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šajā numurā

Sakoptākie dārzi 
un sētas
> 4. lpp.

Visa Kuldīga - 
teātra skatuve
> 5. lpp.

aLEKSanDrS 
LanGE, 
Kuldīgas 
novada Domes 
priekšsēdētājas 
vietnieks

www.draugiem.lv/kuldigasnovads www.facebook.com/visit.kuldigawww.twitter.com/kuldigasnovads

Atklāts jauns, 
moderns pansionāts
> 6. lpp.

Saulainajā oktobra pirmajā 
dienā Kuldīgas vēsturiskās 
ieliņas piepildīja rosība un 
ļaužu straumes, un ne velti – šeit 
notika septītais Hercoga Jēkaba 
gadatirgus.  

Gan apmeklētāju, gan tirgotāju šo-
gad bija īpaši daudz. Svētku noskaņa 
pārņēma visu pilsētu – pa Kalna ielu 
virzoties tuvāk pasākuma norises 
vietai, cilvēki pārvietojās aizvien 
lēnāk, jo gandrīz katrs piestāja pie 
stendiem, lai aplūkotu un iegādātos 
to, ko no visiem Latvijas nostūriem 
atbraukušie tirgotāji bija sagādājuši. 
Tirgotāju skaits ar katru gadu pie-
aug, tādēļ SIA “Kuldīgas komunālie 
pakalpojumi” īpaši padomāja par 
tirdziņa izvietojumu un tematisko 
sadalījumu. Papildus jau pierastajām 
tirdzniecības vietām – Pilsētas dār-
zam, Kalna, Pils un Skolas ielai – tika 
pievienotas vēl divas – Liepājas iela 
un Rātslaukums. Pārdodamais sorti-
ments bija plašs, patīkami pārsteidza 
amatnieku un meistaru piedāvājums. 

Gadatirgus pamatideja ir pulcēt 
pagastu ļaudis, kuri oktobrī sabrauc 
pilsētā un piedāvā kuldīdzniekiem 
un viesiem pašu izaudzētos un ga-
tavotos labumus. Arī šis gads nebija 
izņēmums – ieradušies bija tirgotāji 
no visa novada. Katrs pagasts bija 
rūpīgi gatavojies pasākumam, īpaši 
padomājot gan par preču piedāvā-
jumu, gan stendu noformējumu un 
pārdevēju tērpiem. Piemēram, Pelču 
pagasta tirgotāji bija sarūpējuši labu-
mus no pašu dārziem, kā arī pagata-
vojuši veselīgus našķus, bet Īvandes 
pagasts piedāvāja dažādus adījumus. 
Netika lauztas arī citas tirdziņa tradī-
cijas – padurnieki arī šogad piedāvāja 
nogaršot slaveno “Klētnieka Kriša 
koču”, bet Vārmes pagasts – tradi-
cionālo sakņu un dārzeņu sautējumu 
no savos dārzos izaudzētajiem labu-
miem. Tirgus tradīcija ir arī Domes 
kartupeļu pankūku cepšana pēc paš-
valdības Kultūras nodaļas vadītājas 
Daces Reinkopas īpašās receptes. 
Savukārt saldajā ēdienā turpat netālu 
varēja atcerēties bērnību un pankūku 
ceptuvē “Bērnības garša” nobaudīt 
“sirsniņpankūkas” ar ievārījumu. Tir-
dziņā pašaudzētos labumus – sīpolus, 
bietes, burkānus un citus dārzeņus – 
pārdeva arī Padures mazpulcēni.

Kamēr pieaugušie meklēja ko sev 
tīkamu stendos, mazie apmeklētāji 
varēja izklaidēties kopā ar rūķiem. 
“Rūķu rudens šeptēs” bija iespējams 
izspēlēties dažādas spēles, mesties 
jautrās rotaļās un darboties radošajās 
darbnīcās, kur no rudenīgiem mate-
riāliem varēja veidot dažnedažādas 
lietiņas. Kā jau kārtīgā tirgū pienākas, 
arī šajā saimnieki un tirgotāji bija 
atveduši līdzi dzīvnieciņus, kas pul-
cēja mazos, ziņkārīgos apmeklētājus. 
Drosmīgākie pasākuma apmeklētāji 
devās uz “viduslaiku gravu”, kur 
iemēģināja roku loka šaušanā. 

Smaržas, garšas un jautrs noskaņojums – 
septītais Hercoga Jēkaba gadatirgus

Pelču pagasta stendā 
līdzās tautas nama 
vadītājai Indrai 
Vilmanei darbojās 
divi brīvprātīgie – 
Elene no Gruzijas un 
Hugo no Spānijas, 
kuri šobrīd dzīvo un 
strādā Pelčos.

Kupli apmeklēto septīto Hercoga jēkabu gadatirgu īpaši krāšņu darīja saulainais laiks un rudenīgos toņos iekrāsotā 
Kuldīgas vecpilsēta.

Pasākums šogad kļuva starptau-
tisks, jo to bagātināja Ungārijas vēst-
niecības piedāvātā programma ar 
ungāru mūziku, dančiem, ēdienu un 
vīnu. Uz tirgus skatuves muzicēja viesu 
tautas mūzikas grupa “Dobroda”, spē-

lējot jautru un dzīvespriecīgu ungāru 
nacionālo mūziku. Grupai pievienojās 
divi dejotāji, demonstrējot ungāru 
deju soļus. Tirgū varēja nogaršot viesu 
pavāru pagatavoto gulašzupu, iepazīt 
tradicionālās ungāru garšvielas un 

degustēt vīnus no labākajiem Ungārijas 
vīnu reģioniem un pagrabiem. 

EDuarDS DamBErGS,
 sabiedrisko attiecību speciālists

IEVaS BEnEFELDES, 
EDuarDa DamBErGa foto

Gadatirgus noskaņu radīja dažādi mājlopi, kuri īpašu interesi raisīja jaunākajos apmeklētājos.

Pasākumu šogad 
bagātināja ungārijas 

vēstniecības 
piedāvātā 

programma ar 
ungāru mūziku, 

dančiem, ēdienu un 
vīnu.

Novada zemnieki ir pabeiguši 
ražas novākšanu un steidz sēt zie-
mājus. Lauksaimniecībā šis gads 
nenesa tādu ražu kā iepriekšējais. 
Vasarā, kad vajadzēja lietu, bija 
sausums, savukārt ražas novākšanas 
laikā lietavas aizkavēja kulšanu un 
graudi bija mitri. Rezultātā samazi-
nājās raža un bija krietni lielāki izde-
vumi graudu pieņemšanā. Papildus 
tam visam arī nodokļu iekasēšana 
saistībā ar PVN – izmaiņas šajā brīdī 
zemniekus neiepriecina. Joprojām 
stabilitātes nav un tuvākajā laikā 
nav saskatāma piena nozarē. Kā 
risinājums tiek piedāvāts atteikties 
no piena ražošanas, par to maksājot 
subsīdijas. Lielāko piena ražotāju 
viedoklis gan ir, ka tas nebūt nav 
risinājums.

Septembra beigās priecīgs noti-
kums bija senioru centra atvēršana 
pie Kuldīgas slimnīcas. Tā ir vairāku 
gadu iecere, lai skaisti un funkcio-
nāli izbūvētajās telpās mājīgi justos 
mūsu seniori, kas izvēlējušies vai 
spiesti šeit pavadīt vecumdienas. 
Novēlam gan pansionāta pastāvī-
gajiem iemītniekiem, gan aprūpētā-
jiem un ārstiem jauku un patīkamu 
ikdienu. Paldies sakām arī biedrībai 
“Latvijas Sarkanais Krusts”, kas 
pārņēmis veco pansionātu. 

Kā katru gadu, arī šogad rudenī 
lielākie un gaidītākie svētki bija 
Hercoga Jēkaba tirgus. Tas pulcēja 
mūsu un ārzemju māksliniekus, kup-     
lu skaitu tirgotāju un pircēju. Man 
pašam liekas, ka šie svētki pārauguši 
par Jēkaba rudens festivālu. Liels pal-
dies visiem organizatoriem un tiem, 
kas līdzdarbojās svētku norisē. Gribu 
uzteikt komunālos pakalpojumus, 
Intu un Andri no kultūras centra, kas 
visu bija jau laicīgi saplānojuši un sa-
kārtojuši, lai viss noritētu veiksmīgi. 
Tāpat paldies pagastu vadītājiem un 
viņu komandām par interesantiem un 
atraktīviem stendiem. Es priecājos, 
ka lielu interesi izraisīja mana me-
dību trofeju un putnu kolekcija, un 
uzskatu, ka daudzi šie putni izdzīvo 
otru dzīvi, jo nebūt visi nav nomedīti. 
Kāds sabraukts ar auto, kāds sapinies 
zvejas tīklos, cits tāpat beidzis savu 
dzīvi. Rezultātā iznāk dabas mācību 
stunda gan bērniem, gan vecākiem.

Pienācis oktobris, un līdz gada 
beigām palikuši nepilni trīs mēneši, 
tāpēc jau tagad sākam plānot nāka-
mā gada budžetu. Šobrīd tas notiek 
valsts līmenī, kur katrs šo deķīti grib 
pavilkt uz savu pusi. Dažs to cer 
panākt ar streikiem un protestiem, 
cits ar savas nozares prasībām pār 
pārējiem. Skaidrs, ka vēlamais vi-
siem neiznāks. Izvērtējam arī mūsu 
novada iestādes un pašvaldības 
uzņēmumus, vērtējam paveikto 
šogad un skatāmies, kā efektīvāk 
un taupīgāk saimniekot 2017. gadā.

Vēlu jaukā rudens noskaņā izbau-
dīt tos pasākumus, kuri šajā mēnesī 
notiks mūs  novadā!

Klāt rudens ar 
skaistumu un lietus 

dienām
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Gaida pieteikumus Kuldīgas novada 
uzņēmēju un amatnieku balvai

Arī šogad sadarbībā ar laikrakstu “Kurzem-
nieks” tiek organizēts konkurss “Kuldīgas 
novada uzņēmēju un amatnieku balva 2016”, 
lai apzinātu un godinātu Kuldīgas novada uzņē-
mējus un amatniekus, kuri aktīvi un godprātīgi 
darbojas savā nozarē, sekmējot uzņēmējdarbī-
bas vides attīstību novadā. 

Konkursā var pieteikt pretendentus apbalvo-
jumiem astoņās kategorijās: gada lauksaimnieks, 
gada ražotājs, gada tirgotājs, gada amatnieks, gada 
pakalpojums tūrismā, gada pakalpojums būvniecībā, 
gada pakalpojums un gada jaunais uzņēmums.

Dalībai konkursā aicinām pieteikt uzņēmumus 
(uzņēmējus), kuru saimnieciskā darbība norit Kul-
dīgas novada teritorijā neatkarīgi no juridiskā statusa 
un darbības nozares, individuālā darba veicējus, kuri 
reģistrējuši un veic saimniecisko darbību Kuldīgas 
novadā, uzņēmumus un to struktūrvienības, kas 
Kuldīgas novada teritorijā veic saimniecisko darbību, 
bet reģistrētas citur, kā arī amatniekus, kuri ir fiziskas 
personas un var būt arī citu uzņēmumu darbinieki.

Pretendentu pieteikšana konkursam notiks no 

3. līdz 26. oktobrim.. Aptaujas anketas un kastes, 
kurās atstāt aizpildītās anketas, būs atrodamas 
Kuldīgas novada pašvaldības Klientu apkalpošanas 
centrā, Baznīcas ielā 1, visās Kuldīgas novada pa-
gastu pārvaldēs, lielveikalos “Supernetto” (Piltenes 
ielā 27) un “Elvi” (Gravas ielā 1), Kuldīgas slimnīcā 
(Aizputes ielā 22) un Rūtas Eglītes ģimenes ārsta 
praksē (Smilšu ielā 22). Anketas var arī aizpildīt 
Kuldīgas novada Domes mājaslapā www.kuldiga.lv. 
Mājaslapā pieejams arī konkursa nolikums.

Konkursam “Kuldīgas novada uzņēmēju un 
amatnieku gada balva 2016” pieteiktos pretendentus 
izvērtēs komisija novada Domes priekšsēdētājas 
Ingas Bērziņas vadībā. Pirms balsojuma par uzva-
rētājiem vērtēšanas komisija savu iespēju robežās 
apmeklēs izvirzītos uzņēmumus un tiksies ar to īpaš-
niekiem un darbiniekiem. Komisijai ir tiesības kādā 
nominācijā nepiešķirt balvas, ja uz to nav izvirzīts 
neviens pretendents vai pieteiktie kandidāti neatbilst 
konkursa prasībām.

Uzvarētājus apbalvos konkursa noslēguma pasā-
kumā Kuldīgas Mākslas namā 2017. gada janvārī.

KOnKurSa  „Kuldīgas novada uzņēmēju un amatnieku gada balva 2016”
anKETa 

1. Nosauciet uzņēmumu, kurš, Jūsuprāt, ir pelnījis nomināciju GADA LAUKSAIMNIEKS ________________________
_____________________________________________________________________________________________,
jo_____________________________________________________________________________________________.

2. Nosauciet uzņēmumu, kurš, Jūsuprāt, ir pelnījis nomināciju GADA RAŽOTĀJS ____________________________
____________________________________________________________________________________________,
jo___________________________________________________________________________________________.

3. Nosauciet uzņēmumu, kurš, Jūsuprāt, ir pelnījis nomināciju GADA TIRGOTĀJS ___________________________
____________________________________________________________________________________________,
jo___________________________________________________________________________________________.

4. Nosauciet amatnieku, kurš, Jūsuprāt, ir pelnījis nomināciju GADA AMATNIEKS (fiziska persona amatnieks, kurš var 
būt arī cita uzņēmuma darbinieks)__________________________________________________________________,
jo_____________________________________________________________________________________________.

5. Nosauciet uzņēmumu, kurš, Jūsuprāt, ir pelnījis nomināciju GADA PAKALPOJUMS TŪRISMĀ (darbības nozares  
sabiedriskā ēdināšana, naktsmītņu pakalpojumi, atpūtas un izklaides piedāvājumi)____________________________
______________________________________________________________________________________________,
jo_____________________________________________________________________________________________.

6. Nosauciet uzņēmumu, kurš, Jūsuprāt, ir pelnījis nomināciju GADA PAKALPOJUMS BŪVNIECĪBĀ (arhitekti, būvkomer-
santi, projektētāji, būvinženieri, būvuzraugi u.tml. pakalpojumu sniedzēji)_______________________________________,
jo_____________________________________________________________________________________________.

7. Nosauciet uzņēmumu, kurš, Jūsuprāt, ir pelnījis nomināciju GADA PAKALPOJUMS (komercdarbības pakalpojumi
_____________________________________________________________________________________________,
jo_____________________________________________________________________________________________.

8. Nosauciet uzņēmumu, kurš, Jūsuprāt, ir pelnījis nomināciju GADA JAUNAIS UZŅĒMUMS (uzņēmums, kurš dibināts 
ne agrāk kā 2015. gadā))_________________________________________________________________________,
jo_____________________________________________________________________________________________.

Ja vēlaties saņemt pārsteiguma balvu, lūdzu, sniedziet par sevi ziņas:
Vārds, uzvārds  __________________________________________________________________________
Tālrunis vai e- pasts  __________________________________________________________________________

PALDIES PAR ATSAUCĪBU!

Joprojām iespējams pieteikt 
pretendentus Goda balvai

Vēl līdz 17. oktobrim iedzīvotāji 
var pieteikt pretendentus Kuldīgas 
novada Goda balvai. To, kā ierasts, 
pasniegs svinīgā pasākumā 18. no-
vembrī 16.00 Kuldīgas kultūras 
centrā, sagaidot Latvijas Republikas 
98. gadadienu.

Balvu saņems personas par īpašiem 
nopelniem politikā, tautsaimniecībā, vese-
lības aizsardzībā, izglītībā, kultūrā, sportā, 
valsts pārvaldes un aizsardzības jomā, 
kas saistīti ar Kuldīgas novada attīstību 
un sabiedriskās nozīmības palielināšanu.

Pieteikumu aicinām iesniegt brīvā 
formā Kuldīgas novada Domē, Baznī-

cas ielā 1. Tajā jānorāda Goda balvas 
pretendenta vārds, uzvārds, personas 
kods, dzīvesvieta, ieņemamais amats vai 
nodarbošanās, kā arī vispusīgs to nopelnu 
apraksts, par kuriem ierosina apbalvot ar 
Goda balvu.

Pieteikumus izvērtēs ar Kuldīgas nova-
da Domes lēmumu izveidota Apbalvošanas 
padome astoņu cilvēku sastāvā. Padome 
izskatīs visus iesniegtos ierosinājumus un 
materiālus par personu izvirzīšanu Kuldī-
gas novada pašvaldības Goda balvai, kā 
arī pieņems lēmumu, ko iesniegs Kuldīgas 
novada Domei galējam apstiprinājumam. 

SIGnETa LaPIŅa, 
sabiedrisko attiecību speciāliste

Turpinās pieteikšanās, lai 
saņemtu līdzfinansējumu ēku 
restaurācijai un atjaunošanai

Līdz oktobra beigām pašvaldība pie-
ņems pieteikumus Kuldīgas novada 
Domes rīkotajā konkursā “Valsts no-
zīmes 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”.

Konkursa ietvaros iedzīvotāji varēs 
pretendēt uz pašvaldības līdzfinansējumu 
līdz 50% no kopējām restaurācijas vai at-
jaunošanas izmaksām saskaņā ar konkursa 
nolikumu (t.i. ne vairāk kā 10 000 EUR 
nesošo konstrukciju atjaunošanai un ne 
vairāk kā 5000 EUR citos gadījumos), lai 
veiktu viņu īpašumā un/vai apsaimnieko-
šanā esošo ēku valsts nozīmes kultūras 
pieminekļa “Kuldīgas pilsētas vēsturiskais 
centrs” teritorijā, kā arī Kuldīgas novadā 
esošu Latvijas valsts aizsargājamo kultūras 
pieminekļu sarakstā ietverto ēku restau-
rāciju, nodrošinot Kuldīgas vecpilsētas 
un novada unikālās vēsturiskās apbūves 

autentiskuma saglabāšanu.
Uz līdzfinansējumu var pretendēt 

gadījumos, kad stilistiski un vēsturiski 
unikāli ēkas būvgaldniecības izstrādāju-
mi ir sliktā tehniskā stāvoklī un apdraud 
šī izstrādājuma turpmāko pastāvēšanu, 
priekšroku dodot vēsturiski arhitektoniski 
vērtīgai apbūvei.

Konkursa pieteikumi jāiesniedz Kul-
dīgas novada pašvaldības Klientu apkal-
pošanas centrā (Baznīcas ielā 1, Kuldīgā) 
līdz 31. oktobrim. Saskaņā ar konkursa 
nolikumu pieteiktie un atbalstītie projek-
ti pilnībā būs jārealizē līdz 2017. gada 
30. novembrim.

Detalizēta informācija par konkursu 
un nolikums pieejams www.kuldiga.lv.

Informējam, ka projektu iesniegšana 
uz konkursu “Daudzdzīvokļu dzīvojamo 
māju pagalmu labiekārtošana Kuldīgas 
novadā” šogad tiks izsludināts novembrī, 
nevis pavasarī, kā tas bijis līdz šim, tāpēc 
aicinām sekot līdzi informācijai.

ELĪna ZĪLE, 
projektu speciāliste

Meklē Ziemassvētku egli
Kuldīgas novada pašvaldības Būvniecības nodaļas vadītājas vietniece Inese 

Sulojeva, kura ik gadu rūpējas par pilsētas noformējumu dažādos svētkos, līdz 
1.  novembrim lūdz atsaukties cilvēku ar dāsnu sirdi, kurš Kuldīgai varētu uzdā-
vināt lielu un skaistu Ziemassvētku egli.

Tālrunis 633 21905, e-pasts: inese.sulojeva@kuldiga.lv 

PAziņoJumS PAR nomAS TieSību izSoLi
Kuldīgas novada pašvaldības nekustamā īpašuma 

Pils iela 4A, Kuldīga, Kuldīgas novadā, kadastra Nr. 6201 022 0096, 
nomas tiesību bez apbūves tiesībām izsole notiks 

2016. gada 17. oktobrī plkst. 15.00 Baznīcas ielā 1, Kuldīgā. 
Nomas objekts sastāv no: zemesgabala daļas 275 m² platībā; ēkas – kioska ar kopējo platību 164,3 m² 

(nedzīvojamās iekštelpas 51,1 m² un divas terases 113,2 m²).
Nosacītā cena –  259,53 EUR mēnesī, drošības nauda – 25,95 EUR, 

reģistrācijas maksa – 15 EUR, izsoles solis – 25 EUR. Dalībnieku reģistrācija 
no sludinājuma publicēšanas dienas līdz 2016. gada 14. oktobrim plkst. 16.00.

Izsoles noteikumus un 
informāciju par īpašumu var 
saņemt Kuldīgas novada 
pašvaldības informācijas centrā 
Baznīcas ielā 1, Kuldīgā, 
Kuldīgas novadā. 

Informācija pa tālruni 
63350007, 63323738, 
26459091, 
e-pasts: 
viktors.gotfridsons@kuldiga.lv. 

PAziņoJumS PAR izSoLi
Kuldīgas novada pašvaldība saskaņā ar Publiskas 

personas mantas atsavināšanas likumu 
pārdod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli 

nekustamo īpašumu “Varoņi”, 
Gudenieku pagastā, Kuldīgas novadā, kadastra Nr. 62500010193.

Īpašuma sastāvā ir zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 
62500010193, platība 6920 m², no kuras zeme zem ēkām un 

pagalmiem – 6920 m². Uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 
62500010193, platība 6920 m², atrodas 5 dzīvokļu ēka ar kadastra 
apzīmējumu 62500010193001 un palīgceltnes – kūts ar kadastra 

apzīmējumu 62500010193002, platība 76,0 m², šķūnis ar kadastra 
apzīmējumu 625000101930003, platība 42,7 m², un pagrabs ar 

kadastra apzīmējumu 62500010193004, platība 17,7 m². 
Ēkas ir sliktā tehniskā stāvoklī.

Nosacītā cena – 900,00 EUR,  drošības nauda – 90,00 EUR, 
reģistrācijas maksa – 15,00 EUR, izsoles solis –  90,00 EUR.

Izsole notiks Kuldīgas novada pašvaldības mazajā zālē 
Baznīcas ielā 1, Kuldīgā, 2016. gada 17. oktobrī plkst. 13.00. 
Dalībnieku reģistrācija no sludinājuma publicēšanas dienas 

līdz 2016. gada 14. oktobrim plkst. 11.00.
Izsoles noteikumus un informāciju par īpašumu var saņemt 

Kuldīgas novada pašvaldības informācijas centrā Baznīcas ielā 
1, Kuldīgā, Kuldīgas novadā. Informācija pa tālruni 63350007, 
63323738, 26459091, e-pasts: viktors.gotfridsons@kuldiga.lv.
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Domes 2016. gada 29. septembra sēde
apstiprina saistošos noteikumus 
un konkursu nolikumus
Apstiprināja Kuldīgas novada pašvaldības saistošos 

noteikumus Nr. 2016/15 “Par Kuldīgas novada speciali-
zēto tūristu transportlīdzekļu tehniskā stāvokļa kontroli” 
precizētā redakcijā un Nr. 2016/17 “Kuldīgas novada 
pašvaldības 2016. gada budžeta grozījumi”.

Apstiprināja Kalpaka ielas lokālplānojumu un 
saistošos noteikumus Nr. 2016/16 “Kalpaka ielas 
lokālplānojums”.

Apstiprināja Kuldīgas novada pašvaldības Kuldīgas 
novada Domes Būvniecības komisijas precizēto noliku-
mu; Kuldīgas Mākslas un humanitāro zinību vidusskolas 
pakalpojumu cenrādi un Pelču speciālās internātpamat-
skolas-attīstības centra nolikumu; iesniegto Kuldīgas 
pirmsskolas izglītības iestāžu  nokomplektēto grupu 
sarakstu pēc klāt pievienotā pielikuma. 

Izteica Kuldīgas novada Domes 2016. gada 28. 
aprīļa lēmuma “Par patapinājuma līguma slēgšanu par 
zemesgabala daļas Mucenieku ielā 6, Kuldīgā, lietoša-
nu ar biedrību „Mēs savai skolai un pilsētai” lemjošo 
daļu precizētā redakcijā.

Organizēs konkursu „Kuldīgas novada uzņēmēju 
un amatnieku gada balva 2016” no 3. oktobra līdz 15. 
decembrim ar noslēguma ceremoniju Kuldīgas Mākslas 
namā 2017. gada 20. janvārī. Apstiprināja konkursa  
nolikumu un vērtēšanas komisiju.

Organizēs konkursu „Valsts nozīmes kultūras pie-
minekļa „Kuldīgas pilsētas vēsturiskais centrs” teritorijā 
esošo ēku, kā arī Kuldīgas novadā esošu Latvijas valsts 
aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā ietverto ēku 
restaurācija un konservācija”. Apstiprināja konkursa 
nolikumu un izveidoja konkursa komisiju.

Finanšu jautājumi

Ņems ilgtermiņa aizņēmumu 2016., 2017. un 
2018. gadā no Valsts kases 4 475 939 eiro  ERAF 
projekta “Kuldīgas novada vispārējās izglītības iestāžu 
mācību vides uzlabošana” priekšfinansēšanai.

Piedalīsies Latvijas–Igaunijas programmā ar projektu 
„Mazo etno-kultūru reģionu attīstīšana un popularizēšana 
kā UNESCO galamērķi” (Development and promotion 
of small ethno-cultural regions as tourism destinations - 
“UNESCO tourism) un to līdzfinansēs ar 14 473,24 EUR 
no 2017. g. februārim līdz 2019. g. novembrim.

Konceptuāli atbalstīja papildu finansējuma piešķir-
šanu Kuldīgas novada sporta skolas rekonstrukcijas 
projekta pabeigšanai aptuveni 695 879,00 EUR bez 
PVN.

Nodeva pamatlīdzekļus no Kuldīgas pamatskolas 
bilances V. Plūdoņa Kuldīgas ģimnāzijas bilancē. 

Pārņēma pamatlīdzekļus un inventāru no Kuldīgas 
novada sociālās aprūpes centra “Venta” Kuldīgas no-
vada pašvaldības bilancē. 

Nodeva bezatlīdzības lietošanā pamatlīdzekļus un 

inventāru, kas nav nepieciešams pašvaldību funkciju 
veikšanai, biedrībai “Latvijas Sarkanais Krusts”. 

Pašvaldību autonomās funkcijas – ilgstošās soci-
ālās aprūpes  pakalpojuma sniegšana – nepārtrauktī-
bas nodrošināšanai Kuldīgas novada administratīvajā 
teritorijā nodeva bezatlīdzības lietošanā SIA “Kuldīgas 
slimnīca” kustamo mantu – pamatlīdzekļus un inventāru  
pēc saraksta.

Lai nodrošinātu pašvaldības autonomo funkciju 
veikšanu, nodeva Kuldīgas 2. vidusskolas bilancē mo-
nitorus LED 23`` 16 gab. par kopējo summu 2235,69 
EUR un pamatlīdzekļus, inventāru un programmas 
par kopējo summu 17 047,29 EUR Kuldīgas Bērnu un 
jauniešu centra bilancē.

Atļāva Kuldīgas novada pašvaldībai pieņemt ziedo-
jumu no SIA “MKM mežs” 3000 EUR Kuldīgas novada 
futbola un telpu futbola attīstībai – biedrības „Es par 
futbolu” atbalstam.

Pieņēma ziedojumu no SIA „SilJa” 4900 EUR, lai 
saskaņā ar pašvaldības izstrādātu un apstiprinātu no-
likumu atbalstītu Kuldīgas novada talantīgos jauniešus 
augstākās izglītības iegūšanā.

Atļāva fiziskai personai sadalīt termiņos nekustamo 
īpašumu – Graudu iela 5 un Graudu iela 5a, Kuldīga, 
nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa parādu, ievēro-
jot vairākus nosacījumus.

Atļāva SIA “Cēsu projekts” samaksāt pa daļām 
pašvaldības iztērētos līdzekļus 48751,07 EUR par ēkas 
Skolas ielā 2, Kuldīgā, bīstamības novēršanu, ievērojot 
noteikto kārtību.

Izsniedza “Bieži sastopamo derīgo izrakteņu iegu-
ves atļauju” AS „Latvijas valsts meži” smilts-grants un 
smilts atradnei „Renda-1989”, Rendas pagastā, līdz 
2040. gada 6. augustam un SIA „Karjers Vecvēgas” 
smilts-grants un smilts atradnei “Umuļi-Vecvēgas”, 
Padures pagastā, līdz 2040. gada 15. oktobrim.

nekustamais īpašums

Ierosināja valstij bez atlīdzības pārņemt īpašumā un 
nodot LR Izglītības ministrijas valdījumā pašvaldības 
nekustamo īpašumu Kalpaka ielā 1, Kuldīgā. 

Nepārņēma no Nodrošinājuma valsts aģentūras 
nekustamo īpašumu Liepājas ielā 26, Kuldīgā.

Slēdza pilnvarojuma līgumu ar biedrību ”Latvijas 
Sarkanais Krusts” par nekustamajā īpašumā Graudu 
ielā 21, Kuldīgā, izīrēto pašvaldības dzīvokļu nodošanu 
pārvaldīšanā un apsaimniekošanā.

Atdalīja no nekustamā īpašuma „Kalnceļarāji”, Kur-
māles pagastā, zemes vienību ar kad. apz. 62600110049 
(platība 6,84 ha) un piešķīra nosaukumu „Dižarāji”.

Slēdza pirkuma līgumu uz nomaksu ar fizisku perso-
nu par nekustamo īpašumu – zemes vienību Nomales 
ielā 10, Kuldīgā, pārdošanu par nosacīto cenu.

Slēdza pirkuma līgumu ar fizisku personu, pārdodot 
dzīvokļa īpašumu Baznīcas ielā 27-10, Kuldīgā, par 
nosacīto cenu.

Slēdza pirkuma līgumus ar vienīgajiem pretenden-
tiem, pārdodot nekustamo īpašumu “Līkloči”, Laidu 
pagastā; nekustamo īpašumu “Zelmeņi”, Turlavas pa-
gastā; nekustamo īpašumu “Zaļumi 1”, Kabiles pagastā, 
par nosacīto cenu.

Slēdza pirkuma līgumu ar vienīgo pretendentu, pār-
dodot nekustamo īpašumu “Boniņi 1”, Ēdoles pagastā, 
par augstāko nosolīto cenu.

Slēdza nedzīvojamo telpu nomas līgumus par 
telpām „Ambulancē”, Snēpeles pagastā, iznomāšanu 
individuālā darba veikšanai (frizētavas pakalpojumi un 
leļļu šūšana). 

Atļāva pabeigt būvniecību nekustamajā īpašumā 
Raiņa ielā 15, Kuldīgā, izstrādājot, akceptējot būvnie-
cības dokumentāciju un pēc tam pārbūvējot ēkas, lai 
risinājumi atbilst būvniecību regulējošiem normatīviem 
aktiem un Kuldīgas novada teritorijas izmantošanas un 
apbūves noteikumiem.

Slēdza patapinājuma līgumu un apstiprināja tā pro-
jekta redakciju ar Rendas ev. lut. draudzi par kapsētas 
teritorijas “Tūrkalnes kapi” bezatlīdzības lietošanu uz 
10 gadiem. 

Ar 2017. gada 1. janvāri uz vienu gadu dzīvojamās 
mājas Planīcas ielā 2, Kuldīgā, pašvaldībai piederošiem 
dzīvokļiem noteica īres maksu 0,81 EUR/m2.

Atļāva Kuldīgas novada Bērnu un jauniešu centram 
nodot bezatlīdzības lietošanā biedrībai “SDK jaunieši” 
nedzīvojamās telpas Nr.1, 2, 4–7, 10–14, 16–18, 20–22 
ēkas pirmajā stāvā  Jelgavas ielā 26, Kuldīgā, uz 9 
gadiem, ja iestājas visi noteiktie nosacījumi.

Zemes noma

Iznomāja fiziskai personai lauksaimniecības vajadzī-
bām zemes vienību “Jaunpalsas”, Kurmāles pagastā.

Iznomāja fiziskai personai 3/18  domājamās daļas 
no zemesgabala Grants ielā 16, Kuldīgā.

Slēdza zemes nomas līgumu ar fiziskām personām 
par apbūvētas zemes vienības „Cīrulīši”, Laidu pagastā, 
iznomāšanu uz 10 gadiem. 

Iznomāja fiziskai personai zemes vienību Plostu 
ielā 16, Kuldīgā, ar apbūves tiesībām privātmājas 
būvniecībai uz 12 gadiem.

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

Izbeidza zemes nomas līgumus Nr. 91 par nekus-
tamā īpašuma „Jaunā māja”, Turlavas pagastā un par 
nekustamā īpašuma „Līgas”, Vārmes pagastā, zemes 
vienības nomu.

Iznomāja a/s “Zemgales zeme” rezerves zemes 
fondā ieskaitītā nekustamā īpašuma „Krēsliņi”, Kabiles 
pagastā, zemes vienību bez apbūves tiesībām terito-
rijas sakārtošanai.

Iznomāja zemesgabala daļu daudzdzīvokļu mājas 
Mucenieku iela 35, Kuldīga, uzturēšanai, apsaimnieko-
šanai un piekļūšanai – 368 m2 uz 99 gadiem.

Iznomāja SIA „Energoparks” pašvaldības zemesga-
balu  (39542 m2) Ēdoles ielā 59, Kuldīgā, rūpniecības 
objekta un laukuma būvniecībai uz 12 gadiem ar 
apbūves tiesībām un VAS “Ceļu satiksmes drošības 
direkcija” pašvaldības zemesgabala daļu Dzirnavu 
ielā 9, Kuldīgā, elektromobiļu ātrās uzlādes stacijas 
izbūvei uz 10 gadiem ar apbūves tiesībām.

Izbeidza zemesgabalu Lauku ielā 6, Ganību ielā 11, 
Dzirnavu ielā 32A, Vasaras ielā 2 un Vasaras ielā 3, 
Kuldīgā, apsaimniekošanas līgumu.

Gatavos atsavināšanai

Gatavos atsavināšanai zemes vienību Ozolu alejā 
7, Kuldīgā un pašvaldības dzīvokļa īpašumu Baznīcas 
ielā 19-4, Kuldīgā.

Atsavinās pašvaldības nekustamo īpašumu – ze-
mes vienību Dzirnavu ielā 26, Kuldīgā, piedāvājot to 
pirkt būvju īpašniekam.

rīkos izsoles

Izsludināja nekustamā īpašuma Pils iela 4A, Kuldī-
gā, nomas tiesību publisku izsoli ar augšupejošu soli. 
Noteica izsoles sākuma cenu 259,53 EUR mēnesī, 
noteica izsoles soli un apstiprināja noteikumus. Noteica, 
ka izsoles uzvarētājam (nomniekam) tiks nodota ap-
saimniekošanā platība no iznomājamās zemesgabala 
daļas robežas līdz Ventas upei ~ 150 m2 platībā. 

Rīkos zemesgabala daļas Dārzniecības iela 7A, 
Kuldīgā, nomas tiesību ar apbūves tiesībām publisku 
izsoli ar augšupejošu soli.

Noteica nekustamā īpašuma „Pavasari”, Sermītē, 
Laidu pagastā, nosacīto cenu 900 EUR. Piedāvās 
pirmpirkuma tiesības īpašniekam; ja viņš tās neiz-
mantos, atsavinās mutiskā izsolē ar augšupejošu 
soli nekustamo īpašumu „Pavasari”, nosakot izsoles 
sākumcenu 900 EUR. 

Dažādi

Izdarīja izmaiņas Kuldīgas novada Domes Būvnie-
cības komisijas personālsastāvā, izslēdza no komisijas 
Gintu Astiču.

Aizstāja Kuldīgas novada Domes  2016. gada 25. au-
gusta lēmuma “Par administratīvā līguma slēgšanu ar 
Rutu Valdmani” (prot. Nr.10, p. 36) 2. punktā norādīto 
kompensācijas summu “EUR 900” ar “EUR 1058.82”.

Apstiprināja rīkojumu Nr. A – 300 “Par ikgadējā 
atvaļinājuma piešķiršanu A. Langem”.

Atlika jautājumu “Par pilnvarojumu SIA “Kurzemes 
cope” organizēt  licencēto makšķerēšanu Ventas upē” 
izskatīšanu līdz papildus informācijas noskaidrošanai 
un jautājuma “Par zemesgabalu daļu Pārventas parks 
un Veckuldīgas pilskalns, Kuldīgā, nodošanu apsaim-
niekošanā” izskatīšanu 2016. gada novembra Attīstības 
komitejas sēdē. 

Kuldīgas 
sportistiem 
panākumi 
Speciālajā 

olimpiādē ukrainā
ukrainas pilsētā Ļvovā no 15. līdz 18. sep-
tembrim norisinājās ukrainas Speciā-
lās olimpiādes 3. atklātās spēles (Special 
olympics iii open ganes Lviv 2016) 
astoņos sporta veidos. 

Olimpiādē piedalījās 50 komandas no 
8 valstīm, kopā ap 650 dalībnieku. No Lat-
vijas uz šīm sacensībām devās 10 sportisti 
un startēja divos sporta veidos – bočē un fut-
bolā. Boče sacensībās mūsu valsti pārstāvēja 
Kristaps Pujāts un Inguss Jēgers (Speciālais 
sporta centrs, Kuldīga), futbolā – Arvis Jaucis, 
Madars Šteinbergs (Speciālais sporta centrs), 
Nauris Dzintars, Indars Cabulis, Armands 
Balodis, Krists Blumbergs (Pelču speciālā 
internātpamatskola-attīstības centrs), Damars 
un Edmunds Ratenieki (Upesgrīvas internātpa-
matskola), bet sportistus pavadīja trīs treneri 
– Harijs Gulbis (futbols), Dace Šteinberga 
(boče) un Nadija Strazdiņa (boče). 

Boče komanda “Speciālais sporta centrs” 
sacensībās ieguva 1. vietu, individuāli gan 
K.  P ujāts, gan I. Jēgers ieguva 4. vietu. Futbo-
la turnīrā mūsējie spēlēja bez kļūdām un guva 
kārtējo starptautisko panākumu.

naDIja STraZDIŅa, 
boče trenere

PAziņoJumS PAR DzīVoKĻu izSoLi
Kuldīgas novada pašvaldība 

saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likumu pārdod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli 
nekustamos īpašumus:

dzīvokli Dārza ielā 10-3, Kuldīgā, Kuldīgas novadā, kadastra Nr. 62019003285. Īpašuma sastāvs: vienistabas dzīvoklis ar 
kopējo platību 24 m² un kopīpašuma 240/1849 domājamās daļas, t. sk. no dzīvojamās ēkas ar kadastra apzīmējumu 62010080180001, 
palīgēkas ar kadastra apzīmējumu 62010080180002 un zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 62010080180 ar platību 1054 m². 

Nosacītā cena – 1500,00 EUR, drošības nauda – 150,00 EUR, reģistrācijas maksa – 15,00 EUR, izsoles solis – 15,00 EUR. 
Izsole notiks Kuldīgas novada pašvaldības mazajā zālē Baznīcas ielā 1, Kuldīgā, 2016. gada 17. oktobrī plkst. 13.30. 
Dalībnieku reģistrācija no sludinājuma publicēšanas dienas līdz 2016. gada 17. oktobrim plkst. 11.00;

dzīvokli Dārza ielā 10-6, Kuldīgā, Kuldīgas novadā, kadastra Nr. 62019003286. Īpašuma sastāvs: vienistabas dzīvoklis ar kopējo 
platību 25,5 m² un kopīpašuma 255/1849 domājamās daļas, t. sk. no dzīvojamās ēkas ar kadastra apzīmējumu 62010080180001, 
palīgēkas ar kadastra apzīmējumu 62010080180002 un zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 62010080180 ar platību 1054 m². 

Nosacītā cena – 1500,00 EUR, drošības nauda – 150,00 EUR, reģistrācijas maksa – 15,00 EUR, izsoles solis – 15,00 EUR. 
Izsole notiks Kuldīgas novada pašvaldības mazajā zālē Baznīcas ielā 1, Kuldīgā, 2016. gada 17. oktobrī plkst. 14.00. 
Dalībnieku reģistrācija no sludinājuma publicēšanas dienas līdz 2016. gada 17. oktobrim plkst. 11.00;

dzīvokli Dārza ielā 10-7, Kuldīgā, Kuldīgas novadā, kadastra Nr. 62019003287. Īpašuma sastāvs: vienistabas dzīvoklis ar kopējo 
platību 25,5 m² un kopīpašuma 255/1849 domājamās daļas, t. sk. no dzīvojamās ēkas ar kadastra apzīmējumu 62010080180001, 
palīgēkas ar kadastra apzīmējumu 62010080180002 un zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 62010080180 ar platību 1054 m². 

Nosacītā cena – 1500,00 EUR, drošības nauda – 150,00 EUR, reģistrācijas maksa – 15,00 EUR, izsoles solis – 15,00 EUR. 
Izsole notiks Kuldīgas novada pašvaldības mazajā zālē Baznīcas ielā 1, Kuldīgā, 2016. gada 17. oktobrī plkst. 14.30. 
Dalībnieku reģistrācija no sludinājuma publicēšanas dienas līdz 2016. gada 17. oktobrim plkst. 11.00.

Izsoles noteikumus un informāciju par īpašumu var saņemt Kuldīgas novada pašvaldības informācijas centrā Baznīcas ielā 1, 
Kuldīgā, Kuldīgas novadā. Informācija pa tālruni 63350007, 63323738, 26459091, e-pasts: viktors.gotfridsons@kuldiga.lv.
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Nominācijā “Ģimeņu māju teritorijas Kuldīgas 
pilsētā” 1. vietu ieguva Lagzdiņu ģimenes īpa-
šums Egļu ielā 4. Otro vietu konkursa komisija 
piešķīra divām teritorijām – Amoliņu ģimenes 
īpašumam Jelgavas ielā 15 un Koveļu ģimenes 
dārzam Ievu alejā 45. Savukārt 3. vietā ierindojās 
Tontegutu ģimenes īpašums Mucenieku ielā 27.

Nominācijā “Daudzdzīvokļu māju teritorijas 
Kuldīgas pilsētā” žūrija, piešķirot 1. vietu, atzi-
nīgi novērtēja Gaismas ielas 11. nama dzīvokļu 
īpašnieku rūpes par savas mājas un tās apkārtnes 
estētisko noformējumu. 2. vietu ieguva māja Baz-
nīcas ielā 7, kur apstādījumus rūpīgi kopj mājas 
iedzīvotāja Biruta Krastiņa, bet 3. vietā ierindojās 
īpašums Kaļķu ielā 7.

Savukārt starp uzņēmumiem un ražošanas 
teritorijām par labāko šogad atzina viesnīcas un 
restorāna “Jēkaba sēta” teritoriju Liepājas ielā 36. 
Otro vietu konkursa komisija piešķīra SIA “Atis 
auto” Tehnikas ielā 10, bet 3. vietu – restorānam 
“Bangert’s” Pils ielā 1.

Visbeidzot, starp Kuldīgas gaisadārziem 
visaugstāk konkursa komisija novērtēja veikala 
“Laura” gaisadārzu Liepājas ielā 22A. Otrā vieta 
piešķirta spēļu zālei-bāram “Klondaika” Liepājas 
ielā 34, bet 3. vieta – Dadzīšu ģimenes aprūpēta-
jam gaisadārzam Piltenes ielā 11.

Savukārt par sakoptāko Kuldīgas novada lauku 
sētu atzīti Laidu pagasta “Zemturi” (īpašnieki 
Kristovsku ģimene). 2. vietu konkursa komisija 
piešķīra Voiku ģimenes īpašumam Pelču pagasta 
“Ziedoņos”, bet par trešo sakoptāko lauku sētu 
novadā atzina Snēpeles pagasta “Griezes” (īpaš-
niece Irēna Taube).

Par sakoptāko Kuldīgas novada daudzdzīvokļu 
māju šogad atzīta Pelču pagasta “Raidstacija 3”. 
Otro vietu šajā kategorijā ieguva Ēdoles pagasta 
“Gobas”, bet trešā sakoptākā daudzdzīvokļu māja 

Sumina skaistāko dārzu un sakoptāko lauku 
īpašumu saimniekus

Laidu pagasta “Zemturu” saimnieki Kristovsku ģimene saņēma balvu kā sakoptākās lauku sētas saimnieki Kuldīgas novadā.Kuldīdznieki un konkursa žūrija, novērtējot krāšņās pelargonijas pie mēbeļu un 
interjera lietu veikala “Laura” Liepājas ielā, atzina šī uzņēmuma gaisadārzu par 
šogad skaistāko Kuldīgā.

novadā ir Kabiles pagasta “Kalniņi”.
Savukārt par sakoptāko Kuldīgas novada zemnieku saim-

niecību, ražošanas vai individuālo uzņēmumu konkursā šogad 
atzina Snēpeles pagasta “Goblejas” (īpašnieki Reimaņu ģimene). 
2. vietā žūrija ierindoja Rendas pagasta “Dižpurviņus”, kur 
saimnieko Strupuļu ģimene, bet 3. vietu ieguva Ēdoles pagasta 
“Pūjalgi” (saimnieks Miks Duburs).

KrISTĪnE DuĻBInSKa, 
mārketinga un sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja

IEVaS BEnEFELDES foto

Hercoga Jēkaba gadatirgū tika sumināti 
skaistāko Kuldīgas dārzu un sakoptāko lauku 
teritoriju īpašnieki. 

2. vietu no Kuldīgas daudzdzīvokļu mājām ieguva 
nams Baznīcas ielā 7. Tā pagalmā iekārtotos krāšņos 

apstādījumus aprūpē mājas iedzīvotāja Biruta Krastiņa.

Lagzdiņu ģimenes dārzs Egļu ielā 4 atzīts par šī gada skaistā-
ko privātmājas dārzu Kuldīgā. Balvu saņēma Līga Lagzdiņa.

Viesnīca – restorāns “jēkaba sēta” šogad atzīts par sakoptāko no Kuldīgas uzņēmu-
miem un ražošanas teritorijām. Balvu saņēma uzņēmuma īpašniece Ingrīda Garoza.

Kuldīgas novada zemnieku saimniecību, ražošanas vai individuālo uzņēmumu ka-
tegorijā par sakoptāko šogad atzina Snēpeles pagasta “Goblejas”, kur saimnieko 
reimaņu ģimene. Par sakoptāko Kuldīgas novada daudzdzīvokļu māju šogad atzīta Pelču pagasta “raidstacija 3”.
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Teātra un kino iedvesmota 
masku balle 

Teātra festivāla “Teātris ir visur” ietvaros 
Kuldīgā 8. oktobrī no 22.00  līdz 3.00  no-
tiks masku balle, kurā apmeklētājus prie-
cēs ne tikai teātra un kino darbu iedvesmo-
tas dekorācijas un izstādes, bet arī īpaša 
kino, dzejas un muzikālā programma.

Masku balles vide atspoguļos mākslas filmu 
un teātra izrāžu scenogrāfiju noskaņas, spilgtāko 
un atpazīstamāko filmu atmosfēru iedzīvinot 
Kuldīgas Mākslinieku rezidences telpās, kā arī 
kafejnīcā “Cafe Tilts” un restorānā “Bangert’s”. 
Pastaiga gleznainajā Kuldīgas vecpilsētas sirdī 
vedinās iejusties gan visiem zināmu klasisku 
filmu noskaņās, gan arī pieskarties pašmāju te-
ātru izrāžu burvību veidojošajiem scenogrāfijas 
elementiem vairākās izstādēs.

Balles burvību radīs īpaši pasākumam un 
tēmai veidotās dekorācijas un mākslas objekti, 
kuri kino un teātra tematikā ietērps ēkas Pilsētas 
dārza apkārtnē. Pasākums būs vienlīdz aizrau-
jošs kā kuldīdzniekiem, tā arī pilsētas viesiem, 
jo ierastā vide un ēkas tiks pārvērstas dažādu 
gaismu un noskaņu labirintā, radot vēl nebijušu 
svētku atmosfēru. 

Mūzikas baudītājiem būs iespēja iepazīt 
svaigākās sensācijas Latvijas mūzikas vidē, kā arī 
izbaudīt sirdij tuvas un sen nedzirdētas melodijas. 
Uz skatuves pie Kuldīgas Mākslinieku reziden-
ces kāps kuldīdznieki – vokāli instrumentālā 
grupa “KCV” un Kuldīgas Bērnu un jauniešu 
centra muzikāli radošā studija “Mona”, kā arī šī 
gada muzikālais pārsteigums grupa “Montana”. 
Te vakara gaitā būs dzirdami arī džeza meistari 
“Akāciju parks” un muzikāli daudzpusīgie “Dvē-

sele harmonijā”. Kuldīgas Mākslinieku reziden-
ces pirmā stāva skatuvi ierībinās Bogdan Taran, 
viens no vadošajiem DJ Latvijas klubu skatuvē. 
Eklektisku un pārsteigumiem pilnu ceļojumu 
dāvās “TRASHY KID”, kā arī eksperimentālās 
mūzikas pārstāve Inga Frišfelde.

Spilgtu, pašmāju un starptautiskā  kino vidē 
novērtētu filmu izlase priecēs viesus kafejnīcā 
“Cafe Tilts”. Programmā iekļautas spēles īsfil-
mas “Tukšās zemes ritmi”, “Papa”, “Kastrāts 
kuilis'”, “Notikums Kālija parkā”, “Riga 2041” 
un “Logs”. Tāpat būs skatāmas dokumentālās 
īsfilmas “Pazust Latgalē" un “Kurši”,  kā arī 
pilnmetrāžas spēlfilma “Sēņotāji”. Kafejnīcas 
interjera pārvērtības iedvesmos “Dirty Deal 
Teatro” izrāde “Medījums”. 

Apmeklējot restorānu “Bangert’s”, varēs 
veldzēties Latvijā pazīstamāko dzejnieku 
audio lasījumos bagātīgā dzejas programmā, 
kura tapusi ar festivāla “Dzejas dienas” un 
“Radio Naba” atbalstu. Programmu ar muzikālu 
daudzveidību papildinās Mihaila Čehova Rīgas 
Krievu teātra aktieri Aleksandrs Maļakovs, 
Maksims Busels un Vadims Tuzovs. 

Restorāns kļūs par mājvietu arī krāšņu tērpu 
izstādei no Latvijas Nacionālā teātra krājuma. 
Izstādē būs skatāmi aktrišu tērpi no dažādām 
izrādēm (“Vadonis”, “Ivanovs”, “Kabarē” u. c.).

Biļetes var iegādāties “Biļešu paradīzes ka-
sēs”. Aicinām kopīgi radīt svētkus un apmeklē-
tājiem ierasties teātra vai kino iedvesmotā masku 
balles tērpā! Ieeja pasākumā – no 18 gadiem.

anETE aGnETa KrIšjanOVa, 
pasākuma rīkotāja

Šī gada 8. un 9. oktobrī 
visa Kuldīga kļūs 
par teātra skatuvi, 
jo pilsētā pirmo reizi 
notiks skatuves mākslas 
festivāls “Teātris ir 
visur”. Festivālu rīko 
domubiedru grupa, kuras 
līdere ir m.Čehova Rīgas 
krievu teātra aktrise 
Dana Čerņecova.

Kāpēc Kuldīgā?
D.Čerņecova stāsta, ka Kuldīga 

kā festivāla norises vieta izvēlēta 
likumsakarīgi. “Cilvēciskā attieksme 
šajā pilsētā un arī sajūta, ka teātris šeit 
ir gaidīts, cilvēki vēlas, lai tas būtu 
– tas bija priekšnoteikums, lai tieši 
šeit veidotu teātra svētkus,” preses 
konferencē teica festivāla rīkotāja. 
Viņa pateicās Kuldīgas novada paš-
valdībai par uzticēšanos un izteica 
cerību, ka festivāls kļūs par ilggadēju 
tradīciju – teātra svētkiem Kuldīgā.

Kuldīgas novada Domes priekš-
sēdētāja Inga Bērziņa ir gandarīta 
par teātra ienākšanu Kuldīgā tik kon-
centrētā veidā. “Kuldīgā ir skaista un 
sena vecpilsēta, šauras ieliņas, senas 
mājas un bruģis – tā vien gribas šo 
pilsētu piepildīt ar mākslu, kultūru, 
un teātris kā viens no mākslas vei-
diem ir tieši kā radīts Kuldīgai,” sa-
cīja I.Bērziņa. Ir svarīgi, ka festivāls 
nenotiek vasarā, bet gan oktobrī, jo 
tādējādi ir iespējams pagarināt tū-
risma sezonu un parādīt, ka Kuldīga 
ir pievilcīga ne tikai siltajā vasaras 
laikā, bet arī citos gadalaikos. 

Vai teātris ir visur?
Nosaukumā “Teātris ir visur” 

iekodēta festivāla ideja. “Šajos 
trīs vārdos paslēpta tā rozīnīte, 
ka teātris nav tikai sastopams uz 
dramatiskā teātra skatuves. Teātris 
ir visur – mūsu dzīvē,  mūsu uz-

Visa Kuldīga kļūs par teātra skatuvi

tverē, dziesmās, dejās, sadzīvē. Ir 
pieņemts runāt par to, ka teātris ir 
dzīves atspoguļojums, tad kāpēc mēs 
nevaram dzīvi nosaukt par teātri, ja 
teātris ir dzīves atspoguļojums?” 
vaicā D.Čerņecova.

Festivāla mākslinieciskais va-
dītājs Jurijs Djakonovs papildina, 
ka iedvesma nosaukumam daļēji 
nākusi no izcilā angļu dramaturga 
Viljama Šekspīra paustās domas, 
viņš teicis – visa pasaule ir teātris, 
un cilvēki tur ir aktieri. 

Divās dienās – 
13 pasākumi
Festivāla dienas Kuldīgā būs 

piesātinātas ar notikumiem – divās 
dienās kopā norisināsies 13 pasā-
kumi, tostarp 10 profesionālo teātru 
izrādes.

Īpašs solās būt atklāšanas pa-
sākums Kuldīgas novada Domes 
zālē, kas būs veidots teātra formā 
un ko vadīt apsolījis pazīstamais 

un daudzu iemīļotais komiķis Jānis 
Skutelis. 

Festivāla repertuārs balstīts uz 
skatītāju iesaistīšanu izrādes pro-
cesā, un kādu sev interesantu izrādi 
programmā atradīs ikviens, ir pa-
domāts  par visiem – par bērniem, 
jauniešiem, vecākiem. Programma  
ir piesātināta ar komēdijām, dzies-
mām  un dejām, bet ir arī izrādes par 
ļoti nopietnām tēmām. 

Tā kā festivāls plānots starp-
tautisks, tajā piedalās arī viesi no 
Krievijas – Maskavas dramatiskais 
teātris «Teaтр на Малой Бронной». 
Krievu aktieri jau esot priecīgi sa-
traukti par iespēju uzstāties Kuldīgā 
un festivāla apmeklētāju vērtēju-
mam nodot divas izrādes –  “Vilki 
un avis” gaidāma uz jautras un rota-
ļīgas nots, turpretī labdarības izrāde 
“Īpašie cilvēki” ir Maskavas aktieru 
autorprojekts, kas veltīts ar autismu 
slimu bērnu vecākiem. “Īpašie 
cilvēki” ir veidota uz dokumentālo 
materiālu bāzes: aktieri ir tikušies ar 
bērniem, vecākiem,  ārstiem un uz 

savas personīgās pieredzes un emo-
ciju bāzes izveidojuši šo emocionālo 
izrādi, kuras pirmizrāde Maskavā 
notikusi pavisam nesen. Kuldīgā 
izrāde notiks  Sv. Annas baznīcā, 
un uz to var nākt par  brīvu. “Visi 
aicināti nākt ar domu ne tikai uzklau-
sīt, ko aktieri gribētu pateikt par šo 
tēmu, bet arī būs iespēja pie ieejas 
ziedot līdzekļus Kuldīgas invalīdu 
biedrībai,” stāsta festivāla rīkotāja. 

J.Djakonovs aicināja nepalaist 
garām iespēju noskatīties izrādes, uz 
kurām arī Rīgā nav tik viegli tikt, jo 
dažas no tām nemaz tik bieži nespē-
lē,  un, protams, Maskavas aktieru 
sagatavotās izrādes. 

Īsfilma ar kuldīdzniekiem 
galvenajā lomā
Teātra svētku īpašais akcents ir 

mākslas īsfilmas “Teātris ir visur” 
uzņemšana ar Kuldīgas iedzīvotā-
jiem galvenajās lomās. Filmas saturs 
veidots, pamatojoties uz Kuldīgas 

iedzīvotāju ikdienu, kas savijas ar 
teātri –  “teātris kā dzīve un dzīve kā 
teātris”. Lielāko lomu, lai palīdzētu 
neprofesionālajiem aktieriem, kas 
piedalās šajā filmā, uzņēmies kul-
dīdznieks, Nacionālā teātra aktieris 
Jurģis Spulenieks. Arī viņš ir gan-
darīts par teātra svētkiem dzimtajā 
pilsētā un uzskata, ka šāds festivāls 
ir loģisks papildinājums Kuldīgas 
eksistencei. Ulmaņlaikos kādu brī-
di Kuldīgā ir bijis pat profesionāls 
teātris, kas vēlāk transformējies 
kvalitatīvos amatierteātros. “Teātra 
infrastruktūras šeit nav, bet ir skaisti, 
ka vienā brīdī visa pilsēta kļūst par 
teātra skatuvi. Tas ir milzīgs kompli-
ments Kuldīgai,” preses konferencē 
sacīja J. Spulenieks.

Aicinām kuldīdzniekus iepazīties 
ar festivāla “Teātris ir visur” prog-
rammu un piedalīties teātra svētkos 
Kuldīgā!

KrISTĪnE DuĻBInSKa, 
 mārketinga un sabiedrisko 

attiecību nodaļas vadītāja
EDuarDa DamBErGa foto

Kuldīgas novada Domes priekšsēdētāja 
Inga Bērziņa un festivāla “Teātris ir 
visur” rīkotāji Dana Čerņecova un jurijs 
Djakonovs cer, ka festivāls kļūs par 
ikgadējiem teātra svētkiem Kuldīgā.

“Teātra infrastruktūras šeit nav, bet ir 
skaisti, ka vienā brīdī visa pilsēta kļūst par 
teātra skatuvi. Tas ir milzīgs kompliments 
Kuldīgai,” uzskata kuldīdznieks, Latvijas 

nacionālā teātra aktieris jurģis Spulenieks.
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Saistošie noteikumi Nr. 2016/15 
“Par Kuldīgas novada specializēto tūristu 

transportlīdzekļu tehniskā stāvokļa kontroli”
Izdoti saskaņā ar Ceļu satiksmes likuma 16. panta (62) daļas 1. punktu.
Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā tiek nodrošināta Kuldīgas novada admi-

nistratīvajā teritorijā reģistrēto specializēto tūristu transportlīdzekļu tehniskā stāvokļa 
kontrole.

Specializēto tūristu transportlīdzekļu tehniskā stāvokļa kontroli veic Kuldīgas 
pašvaldības izvēlēts sauszemes transportlīdzekļu tehniskais eksperts ne retāk kā reizi 
12 mēnešos.

Pēc Kuldīgas novada Domes Transporta komisijā izsniegta specializētā tūristu 
transportlīdzekļa reģistrācijas dokumenta saņemšanas specializētajam tūristu trans-
portlīdzeklim tiek veikta tehniskā stāvokļa kontrole.

Sauszemes transportlīdzekļu tehniskais eksperts pēc specializētā tūristu transport-
līdzekļa tehniskā stāvokļa kontroles veikšanas sniedz specializētā tūristu transportlī-
dzekļa īpašniekam atzinumu par specializētā tūristu transportlīdzekļa tehniskā stāvokļa 
atbilstību drošai pasažieru pārvadāšanai.

29. septembrī Kuldīgā svinīgi 
atklāja SiA “Kuldīgas slimnīca” 
ilgstošas sociālās aprūpes nodaļu 
jeb jaunu, mūsdienīgu pansio-
nātu. 

Apskatot gaišās, skaisti izremon-
tētās telpas, daudzi bija vienisprātis, 
ka vārds “pansionāts” šīm telpām 
nepiestāv, drīzāk tās varētu saukt 
par rezidenci senioriem.

Kuldīgas novada Domes priekš-
sēdētāja Inga Bērziņa pauda ganda-
rījumu par to, ka kopā ar Kuldīgas 
slimnīcu izdevies īstenot ilgi lolotu 
sapni par jaunu, mūsdienīgu pansiju 
Kuldīgas novada vecajiem ļaudīm. 
“Svarīgākais – lai šīs pansijas ie-
mītniekiem te patiktu, lai viņi justos 

labi, kā mājās,” sacīja I. Bērziņa, 
novēlot arī darbiniekiem sekmīgu 
darbu jaunajās telpās.

Uz pansionāta atklāšanu bija 
ieradies labklājības ministrs Jānis 
Reirs. Arī viņš pauda prieku par to, ka 
skaistajās, gaišajās telpās klientiem 
būs patīkami dzīvot, bet darbiniekiem 
– labi darba apstākļi. Ministrs uzteica 
Kuldīgas novada pašvaldību par bu-
džeta līdzekļu atvēlēšanu iedzīvotāju 
sociālajām vajadzībām.

SIA “Kuldīgas slimnīca” valdes 
priekšsēdētājs Ivars Eglītis pastās-
tīja, ka ēka, kurā izveidota jaunā 
nodaļa, kādreiz uz īsu brīdi bijusi 
mājvieta infekciju slimību nodaļai 
un terapijas nodaļai, taču tad telpas 
12 gadus bijušas tukšas. I. Eglītis 

priecājās, ka ar Domes iedrošināju-
mu un finansiālu atbalstu izdevies 
ēku sakārtot un radīt skaistu, vis-
augstākajiem standartiem atbilstošu 
vietu, kur senioriem pavadīt vecum-
dienas. Slimnīcas vadītājs, izpildot 
klientu publiski izteikto vēlmi par  
ābeļdārzu pie jaunā pansionāta, bija 
sagādājis iestādīšanai pirmās trīs 
ābelītes un arī eglīti, ko Ziemassvēt-
kos greznot, radot svētku noskaņu. 

Saskaņā ar tradīcijām pirmais 
jaunās telpas aplūkot devās kaķis 
Muris, kurš agrāk piederējis kādai 
pansionāta klientei, bet tagad mitinās 
pie vienas no aprūpētājām. Svinīgajā 
atklāšanas pasākumā piedalījās un 
jaunajās telpās, kas pavisam drīz 
kļūs par viņu mājām, viesojās arī 

daļa pansionāta klientu. Guna Žīgure, 
kura arī pārcelsies uz jauno pansiju, 
tā atklāšanā norunāja pašsacerētu 
dzejoli, bet svētku brīža viesus ar 
skaistām dziesmām iepriecināja 
Kuldīgas novada Bērnu un jauniešu 
centra popgrupa “Putiņas” skolotājas 
Dainas Lancmanes vadībā.

Jaunajā pansionātā kopumā varēs 
mitināties 54 cilvēki. Sākotnēji šeit 
dzīvos 36 klienti – 32 klienti pārnāks 
no agrākā pansionāta “Venta”, bet 
seši būs jauni iemītnieki. Senioru ēr-
tībām iekārtotas mūsdienu prasībām 
atbilstošas telpas ar mājīgām div-
vietīgām istabiņām ar atsevišķiem 
sanitārajiem mezgliem. Slimnīcas 
virtuve nodrošinās iemītniekus ar 
gardām un veselīgām maltītēm, bet 

slimnīcas ārsti palīdzēs parūpēties 
par klientu veselību. Sakārtota arī 
pansionāta apkārtne. Izaicinājumu 
vadīt jauno pansionātu pieņēmusi 
Sanita Dzintara, kura pārnākusi strā-
dāt no agrākā pansionāta “Venta”.

Telpu pārbūvi projektēja arhi-
tekte Diāna Zalāne, SIA “Diānas 
Zalānes projektu birojs”, pārbūvi 
nodrošināja SIA “BK Māja”, bet 
būvuzraudzību – Aldis Kasakovskis, 
SIA “Baltline Globe”. Projekta īste-
nošanu finansēja Kuldīgas novada 
pašvaldība. 

KrISTĪnE DuĻBInSKa, 
mārketinga un sabiedrisko attiecību 

nodaļas vadītāja
EDuarDa DamBErGa foto

Kuldīgā atklāts jauns pansionāts

Kuldīgas slimnīcas ilgstošas sociālās aprūpes nodaļas vadītāja Sanita Dzintara (pirmā no kreisās) ar 
jaunajām telpām iepazīstināja svinīgā atklāšanas pasākuma viesus, tostarp jaunā pansionāta iemītnieci 
Gunu Žīguri (vidū) un  Latvijas Politiski represēto apvienības Kuldīgas nodaļas vadītāju Cecīliju Kindu.

jauno pansionātu jeb Kuldīgas slimnīcas ilgstošas sociālās aprūpes nodaļu atklāja (no kreisās) 
labklājības ministrs jānis reirs, Kuldīgas novada Domes priekšsēdētāja Inga Bērziņa un SIa “Kul-
dīgas slimnīca” valdes loceklis Ivars Eglītis. 

Stendes ielā stāda liepas
Starptautiskajā miera dienā, 21. septembrī, Kuldīgas uneSCo Asociēto skolu 
projekta (ASP) skolas – Kuldīgas novada bērnu un jauniešu centrs un Kuldīgas 
Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums – sadarbībā ar Kuldīgas novada pašvaldību 
organizēja koku stādīšanu vispasaules koku stādīšanas akcijas “100 miljoni 
koku” ietvaros. 
 

Kuldīgas bērni kopā ar pedagogiem 
un Domes vides speciālisti Daci Jansoni 
Stendes ielā iestādīja 10 Holandes liepas. 
Ielu kopš seniem laikiem rotā liepu aleja. 
Pirms trim gadiem, kad Stendes ielu re-
konstruēja, pārbaudīja arī koku veselības 
stāvokli. Daļu no vecajām liepām izdevās 
saglabāt, bet savu laiku nokalpojušo koku 
vietā iestādīja jaunus. Diemžēl šogad 
vairākas liepiņas nopostīja vandāļi, bet 
nu nolauzto kociņu vietā slejas jauno 
kuldīdznieku iestādītie. Pedagogi un vides 
aktīvisti ir pārliecināti, ka dalība pilsētas 

apzaļumošanā jauniešos radīja apziņu, ka 
visi kopā varam pasauli padarīt ne tikai 
zaļāku un sakoptāku, bet arī labāku.

Koku stādīšanas akcija pasaulē tiek 
rīkota kopš 2004. gada, un tās mērķis bija 
līdz 2017. gadam iestādīt 100 miljonus 
koku visā pasaulē, bet Latvijas reģionos 
kopā gandrīz 3000 koku, lai aktualizētu 
vides ilgtspējības jautājumus un runātu 
par klimata pārmaiņām.

KrISTĪnE DuĻBInSKa,
 mārketinga un sabiedrisko attiecību 

nodaļas vadītāja 
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SPOrTa PaSāKumI OKTOBrĪ

jaunie talanti – mūzika bez robežām!
Aicinām visus mūzikas draugus 
un interesentus baudīt neparas-
tu koncertu Kuldīgas mākslas 
namā 13. oktobrī 17.00.

 
Koncertā muzicēs jaunie ta-

lanti – starptautisko un reģionālo 
konkursu laureāti no Krievijas, 
Baškortostānas, Tatarstānas, Bul-

gārijas, Baltkrievijas un Ukrainas. 
Dalībnieku vecums ir no 10 līdz 18 
gadiem. Viņu priekšnesumā skanēs 
dažādu laikmetu komponistu mūzika 
vijoles, akordeona, klavieru, bajāna, 
čella un trompetes izpildījumā.

Šis koncerts notiek festivāla 
“Jaunie talanti – mūzika bez robe-
žām” ietvaros, ko organizē Starp-

tautiskais mūzikas centrs “Jaunie 
talanti”. Jauno mūziķu grupas va-
dītājs ir Krievijas Gņesinu Mūzikas 
akadēmijas docents Oļegs Gaponovs 
(akordeons).

Uz tikšanos koncertā!
VaIra LEITE,

E.Vīgnera Kuldīgas mūzikas skolas 
skolotāja

21. septembrī, kad pasaulē 
svin eiropas sadarbības dienu, 
Kuldīgas restaurācijas centrs 
bija sagādājis novada skolēniem 
iespēju Stafenhāgena namā 
iepazīt to, kā notiek senu ēku 
atjaunošana.

Skolēnus restaurācijas pasaulē ie-
vadīja restauratori Jānis Mertens un 
Agris Zingbergs, kā arī SIA “Būvfir-
ma INBUV” galvenais restaurators 
Juris Pavlovs. Bērni pieredzējušo 
meistaru vadībā uzzināja, ar kādām 
metodēm un instrumentiem strādā-
ja mūsu priekšteči, piemēram, kā 
senāk iestikloja logu rūtis. Ikviens 
varēja arī aptaustīt seno logu un pat 
pārbaudīt spēkus praktiskā darbībā. 

Tāpat pasākuma dalībnieki va-
rēja izmēģināt senos amatniecības 
darbarīkus, kādus daudzi pat nebija 
redzējuši, jo mūsdienās galvenokārt 
lieto elektriskos instrumentus. Vēl 
bērni varēja noskatīties izglītojošas 
filmiņas. Aptaujātajiem pasākuma 
dalībniekiem bija paticis pieredzētais. 
“Ir interesanti apmeklēt tādu senu 
māju,” teica kāda no apmeklētājām.   

Kā jau iepriekš ziņots, projekta 
“LiviHeri” jeb “Dzīvojam ar kul-
tūras mantojumu” ietvaros, kuru 
īsteno Kuldīgas restaurācijas centrs, 
šosezon notiek fasāžu renovācija un 
restaurācijas darbi ēkai Baznīcas ielā 
17 jeb tā sauktajam Stafenhāgena 
namam. Jau no augusta būvniecības 
process objektā ir atklāts un noteiktā 
kārtībā pieejams apmeklētājiem. 

Vēsturiskās dzīvojamās ēkas 
Kuldīgā, Baznīcas ielā 17 celtniecī-
ba datēta ar 18. gs. 60.–70. gadiem, 
kad tā celta kā guļbūve, 19. gs. otrajā 
pusē ēkai izveidotas mūra piebūves. 
Namā atrodas unikāla koka lāde 
– iebūvēts vienīgais speciālistiem 
zināmais šāds polihromā koka 
izstrādājums Latvijā, kas liecina 
par lādes unikālo vērtību. Ēka ir 
nozīmīgs, tūristu iecienīts apskates 
objekts, tās vestibilā iekārtota izstā-
žu telpa kultūrvēstures mantojuma 
popularizēšanai, kas apmeklētājiem 
pieejama bez maksas. 

KrISTĪnE DuĻBInSKa, 
mārketinga un sabiedrisko attiecību 

nodaļas vadītāja
EDuarDa DamBErGa foto

Skolu audzēkņi 
piedalās “Olimpiskajā 

dienā 2016” 
23. septembrī Kuldīgas novada 
skolu audzēkņi vieglatlētikas 
manēžā piedalījās Latvijas olim-
piskās komitejas organizētajā pa-
sākumā “olimpiskā diena 2016”, 
kas šogad popularizēja volejbolu. 

Uz Olimpisko dienu sapulcējušos 
skolēnus uzrunāja Kuldīgas novada 
Domes deputāts, sporta skolas direk-
tors Agris Kimbors, bet olimpisko 
karogu pacēla Latvijas Volejbola 
federācijas atzītie labākie treneri 
Latvijā – labākais zēnu volejbola 
treneris Jānis Jerumanis un trešā 
labākā meiteņu volejbola trenere 
Ieva Ņečiporuka. 

Pēc tam sekoja kopīga vingro-

šana, kas norisinājās vienlaikus 
visā Latvijā. Vingrošanu vadīja 
Inese Astaševska – agrāk V.Plū-
doņa Kuldīgas ģimnāzijas sporta 
skolotāja, tagad – Kuldīgas novada 
Bērnu un jauniešu centra direktore. 
Viņas vadībā olimpiskā vingrošana 
norisinājās jau ceturto gadu – kopš 
Kuldīga piedalās Olimpiskās dienas 
norisē. Tā kā šī gada Olimpiskās 
dienas tēma bija volejbols, vingro-
šanai sekoja stafetes ar volejbola 
elementiem.

KrISTĪnE DuĻBInSKa, 
mārketinga un sabiedrisko attiecību 

nodaļas vadītāja
EDuarDa DamBErGa foto

Varēs apskatīt kuldīdznieka 
Guntara Sietiņa darbus

no 8. līdz 30. oktobrim Kuldīgas 
mākslas namā būs skatāma kul-
dīdznieka Guntara Sietiņa izstāde 
“ilūzija un realitāte”. izstādes 
atklāšana – 8. oktobrī 16.00.

G. Sietiņš mūsdienu latviešu 
grafikā uzskatāms par vienu no ie-
vērojamākiem perfekcionistiem, kas 
virtuozi darbojas tehniski sarežģītā-
kajā grafikas tehnikā – mecotintā. 
Izstādē būs skatāmi pēdējā desmit-
gadē tapušie darbi, tomēr jāatzīmē, 
ka mākslinieks neveido grafiku 
ciklus. Ikviens darbs tiek veidots kā 
atsevišķs un pašvērtīgs attēls, kas 
pastāv pats par sevi. Izstāde skatītāju 
pārsteigs ne tikai ar mākslinieka pie-
lietoto grafikas tehniku dažādību – 
mecotintu, akvatintu, fotopolimēru, 
bet arī ar krāsu – melno un sarkano, 
uguni un sadegušo koka sienu.

G. Sietiņš dzimis 1962. gada 23. 
oktobrī Kuldīgā. Mācījies Kuldīgas 
1. vidusskolā. Beidzis Rīgas Lietiš-
ķās mākslas vidusskolas dekoratīvās 

noformēšanas nodaļu un Latvijas 
Mākslas akadēmijas grafikas nodaļu 
1988. gadā. Maģistra grādu ieguvis 
1998. gadā. Latvijas Mākslas akadē-
mijas pasniedzējs kopš 1997. gada, 
Grafikas katedras vadītājs kopš 1999. 
gada, profesors kopš 2004. gada. 
Strādā arī grafiskajā dizainā un grā-
matu grafikā. Veidojis grafisko dizainu 
četrām Latvijas Bankas izlaistajām 
monētām, kā arī piedalījies Latvijas 
eiro monētu grafiskā dizaina izstrādē. 
Veidojis māksliniecisko noformē-
jumu vairāk nekā 100 grāmatām un 
katalogiem. Izstādēs piedalās kopš 
1986. gada. Sarīkojis vairākas perso-
nālizstādes Latvijā, Lietuvā, Itālijā, 
Ungārijā, Polijā, Vācijā, Zviedrijā un 
ASV. Darbi atrodas Krievijas, Lietu-
vas, Igaunijas, ASV, Itālijas, Rumā-
nijas un Latvijas kolekcijās. Ieguvis 
11 godalgas starptautiskajās grafikas 
izstādēs un konkursos.

uLDIS PĒTErSOnS, 
Kuldīgas mākslas nama izstāžu 

kurators

bērni iepazīst restaurāciju un 
senos instrumentus

7.X 13.00 “Rumbas kausa – 2016” izcīņa šahā; KNSS klubs, Virkas iela 15, Kuldīga
8.X 9.00 “Rumbas kausa – 2016” izcīņa šahā; KNSS klubs, Virkas iela 15, Kuldīga
8.X 11.00 LVF kausa izcīņa volejbolā U-17 grupā meitenēm; KNSS halle, Piltenes iela 25, Kuldīga
8.X 11.00 LVF kausa izcīņa volejbolā U-15 grupā zēniem; KNSS halle, Piltenes iela 25, Kuldīga
9.X 11.00 LJBL-LR čempionāts basketbolā jauniešiem minispēles; KNSS sporta nams, Virkas iela 13, Kuldīga
9.X 12.00 Kuldīgas novada un Kuldīgas riteņbraukšanas kluba ‘’Kuldīga’’ atklātais čempionāts riteņbraukšanā krosā; Krauļu priedes, Kuldīga
15.X 11.00 LVF kausa izcīņa volejbolā U-13 grupā zēniem; KNSS manēža, Dzirnavu iela 13, Kuldīga
15.X 11.00 LJBL-LR čempionāts basketbolā jauniešiem; KNSS sporta nams, Virkas iela 13, Kuldīga
15.X 13.00 Latvijas 1. līgas čempionāts florbolā: Kuldīga–FK “JeNo”; KNSS halle, Piltenes iela 25, Kuldīga
16.X 18.00 Latvijas 1. līgas čempionāts florbolā: Kuldīga–Lielvārde; KNSS halle, Piltenes iela 25, Kuldīga
22.X 12.00 MMA cīņas; KNSS halle, Piltenes iela 25, Kuldīga
22.X 11.00 LVF kausa izcīņa volejbolā U-14 grupā zēniem; KNSS sporta nams, Virkas iela 13, Kuldīga
23.X 11.00 LVF kausa izcīņa volejbolā U-12 grupā zēniem; KNSS halle, Piltenes iela 25, Kuldīga
25.X 19.00 Latvijas čempionāts Nacionālajā līgā 2. divīzijā volejbolā vīriešiem: Kuldīgas NSS–Talsi; KNSS halle, Piltenes iela 25, Kuldīga
29.–30.X 10.00 LR komandu čempionāts galda tenisā; KNSS halle, Piltenes iela 25, Kuldīga
30.X 11.00 LJBL-LR čempionāts basketbolā jauniešiem minispēles; KNSS sporta nams, Virkas iela 13, Kuldīga

restaurators jānis mertens ievadīja skolēnus restaurācijas pasaulē, pastāstot, ar kādām metodēm un instrumentiem strādāja 
mūsu priekšteči, kā arī ļaujot bērniem izmēģināt spēkus praktiskā darbībā.

Kuldīgas novada skolēni labprāt iesaistījās Olimpiskās dienas norisē, vispirms kopīgi vingrojot, bet pēc tam piedaloties 
stafetēs ar volejbola elementiem.



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 6. oktobris

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

“Jā! Hallo! Klausos!”*

Līdz 23. oktobrim Kuldīgas 
novada muzejā skatāma izstāde 
“Telefons Kurzemē. no koka līdz 
bakelītam”, kas stāsta par telefona 
tīkla attīstības pirmsākumiem 
Rietumlatvijā. izstādīta daļa no 
Valda Hofmarka privātkolekcijas.

Kolekcija veidota 35 gadus un 
sastāv no 140 telefona aparātiem, 
kā arī fotogrāfijām, kas apliecina 
tālruņa lietošanu Latvijā. Apkopota 
arī telefonijas nozares tehniskā 
literatūra. Kolekcijas autors kopš 
1999. gada ir Zviedrijas Telefonu 
kolekcionāru biedrības (Sveriges 
Telehistoriska Samlar Förening, 
STSF) biedrs.

Tālruņa lietošana Kurzemē aizsā-
kās 1886. gadā Liepājā, tur darbu sāka 
publiskās lietošanas telefonu tīkls. 
Aparāti bija koka korpusā un galve-
nokārt novietoti pie sienas, lai nodro-
šinātu maksimālu pieeju lietotājiem. 
Publiskās lietošanas telefona tīkli citās 
Kurzemes pilsētās sākās 20. gadsimta 
pirmās desmitgades vidū. 

Bez publiskajiem telefonu tīk-
liem pastāvēja arī privātās lietošanas 
tīkli. Kurzemē, sākot ar 1900. gadu, 
darbojās Rietumkurzemes telefonu 
sabiedrība, kuras dalībnieki bija turī-

gi cilvēki, kas par saviem līdzekļiem 
izveidoja telefona tīklu privātajām 
vajadzībām. 

Sākot ar 1925. gadu, telefoni ir 
veidoti metāla korpusā, bet trīsdes-
mito gadu otrajā pusē aparātu izga-
tavošanā sāka lietot pirmo sintētisko 
polimēru – bakelītu, kam vajadzēja 
samazināt ražošanas izmaksas. 

Izstādē redzami sienas un galda 
telefona aparāti, kādi lietoti Latvijā, 
tajā skaitā Kurzemē, aptuveni no 
1895. gada līdz Otrā pasaules kara 
beigām.

Ikviens laipni aicināts uz cikla 
“Kā tur īsti bija...” pasākumu 7. ok-
tobrī 16.00, lai kopā atcerētos, kā sa-
zinājāmies laikā, kad retajam mājās 
bija telefons un par mobilo telefonu 
vēl neviens neko nebija dzirdējis.

______________________________
*“Zvanam atskanot, izsauktajam abo-

nentam jāizceļ klausāmais stobriņš un 
jāatsaucas ar sava tālruņa numuru. Nekādā 
ziņā nav pielaižama atsaukšanās ar “Jā!”, 
“Hallo!”, “Klausos!” vai citiem vārdiem, kas 
kavē laiku un rada pārpratumus.” 1939. g. 
Latvijas telefona abonentu saraksts.

KrISTa janSOnE,
 Kuldīgas novada muzeja izglītības 

un mārketinga nodaļas vadītāja

P. 10.X 20.00  mIS PErEGrĪnaS namS 
O. 11.X 18.00  BrĪnumBĒrnIEm
T. 12.X 20.00 2016, ASV, ilgums 2’07
C. 13.X 17.30 Piedzīvojumu filma, fantāzija, 12+

P. 10.X 18.00  GuDrInIEKI 
O. 11.X 20.30  2016, ASV, ilgums 1’34
T. 12.X 18.00 Komēdija, asa sižeta filma
C. 13.X 20.00 16+

S. 15.X 15.00  ELFI 
Sv. 16.X 14.00  2016, Kanāda, ilgums 1’18
Sv. 16.X 16.00 Animācijas ģimenes filma
O. 18.X 16.00 Filma dublēta latviešu valodā
T. 19.X 16.00 U
C. 20.X 18.00 

S. 15.X 17.00  FLOrEnSE FOSTErE DŽEnKInSa
Sv. 16.X 18.00  2016, Lielbritānija, Francija, ilgums 1’51
O. 18.X 20.00 Komēdija, biogrāfiska drāma
T. 19.X 18.00 12+

S. 15.X 19.00  mEGIjaS PLānS
O. 18.X 18.00  2016, ASV, ilgums 1’38
T. 19.X 20.00 Komēdija
C. 20.X 20.00 16+

S. 22.X 15.00  KuBO un DIVaS STĪGaS
Sv. 23.X 14.00  2016, ASV, ilgums 1’41
Sv. 23.X 16.00 Animācijas ģimenes filma 
O. 25.X 17.30 Filma dublēta latviešu valodā
T. 26.X 18.00 7+
C. 27.X 17.30 

S. 22.X 17.00  mEITEnE VILCIEnā
Sv. 23.X 18.00  2016, ASV, ilgums 1’47
O. 25.X 19.30 Trilleris, mistika
T. 26.X 20.00 12+
C. 27.X 19.30

Hercoga Jēkaba gadatirgus un 
koku lapu krāsošanās skaisti ieskan-
dinājušas rudeni. SIA “Kuldīgas 
komunālie pakalpojumi” Hercoga 
Jēkaba gadatirgu rīkoja otro reizi. 
Mums prieks, ka tirgotāji ir atsaucī-
gi, piedāvā pircējiem interesantas, 
veselīgas, glītas un kvalitatīvas 
preces, kuras darinājuši mūsu pašu 
Latvijas amatnieki. Paldies tirgotā-
jiem, kuri sevišķi padomā par tērpa 
un pārdošanas vietas noformējumu, 
lai tas atbilstu pasākuma tematikai. 
Šogad īpaši nācām pretī vietējiem 
Kuldīgas novada iedzīvotājiem, 
piedāvājot zemāku tirdzniecības 
vietas maksu Kalna ielā, kura tiek 
uzskatīta par labāko tirgošanās vietu 
šajā pasākumā. 

SIA “Kuldīgas komunālie pa-
kalpojumi” organizē kopumā sešus 
dažādus tematiskos tirdziņus: pava-
sara tirdziņu pasākumā “Lido zivis 
Kuldīgā”, amatnieku tirgu pilsētas 
festivālā “Dzīres Kuldīgā”, Hercoga 
Jēkaba gadatirgu, dāvanu tirdziņu 
ziemas festivālā “Notici brīnumam”, 
Jāņu tirgu un šogad rīkoja arī tirgu 
Kurzemes dziesmu svētkos, kas 
norisinājās Kuldīgā. Pieteikšanās 
tirdziņiem notiek, aizpildot elektro-
nisku anketu uzņēmuma mājaslapā 
www.kkp.lv. Dāvanu tirdziņam 
ziemas festivālā “Notici brīnumam”, 
kas notiks 3. decembrī, pieteikšanos 
izsludināsim jau oktobra vidū.

SIA “Kuldīgas komunālie pakal-
pojumi” turpina attīstīt komunikāci-
ju ar sabiedrību. Mums ir pilnveidota 
un radīta pievilcīga, ērti lietojama 
mājaslapa, aktīvi strādājam sociāla-
jos tīklos, piemēram, Facebook.com. 
Prieks, ka iedzīvotāji to ir novērtē-
juši, un ne viens vien mūs uzteicis 
un paslavējis par sabiedrības infor-
mēšanu, kas ļauj interesentiem sekot 
līdzi mūsu mazajiem un lielajiem 
darbiem un jaunāko informāciju 
uzzināt pirmajiem.

Regulāri rosinām iedzīvotājus 
saņemt rēķinus elektroniskā for-
mātā. Pieaugošais lietotāju skaits 
apliecina, ka tā saņemt rēķinus ir 
daudz ērtāk.

Mūsu fiksētajiem tālruņa numu-
riem ir uzlikti audio paziņojumi, kas 
vēsta, ka pakalpojumu kvalitātes 
kontroles nolūkā saruna tiks ierak-
stīta un ka skaitītāja rādījumus par 
patērēto ūdeni var nodot mūsu mā-
jaslapā. SIA “Kuldīgas komunālie 
pakalpojumi” apsaimniekoto māju 
iedzīvotāji skaitītāja rādījumus par 
patērēto ūdeni katra mēneša pēdējās 
dienās un jaunā mēneša pirmajās 
dienās var ērti, jebkurā laikā, ne-
gaidot savienojumu ar uzņēmuma 
uzziņu operatori, nodot mājaslapā 
www.kkp.lv.

Lai mums košs un bagāts rudens!

Skaisti 
ieskandināts 

rudens

PĒTErIS GOBZEmIS, 
SIa “Kuldīgas komunālie pakalpojumi” 
valdes priekšsēdētājs

ĒDOLĒ
Kultūras namā atsāk darboties VPDK “Mudurs”, 
JDK “Sprigulis”, sieviešu vokālais ansamblis 
“NOVA”. Interesēties kultūras namā vai pa tālruni 
22013247.
Oktobrī kultūras namā – Mudītes Martinovas per-
sonālizstāde eļļas glezniecībā un Katrīnas Annas 
Martinovas 1. personālizstāde glezniecībā.
Līdz 8. oktobrim bibliotēkā – miķelīšu ziedu un 
kompozīciju izstāde “Rudens pasāža”.
15. oktobrī 18.00 kultūras namā – vokālā ansambļa 
“NOVA” jubilejas koncerts. Koncerta viesis Miks 
Akots; 20.00 pašdarbības pulciņu dalībnieku 
sezonas atklāšanas ballīte.
GuDEnIEKOS
Gudenieku kultūras namā – rokdarbnieces Silvijas 
Teteres krustdūrienā izšūtie rokdarbi.
13. oktobrī 13.00 kultūras namā – pensionāru 
pēcpusdiena. Koncertu sniegs Anita Ozola. Pieteik-
šanās līdz 11. oktobrim pa tālr. 29266724.
29. oktobrī 21.00 kultūras namā – “Rudens balle”. 
Spēlēs duets “Tomēr jāpadomā”. Ieeja – 3 EUR.
ĪVanDĒ
22. un 23. oktobrī Īvandes baznīcas 200 gadu 
jubilejas pasākumi. 22. oktobrī 14.00 – Kuldīgas 
baznīcu apvienotā kora koncerts un svētbrīdis; 
23. oktobrī 14.00 – dievkalpojums ar Īvandes baz-
nīcā kalpojušo mācītāju piedalīšanos. Pēc tam kon-
certēs kamerkoris “Rāte” kopā ar Uldi Marhilēviču.
Īvandnieka, rakstnieka M. Kalndruvas simtgadei 
veltīti pasākumi – 3. novembrī 17.00 Kuldīgas 
Mākslas namā, 9. novembrī 11.00 Īvandes muižā.
KaBILĒ
Līdz 26. oktobrim bibliotēkā – Riharda Lasmaņa 
darinātās koka lāpstiņas un nazīši. Izstādes laikā 
konkurss “Atpazīsti koka sugu”.
8. oktobrī 22.00–3.00 saieta namā “Sencis” – retro disko. 
DJ “J&R”. Ieeja –  4 EUR. Ģērbties 70.–90. gadu stilā. 
Iespēja pieteikt galdiņu pa tālr. 25618976 (Agnese).
KurmāLĒ
Pagasta izstāžu zālē – Skaidrītes Vjaksas fo-
togrāfijas.
8. oktobrī 20.00 Kurmāles pagasta pasākumu 
zālē – koncerts kopā ar “Rumbas kvartetu”; 22.00 – 
atpūtas vakars kopā ar duetu “Uzmini nu!”. Sīkāka 
informācija mājaslapā kurmale.lv.
LaIDOS
Darbību sāk bezmaksas pulciņi: ceturtdienās 17.00 
Laidu muižas labajā spārnā – vokālais ansamblis, 
vada Dagnija Šteinberga; piektdienās 18.00 Laidu 
skolas labajā spārnā – amatieru teātris, vada Rai-
monda Vilmane; ceturtdienās 19.00 Laidu muižas 
labajā spārnā – līnijdejas, vada Guna Stankevica;
piektdienās 18.00 – kokapstrādes pulciņš, vada 
Uldis Zembergs.
7. oktobrī 9.30 Sermītes bibliotēkā – literatūras 
stunda pirmsskolēniem, veltīta rakstnieka Valda 
Rūmnieka daiļradei.
Līdz 16. oktobrim Sermītes bibliotēkā – Kārļa Da-
zarta gleznu izstāde, bērnudārza audzēkņu radošo 
darbu izstāde “Kad manis nav mājās...”. 
Līdz 31. oktobrim Sermītes bibliotēkā – mākslas 
studijas “Otiņas” dalībnieku darbu izstāde.
PaDurĒ
Jaunu sezonu uzsāk sporta deju hobijklases pul-
ciņš, bērnu tautisko deju pulciņš, sievu un senioru 
vokālie ansambļi. Aicināti visi interesenti.
14. oktobrī 19.00 Deksnes pasākumu zālē – muzi-
kāli dzejisks vakars “Sasildi manu dvēseli”. Pieda-
lās: Marita Snipke (dzeja, vokāls), Edvīns Jansons 
(dzeja), Edijs Fuksis (vokāls) un domubiedri.
24.–28. oktobrī Padures bibliotēkā – radošā darb- 
nīca skolēnu brīvlaikā.
Līdz oktobra beigām bibliotēkā – Padures pagasta 
audēju jaunāko darbu izstāde.
Līdz 15. decembrim Padures bibliotēkā – biedrības 
“Padure”, Kuldīgas Alternatīvās sākumskolas 
Padures filiāles  un Padures pagasta bibliotēkas 
sadarbības pasākumi lasīšanas veicināšanai “Es 
lasu par Latviju, es rakstu par Latviju” un projek-
ta  “Bērnu un jauniešu žūrija 2016” aktivitātes. 
PELČOS
Otrdienās 11.00 bibliotēkā – e-prasmes.
Trešdienās (iesācējiem) 16.30, ceturtdienās (A1), 
piektdienās (A2) 18.00 bibliotēkā – spāņu valodas 
nodarbības.
Bibliotēkā – Kārļa Dazarta gleznu izstāde; grāmatu 
izstāde “Zelta rudens”. 
Katru trešdienu 18.00 tautas namā – jauktais vokā-
lais ansamblis “Avots” (vadītāja Jana Paipa). Gaidīti 
jauni dalībnieki visās balsu grupās, īpaši – zēni un 
vīri. Tālr. 63326145.
Trešdienās 16.00 “Pagrabiņā” – angļu valoda 

bērniem kopā ar Eleni no Gruzijas; ceturtdienās 
18.00 tautas namā – gruzīnu dejas kopā ar Eleni; 
piektdienās 18.00 “Pagrabiņā” – pieaugušie aicināti 
uz angļu valodas klubiņu.
rEnDā
Līdz 31. oktobrim bibliotēkā – Kārļa Dazarta 
gleznu izstāde.
rumBā 
Bibliotēkā – Gunitas Stārastes fotoizstāde “Viršu 
laikā”.
Līdz 31. oktobrim Rumbas pagasta pārvaldes 
nama zālē – TTMS “Kuldīgas palete” gleznu 
izstāde “Ziedi”.
18. oktobrī 11.00 Mežvaldē, Rumbas pagasta 
bibliotēkā; 18.00 Ventas ciema “Bukaišos” – ra-
došā darbnīca.
25. oktobrī 13.00 Ventas ciema “Bukaišos” – galda 
spēļu sacensības.
28. oktobrī 18.00 – Rumbas pagasta senioru balle. 
Programmā Raņķu pagasta amatierteātra viesizrā-
de ar komēdiju “Bābu mednieki”, balle ar muzikantu 
Vili no Stendes. Ierašanās ar groziņiem. Pieteikties 
līdz 21. oktobrim, zvanot pa tālr. 20251385.
SnĒPELĒ
Jauno sezonu uzsāk visi kultūras nama pulciņi:  pils 
ēkā – TLMS “Vēveri”; pirmdienās un trešdienās 
19.00 kultūras nama zālē – VPDK “Snēpele”; 
otrdienās 18.00 kultūras nama zālē – bērnu deju 
kolektīvs (pirmā nodarbība 11. oktobrī); piektdienās 
14.00 pils ēkā – senioru ansamblis “Atvasara”; 
pirmdienās un ceturtdienās 18.00 kultūras nama 
zālē – sieviešu vokālais ansamblis; trešdienās 
un piektdienās 18.00 kultūras nama zālē – vīru 
vokālais ansamblis; otrdienās un ceturtdienās 19.00 
kultūras nama zālē – amatierteātris.
Oktobrī bibliotēkā – Daces Cielavas fotogrāfiju 
izstāde un snēpelnieces Guntas Freibornes deko-
ratīvo ķirbju izstāde.
No 10. līdz 21. oktobrim bibliotēkā – literāra izstāde 
“Mārai Svīrei – 80”.
No 24. līdz 31. oktobrim bibliotēkā – literāra izstāde 
“Harijam Gulbim – 90”.
8. oktobrī 19.00 kultūras namā – dziedošo snē-
pelnieku un Snēpeles viesu dziesmu konkurss/
koncerts “Viss nāk un aiziet tālumā, un sākas viss 
no gala...” – dziedam Raimonda Paula dziesmas; 
22.00 – balle kopā ar grupu “Imula”.
14. oktobrī 17.00 kultūras namā – Pelču un Snēpe-
les pagasta senioru atpūtas pēcpusdiena “Neskati 
vīru no cepures...”
26. oktobrī 9.30 kultūras namā – “Tinam, pinam, 
līmējam”. Radoša nodarbība pirmsskolas sagata-
vošanas grupas bērniem.
26. oktobrī 15.00 kultūras namā – praktisko no-
darbību cikla “Radoši, praktiski, interesanti un arī 
sātīgi” nodarbība.
28. oktobrī 15.00 kultūras namā – tikšanās ar 
Eiropas brīvprātīgajiem – Eleni no Gruzijas un 
Hugo no Spānijas.
TurLaVā
Līdz 28. oktobrim bibliotēkā – Ināras Zeltītes rok-
darbu izstāde “Krāsu spēles vienā rakstā”; TTMS 
“Kuldīgas palete” darbu izstāde “Impresionisma 
poēzija”.
7. oktobrī 20.00 kultūras namā – Vaiņodes ama-
tierteātra izrāde, Andra Niedzviedža “Labi iet”, pēc 
izrādes 22.30 – rudens balle, spēlēs “Lietus blūzs”.
29. oktobrī 16.00 kultūras namā – “Helovīnu pēc-
pusdiena”, ierašanās helovīnu tērpā.
VārmĒ
Līdz 12. oktobrim bibliotēkā – “Rudens labumu 
izstāde”. Čaklo saimnieču gardie un neparastie 
ievārījumi, konservējumi, sālījumi, marinējumi 
un skābējumi. 12. oktobra pēcpusdienā visi, kuri 
piedalījās izstādes veidošanā, aicināti uz kopēju 
degustāciju. 
8. oktobrī 19.00 sporta hallē – 2. līgas spēle florbolā: 
FK “Vārme”–“Leģions” (Grobiņas novads).
11. oktobrī 16.00 bibliotēkā – “Tikšanās ar personī-
bu”. Tikšanās ar meistari Daci Nasteviču. Viss par 
un ap mauču darināšanu un to pielietojumu. Būs 
iespēja apgūt dažādas tehnikas pamatus, tāpēc 
interesentiem jāņem līdzi adīklis un adatas. Varēs 
maučus arī iegādāties.
19. oktobrī 16.30 jauniešu centrā – kino. Animācijas 
filma “Robinsons Kruzo”. Ieeja – 1 EUR.
21. oktobrī 20.00 sporta hallē – 2. līgas spēle flor-
bolā: FK “Vārme”– SC “Mēmele” (Code).
29. oktobrī 19.00 kafejnīcā “Kārlis” – Vārmes paš-
darbnieku un sportistu sezonas atklāšanas balle. 
Spēlēs grupa “VIA Sienāži”. Aicināti visi Vārmes 
amatiermākslas kolektīvu dalībnieki un sportisti. 
Dalības maksa – 5 EUR (galdi klāti). 

 Piektdien, 14. oktobrī, 19.00 – Valmieras Drāmas teātra viesizrāde “Bezkaunīgie veči”. 
Biļetes cena – 6, 8, 10 EUR, var iegādāties Kuldīgas kultūras centra kasē, visās “Biļešu 
paradīze” kasēs un www.bilesuparadize.lv.
Ceturtdien, 20. oktobrī, 13.00 – Latvijas jaunatnes teātra muzikāla izrāde “un atkal 
Pifs”. Biļetes cena – 5, 7, 10, 12 EUR, var iegādāties Kuldīgas kultūras centra kasē, visās 
“Biļešu paradīze” kasēs un www.bilesuparadize.lv.
27. oktobrī 19.00 – dzejas un mūzikas vakars “Tā roze”. Raimonds Pauls, Zigfrīds 
Muktupāvels. Biļetes KKC un www.bilesuparadize.lv.


