gada 29. septembra lēmuma 
“Par pašvaldības nekustamā īpašuma – zemesgabala daļas Dārznie-

cības ielā 7A, Kuldīgā, Kuldīgas novadā, iznomāšanu publiskā izsolē” 
(prot. Nr.12, p.14) lemjošo daļu šādā redakcijā: “1. Rīkot zemesgabala 
daļas Dārzniecības iela 7A, Kuldīgā, Kuldīgas novadā, kadastra apzī-
mējums 6201 003 0033, ~ 75850 m2 (~ 7.6 ha) platībā (pielikums Nr. 
1), nomas tiesību ar apbūves tiesībām publisku izsoli ar augšupejošu 
soli.” Apstiprināja izsoles noteikumus.

Slēdza zemes lietošanas un īpašuma tiesību aprobežojuma līgumus 

ar SIA “Kuldīgas ūdens” par zemesgabaliem, kuri ir piekritīgi  Kuldīgas 
novada pašvaldībai vai kuri ir  Kuldīgas novada pašvaldības īpašumā, 
SIA “Kuldīgas ūdens” izbūvēto un īpašumā esošo inženierkomunikā-
ciju ekspluatācijai, remontam, atjaunošanai un pārbūvei aizsargjoslas 
platumā (platība tiks precizēta, izstrādājot zemesgabalu apgrūtinājumu 
plānus (saraksti 1. un 2. pielikumā).

Sagaidot Latvijas Republikas 
98. gadadienu, 18. novembrī 
Kuldīgā un pagastos notiks dažā-
di pasākumi, uz kuriem aicināts 
ikviens interesents.

Kuldīgas vecajā rātsnamā būs ap-
skatāma Kuldīgas fotokluba “Divas 
upes” izstāde “Krustu šķērsu Tur-
lavā”. Tajā būs redzami fotogrāfu 
skaistākie Turlavas apkārtnes kul-
tūrvēsturisko objektu uzņēmumi un 
cilvēku portreti. Savukārt Kuldīgas 
Mākslas nams no 13.00 līdz 18.00 
piedāvās apskatīt Tomasa Kūsingu 
izstādi “Parastie cilvēki”, bet nova-
da muzejā būs aplūkojama Kuldīgā 
dzīvojošā gleznotāja Laura Mīlbreta 
personālizstāde “Derības zīme” un 
izstāde “Kas bija Kuldīgas ebreji?”

Kuldīgas kultūras centrā 15.00 
notiks ikgadējā Kuldīgas novada 
Goda balvas svinīgā pasniegšana, 
pēc kuras balvu saņēmējus, pārējos 
kuldīdzniekus un viesus priecēs 
grupas “Rumbas kvartets” koncerts. 
Ieeja svētku koncertā – bez maksas.

Pēc koncerta no 17.30 ikviens 
varēs doties Kuldīgas skolu audzēk-
ņu, Kuldīgas novada Domes, novada 
muzeja, Kuldīgas Galvenās bibliotē-
kas un Bērnu un jauniešu centra vei-
dotajā Gaismas ceļā. Aiz 1905. gada 
parka būs iespēja aplūkot no sveču 
gaismiņām veidotas tautiskās zīmes 
patriotiskās krāsās. Arī kuldīdznieki 
un pilsētas viesi aicināti iesaistīties 
Gaismas ceļa veidošanā, noliekot 
līdzi paņemtās svecītes Liepājas ielā 
vai Rātslaukumā, kur paredzēts radīt 
Latvijas kontūru. Gaismas ceļam 
Kuldīgā ir senas tradīcijas, tas ir 
kļuvis par kuldīdznieku un pilsētas 
viesu iemīļotu pasākumu. Darīsim 
svētkus krāšņākus visi kopā!

Gaismas ceļš ikvienu aizvedīs 
uz Sv. Katrīnas baznīcu, kurā notiks 
svētbrīdis, kā arī jauniešu kora “Lai 
top!” un vokālo ansambļu “Karame-
les” un “Trifeles” koncerts. Ieeja 
visos pasākumos ir bez maksas.

SIGnETa LaPIŅa, 
sabiedrisko attiecību speciāliste

11. novembrī novada ļaudis aici-
nāti piedalīties Latvijas brīvības 
cīņās kritušo varoņu piemiņas 
dienā – Lāčplēša dienā.

Kuldīgas Pilsētas laukumā no 
10.00  līdz 14.00 Zemessardzes 
45. nodrošinājuma bataljons kuldīdz-
niekiem un viesiem piedāvās iespēju 
iepazīties ar zemessargu individuālo 
un kolektīvo ekipējumu, turklāt inte-
resenti varēs baudīt karavīru ēdienu 

un sildīties pie tējas tases. 16.00 no-
tiks militārā parāde, pēc tās vienības 
dosies gājienā uz Rātslaukumu. Šim 
gājienam pievienosies Kuldīgas no-
vada skolu bērni un jaunieši. 

16.30 Rātslaukumā notiks svinī-
ga valsts karoga pacelšana un Ēvalda 
Valtera piemiņas godināšana, kā arī 
Latvijas kontūras izveidošana no 
svecītēm. Parādes vienības pārfor-
mēsies lāpu gājienā, lai dotos uz 
Annas kapiem, kur 17.00 notiks 

Latvijas brīvības cīņās kritušo va-
roņu piemiņas brīdis.

Lāčplēša dienas pasākumus pil-
sētā rīko Kuldīgas novada Dome 
sadarbībā ar Zemessardzes 45. no-
drošinājuma bataljonu un Kuldīgas 
novada Bērnu un jauniešu centru.

Dažādi Lāčplēša dienai veltīti pa-
sākumi notiks arī novada pagastos. 
Par godu Lāčplēša dienai Padures 
pagasta Deksnes zālē 18.00–22.00 
būs Kuldīgas novada pagastu sadzie-

dāšanās svētki “Es dziedu Latvijai”. 
Tajā ar tautasdziesmām un latviešu 
komponistu dziesmām piedalīsies 
novada ansambļi un individuālie 
izpildītāji. Pasākumu vadīs Kuldīgas 
Alternatīvās sākumskolas Padures 
filiāles skolēni.

Savukārt Rendas pagasta kultūras 
namā 19.00 notiks dzejkoncerts “Par 
Latviju”, kurā piedalīsies Liepājas 
teātra aktrise Sigita Jevgļevska un 
Kristens Kupčs. Pēc koncerta ik-

viens varēs izkustēties ballē kopā ar 
grupu “Liepavots”. Ieeja pasākumā 
un ballē būs bez maksas.

Lāčplēša dienu Latvijā atzīmē 
par godu neatkarīgās Latvijas valsts 
armijas uzvarai pār Rietumu brīvprā-
tīgo armiju jeb tā saukto Bermonta 
karaspēku 1919. gada 11. novembrī. 
Pieminot šo notikumu, Lāčplēša dienā 
tiek godināti Latvijas brīvības cīnītāji.

SIGnETa LaPIŅa, 
sabiedrisko attiecību speciāliste

Novadā atzīmēs Lāčplēša dienu

Valsts svētkus svinēsim kopā!
PaSāKumI PaGaSTOS
 ĒDOLĒ
17. novembrī 19.00 kultūras namā – svētku pasākums veltīts 
18. novembrim. Koncertā piedalīsies Ēdoles skolas un kultūras 
nama pašdarbnieki.
 GuDEnIEKOS
15. novembrī 19.00 kultūras namā – svinīgs pasākums par godu 
Latvijas proklamēšanas gadadienai. Koncertu sniegs grupa 
“Mūzikas kolekcija”.
 KaBILĒ
18. novembrī 19.00 saieta namā “Sencis” – LR proklamēša-
nas gadadienai veltīts koncerts. Programmā “Brīnumi notiek” 
piedalīsies Latvijas Nacionālā teātra aktieris Juris Hiršs. Ieeja 
bez maksas. Līdzi jāņem svecīte, kuru iedegtu jāatstāj saieta 
nama zālienā.
 KurmāLĒ
17. novembrī 19.00 pagasta pasākumu zālē – Latvijas dzimšanas 
dienai veltīts pašdarbnieku koncerts.
 LaIDOS
16. novembrī 18.00 Laidu skolas sporta zālē – koncerts par godu 
LR proklamēšanas dienai. Uzstāsies grupa “Mūzikas kolekcija”. 
Ieeja – bez maksas. Transportu var pieteikt pa tālr. 29925202.
 PaDurĒ
17. novembrī 19.00 Deksnes pasākumu zālē – LR proklamē-
šanas gadadienas pasākums. Tiks godināti Padures pagasta 

labie ļaudis. Koncertu sniegs Padures sievu un senioru vokālais 
ansamblis, Padures bērnu tautisko deju kolektīvs un zvanu an-
samblis “Campanella” no Liepājas. Balle kopā ar muzikantiem 
“Nakts ziņas”. Pasākums un balle bez ieejas maksas. 
 PELČOS
18. novembrī 20.00 tautas namā – LR proklamēšanas gadadienai 
veltīts svinīgs pasākums, kurā pasniegs Pelču pagasta Gada 
balvu un sveiks labo darbu darītājus, kā arī būs Jura Jopes 
dzejiska izrāde – koncerts; 21.30 – balle kopā ar grupu “Imula”. 
Ieeja bez maksas.
 rEnDā
11. novembrī 19.00 kultūras namā – LR proklamēšanas un Lāč- 
plēša dienas svinīgais pasākums – dzejkoncerts “Par Latviju”. 
Piedalās Liepājas teātra aktrise Sigita Jevgļevska un Kristens 
Kupčs. Pēc pasākuma balle kopā ar grupu “Liepavots”. Ieeja 
pasākumā un ballē – bez maksas.
 TurLaVā
18. novembrī 19.00 kultūras namā – Latvijas valsts proklamē-
šanas dienai veltīts koncerts, kurā koncertēs dziedošais aktieris 
Andris Bērziņš.
 VārmĒ
17. novembrī 17.00 – Vārmes pamatskola aicina uz Latvijas valsts 
proklamēšanas gadadienai veltītu koncertu “Visa Latvija gavilē!”.

Domes 2016. gada 27. oktobra sēde
Finanšu jautājumi
Piešķīra 2017. gadā nekustamā īpašuma nodokļa at-

vieglojumu 25% par zemi Nākotnes ielā 19, Novadniekos, 
Rumbas pagastā, ņemot vērā, ka zemesgabalu šķērso 
maģistrālie komunikāciju tīkli.

Sniedza finansiālu atbalstu biedrībai ”Latvijas Sar-
kanais Krusts” sociālās aprūpes centra “Venta”, Graudu 
ielā 21, Kuldīgā, apkures izdevumu segšanai.

Atzina, ka fiziska persona, kurai noteikta I grupas in-
validitāte, ir tiesīga saņemt pabalstu mājokļa pielāgošanai, 
reģistrējot pieteikumu pabalsta piešķiršanas reģistrā, jo 
2016. gada budžetā nav paredzēts finansējums. Atbalstīja 
finansējuma piešķiršanu pacēlāja iegādei un mājokļa 
pielāgošanai dzīvoklim Jelgavas ielā 38-11, Kuldīgā, 
paredzot tam līdzekļus 2017. gadā.  

Piešķīra SIA “Kuldīgas komunālie pakalpojumi” papil-
du finansējumu deleģētā pārvaldes uzdevuma izpildei –  
ielu ikdienas uzturēšanai.

Piešķīra papildu līdzekļus  Padures pagasta pārvaldei  
no Autoceļu rezerves fonda  ceļa rekonstrukcijai.

Ar 2017. gada 1. februāri daudzdzīvokļu mājas “Radio 
releja stacija”, Ēdoles pagastā, pašvaldībai piederošiem 
dzīvokļiem noteica īres maksu 0,442 EUR/m2 (tai skaitā,  
apsaimniekošanas maksas daļa ar 0,20 EUR/m2 + PVN) .

nekustamais īpašums
Slēdza nomaksas pirkuma līgumus ar fiziskām 

personām par dzīvokļa īpašuma “Liepas”-13, Ēdolē un 
dzīvokļa īpašuma Kaļķu ielā 11-5, Kuldīgā pārdošanu 
par nosacīto cenu.

Slēdza pirkuma līgumu ar vienīgo pretendentu 
SIA “Jautrais mednieks”, pārdodot nekustamo īpašumu 
“Boniņi 2”, Ēdoles pagastā, par augstāko nosolīto cenu. 

Slēdza pirkuma līgumu ar fizisku personu par nekus-
tamo īpašumu – zemes vienību Dzirnavu ielā 26, Kuldīgā, 
pārdošanu par nosacīto cenu.

Nodeva vieglo automašīnu “Citroen Berlingo”, izlaides 
gads 2007, transporta reģistrācijas nr. GP4153, Kuldīgas 
novada Laidu pagasta pārvaldes bilancē.

Nodeva vieglo automašīnu “Citroen Berlingo”, pirmā 

reģistrācija 28.07.2015., transportlīdzekļa reģistrācijas 
Nr. KC 2390, Kuldīgas novada muzeja bilancē.

Nodeva Kuldīgas novada pašvaldības nekustamo īpa-
šumu Kalna ielā 19, Kuldīgā, kas sastāv no zemesgabala 
1653 m2 platībā un skolas ēkas,  bez atlīdzības īpašumā 
Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijai, izglī-
tības un zinātnes nozares uzdevumu veikšanai, atbilstoši 
RPIVA Satversmes 12. punktā minētajam mērķim.

Zemes noma
Slēdza zemes nomas līgumu ar fizisku personu par 

1/3 domājamās daļas no apbūvētas zemes vienības 
„Segļi”, Rumbas pagastā, iznomāšanu uz 10 gadiem 
būvju īpašuma uzturēšanai. 

Atļāva fiziskai personai nodot apakšnomniekam ne-
kustamā īpašuma „Tiesneši”, Gudenieku pagastā, zemes 
vienības nomas lietošanas tiesības līdz 25.06.2019.

Iznomāja fiziskai personai nekustamā īpašuma 
„Jaunbrūderi”, Gudenieku pagastā, zemes vienību (2,40 
ha) bez apbūves tiesībām izmantošanai lauksaimniecībā.

Slēdza zemes nomas līgumu ar fizisku personu par 
apbūvētas zemes vienības „Sprogas”, Vārmes pagastā, 
iznomāšanu uz 10 gadiem.

Iznomāja fiziskai personai nekustamā īpašuma „Laz-
denieki”, Kurmāles pagastā, zemes vienības daļu (3,1 ha) 
bez apbūves tiesībām, izmantošanai lauksaimniecībai un 
teritorijas apsaimniekošanai.

Iznomāja fiziskai personai zemesgabala Kurmāles 
ielā 2, Kuldīgā, daļu (~ 1183 m2) uz diviem gadiem. 

Slēdza līgumu  ar biedrību „Mednieku klubs “Padure””, 
iepriekš nomniekam saņemot attiecīgo zemes vienību 
nomnieku rakstveida piekrišanu (ja attiecināms), par me-
dību tiesību nomu 22 zemes vienībās Padures pagastā. 

Iznomāja fiziskai personai nekustamā īpašuma 
“Romāni”, Kurmāles pagastā, zemes vienības ar kad. 
apz. 62600100069 (1,55 ha), 62600100070 (1,51 ha) 
un 62600100205 (6,15 ha) bez apbūves tiesībām, iz-
mantošanai lauksaimniecības vajadzībām un teritorijas 
apsaimniekošanai. 

Apstiprināja astoņas teritorijas Kuldīgā, kuras uz laiku 

var nodot apsaimniekošanā zālāja pļaušanai un zemes 
apstrādei. Noteica kārtību, kādā piešķirami zemesgabali 
apsaimniekošanai.

Iznomāja SIA “Upeskalni AB” lauksaimniecības va-
jadzībām zemes vienību “Kurši”, Pelču pagastā, platība 
1,2 ha.

Gatavos atsavināšanai 
Gatavos atsavināšanai zemes vienību Akāciju ale-

jā 23, Kuldīgā.
Gatavos atsavināšanai pašvaldībai piekrītošo nekus-

tamo īpašumu “Jaunrotas”, Rendas pagastā.
Atsavinās Kuldīgas novada pašvaldības iestādes 

Gudenieku pagasta pārvaldes bilancē esošo Kuldīgas 
novada pašvaldībai piederošo traktoru izsolē ar aug- 
šupejošu soli. Noteica kustamās mantas atsavināšanas 
sākumcenu 290 EUR, apstiprināja izsoles noteikumus.

Izbeidza pašvaldības dzīvokļa īpašuma Piltenes 
ielā 26-35, Kuldīgā, atsavināšanu.

Gatavos atsavināšanai pašvaldības dzīvokļa īpašumu 
Gaismas ielā 9-30, Kuldīgā.

Atsavinās pašvaldības nekustamo īpašumu “Aploki”, 
Rumbas pagastā,  piedāvājot to pirkt uz zemes vienības 
esošo būvju īpašniekam un nomniekam.  

Atsavinās pašvaldības nekustamo īpašumu Nākot-
nes ielā 11, Novadniekos, Rumbas pagastā, piedāvājot 
to pirkt uz zemes vienības esošo būvju īpašniekam un 
nomniekam.

Gatavos atsavināšanai pašvaldībai piederošo nekus-
tamo īpašumu „Putni”, Gudenieku pagastā. 

Atsavinās Laidu pagasta pārvaldes bilancē esošo 
transportlīdzekli “Opel Zafira” rakstiskā izsolē. Noteica 
kustamās mantas atsavināšanas cenu – 950 EUR. Ap-
stiprināja izsoles noteikumus.

Turpinās automašīnas “Renault Megane” atsavi-
nāšanas procesu rakstiskā izsolē. Noteica kustamās 
mantas atsavināšanas cenu 250 EUR. Apstiprināja 
izsoles noteikumus.

Dažādi
Apstiprināja izglītības iestāžu izdevumu tāmes viena 

audzēkņa mācību izmaksām pašvaldību savstarpējiem 
norēķiniem Kuldīgas novada izglītības iestādēs no 
2016. gada 1. septembra.

Nolēma ar Kuldīgas novada Goda balvu svinīgā 
pasākumā 2016. gada 18. novembrī Kuldīgas kultūras 
centrā apbalvot 15 personas.

Apstiprināja Kuldīgas novada pašvaldības dalību 
biedrībā “Usmas krasts” Rendas pagasta pašvaldības 
vietā kā tās saistību un tiesību pārņēmēja.

Organizēs konkursu „Daudzdzīvokļu dzīvojamo 
māju pagalmu sakopšana un labiekārtošana Kuldīgas 
novadā” 2017. gadā. Apstiprināja konkursa  nolikumu un 
izveidoja komisiju.

Atbrīvoja Ingu Kaltnieci no dalības Kuldīgas novada 
Domes Apbalvošanas padomē.

Izveidoja Kuldīgas Biznesa inkubatora konsultatīvo 
komisiju sešu cilvēku sastāvā.

Piešķīra Domes priekšsēdētājas pirmajam vietniekam 
Viktoram Gotfridsonam daļēju ikgadējo atvaļinājumu no 
20. oktobra līdz  2. novembrim.

Atcēla Kuldīgas novada Domes Izsoļu komisijas 2016. 
gada 17. oktobrī rīkotās pašvaldības nekustamā īpašuma 
“Varoņi”, Gudenieku pagastā, izsoles rezultātus.

Atsauca  Kuldīgas novada Domes izsniegto pilnva-
rojumu SIA  “Kurzemes cope” organizēt licencēto mak-
šķerēšanu Ventas upē Kuldīgas novada administratīvajā 
teritorijā ar 2017. gada 1. janvāri. Noteica, ka ar šo datumu 
licencētās makšķerēšanas organizētāja funkcijas pārņem 
Kuldīgas novada pašvaldība.

Nolēma jautājumu par finansiāla atbalsta snieg-
šanu Rīgas Kristīgās sākumskolas Kuldīgas filiālei 
“Universitāte bērniem” izskatīt, plānojot 2017. gada 
budžetu.

Atlika jautājuma “Par pašvaldības nekustamā 
īpašuma „Mežgaiķi”, Vārmes pagastā, Kuldīgas no-
vadā atsavināšanu” izskatīšanu līdz papildus apstākļu 
noskaidrošanai, pieprasot biedrības “Latvijas Īpašumu 
vērtētāju asociācijas” viedokli par nekustamā īpašuma 
vērtējumiem.
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14. oktobrī Vārmes pagasta “Ezergaļu” saimnieki Iveta un Dzintars 
Erdmaņi Latvijas Lauksaimniecības universitātes aulā saņēma kon-
kursa “Sējējs 2016” balvu.

Zemkopības ministrs Jānis Dūk- 
lavs sveica konkursa laureātus un 
veicināšanas balvu saņēmējus – 
lauksaimniekus, tostarp arī jaunos 
zemniekus, lauku uzņēmējus un 
mazpulcēnus – septiņās konkursa 
nomināciju grupās. Erdmaņu ģi-
mene balvu saņēma grupā “Gada 
lauku saimniecība”. Veicināšanas 
balvas un diplomus kopumā saņēma 
13 dalībnieki visās konkursa grupās.

“Ja cenšas, tad var sasniegt visu,” 
saka Dz. Erdmanis. Ģimene balvā 
ieguva bronzas statuju, kas radīta 
pēc tēlnieka Kārļa Zemdegas pie-
minekļa “Sējējs” tēla, kā arī naudas 
balvu, par kuru saimnieki izlēmuši 
ceļojumā aizvest strādniekus. Šī jau 
ir otrā reize, kad ģimene atzinīgi 
novērtēta konkursā “Sējējs”. Pir-

mais apbalvojums saņemts tālajā 
1995. gadā.

Iveta un Dzintars pastāstīja, ka 
dzimtajā pagastā atgriezušās arī 
abas meitas ar ģimenēm un sākušas 
dibināt savas saimniecības. Lielajā 
Erdmaņu ģimenes īpašumā atradu-
sies vieta ne tikai graudu, bet arī 
gaļas lopu un vistu audzēšanai, ar 
ko nodarbojas meitas.

Šogad saimniecība lepojas ar 
īpaši lielu graudu ražu. “Mums šis 
ir pats labākais gads. Paveicās, veik-
smīgi strādājām, labi saplānojām 
darbus. Laicīgi sākām kult graudus. 
Dienu un nakti strādāja trīs kombai-
ni,” par padarīto priecīgi Erdmaņi. 
Viņi šogad startējuši arī konkursā 
“Zelta lauks”. Žūrija pārbaudījusi 
pieteiktā lauka ražību, izvērtējusi 

No 9. līdz 15. oktobrim vairāki 
V. Plūdoņa Kuldīgas ģimnāzijas 
skolēni un skolas pārstāvji devās 
uz Beļģiju, lai gūtu pieredzi un 
jaunas zināšanas.

Mācību braucienā piedalījās trīs 
skolēni no projekta pirmā gada, kuri 
veica mentoru pienākumus (12. kla-
ses skolēni Anna Losāne, Signe 
Agnese Bumbiere un Dāvis Jan-
sons), kā arī trīs jaunie dalībnieki  – 

11. klases skolnieces Anna Kricka, 
Lenija Stendere un Ance Silirova, 
kurām šis bija pirmais brauciens 
projektā. Jauniešiem līdzi devās 
arī skolas direktore Jana Jansone, 
ģeogrāfijas skolotāja Anita Balode 
un projektu speciāliste, mājaslapas 
uzturētāja Liene Bebriša. Nedēļas 
laikā skolēni izveidoja komandas un 
radīja biznesa idejas, no kurām divas 
būs mobilās aplikācijas, bet viena 
saistīta ar risinājuma izveidi mobilā 

telefona “austiņu” vadu satīšanai.
Mācību sesijas laikā lekciju – 

praktisko nodarbību vadīja arī 
ģimnāzijas ģeogrāfijas skolotāja 
A.  Balode, kura veicināja biznesa 
ideju rašanos, izmantojot problēmas, 
ar kurām saskaramies ikdienā. Sko-
lēni tika iepazīstināti arī ar “Canvas 
biznesa modeli”, lekciju par šo ins-
trumentu vadīja Beļģijas skolotāji.

Braucienā jaunieši iepazina beļģu 
kultūru, viesojoties vairākās pilsētās 

– Antverpenē, Briselē un Līrā, un 
priecājas par gūto pieredzi. D. Jan-
sons par vērtīgāko uzskata satiktos 
cilvēkus un iepazīto kultūru. “Pro-
jekta laikā sapratu, ka spēju izdarīt 
lieliskas lietas, ja sev ticu. Zināšanas 
un pieredze biznesā, ekonomikā, 
radošumā, tolerancē, kuras ieguvu, 
būs noderīgas arī turpmākajā dzī-
vē,” viņš atzina. Līdzīgi iespaidi ir 
S.A. Bumbierei, kura par vērtīgāko 
uzskata satiktos cilvēkus, gūtās zinā-
šanas biznesā, ekonomikā, biznesa 
plāna struktūrā un komandas darbā. 
“Mani nākamie soļi, lai nezaudētu 
iegūto, būs angļu valodas uzlaboša-
na un praktizēšana. Meklēšu iespējas 
iesaistīties citos projektos un gūt jau-
nas zināšanas,” plāno skolniece. Arī 
mentore A. Losāne dalījās iespaidos 
par gūto Beļģijā: “Visspilgtāk atmi-
ņā palikušas saldās beļģu vafeles un 
iespaidīgais Eiropas Parlaments. Ne-
dēļa tur tika piepildīta ar dziesmām, 
mūsu iekšējiem jokiem, kreativitātes 
treniņiem, ķerot mirkļus un izzinot 
beļģu kultūru. Es esmu iedvesmota.”

Savukārt jaunajai projekta dalīb-
niecei A. Silirovai visvairāk atmiņā 
palikuši satiktie citu valstu skolēni. 
Strādājot visiem kopā, uzlabojušās 
ne tikai komandas prasmes, bet arī 
angļu valodas zināšanas. Līdzīgas 
domas par pieredzi ir arī L. Stenderei 

un A. Krickai, kurām noderīga šķiet 
informācija par biznesa veidošanu 
un jaunu cilvēku iepazīšana. Brau-
cienā L. Stendere guvusi atziņu, ka 
jāpiedalās visur, kur ir iespēja, un 
jābūt atvērtam pieņemt jauno. 

Skolēniem un skolotājiem būs 
iespēja praktizēt angļu valodas 
lietojumu, apgūt starptautiskas sa-
darbības prasmes, iegūt zināšanas 
par uzņēmējdarbību, mārketingu, 
ražošanu, kā arī iepazīt citu valstu 
mācību un uzņēmējdarbības vidi 
un kultūru. 

Mācību brauciens tika realizēts 
ar Eiropas Savienības programmas 
“Erasmus+” projekta “EU-preneurs” 
atbalstu. Tajā piedalījās skolēni 
no Latvijas, Igaunijas, Beļģijas un 
Slovēnijas, to šoreiz organizēja 
Vrij Technisch Instituut Zandhoven 
skolotāji.

Nākamā mācību sesija projekta 
ietvaros norisināsies V. Plūdoņa 
Kuldīgas ģimnāzijā 2017. gada 
16.–20. janvārī.

SIGnETa LaPIŅa,
 sabiedrisko attiecību speciāliste

LIEnES BEBrIšaS foto

Izzinoša spēle par 
Eiropas Parlamentu

Kuldīgas Centra vidusskolas skolēnu 
komanda, piedaloties Eiropas Parla-
menta Informācijas biroja organizētajā 
konkursā, izveidojusi pilsētas spēli 
“Izzini Eiropas Parlamentu!”. 

Spēles dalībnieku uzdevums ir pēc 
fotogrāfijām atrast 10 objektus pilsētā, pie 
katra no tiem iegūt informāciju un atbildēt 
uz jautājumu par Eiropas Parlamentu (EP). 
Piemēram, lai noskaidrotu, kurš Eiropas 
Savienības (ES) līguma pants paredz 
dalībvalstu tiesības brīvi izstāties no ES, 
jānoskaidro kādas ēkas numurs, savukārt, 
izskaitot logus “Metropoles” ēkā, iespē-

jams iegūt norādi, cik oficiālo valodu tiek 
lietots Eiropas Parlamentā.

Pēc noteikumu izstrādes un uzdevumu 
sagatavošanas tika noorganizēta pirmā 
spēle, kuras dalībnieki bija Kuldīgas 
Centra vidusskolas skolēni. Pirmais izmē-
ģinājums apliecināja, ka spēli iespējams 
izmantot, aizstājot mācīšanos klasē ar 
zināšanu apguvi darbībā. Tādējādi tā ir 
pielietojama gan kā netradicionāla mācī-
šanās metode, gan arī kā aktivitāte lielākos 
pasākumos – Pilsonības nedēļā vai Eiropas 
dienā. Piedaloties spēlē, dalībniekiem bija 
iespēja ne tikai izzināt interesantus faktus 
par EP, bet arī paskatīties no cita redzes 

punkta uz mūsu Kuldīgu – vienu no skais- 
tākajām mazpilsētām Eiropā.

EP Informācijas biroja organizētā 
konkursa uzdevums bija izgudrot spēli 
par EP tematiku, noorganizēt to un iz-
veidot videoreportāžu. Kuldīgas Centra 
vidusskolas komanda, kuras sastāvā ir 
divdesmit četri 11. un 12. klases skolēni, 
sacenšas par ļoti vērtīgu balvu – brau-
cienu uz pasākumu “Euroscola” Eiropas 
Parlamentā, Strasbūrā.

aLISE rEImanE, 
12. klases skolniece

KrISTIānaS ZInGBErGaS foto

Vārmes pagasta “Ezergaļi” saņem balvu

Kuldīgas novada Domes vadība – priekšsēdētāja Inga Bērziņa (no kreisās) 
un vietnieks aleksandrs Lange (no labās) – sveica Vārmes pagasta “Ezergaļu” 

saimniekus ar balvas “Sējējs 2016” iegūšanu.

attīstībai”. Jau desmito gadu pasnie-
dza arī balvu par mūža ieguldījumu 
lauksaimniecībā.  

SIGnETaS LaPIŅaS, 
sabiedrisko attiecību speciālistes, 

teksts un foto

to. Uzvarētāji tiks pasludināti no-
vembra vidū.

Veicināšanas balvu un diplomu 
konkursā “Sējējs 2016” saņēma arī 
Turlavas pagasta “Joku” saimnieks 
Jānis Uzulēns kā jaunais veiksmī-
gais zemnieks.

Konkursa “Sējējs” apbalvojumu 
pasniegšana kļuvusi par vienu no 
nozīmīgākajiem lauksaimnieku pa-
sākumiem, bet laureāta nosaukums 
– par priekšzīmīga darba apliecinā-
juma zīmi.

Dalībnieki konkursā tika vērtēti 
nominācijās – “Gada lauku saim-
niecība”, kurā vērtēja augkopības, 
piena un gaļas ražošanas saimnie-
cības, “Gada uzņēmums pārtikas 
ražošanā”, “Ģimene lauku sētā”, 
“Jaunais veiksmīgais zemnieks”, kā 
arī “Lauksaimniecības kooperatīvs”. 
Tāpat šogad dalībniekus vērtēja arī 
nominācijās “Rītdienas sējējs – maz-
pulka dalībnieks” un “Zinātne lauku 

11.m klases komanda Everts rungevics, Luīze šteina, 
ričards Vēvers, Kristaps Svēte piedalās pilsētas spēlē.

Ģimnāzijas skolēni izglītojas uzņēmējdarbībā Beļģijā

Visi projekta dalībnieki no dažādām valstīm pulcējās kopbildei pie Eiropas Parlamenta 
Briselē.
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Pielijušajā oktobra brīvlaika 
nedēļā Mākslas namu izgaismoja 
skaistas, skanīgas Ziemassvētku 
dziesmas – tapa mūzikas disks 
“Mirdzošie Ziemassvētki”, ko 
ieskaņoja E. Vīgnera Kuldīgas 
mūzikas skolas meiteņu koris 
“Cantus” (diriģentes Maruta 
Rozīte un Maruta Grigale, kon-
certmeistare Marta Ozoliņa) un 
vokālais ansamblis “Lucia Voi-
ces” (vadītāja Amanda Doniņa).

““Cantus” un viņu Lūciju ansamb-
lis prezentē savu dziesmu albumu 
Adventes un Ziemassvētku laikam. 
Latviešu slavenā dziedāšanas kultūra 
savienojumā ar ziemeļnieku tradī-
cijām ir šī albuma noslēpums, kurā 
publikas iemīļotās dziedātājas izpilda 
angļu, vācu, zviedru, itāļu, amerikāņu 
un, protams, latviešu Adventes un 
Ziemassvētku dziesmas,” albuma 
anotācijā raksta prof. Dr. Stīvens Pols.

Prieks, ka “Lucia Voices” dziedā-
tājas arī ir “vīgnerietes” – mūzikas 
skolas absolventes, bijušās kora 
“Cantus” dziedātājas. Viņas vieno 
skolas gados un koncertceļojumos 
izveidojusies cieša draudzība un 
saprašanās. Ansambļa vadītāja 
A.  Doniņa studē mūzikas peda-
goģiju J.  Vītola Latvijas Mūzikas 
akadēmijā un pēc studijām sapņo 
atgriezties Kuldīgā. Dziesmu aran-
žētāja ir Līva Blūma, viņa Mūzikas 
akadēmijā studē kompozīciju. Vēl 
ansambļa skanīgās balsis ir Sindija 
Celma, Signe Kņube, Monta Ķime-
ne, Laura Volkonovska un Elizabete 
Sadauska.

Uz ierakstu bija ieradušies arī kora 
draugi un atbalstītāji no Gēsthahtes: 
kora menedžere Francine Rohlffs, 
Dr. Franz Hubert Timmermann, 

Koris “Cantus” ieraksta Ziemassvētku disku

Hans un Marion Mitschke, Daniel 
Mahnke. F. Rohlffs pastāstīja, ka ar 
kori viņu vieno ilgstoša radoša sadar-
bība un iecere šim albumam radusies 
pēc sajūsmināto klausītāju lūguma. 
Dr. F. H. Timmermanni ar kori saista 

īpaša saite – viņš ir nenogurstošs 
kora atbalstītājs un labvēlis. Kora un 
ansambļa repertuārā ir arī viņa mātes, 
vācu komponistes un mūzikas peda-
goģes Lenī Timmermann dziesmas, 
kuras viņam ir ļoti dārga piemiņa.

Mūzikas diska ieraksts noritējis 
raiti – plānoto četru dienu vietā 
pietika vien ar divām. Tas ir liels 
visas radošās komandas nopelns. Ar 
nepacietību gaidām jauno albumu!

Mūzikas disks iznāks “Media 

book” formātā, skaņu ieraksta reži-
sors ir Varis Kurmiņš.

VaIra LEITE, 
E. Vīgnera Kuldīgas mūzikas skolas 

skolotāja
EDuarDa DamBErGa foto

mākslas namā tikās E. Vīgnera Kuldīgas mūzikas skolas meiteņu koris “Cantus”, vokālais ansamblis “Lucia Voices” un radošā komanda, lai ierakstītu mūzikas 
disku Ziemassvētku noskaņās.
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Kuldīgas novada pašvaldības projektu 
konkursa “Darīsim paši” žūrijas komisija 
turpinājusi apmeklēt dalībniekus un apska-
tīt padarīto. Katram projekta dalībniekam 
atbalsta summa bija 600 EUR. Paveikto ap-
skatīja un vērtēja: Aleksandrs Lange, Indra 
Iveta Gaile, Aivars Siliņš, Daiga Mellere un 
Evita Pētersone. Iedzīvotāju veikums tiks 
prezentēts noslēguma pasākumā 16. decem-
brī Kuldīgas kultūras centrā. Ieskats paveik-
tajos projektos.

Pelču pils austrumu ieejas priekštelpas un koridora 
kosmētiskais remonts

Iedzīvotāju grupa “Pils palīgi” ir gandarīti par paveik-
to – rezultāts ir tīras, krāsotas sienas un griesti visā plānotajā 
platībā, vienādā krāsā nokrāsotas astoņas durvis, atjaunota 
elektroinstalācija un apgaismes ķermeņi, kāpņu margas. Pēc 
padarītā pagrabtelpas ir sakoptas un estētiski pievilcīgas, kā 
arī lietotājiem drošākas. No apmeklētājiem dzirdēts daudz 
atzinīgu vārdu par pārmaiņām.

Saulīte sporta laukumā
Grupa “Mūs vieno sports” Padures pagastā sakārtoja vienīgo 

pagasta sporta laukumu – atjaunoti volejbola laukumi, futbola 
vārtiem nomainīti tīkli, basketbola laukumam un vairogiem 
atjaunots krāsojums, nomainīti groza tīkliņi pret ķēžu pinumu, 
izravēts sporta laukuma skrejceļš, izgatavoti koka soliņi. Kā 
stāsta projekta koordinators Nauris Almazs-Brūders – lielā-
kais pārbaudījums bija nevis smagais darbs, bet gan jaunākās 
paaudzes iesaistīšana darbā, kas neesot bijis viegli. Tagad ar 
paveikto ir apmierināti visi.

Pelču pagasta bērnudārza laukumā jauni rotaļu 
elementi

Grupas “Kuldīgas PII “Ābelīte” Pelču filiāles vecāki” mēr-
ķis bija labiekārtot rotaļu laukumu pie bērnudārza, izgatavojot 
un uzstādot jaunus rotaļu elementus ar jumtiņiem, kas pasargā 
bērnus gan no karstās saules, gan lietus. Vecāki vēlējās nodro-
šināt bērniem estētisku, drošu un intelektuālo spēju attīstībai 
nepieciešamo vidi rotaļlaukumā, lai tā sekmētu arī pozitīvu 
saskarsmi starp bērniem.

↑ Arī Laidu ciemata bērniem tagad ir savs rotaļu lau-
kums pašā centrā pie daudzdzīvokļu mājām. Grupa “Vecāki 
bērniem” veiksmīgi realizēja savu ieceri, un tagad ciemata 
mazajiem iemītniekiem ir izveidots rotaļu komplekss, kurā ir 
šūpoles, slīdkalniņš un citi elementi. Liels prieks gan bērniem, 
gan viņu vecākiem.

↑ Grupa ar nosaukumu “Ticība, cerība, mīlestība” ļoti 
vēlējās atjaunot žogu un vārtus Kurmāles pagasta Paulīnes 
kapsētā. Projekta gaitā tas ir izdevies, un rezultāts patīkami 
pārsteidz – visa kapsēta ir apjozta ar jaunu drāšu pinuma 
žogu. Patiess prieks, ka arī jauniešiem rūp senču piemiņa un 
sakārtota vide kapsētā. 

Mēģināsim citādi
Kabiles pagasta dejotāji projekta ietvaros tikuši pie spogu-

ļu sienas tautas nama zālē, lai nodarbībās var kontrolēt savu 
stāju, žestus, mīmiku un kolektīva saspēli. Kabile var lepoties 
ar trim deju kolektīviem: senioru kolektīvs “Kamēr vari”, 
vidējās paaudzes “Meždzirnas” un Kabiles skolas 5.–9. klašu 
deju kolektīvs. Savu ieceri īstenoja grupa “Mēs – Kabilei!”

Rumbas pagastā pie jaunām durvīm tikuši divi nami – 

Pievilcīga vide pašu rokām
Maņģenes ielā 1, Mežvaldē un Abavas ielā 1, Ventas ciemā.

Pateicoties domu biedru grupām “Čaklās rociņas” un 
“Savējie”, abi nami tikuši pie jaunām un skaistām ārdurvīm. 
Tās uzlabo ēku kopskatu un aiztur siltumu. Mājas kļuvušas 
pievilcīgākas, un interesi izrādījuši arī apkārtējo māju iedzī-
votāji, izsakot atzinīgus vārdus. Prieks ne tikai pašiem, bet 
arī citiem ciematu iedzīvotājiem. 

G r u p a 
“Mūsu bēr-
niem” reali-
zēja lielisku 
p r o j e k t u 
Ēdoles pagas-
ta pamatsko-
lā, izveidojot 
“spēļu pieturu” 
vienā no skolas 
klasītēm. Lai 
bērniem būtu 
vieta, kur patī-
kami, pilnvēr-
tīgi un izzinoši 
pavadīt brīvo 
laiku, grupas 
d a l ī b n i e k i , 
skolotāji, bēr-
ni, viņu vecāki 
un daudz citi 
interesenti ie-
saistījās telpas 
remontēšanā, 

un rezultāts ir izdevies – klase tikusi pie lamināta grīdas seguma, 
nokrāsotām sienām, saliekamu galdu, plauktiem un sēžamajiem 
pufiem. Papildus iegādātas vairākas spēles un uzstādīta jauna tāfele.

Mednieku un makšķernieku biedrība projekta ietvaros 
realizēja savu ieceri Rumbas pagasta šautuvē, uzbūvējot 
sportinga torni. Tautas valodā runājot, sportings ir šaušana 
pa lidojošiem mērķiem, kas imitē lidojošu putnu medības. 
Tornis uzbūvēts, lai šķīvīšus varētu laist no paaugstinājuma, 
nevis no zemes, kā tas visbiežāk redzēts.

↑ Atpūtas vietas labiekārtošanu pie Īvandes Dzirnavu 
dīķa uzņēmās veikt domubiedru grupa “Mūsu mājas – Īvande”. 
Laika gaitā bija nolietojušās kāpnes, kas ved uz dīķi, galdi, soli, 
ģērbšanās kabīne un tualete. Grupas dalībniekiem, aicinot talkā 
pagasta iedzīvotājus, ir izdevies sakārtot atpūtas vietu un atjaunot 
labiekārtojuma elementus. Pludmale ir gatava jaunajai sezonai.

Biedrība “Kūrava” turpināja savu pirms vairākiem ga-
diem aizsākto projektu “Virtuves studija”. Šajā gadā pabeigta 
nodarbību telpas labiekārtošana, finansējumu ieguldot virtuves 
mēbeļu sakārtošanai un atjaunošanai.

Grupa “Baložu ielas aktīvisti” šajā gadā turpināja jau 
iepriekš aizsākto darbu. Tā kā pagājušajā gadā tika ierīkots 
koka žogs gar Adatu ielu, bet nebija vārtu, tad šajā gadā 
projekts pabeigts pilnībā – uzstādīti vārti ēkai Baložu ielā 3. 
Patiess prieks par paveikto ir ne tikai pašiem darītājiem, bet 
arī pilsētas viesiem, jo atkal viena teritorija Kuldīgā ir sakopta.

Pie jauniem skatuves tērpiem ir tikuši grupas “Mon-
tana” dalībnieki. Grupas dalībnieki atzīst: “Mūsu grupai 
estrādes mūzikā ir neraksturīgs instrumentu sastāvs – vokāls, 
bandžo, akordeons, mutes harmonikas, bass, perkusijas un sita-
mie instrumenti, tādēļ arī tērpus esam izvēlējušies savdabīgus 
un interesantus – mūžīgi modīgais džinss ar kantrī piesitienu.”

Biedrība “Kuldīgas Mākslinieku rezidence” šajā gadā 
startēja ar projektu “Mākslas norišu centra ēkas Pils ielā 2, 
Kuldīgā, 3. stāva labiekārtošana”. Rezultātā ēkas 3. stāvs ir 
ieguvis jaunu izskatu – telpas sakārtotas un daļēji atjaunotas, 
lai tajās varētu strādāt mākslinieki, kā arī mākslas un dizaina 
studenti ne tikai no Latvijas, bet arī ārvalstīm.

Daudzi pilsētas iedzīvotāji noteikti ir pamanījuši galdus 
un soliņus pie Kuldīgas 2. vidusskolas. Tos veidoja Kuldīgas 
2. vidusskolas atbalsta biedrība “Esi savējais” projekta 
“Prātnieku darbnīca” ietvaros. Mērķis ir sasniegts – iekār-
tota daudzfunkcionāla mācību–atpūtas vide skolas pagalmā, 
lai skolēni zināšanas varētu apgūt ne tikai klasēs, bet arī 
ārtelpā. Izgatavotie 30 bluķīši lieliski noder ārpusstundu 
pasākumu dažādošanai. Lai sēdēšana būtu ērtāka, kopā ar 
skolotājiem un skolēniem, kuri aktīvi piedalījās idejas īste-
nošanā, tapuši 30 sēžamspilveni. Ar vecāku atbalstu iegādā-

tas āra spēles, atjaunoti krāsojumi laukumiem “Riču-račs” 
un “Klasītes”. Liels prieks un gandarījums par paveikto ir 
gan bērniem, gan pieaugušajiem. 

“Baudīsim kultūru un prieku Ēdolē!”
Šādā projektā Ēdoles kultūras atbalstītāji izgatavoja 12 pār-

vietojamus koka solus un sešus galdus, lai nodrošinātu dažādu 
kultūras pasākumu ērtāku norisi pagastā brīvā dabā – Dzirnavu 
dārzā, Ēdoles pils parkā, pie kultūras nama. Pirmais pasākums, 
kurā izmantoti jaunie galdi un soli, bija starpnovadu senioru 
saiets, kas pulcēja krietnu skaitu ļaužu. 

Biedrība “Piektdienis” šajā gadā turpina aizsākto – ap-
kārtnes labiekārtošanu pie pagājušajā gadā tapušā tiltiņa pār 
Grigulejas upīti. Šogad izbūvēts celiņš uz tiltiņu gan no stadio-
na, gan Ventspils ielas, padarot pārkļūšanu upītei patīkamāku.

“Kopā eimu, kopā teku”.
Šāda projekta ietvaros Rendas deju kolektīvs šogad ticis pie 

jauniem vīru tautas tērpu krekliem, sievu ņieburiem, kuri izšūti 
ar skaistiem tautiskiem rakstiem, un T-krekliem, ko dejotājiem 
vilkt mēģinājumos. Pagājušajā gadā grupa “Pastalnieki” jau 
aizsāka tautas tērpu darināšanu deju kolektīvam, veidojot tos 
pēc iespējas autentiskākus. 

Pie izremontētām kāpņu telpām tikušas divas daudzdzīvok-
ļu mājas – “Lazdas” Vārmes pagasta un “Atvari” Rendas 
pagastā. Rendā uzlabot kāpņu telpas vizuālo un estētisko iz-
skatu uzņēmās grupa “Atvaru rūķīši”, savukārt Vārmē – “Mājas 
“Lazdas” iedzīvotāji”. Kā vienā, tā arī otrā pagastā  ir nokrāsotas 
dzīvojamo namu kāpņu telpas sienas, atsvaidzināti logi, radīta 
patīkama un mājīga vide, par ko prieks iedzīvotājiem. Pie “Laz-
du” mājas kāpņu telpām ir izvietoti arī jauni soliņi.

“Uzvilksim parādes seju senajam namam Baznīcas ielā 
12”. Šis projekts tiek atbalstīts jau piekto gadu pēc kārtas, jo 
grupa ar nosaukumu “Baznīcas ielas nama kaimiņi un draugi” 
ir pierādījuši, ka lēnām, ieguldot savu darbu un prasmes, var 
lieliski sakārtot ēkas fasādi vecpilsētā.

Gudenieku pagasta ļaudis jau vairākus gadus ir pierādījuši, 
ka rūpes par savu senču atdusas vietām tiem ir svarīgas. Šajā 
gadā tika sakārtota Kumsteru kapsēta – nomainīts vecais žogs 
pret jaunu drāšu pinuma žogu, nokrāsoti ieeju vārtiņi, uzlikts 
jauns centrālais kapsētas krusts. Ir radīta estētiski sakopta 
vide. Šo projektu realizēja grupa ar nosaukumu “Visi kopā!”.

↑ Kalna ielas 10. namam tagad ir trīs restaurētu vēsturisko 
logu un slēģu komplekti. Atjaunotos logus pamana ikviens ga-
rāmgājējs. Pirms darbu uzsākšanas projekta koordinatore Ilze 
Štromane pastāstīja: “Restaurācijas centrā es apguvu vairākas 
lietas par logu restaurāciju – gan to, kā tas pareizi jādara, arī 
to, kas ir protezēšana, gan kādas krāsas labāk izmantot, lai logi 
ilgāk kalpotu un tiktu pasargāti no aukstajiem vējiem. Darbiņš ir 
paveikts lieliski!” 

1905. gada ielas 19 un 19a iekšpagalmā malkas šķūņa fasā-
des atjaunošanu un puķu kastu pagatavošanu bija iecerējusi veikt 
interesentu grupa “Par skaistu pagalmu”. Darbā atklājās vairākas 
neparedzētas nianses, kas paildzināja būves sakārtošanu, bet kopu-
mā projekta realizētāji ir gandarīti par paveikto. “Nākamajā vasarā 
puķu podos ziedēs krāšņas pelargonijas,” saka grupas dalībnieki. 

Mazā Annas ielā 4 grupa “Mr. Proper un draugi” šogad 
turpināja pirms vairākiem gadiem aizsākto darbiņu – apkārtnes 
uzlabošanu ap māju. Vairāku gadu laikā pagalms jauki labie-
kārtots – izbūvētas taciņas, kāpnītes, atbalsta sienas, ūdens 
notekvietas. Šajā gadā bija ieplānots sakārtot piebraucamo ceļu 
un lietusūdens novadīšanas sistēmu. Darbs paveikts godam, un 
grupa pilnībā realizējusi savu projektu “Ar prieka sajūtu sirdī”.

“Policijas ielas grupa” šī projekta ietvaros sakārtoja Po-
licija ielas 12. nama pagalmu – tagad te ir grants un šķembu 
segums, kas kalpos krietni labāk par iepriekšējo, kurš bija 
bedrains un lietus laikā  neizbrienams. Projekta ietvaros izkalti 
vecie pamati, izlīdzināta pamatne un uzbērts ūdeni caurlaidošs 
segums. Krāšņumam ir izgatavotas puķu kastes, kurās ziedēs 
puķes un priecēs mājas iedzīvotājus.

Malkas šķūnītis pie Rendas pagasta baznīcas vēl tikai 
top. Projektu realizē Rendas evaņģēliski luteriskās draudzes 
pārstāvji. Draudzes locekļi atzina: “Mums beidzot būs kur uz-
glabāt malku. Līdz šim tā stāvēja zem klajas debess, bija mitra 
un grūti aizkurināma.” Prieks un gandarījums par paveikto vēl 
tikai būs, jo saskaņošana dažādās institūcijās gan par šķūnīša 
izskatu, gan novietojumu aizņēmusi krietni daudz laika.

EVITaS PĒTErSOnES, 
Kuldīgas novada Domes priekšsēdētājas vietnieka 

palīdzes, teksts un foto
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22.–23. oktobrī mācītājs Mārtiņš 
Burke-Burkevics piepildītajā 
Īvandes baznīcā noturēja īpašu 
svētbrīdi un dievkalpojumu, 
jo baznīca svinēja 200 gadu 
jubileju.

“Ja šīs sienas mācētu runāt,” nāk 
prātā doma, veroties uz Īvandes 
baznīcu tās gadadienā. Īpašu gai-
sotni senajā baznīcā, kurā ir ļoti laba 
akustika, 22. oktobrī radīja Kuldīgas 
draudžu apvienotā kora sirsnīgais 
koncerts, kuru ar savu dziedājumu 
papildināja Iveta un Gatis Rožkalni, 
Eva Zorgenberga ar māsu Deiviju 
un Klosteres baznīcas sieviešu 
ansamblis. Savukārt 23. oktobrī 
pēc dievkalpojuma klausītāju sirdis 
sildīja kamerkora “Rāte” un Ulda 
Marhilēviča skanīgais koncerts. 
Svētku nobeigumā īvandnieki saņē-
ma sirsnīgus apsveikumus no citām 
Kuldīgas draudzēm. Kā jau jubilejas 
reizē, neizpalika arī kopīga cienasta 
baudīšana. Pasākumā dalībnieki un 

sveicēji saziedojuši 547 EUR, kas 
tiks izlietoti baznīcas remontdarbos.

Īvandes baznīca ir divreiz vecā-
ka par Latvijas valsti, piedzīvojusi 
vairākus karus, varas maiņas, kol-
hozu laikus un mūsu tautas atmodu. 
Daudzas īvandnieku paaudzes šajā 
baznīcā, kas cauri laikiem ir pastāvē-
jusi kā Īvandes draudzes pulcēšanās 
vieta, kopā sanākušas gan priecīgos, 
gan skumjos brīžos, gan lielos svēt-
kos, gan klusos dievkalpojumos ar 
pāris cilvēkiem.

Kā liecina vēsture, baznīcā tās 
pastāvēšanas laikā kalpojuši 30 mā-
cītāji. Kopš 2008. gada katru otro 
svētdienu un svētkos šeit dievkal-
pojumus notur mācītājs M.Bur-
ke-Burkevics. 

Lai piepildās gadadienā izskanē-
jušie vēlējumi – arī turpmāk Īvandes 
baznīcai būt pilnai un draudzei 
dzīvai!

anDa uPLEja,
 īvandes pagasta pārvaldes vadītāja

marIKaS SKrICKaS foto

Īvandes baznīcai skaisti nosvinēta
200 gadu jubileja

īvandes baznīcas 200. gadadienā svētbrīdi noturēja mācītājs mārtiņš Burke-Burkevis, bet ar koncertu priecēja kamerko-
ris “rāte”.

Rīgas Pedagoģijas un izglītības 
vadības augstskolas (RPIVA) 
Kuldīgas filiāle šogad svin 20 
gadu jubileju. Šajā laikā daudz 
mainījies un uzlabojies, bet skola 
mērķtiecīgi tiekusies uz rezultā-
tiem.

no sākuma...
RPIVA filiāli Kuldīgā atvēra 

1996. gada 18. septembrī. Tā bija 
augstskolas otrā filiāle, jo pirmo 
gadu iepriekš atvēra Cēsīs. Tas Kul-
dīgai un visai Kurzemei bija liels un 
nebijis notikums, kā arī izaicinājums 
augstskolas pirmajam rektoram 
Jurim Stabiņam un viņa komandai; 
jaunu notikumu un izaicinājumu 
laiks filiāles pirmajai vadītājai Ņinai 
Lindei un viņas komandai.

Studijas katrai programmai no-
tika reizi nedēļā. To bija izdevīgi 
apvienot ar darbu un mājas dzīvi, 
turklāt tā bija laba iespēja visiem, 
kuriem augstākā izglītība bija ne-
pieciešama darbam, karjerai. Studēt 
brauca no visas Kurzemes.

Pirmais studiju gads sākās ar 
78 studentiem. Lekcijas notika no 
8.00 rītā līdz 21.00 vakarā. Telpās 
bija auksts, lekcijās bieži bija jāsēž 
mēteļos, ar cimdiem rokās. Kā 
atceras informātikas pasniedzēja 
Laila Zudāne, pat klaviatūra bija 
jālieto ar cimdiem rokās, un daži 
studenti uz mācībām ņēma līdzi 
divus pārus – pirkstaiņus informāti-
kas lekcijām un dūraiņus – pārējam 
laikam. Studiju procesā tika iesaistīti 
daudzi vietējie pasniedzēji, kuriem 
tas bija gan darba novērtējums, gan 
pagodinājums. Tie bija: Inga Bērzi-
ņa, Santa Dubure, Mārīte Milzere, 
Gunta Jankovska, Laila Zudāne, 
Inta Kalniņa, Astra Smilga, Juris 
Kramēns, Ilzīte Kadiķe, Agita Zub-
riļena, Maija Švanka, Līga Lapsa, 
Džineta Skrinda u. c.

… līdz šodienai!
No 2002. gada RPIVA Kuldī-

gas filiāli vada Ruta Karloviča. 
Tā ir valsts akreditēta augstskola 
ar lielāko filiāļu skaitu Latvijā, 
kopumā – astoņām. Kuldīga ir 
otra lielākā studentu skaita ziņā. 
Studiju process organizēts tā, lai to 
būtu iespējams apvienot ar darbu, 
ģimeni vai biznesa vadību, tai pašā 

RPIVA Kuldīgas filiālei – 20

laikā nemazinot studiju kvalitāti. 
Akadēmijas pamatvērtības ir – ra-
doši un motivēti cilvēki. Vārdi, kas 
vislabāk raksturo RPIVA pēdējo 
gadu studiju rezultātus – stabilitāte 
un konkurētspēja. Studējošo skaitam 
ir tendence augt, un tas liecina par 
studiju programmu aktualitāti un 
pieprasījumu darba tirgū.

RPIVA mērķis ir dot iespēju 
ikvienam iegūt augstāko profe-
sionālo un akadēmisko izglītību 
pedagoģijas, psiholoģijas, vadības 
un administrēšanas jomā visos 
studiju līmeņos, kā arī sagatavot 
nozaru līderus – augsti kvalificētus 
skolotājus, organizāciju un māks-
liniecisko kolektīvu vadītājus, uz-
ņēmējus, psihologus, personāla un 
biroja speciālistus. RPIVA kļūst par 
vadošo iestādi Latvijā pedagoģijas 
speciālistu sagatavošanā, mācību un 
metodiskā atbalsta nodrošināšanā. 
Šajos 20 darba gados kopumā ir 
īstenotas 17 studiju programmas, 
sagatavojot psiholoģijas skolotājus, 
biroja administratorus, izglītības 
iestāžu vadītājus un viena mācību 
priekšmeta skolotājus, skolvadības 
maģistrus, psiholoģijas bakalaurus, 
pedagoģijas maģistrus, ekonomikas 
un informātikas skolotājus, personā-
la vadītājus, sabiedrisko attiecību 
speciālistus, iestāžu un uzņēmumu 
vadītājus, komercdarbības speciā-
listus, mārketinga un tirdzniecības 
speciālistus, pirmsskolas izglītības 
skolotājus, sākumskolas skolotājus 
ar tiesībām mācīt vienu priekšmetu 

pamatskolā, pirmsskolas un sākum-
skolas skolotājus un organizāciju 
psihologus. Mēs lepojamies ar mūsu 
novada absolventiem – maģistriem 
Maiju Ļeļu, Intu Milleri, Aldu 
Urtāni, Inesi Vitti, Brigitu Freiju, 
Aigu Bērziņu, Daigu Fokinu, Ma-
ritu Berķi, Marutu Birznieci, Mairu 
Būdenieci, Sarmīti Grosu, Ingu 
Kromani; uzņēmējdarbībā – Ģirtu 
Vēveru, Daivu Krastiņu, Gunti 
Putniņu, Dzintaru Pūkaini, Sinti-
ju Vītoliņu, Domnikiju Putniņu, 
Normundu Vitomski u. c. Kopējais 
skaits 20 gados ir 2398 studenti, no 
tiem 1933 absolventi kādā no studiju 
programmām.

Kuldīgas filiālē strādā atsaucīgs, 
pretimnākošs un profesionāls perso-
nāls, kas ne vien nodrošina sekmīgu 
un atbildīgu studiju procesu, bet 
ir arī padomdevēji, atbalstītāji un 
domu biedri. 

Paldies visiem bijušajiem un paš-
reizējiem RPIVA Kuldīgas filiāles 
studentiem par uzticēšanos, par ko-
pīgiem sasniegumiem un kopējiem 
svētkiem! Paldies bijušajiem un eso-
šajiem pasniedzējiem par godprātīgu 
un nesavtīgu darbu! Paldies visiem 
filiāles darbiniekiem, kuri vienmēr ir 
bijusi īsta komanda, jo citādi nemaz 
nav iespējams šo darbu veikt!

Kādas ir šodienas 
Kuldīgas filiāles aktivitātes? 
Arvien vairāk filiālē bez studiju 

procesa notiek dažādi semināri, pro-

fesionālās pilnveides kursi, zinātnis-
kās un reģionālās konferences u. c. 
aktivitātes. Veiksmīga sadarbība 
izveidojusies ar Kurzemes Biznesa 
inkubatoru, SEB banku, LAD, uz-
ņēmējiem u. c. Tiek organizēti me-
todiskie semināri Kuldīgas novada 
pirmsskolas izglītības darbiniekiem 
un pedagogiem, kā arī reģionālā 
konference “Vienoti attīstībai: izglī-
tība, uzņēmējdarbība, pašvaldība”. 
Notiek mācību ekskursijas uzņēmēj-
darbības studentiem, tikšanās ar citu 
pašvaldību speciālistiem, pedago-
giem un citu iestāžu darbiniekiem. 
Pedagogu un uzņēmēju programmu 
studentiem ir iespēja noklausīties 
vieslektoru no Beļģijas, Polijas, 
Čehijas, Nīderlandes, Lietuvas, Spā-
nijas lekcijas. Filiāle aktīvi iesaistās 
Karjeras nedēļas pasākumos, kā arī 
līdzdarbojas “JCI Latvia Nacionālā 

kongresa 2016” organizēšanā.
Skola lepojas ar šogad ievilktu 

centralizēto apkuri un Kalna ielas 
19 ēkas iegūšanu RPIVA īpašumā.

RPIVA rektore, Dr.biol., profeso-
re Daina Voita novēl: “Novēlu studēt 
ar prieku, atcerēties, ka studijas ir ne 
tikai lekcijas, bet arī interesanti un 
kvalitatīvi pasākumi, jauni draugi 
un iespējas. Vēlu nesamulst grūtību 
priekšā, jo gandarījumu rada tikai 
tas, kas nav viegli iegūstams. Tikai 
strādājot ar prieku, mēs nenoveco-
jam! Esiet vienmēr jauni un radoši!”

Bet es, RPIVA Kuldīgas filiāles 
vadītāja Ruta Karloviča, uzskatu, ka 
sabiedrības attīstības pamatu veido 
radoši, augsti kvalificēti, vispusīgi 
attīstīti un brīvi domājoši cilvēki.

ruTa KarLOVIČa, 
rPIVa Kuldīgas filiāles direktore
rutas Karlovičas un arhīva foto

rPIVa Kuldīgas filiāle Kalna ielā 19 atrodas no 2002. gada. Pirms tam mācības 
notika ģimnāzijā, vakarskolā, rajona padomē.

Biroja administratore jana roze, rektore Daina Voita un skolas direktore ruta 
Karloviča.



C mYK
Kuldīgas novada Domes informatīvais izdevums „Kuldīgas Novada Vēstis”. Izdevējs – Kuldīgas novada Dome, Baznīcas ielā 1, Kuldīgā, Kuldīgas novadā, LV-3301. Atbildīgā par izdevumu – 
sabiedrisko attiecību speciāliste Signeta Lapiņa, tālr. 63350100. Iespiests SIA „Poligrāfijas grupa Mūkusala”, Mūkusalas iela 15a, Rīga, LV-1004. Tirāža – 10 077. Reģistrācijas apliecība Nr. 000702841.

mūSu LaIKS

KuLDīGaS KuLTūraS CEnTrā 

PaSāKumI PaGaSTOS

2016. gada 3. novembris

SVECīšu VaKarI nOVaDā

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

KInO aFIša

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

Vispār jau mīlestību nevar un 
nevajag skaidrot, tomēr, tuvojoties 
svētkiem, gribas atzīties mīlestībā 
savai pilsētai.

Te ir mana ģimene, manas drau-
dzenes un kolēģi, arī manu draugu 
kapa vietas. Daudzi ir ilgāki kuldīdz-
nieki par mani. Mana priekšrocība ir 
skarbais patstāvīgās dzīves sākums 
pelēkajā 80. gadu nogalē. Pa Liepā-
jas ielu brauca autobusi, pietura bija 
pie veikaliem “Laima”, “Progress” 
un slimnīcas. Bija kara komisariāts, 
padomju armija un Skrundas kara 
hospitālis. Visas mājas bija noplu-
kušas, pelēkas, nekoptas, bet ar savu 
veco laiku atmiņu. Jaunie ārsti dzī-
voja ūķos, pažobelēs, apdzīvojamās 
virtuvēs. Es lūdzu dzīvokli tuvāk 
slimnīcai, protams, dabūju komunālā 
dzīvokļa istabu un kambarīti ar izlietni 
Pārventā. Kolēģe dzīvoja vēl tālāk no 
centra, 2. stāvā, bet tualete bija pāri 
sētai, kūtī, blakus trušu būriem. Mēs 
abas joprojām esam kuldīdznieces un 
lepojamies ar to.

Es kopā ar Kuldīgu esmu izdzīvo-
jusi visas pārmaiņas, grūtības, aplamī-
bas, ir bijuši gadi, kad neiztiku no al-
gas līdz algai, kad zināju, kā vajag, bet 
nebija no kā. Lēnām dzīve sakārtojās 
man un lēni atplauka arī Kuldīga. Es 
priecājos par katru pilsētas atjaunoto 
stūrīti, katru namu.

Esmu Latvijas patriote, liela na-
cionālās idejas piekritēja. Mans ve-
caistēvs piedalījās Latvijas Ārlietu 
ministrijas veidošanā no 1919. gada 
jūlija, kad Latvijas Republikas pa-
stāvēšanas iespējamība vēl nebija īsti 
skaidra, viņa dzīves nobeigums un 
manu vecāku dzīve bija ar nacionālās 
valsts ideju sirdī. Man atvēlēta nevis 
ideja, bet dzīve brīvā Latvijā. Agrāk 
es teicu – es mīlu šo zemi, bet nemīlu 
šo valsti. Tagad tā nav, skatos uz visu 
citādi. Indijā mani draugi neticēja, ka 
Latvijā ir tikai 1,9 miljoni iedzīvotāju. 
“Nu, paklausies,” viņi teica, “Deli vien 
ir 19 miljoni. Mēs bijām Latvijā, pie 
jums ir lieliski!”

Kā šī mazā tautiņa, ko Garlībs 
Merķelis dēvēja par dzērāju un sliņ-
ķu tautu, pārdzīvoja pārvācošanu, 
pārkrievošanu, karus un izsūtīju-
mus, saglabājot valodu, identitāti 
un gara lepnumu? Mēs vienkārši 
tādi esam, tas skan lepni – latvieši, 
Latviju mīlošie Latvijas iedzīvotāji! 
Mūsu Saeimas, Ministru kabineta 
seju izdarības bieži novēroju kā 
laba vecmāmiņa – skat, ko atkal 
mūsu mīļie draiskuļi izdomājuši, 
kādus stulbumus, savā smilšu kastē 
spēlēdamies, radījuši. Lai šie pilsoņi 
dzīvo savā slēgta tipa bērnudārzā, 
rotaļājas ar partijām, ja tikai kaut 
nedaudz palīdz iedzīvotājiem.

Jau 26. gadu manā logā 11. no-
vembrī degs svecītes, es atcerēšos 
savus varoņus, valsti, tuviniekus. 
18. novembrī būs Gaismas ceļš – tas 
būs manas pilsētas sveiciens visiem 
Latvijas patriotiem. Es esmu viena no 
jums un ar to ļoti lepojos!

Kāpēc es mīlu 
Kuldīgu un esmu 
Latvijas patriote

Sarma SaLCEVIČa, ārste–neiroloģe

P. 4.XI 17.30  Kauja Par HEKSOrIDŽu
Sv. 6.XI 18.30  2016, ASV, Ķīna
P. 7.XI 20.00 Ilgums 2’11
T. 9.XI 18.00 Asa kara sižeta filma, biogrāfija 
C. 10.XI 17.30 12+

P. 4.XI 20.00  GrāmaTVEDIS
Sv. 6.XI 16.00  2016, ASV
P. 7.XI 17.30 Ilgums 2’08
T. 9.XI 20.30 Trilleris 
C. 10.XI 20.00 12+

P. 11.XI 15.30  OZIjS un LIELā BĒGšana
P. 11.XI 17.30  2016, ASV
P. 14.XI 17.30 Ilgums 1’30
O. 15.XI 17.30 Animācijas ģimenes filma
T. 16.XI 16.00 Filma dublēta latviešu valodā
T. 16.XI 18.00 U
C. 17.XI 17.30

P. 11.XI 19.30  GaISma OKEānā
P. 14.XI 19.30 2016, ASV, Lielbritānija, Indija
O. 15.XI 19.30 Ilgums 2’12
T. 16.XI 20.00 Trilleris
C. 17.XI 19.30 12+

KuLDīGaS PILSĒTaS 
KaPSĒTāS
20. novembrī:
14.00 – Meža kapos,
15.00 – Kalna kapos,
16.00 – Annas kapos.

GuDEnIEKOS
6. novembrī:
13.30 – Adzes kapsētā,
14.00 – Kunču kapsētā,
14.30 – Ūdru kapsētā,
15.00 – Naglu kapsētā,
15.30 – Ruņģu kapsētā,
16.00 – Kumsteru kapsētā.

KaBILĒ
19. novembrī:
15.00 – Gatviņu kapos,

16.00 – Kabiles kapos.

KurmāLĒ
12. novembrī:
11.00 – Segļu kapsētā,
11.30 – Kurmāles kapsētā,
12.00 – Siliņu kapsētā,
13.00 – Paulīnes kapsētā,
13.30 – Pūķu kapsētā,
14.00 – Pūcu kapsētā,
14.30 – Ēmu kapsētā,
15.00 – Viļenieku kapsētā, 
15.30 – Vilgāles kapsētā.

LaIDOS
13. novembrī:
13.00 – Sakaru kapi,
14.00 – Vangas kapi,
14.45 – Dumpīšu kapi,

15.45 – Ārzes kapi,
16.45 – Laidu kapi.

PaDurĒ
6. novembrī:
17.00 – Padures kapsētā. 

PELČOS
19. novembrī:
13.00 – Bišavu kapos,
13.30 – Rimzātu kapos,
14.30 – Ģiņu kapos, 
15.30 – Pelču kapos.

VārmĒ
20. novembrī:
14.00 – Busku kapos,
15.00 – Alekšu kapos.

 Otrdien, 8. novembrī, 19.00 – dokumentāla eseja, kustību izrāde “man gribas iet...” 
Dokumentālās piezīmēs un dzīvesstāstā balstīta kustību, vārdu un skaņu eseja par rea-
litātē fiziski nekustīgu sievieti, mākslinieci, cimdu adītāju, filosofi Jetti Užāni, tautā sauktu 
par Cimdu Jetiņu. Pirms izrādes varēs aplūkot mobilo izstādi. Ieejas biļetes – 5 EUR, 
pensionāriem, invalīdiem, skolēniem un studentiem – 3 EUR, KKC kasē.
 Sestdien, 12. novembrī, 19.00 – Kuldīgas kultūras centra amatiermākslas kolektīvu 
koncerts. Ieeja bez maksas.
 Piektdien, 18. novembrī – Lr proklamēšanas 98. gadadienas svinības Kuldīgā:
15.00 – Kuldīgas novada Goda balvas pasniegšanas ceremonija Kuldīgas kultūras  
centrā;
17.30 – Gaismas ceļš Liepājas ielā;
18.00 – svētbrīdis un jauniešu kora “Lai top!” un vokālo ansambļu “Karameles” un 
“Trifeles” koncerts Sv. Katrīnas baznīcā. Ieeja visos pasākumos bez maksas.
 Sestdien, 19. novembrī, 20.00–3.00 – disko balle “Par pēdējo lapu”. Ielūdz “Ventas 
Dzirkstis”. Biļetes iepriekšpārdošanā KKC kasē 5 EUR, pasākuma dienā līdz 21.00 – 
6 EUR, vēlāk – 9 EUR.
 Piektdien, 25. novembrī, 19.00 – mūzikls “Čigānu princese”. Mūzikls ir starptautisks 
projekts, kas norisinās vairākās valstīs, piedaloties 11 māksliniekiem. Ieeja – 8, 10, 12, 
15 EUR, biļetes – KKC un visās “Biļešu paradīzes” kasēs.
 Trešdien, 30. novembrī, 19.00 – koncerts divās daļās “Kungi uzlūdz dāmas”. Pie-
dalās: Guntis Skrastiņš, Artis Robežnieks, Andris Skuja, Žoržs Siksna, Dainis Porgants. 
Biļetes –  8, 10, 12 EUR, www.bilesuparadize.lv.

ĒDOLĒ
1.–15. novembrī bibliotēkā – Ilzes 

Briedes-Jances darināto rotaslietu izstāde 
“Citāda Es”.

Līdz 20. novembrim kultūras namā – 
Mudītes Martinovas un Katrīnas Annas 
Martinovas gleznu izstāde.

24. novembrī 13.00 kultūras namā – Leļ-
ļu teātris “Tims”, izrāde “Pasaka par pīlēnu”. 
Ieeja – 1 EUR.

GuDEnIEKOS
Līdz decembrim kultūras namā – Sil-

vijas Teteres krustdūrienā izšūto rokdarbu 
izstāde; Kristīnes Sūnas rokdarbu izstāde.

8. novembrī tiek organizēts brauciens 
uz Ventspili, uz koncertu “Manas tautas 
likteņdziesma”. Biļetes cena – 15 EUR.

īVanDĒ
9. novembrī 11.00 Īvandes muižā – 

īvandnieka, rakstnieka M. Kalndruvas 
simtgadei veltīts pasākums.

19. novembrī 21.00 Īvandes muižā – bal-
le, spēlē grupa “Pļumpapā”. Ieeja – 3 EUR.

KaBILĒ
Novembrī Kabiles bibliotēkā – izstāde 

“Ar Kabiles vārdu” (dažādi priekšmeti ar 
Kabiles uzrakstu).

26. novembrī 21.00 saieta namā “Sen-
cis” – zemnieku un viņu draugu balle. Ielūgumi 
tiks izsūtīti lielākām z/s Kabiles pagastā. Mazo 
piemājas saimniecību īpašnieki var pieteik-
ties un iemaksāt dalības maksu 4 EUR no 
personas līdz 21. novembrim, tālr. 25618976.

KurmāLĒ
Pagasta izstāžu zālē – Skaidrītes 

Vjaksas fotogrāfijas; novembrī – “Kuldīgas 
paletes” mākslinieku gleznas.

15. novembrī 15.00 vēstures istabā – iz-
stādes “Dar’ man tēv(i)s pastaliņas” atklāšana.

LaIDOS
8. novembrī 14.00 Sermītes bibliotē-

kā – meistarklase “Tautisko brošu izgata-
vošana”. Nodarbību vadīs Zane Ferstere. 
Pieteikties pa tālr. 29925202, 26858805.

9. novembrī 9.30 Sermītes bibliotēkā – 
Bērnu žūrijas pasākums projekta eksper-
tiem – bērnudārza audzēkņiem.

No 10. līdz 30. novembrim Sermītes 
bibliotēkā – bērnudārza audzēkņu darbu 
izstāde “Lupatiņi”.

PaDurĒ
Līdz 15. decembrim bibliotēkā – biedrī-

bas “Padure”, Kuldīgas Alternatīvās sākum-
skolas Padures filiāles  un Padures pagasta 
bibliotēkas sadarbības pasākumi lasīšanas 
veicināšanai “Es lasu par Latviju, es rakstu 
par Latviju” un projekta  “Bērnu un jauniešu 
žūrija 2016” aktivitātes.

24. novembrī 15.00 Deksnes pasākumu 
zālē – leļļu teātris ar izrādi “Pasaka par 
pīlēnu”. Ieeja bez maksas.

PELČOS
Bibliotēkā – Kārļa Dazarta gleznu izstāde; 

grāmatu izstāde “Zelta rudens”; Ilzes Rieksti-
ņas fotogrāfiju izstāde “Ziedi un kafija”.

Pirmdienās 18.00 “Pagrabiņā” – keramikas 
pulciņa nodarbības (vadītāja Agnese Fogele).

Otrdienās 16.00 “Pagrabiņā” – angļu va-
loda pieaugušajiem (vadītāja Eleni Kozievi).

Trešdienās bibliotēkā – 10.45 angļu va-
loda bērnudārza audzēkņiem, 16.00 angļu 
valodas klubiņš bērniem līdz 15 gadiem.

Otrdienās 11.00 bibliotēkā – datorkon-
sultācijas.

Trešdienās 18.00 tautas namā – jauktā 
vokālā ansambļa “Avots” mēģinājumi (va-
dītāja Jana Paipa).

Trešdienās 16.30 iesācējiem, ceturtdie-
nās un piektdienās 18.00 ar priekšzināša-
nām – spāņu valodas nodarbības. 

Ceturtdienās 16.00 tautas namā – 
gruzīnu dejas mazajiem (5–6 gadi); 18.00 

gruzīnu dejas pārējiem interesentiem.
Piektdienās 16.00 “Pagrabiņā” – akti-

vitātes angļu valodā dažādiem vecumiem. 
Piektdienās 18.00 tautas namā – vin-

grošanas nodarbības ķermeņa stājai un 
pašsajūtai (vadītāja Malda Ruņeniece).

5. novembrī – kapu talka Pelčos.
11. novembrī 20.00 – Gaismas ceļš 

Pelčos, veltīts Lāčplēša dienai. Iedzīvotāji 
aicināti veidot Gaismas ceļu no “Pagrabiņa” 
līdz tautas namam. Ikvienu sveiks silts 
cienastiņš un sirds mūzika.

24. novembrī 17.00 “Pagrabiņā” – spā-
ņu ēdienu vakars kopā ar Hugo Basante 
Gonzalez. Varēs gatavot un baudīt ek-
sotiskos spāņu ēdienus, kā arī ilustratīvi 
iepazīties ar spāņu virtuvi.

“Pagrabiņā” turpinās “Smadzeņu ku(S)
tināšanas maratons” visiem vecumiem 
(īpaši vēlama jauniešu auditorija) ar jauniem 
novembra konkursiem.

rEnDā
Uzsākot jauno sezonu, Rendas kultū-

ras nams aicina jaunus dalībniekus deju 
kolektīvā un vokālā ansamblī. Pieteikties 
pa telefonu 26181470

8. novembrī 16.45 tiek organizēts brau-
ciens uz Liepājas teātra izrādi “Mīlestības 
neprāts”. Biļetes cena – 9 EUR. Sīkāka 
informācija pa tālr. 26181470.

11. – 19. novembrī kultūras namā – 
Rendas projekta “Darīsim paši” un Kuldīgas 
tautas tērpu darināšanas klases “Pūralāde” 
latviešu tautas tērpu izstāde.

19. novembrī 16.00 kultūras namā – 
republikas konkursa “Vecmāmiņa 2016” 
fināla 5. kārta “Tautas tērps un latviskās 
tradīcijas cauri gadu simteņiem”. Konkursā 
piedalīsies 12 vecmāmiņas no Jelgavas, 
Alūksnes, Rīgas, Rūjienas, Staļģenes, 
Salaspils, Balvu, Dobeles u.c. novadiem, 
kuras iepazīstinās ar savu tautas tērpu, 
latviešu tradīcijām, dziedās un skandēs 
tautas dziesmas.  Pasākumā piedalīsies 
tautas mūzikas ansamblis un folkloras kopa 
“Tals trimiš”. Ieeja bez maksas.

10. decembrī kultūras namā – 6. labdarī-
bas koncerts “Eņģeļi pār Latviju”. Aicinām pie-
teikties koncerta dalībniekus pa tālr. 26181470.

rumBā 
Bibliotēkā – Gunitas Stārastes fotoiz-

stāde “Viršu laikā”.
Līdz 30. novembrim pārvaldes nama 

zālē – Ligitas Traščenko gleznu izstāde.
8. novembrī 11.00 Mežvaldes bibliotēkā, 

18.00 Ventas ciema “Bukaišos” – radošā 
darbnīca “Latvijas piespraudīte”.

12. novembrī 15.00 “Bukaišos” – erudīts 
pasākums “Mana Latvija”.

16. novembrī 19.00 Ventas ciema 
“Bukaišos” – Kuldīgas BJC teātra studijas 
izrāde “Pērs Gints”.

TurLaVā
Novembrī bibliotēkā – PII “Lāčuks” 

darbu izstāde “Krāsainais rudens”; 
rokdarbnieces Agneses Salmas izstāde 
“Lika pasmaidīt”; Riharda Lasmaņa 
darbu izstāde “Koka nazīši, lāpstiņas un 
citas lietas”. 4.–18. novembrī – grāmatu 
izstāde “Latvijai dzimšanas dienā!” dzeja 
par Latviju. No 21. novembra līdz 30. de-
cembrim – keramiķes Intas Mednieces 
darbu izstāde. 

6. novembrī 16.00 kultūras namā – izrāde 
dzejā “Soļi tumsā” Kurmāles pagasta ama-
tierteātra izpildījumā, soliste – Guna Pūcīte, 
dzeja – Lija Brīdaka, režisore – Gunta Krauze.

16. novembrī 14.10 pamatskolā – Zie-
meļvalstu bibliotēku nedēļā “Rīta stunda” 
1.–4. klašu skolēniem par tēmu “Nākotne 
Ziemeļos”.

VārmĒ
No 3. novembra pirmdienās 19.00 – 

20.00, ceturtdienās 19.30 – 20.30 sporta 
hallē atsāksies vingrošanas nodarbības. 
Informācija pa tālr. 26390117, Sandra Put-
niece, sporta darba organizatore.

9. novembrī 9.30 Vārmes JIC “Čiekurs” – 
mazie bērni aicināti uz animācijas filmu 
“Briesmonīte Mollija”. Biļetes cena –  1 EUR.

11. novembrī 17.00 no skolas un 
Vārmes pagasta pārvaldes – lāpu gājiens 
pa diviem Gaismas ceļiem. Līdzi ņemt 
sveces vai lāpas. Pēc gājiena vienosimies 
kopīgās dziesmās ar A. Birzmali atpūtas 
parkā “Aizupītes”. Visi tiks cienāti ar 
siltu tēju.

No 16. novembra katru trešdienu 17.00 
JIC “Čiekurs” – “Ziepju liešanas nodarbības” 
bērniem un pieaugušajiem. Sāksim gatavot 
Ziemassvētku dāvanas. Nodarbībām pie-
teikties pa tālr. 25390387.

SPOrTa PaSāKumI nOVEmBrī
5.XI 10.00 Kuldīgas novada atklātais čempionāts volejbolā; 
  KNSS sporta nams, Virkas iela 13, Kuldīga
6.XI 11.00 LVF kauss volejbolā U-12 grupā meitenēm; 
  KNSS halle, Piltenes iela 25, Kuldīga
6.XI 11.00 LJBL-LR čempionāts basketbolā jauniešiem; 
  KNSS sporta nams, Virkas iela 13, Kuldīga
8.XI 10.00 Kuldīgas novada atklātās skolēnu sacensības veiklības stafetēs; 
  KNSS manēža, Dzirnavu iela 13, Kuldīga
9.XI  20.00 Latvijas florbola junioru līga U-19: Kuldīgas NSS–“Rokets”; 
  KNSS halle, Piltenes iela 25, Kuldīga
12.XI 11.00 Kuldīgas novada atklātais čempionāts šahā; 
  KNSS šaha klubs, Liepājas iela 14, Kuldīga
12.XI 11.00 Kuldīgas kauss telpu futbolā U-11 grupā zēniem; 
  KNSS halle, Piltenes 25 iela, Kuldīga
12.XI 20.00 Latvijas florbola junioru līga U-19: Kuldīgas NSS–Bauska; 
  Piltenes iela 25, Kuldīga
13.XI 12.00 Kuldīgas novada atklātais čempionāts vieglatlētikā; 
  KNSS manēža, Dzirnavu iela 13, Kuldīga
13.XI 10.00 Kuldīgas novada atklātais čempionāts volejbolā; 
  KNSS sporta nams, Virkas iela 13, Kuldīga
13.XI 14.00 Latvijas čempionāts Nacionālajā līgā 2. divīzijā volejbolā vīriešiem: 
  Kuldīgas NSS–Madona; KNSS halle, Piltenes iela 25, Kuldīga
15.IX 18.00 Kuldīgas novada atklātais čempionāts volejbolā; 
  KNSS halle, Piltenes iela 25, Kuldīga
18.-19.XI 11.00 R. Tomasa piemiņas turnīrs dambretē; KNSS sporta nams, 
  Virkas iela 13, Kuldīga


