
2016. gada 8. septembris Nr. 169

k u l d ī g a s  n o v a d a  p a š v a l d ī b a s  i n f o r m a t ī v a i s  i z d e v u m s

www.kuldiga.lv

šajā numurā

Atklāts Tehniskās 
jaunrades centrs
> 2. lpp.

Divas dienas notiks 
Teātra festivāls
> 6. lpp.

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

VIKTOrS GOTFrIDSOnS,
Kuldīgas novada Domes 

priekšsēdētājas 1. vietnieks

Pa novada ceļiem – 
rallija čempionāts
> 7. lpp.

Skolās sācies jaunais mācību gads

šogad vairāk pirmklasnieku 
Īpašs tas ir 265 novada bērniem, 

kuri pirmoreiz sēdīsies skolas solos. 
Pirmklasnieku šogad ir par 30 vairāk 
nekā pērn. Sveicot viņus 1. septem-
brī un novēlot panākumus mācībās, 
Kuldīgas novada pašvaldība katram 
pirmklasniekam arī šogad dāvināja 
novadā ražotās veselīgās brokastu 
pārslas “MILZU! PRĀTS”.

“Skolēniem novēlu atcerēties, ka 
skola ir vieta, kur iegūt zināšanas. 
Vēlu būt cītīgiem mācībās un apgūt 
zināšanas, kas tiek dotas ar lielu 
atbildību. Skola nav tikai zināšanu 
apguves vieta, bet arī vieta, kur 
mācāmies prasmes un iemaņas, 
kā arī sadarboties vienam ar otru. 
Skolotājiem šis un iepriekšējais ir 
pārmaiņu gads, kad mainās izglītī-
bas sistēma. Gribu pateikt paldies, 
ka, neskatoties uz pārmaiņām, jūs 
esat šeit. Gribu novēlēt sirdsdegsmi 

un mīlestību, kas noteikti ir katrā 
skolotājā. Lai to sajūt bērni un lai 
pietiek enerģijas un spēka! Vecāki, 
esiet atbalsts bērniem, esiet blakus, 
lai viņi jūt, kur ir mājas!  Lai jums 
labas un teicamas sekmes mācībās 
un lai laimīgs jaunais mācību gads!” 
sveicot skolēnus un pedagogu saimi 
1. septembrī, teica Kuldīgas novada 
Domes priekšsēdētāja Inga Bērziņa.

Brīvpusdienas visiem
No 1. septembra pašvaldība no-

drošina brīvpusdienas visiem novada 
skolēniem līdz pat 12. klasei jeb 
kopskaitā 2523 skolēnam – valsts 
apmaksā brīvpusdienas audzēkņiem 
no 1. līdz 4. klasei, bet pašvaldība – 
no 5. līdz 12. klasei. Brīvpusdienu 
programma uzsākta pirms vairākiem 
gadiem un izpelnījusies vecāku 
atzinību. Iepriekšējā mācību gadā 

brīvpusdienas pašvaldība nodrošināja 
skolēniem līdz 10. klasei. Kā novē-
rots skolās un noskaidrots vecāku 
aptaujās, piedāvātās brīvpusdienas 
bērni ēd labprāt un viņu vecākiem 
šāds atbalsts ir pietiekami nozīmīgs. 
Lai pašvaldības piešķirtā nauda sko-
lēnu ēdināšanai tiktu izlietota saim-
nieciski, skolu direktori lūdz vecākus 
būt atsaucīgiem un rītos neaizmirst 
informēt skolu un klašu audzinātājus, 
ja bērns saslimis un skolā nebūs, lai 
konkrētajā dienā viņu pie pusdienu 
saņēmējiem nepieskaitītu. Tāpat 
vecāki aicināti gadījumos, ja bērns 
nevēlas ēst kopgalda ēdienu, iesniegt 
oficiālu iesniegumu, lai lieki netērētu 
pašvaldības budžeta līdzekļus šo bēr-
nu nodrošināšanai pusdienām. 

Bezmaksas sabiedriskais 
transports
Arī šajā mācību gadā pašvaldība 

simtprocentīgi segs sabiedriskā 
transporta izmaksas, gādājot par 
to, lai skolēni varētu nokļūt no 
dzīvesvietas līdz izglītības iestādei 
un atpakaļ. Šādu pašvaldības atbal-
stu var saņemt gan tie, kuri dzīvo 
novada teritorijā un mācās kādā 
novada vispārējā, profesionālās un 
profesionālās ievirzes izglītības 
iestādē, gan arī ārpus novada ad-
ministratīvās teritorijas dzīvojošie, 
kuri mācās mūsu novada izglītības 
iestādēs. Kompensācija pienākas arī 
par braucieniem, lai nokļūtu pašval-
dības apstiprinātos papildizglītības 
pasākumos vai ar izglītības apguvi 
saistītos pasākumos.

SIGnETaS LaPIŅaS, 
EDuarDa DamBErGa foto

(Turpinājums 2. lpp.)

Jautras bērnu čalas, 
priecīgas atkalsatikšanās 
ar klasesbiedriem un 
skolotājiem, skaisti 
rudens ziedi, vēl nedaudz 
pēc krāsas un vasarā 
notikušajiem remontiem 
smaržojošas skolas 
telpas – top skaidrs, ka 
jaunais mācību gads ir 
sācies. 

Klāt septembris, kas iezīmē jauna 
mācību gada sākumu. Ar svinīgiem 
Zinību dienas pasākumiem 1. sep-
tembrī darbu uzsākušas visas novada 
skolas. Kā jau ne reizi vien teikts, 
izglītība allaži ir bijusi mūsu novada 
prioritāte. Šai jomai šogad pašvaldības 
budžetā atvēlēti vairāk nekā 40% jeb 
gandrīz 14 miljoni eiro, kas ir nozīmīga 
budžeta daļa. No lielākajiem projek-
tiem jāmin Kuldīgas novada sporta 
skolas rekonstrukcija un peldbaseina 
būvniecība. Baseina aprises jau apjau-
šamas – aizvadītajā nedēļā celtnieki 
pirms hidroizolācijas slāņa ieklāšanas 
iepildīja uzbūvētajās konstrukcijās 
Alekšupītes ūdeni un pārbaudīja, vai 
tas kaut kur nesūcas cauri. Pie jaunām 
un rekonstruētām telpām drīz tiks arī E. 
Vīgnera Kuldīgas mūzikas skolas au-
dzēkņi un pedagogi. Būtisku pārmaiņu 
priekšā ir arī Kuldīgas novada Bērnu un 
jauniešu centrs – notiek projektēšana tā 
galvenās mītnes pārbūvei, bet Pilsētas 
laukumā 3 nupat durvis vēris Tehnis-
kās jaunrades centrs – šeit turpmāk 
notiks tehnisko pulciņu nodarbības, 
palīdzot mūsu bērniem un jauniešiem 
attīstīt tehniskās zināšanas un iemaņas. 
Lielāki un mazāki remontdarbi veikti 
arī vispārizglītojošās skolās. Vārmes 
pamatskolā skaisti atjaunota fasāde, 
Vilgāles pamatskolā no jauna uzbūvēta 
ieejas mezgla atbalsta siena, izremon-
tētas telpas arī bērnudārza “Ābelīte” 
Pelču filiālē. 

Mums priekšā arī jaunas iespējas 
piesaistīt Eiropas naudu skolu sakār-
tošanai – jaunajā plānošanas periodā 
varēsim ieguldīt vairāk nekā 3 miljonus 
eiro tajās novada skolās, kurās ir valsts 
noteiktajiem kritērijiem atbilstošs sko-
lēnu skaits. Šie līdzekļi galvenokārt do-
māti mācību vides uzlabošanai jeb tam, 
lai mūsu skolēni mācītos mūsdienīgās, 
tehniski labi aprīkotās telpās.

Lai visiem novada skolēniem būtu 
iespēja saņemt siltu, veselīgu maltīti, 
no 1. septembra pašvaldība apmaksās 
brīvpusdienas visiem skolēniem līdz 
pat 12. klasei. Tas ir būtisks atbalsts 
skolēnu ģimenēm. Pašvaldība arī 
turpinās simtprocentīgi apmaksāt 
sabiedriskā transporta izmaksas, lai 
skolēni varētu bez maksas nokļūt mūsu 
izglītības iestādēs.

Mācību gads atnācis ar jaunu kār-
tību pedagogu darba samaksas aprēķi-
nāšanai, kas atnesīs būtiskas izmaiņas 
arī mūsu novada pedagogiem. Lai 
nodrošinātu algas pieaugumu bēr-
nudārzu skolotājiem, kā to noteikusi 
valsts, pašvaldība ir nolēmusi šim 
mērķim papildus atvēlēt 31 tūkstoti 
eiro. Tādējādi pirmsskolas skolotāji jau 
no septembra saņems par aptuveni 90 
eiro lielāku algu.

Sekmes un panākumus visiem no-
vada skolēniem un skolotājiem jaunajā 
mācību gadā!

Daudz jau padarīts, 
daudz vēl 

plānots darīt

Kuldīgas alternatīvās sākumskolas 
3.b klases bērni ar audzinātāju 

Santu reimani, kā arī citi skolēni 
un skolotāji pēc svinīgās daļas 
devās uz pirmo klases stundu.

Kuldīgas pamatskolas skolēnus Zinību dienā sveica klauni, 1. klašu audzēkņiem dāvinot 
dienasgrāmatu un saldu našķi.

Kuldīgas pamatskolas 1. klases skolniece Estere 
Eglīte iezvanīja pirmo stundu.
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(Sākums 1. lpp.) 
Ērtākiem norēķiniem ievies-

ta e-talonu sistēma – tā darbojas 
maršrutos, kuros pārvadājumus 
veic SIA “Sabiedriskais autobuss”. 
Talonā tiek ievadīta informācija 
par skolēnu un maršruts, kurā viņš 
pārvietojas. Talons ir derīgs tikai 
ceļā no mājām uz izglītības iestādi 
un atpakaļ. Ir iespējams ievadīt arī 
četrus maršrutus, ja bērns kādā dienā 
apmeklē ārpusklases nodarbības vai 
pulciņus. Ja skolēns gribēs braukt 
citā virzienā, viņam par biļeti ir 
jāmaksā. Uz e-talona ir skolēna 
fotogrāfija, kas kalpo kā kontroles 
mehānisms, lai to neizmantotu citi.

Lai nokārtotu e-talonu, vecāki 
Kuldīgas novada pašvaldībā, pa-
gasta pārvaldē vai mācību iestādē 
raksta iesniegumu, minot informā-
ciju par savu bērnu, sevi un norādot 
maršrutu, kādā bērns pārvietosies. 
Iesniegumam jāpievieno skolēna 
fotogrāfija.

Pārējo sabiedrisko pakalpojumu 
sniedzēju autobusos paliek iepriek-
šējā biļešu sistēma. Lai saņemtu 
transporta kompensāciju, vecāki 
iesniedz aizpildītu veidlapu pagasta 
pārvaldē (ja dzīvesvieta ir pagastā) 
vai izglītības iestādē (ja dzīves-

vieta Kuldīgā vai ārpus novada 
administratīvās teritorijas) un pēc 
tam līdz katra mēneša 7. datumam 
pagasta pārvaldē vai izglītības 
iestādē iesniedz iesniegumu ar tam 
pievienotām braukšanas biļetēm, 
kas hronoloģiskā secībā pielīmētas 
uz lapas, norādot arī maršrutu un 
transporta izmaksu kopējo summu.

Ja skolēns dzīvo vietā ārpus 
Kuldīgas pilsētas, kurā sabiedriskais 
transports nekursē 5 km rādiusā ap 
viņa dzīvesvietu, pašvaldība kom-
pensē vecākiem braukšanas izdevu-
mus ar personīgo transportu, ņemot 
vērā faktiski patērētās degvielas 
daudzumu, lai nogādātu bērnu līdz 
skolai un atpakaļ.

Transporta izdevumus pašvaldība 
nesedz maršrutos, kuros tiek nodro-
šināts pašvaldības transports skolēnu 
pārvadājumos – pagasta pārvalžu 
organizētajos skolēnu pārvadājumos 
audzēkņus pārvadā bez maksas –, 
kā arī brīvdienās, svētkos, skolēnu 
brīvdienās un dienās, kad mācības 
nenotiek.

Darbu sāks visas skolas
Jaunajā mācību gadā turpinās 

darboties visas novada skolas, arī 

pagastos.  Atsevišķu skolu pastā-
vēšanas jautājums šovasar kļuva 
aktuāls saistībā ar Ministru kabineta 
5. jūlijā apstiprinātajiem jaunajiem 
“Pedagogu darba samaksas noteiku-
miem” un noteikumiem “Par valsts 
budžeta mērķdotāciju pedagogu dar-
ba samaksai pašvaldību vispārējās 
izglītības iestādēs un valsts augst-
skolu vispārējās vidējās izglītības 
iestādēs”. Tajos apstiprināta kārtība 
pedagogu darba samaksas noteik-
šanai, noteikts samaksas apmērs 
un slodzes lielums no 2016. gada 
1. septembra, kā arī jauna kārtība, 
kādā aprēķina un sadala valsts mērķ- 
dotāciju pedagogu darba samaksai.

Jaunie noteikumi paredz, ka izglītī-
bas iestādēs, sākot ar 2018./2019. mā-
cību gadu, 7.–9. klasēs vispārējās iz-
glītības dienas programmās kopā jā-
būt vismaz 27 skolēniem, bet pārejas 
periodā, sākot ar 2016./2017. mācību 
gadu, – 21 skolēnam. No Kuldīgas 
novada skolām problēma sasniegt 
šo skolēnu skaitu ir Kuldīgas pamat-
skolas Basu filiālē – kopš 2009. gada 
skolēnu skaits ir samazinājies uz pusi, 
un arī Gudenieku pagastā dzimstības 
rādītāji nav optimistiski. Šajā gadā 
Kuldīgas pamatskolas Basu filiāle 
vēl darbosies, taču pēc gada skola 

beigs pastāvēt. Savukārt Turlavas 
pamatskolā un Laidu pamatskolā iz-
devies skolēnu skaitu mainīt pozitīvā 
virzienā, tādēļ skolas turpinās darbo-
ties bez izmaiņām. Darbu turpinās 
arī Kuldīgas 2. vidusskolas Rendas 
filiāle.  Tā kā 5. un 6. klases audzēk-
ņu vecāki nelielā skolēnu skaita dēļ 
izteikuši vēlmi savus bērnus turpmāk 
skolot citur, šīs klases Rendas filiālē 
neatvērs. Skolā darbosies apvienotā 
1. un 3. klase, kopā 10 skolēni, kā 
arī pirmsskolas grupa ar 14 bērniem.

remonti un uzlabojumi 
skolās
Vasaras brīvlaiks ierasti ir laiks, 

kad skolās un bērnudārzos veic re-
montus un pārbūves, lai sagatavotos 
jaunam mācību gadam. Izņēmums nav 
bijusi arī šī vasara. Visus remontdar-
bus nav iespējams uzskaitīt, taču ir 
skolas, kurās paveikti lielāki darbi. 
Pie skaistas fasādes tikusi Vārmes 
pamatskola, kas darbojas senajā 
Vārmes barona pilī. Skolā ierīkota 
arī ugunsgrēka apziņošanas sistēma 
un veikti daži mazāki remonta un uz-
labošanas darbi. Vārmes pamatskolu 
par savu šajā mācību gadā sauks 
109 skolēni, tostarp 13 pirmklasnie-

ki, un vairāk nekā 30 pirmsskolas 
grupu audzēkņi. Skolas direktore 
Daiga Lapčinska uzteic skolas 
saimnieku Māri Skaldi, kurš rūpē-
jas par vēstures elpas saglabāšanu 
senajā ēkā.

Uzlabojumi veikti arī Pelču pilī, 
kurā darbojas Pelču speciālā inter-
nātpamatskola-attīstības centrs. Šeit 
atjaunotas ieejas kāpnes. Pils vasarās 
ir mājvieta dažādām nometnēm un 
pasākumiem – piemēram, šovasar 
šeit norisinājās 3x3 nometne, jau-
niešu starptautiskā mediju skola un 
starptautiskā fotogrāfijas vasaras 
skola ISSP. Lai skolēni ratiņkrēslos 
varētu nokļūt sporta laukumā, ierī-
kota uzbrauktuve, kā arī izgatavotas 
un uzstādītas īpašas šūpoles, kurās 
šūpošanās prieku var izbaudīt arī 
bērni, kuri pārvietojas ratiņkrēslos. 
PII “Ābelīte” Pelču filiālē veikts 
grupu telpu kosmētiskais remonts 
un uzlabota apkures sistēma, bet 
savu laiku nokalpojusī atbalsta 
siena salabota un lietusūdens nova-
dīšanas sistēma sakārtota Vilgāles 
pamatskolā.

KrISTĪnE DuĻBInSKa, 
mārketinga un sabiedrisko attiecību 

nodaļas vadītāja

Skolās sācies jaunais mācību gads

30. augustā Pilsētas laukumā 3, 
3. stāvā atklāja Bērnu un jaunie-
šu centra Tehniskās jaunrades 
centra telpas, kurās Kuldīgas no-
vada bērni un jaunieši turpmāk 
varēs apmeklēt dažādu tehnisko 
pulciņu nodarbības.

Kuldīgas novada Domes priekš-
sēdētāja Inga Bērziņa pauda ganda-
rījumu par to, ka tehnisko pulciņu 
vajadzībām Kuldīgā tapušas gaišas 
un skaistas telpas, kas aprīkotas ar 
mūsdienu tehnoloģijām. Viņa novē-
lēja, lai Kuldīgas Bērnu un jauniešu 
centra tehniskajos pulciņos strādā 
zinoši, aizrautīgi pasniedzēji un ir 
daudz bērnu un jauniešu, kuri vēlas 
apmeklēt nodarbības jaunajās telpās.

Tehniskās jaunrades centrā in-
teresenti varēs apgūt un attīstīt 
tehniskās zināšanas un iemaņas, 
apmeklējot radio un TV, kinoamatie-
ru, lidmodelistu un automodelisma 
nodarbības. Telpās glabāsies arī 

akvalangistu inventārs.
Vienā no Tehniskās jaunrades 

centra telpām uzbūvēta kvalitatīva 
automodelisma trase ar astoņiem 
sacīkšu celiņiem, kas paver iespēju 
rīkot gan vietēja, gan plašāka mē-
roga sacensības. Automodelisma 
nodarbības jauniešiem vadīs jaunais 
speciālists Toms Girvaitis.

Telpu Pilsētas laukumā 3 pārbū-
ve un pārplānošana veikta pēc SIA 
“Diānas Zalānes projekta birojs” 
izstrādātā būvprojekta. Telpas ir ērti 
pieejamas arī cilvēkiem ar īpašām 
vajadzībām. Būvuzraudzību veica 
SIA “Būves un būvsistēmas”, Aldis 
Bitinieks, bet būvdarbus – SIA “AB 
Būvniecība”. Telpu pārveide un 
iekārtošana kopumā izmaksāja 200 
tūkstošus eiro.

KrISTĪnE DuĻBInSKa, 
mārketinga un sabiedrisko attiecību 

nodaļas vadītāja
EDuarDa DamBErGa foto

Atklāj Tehniskās jaunrades centra telpas

Tehniskās jaunrades centra telpās izveidota starptautiskiem standartiem atbilstoša automodelisma trase.

Konkurss bērnudārziem, 
godinot Tēva dienu

Lai stiprinātu Latvijā oficiāli atzīto 
Tēva dienu un veicinātu tētiem tik 
svarīgo svētku svinēšanu, Latvijas 
vecāku organizācija „Mamma-
muntetiem.lv” kopā ar “LEGO” un 
“Möller’s” aicina ikvienu bērnudārza 
grupiņu piedalīties konkursā “Idejas 
Tēva dienas apsveikumu kartītēm”.

Konkursa galvenais uzdevums – iesū-
tīt idejas, kā un kādas izgatavot kartītes, 
lai sveiktu tētus šajos svētkos. Iesūtītās 
idejas publicēsim Tēva dienas oficiālajā 
lapā Tevadiena.lv – kopā saliktas, tās būs 
iedvesmas avots citiem!

Trīs grupiņas balvā saņems dažādus 
konstruktoru komplektus no “LEGO” un 
veselīgas balvas no “Möller’s”!

Lai piedalītos konkursā, jāiesūta 
vismaz viena bērnudārzā Tēva dienai 
gatavotas apsveikumu kartītes ideja ar 
foto. Idejai nav obligāti jābūt realizētai 
šajā gadā, tā var atspoguļot arī iepriekšē-
jo gadu apsveikumu kartītes. Ieteicams 
pievienot nelielu pamācību, kādi izej-

materiāli nepieciešami un kā šāda kartīte 
pagatavojama, lai to varētu izmantot arī 
citi Tēva dienas svinētāji.

Konkursa darbus sūtiet līdz 18. sep-
tembrim (ieskaitot) uz e-pastu: redak-
cija@mammam.lv, audra@mammam.
lv vai pa pastu ar norādi “Konkursam”. 
Adrese: SIA “Mammām un Tētiem”, 
Brīvības iela 40-16, LV-1050 (pasta 
zīmogs 18. septembris).

Pieteikumā jānorāda pirmsskolas 
izglītības iestāde, grupiņa, bērnu skaits, 
kontaktinformācija. Aicinām apsveiku-
mu kartītēs izmantot dzejas rindas no 
krājuma “Tētis” (pieejams mamma-
muntetiem.lv). 

Uzvarētājus 21. septembrī noteiks 
Mammamuntetiem.lv redakcijas, 
“LEGO” un “Möller’s” pārstāvju žūrija.

Godināsim tētus un stiprināsim Tēva 
dienas tradīcijas visā Latvijā!

marTa BOrmanE, 
mammamuntetiem.lv 

 sabiedrisko attiecību projektu vadītāja

Kuldīgas novada pašvaldības aģentūra “Kuldīgas attīstības aģentūra”, reģ.nr. LV90001467046 
izsludina konkursu uz  vakanto PrOjEKTu SPECIāLISTa amatu uz nenoteiktu laiku.

Galvenie amata pienākumi: Kuldīgas novada pašvaldības, tās iestāžu un uzņēmumu projektu pieteikumu sagatavošana iesniegšanai 
ES fondiem un citiem finanšu instrumentiem; ar projektu izstrādi un sagatavošanu saistīto pasākumu (semināru, darba grupu u. tml.) koordi-
nācija; investīciju projektiem nepieciešamās ekonomiskās analīzes aprēķinu veikšana; dalība novada prioritāro nozaru un citu ar stratēģisko 
plānošanu saistīto dokumentu izstrādāšanā.

amata pildīšanai nepieciešamā profesionālā pieredze, zināšanas un prasmes: augstākā izglītība; izpratne par projektu pieteikumu 
sagatavošanu un vadību; pieredze ES līdzfinansētu projektu sagatavošanā, ieviešanā un vadīšanā tiks uzskatīta par  priekšrocību; zināšanas 
un praktiska pieredze ekonomiskās analīzes vai izmaksu un ieguvumu analīzes izstrādē tiks uzskatīta par priekšrocību; prasme rakstiski un 
mutiski formulēt viedokli, sagatavot ideju aprakstus un pamatot projekta risinājumus; labas angļu valodas zināšanas; prasme strādāt komandā, 
spēja plānot savu darba laiku un noteikt prioritātes.

Pamata darba vieta: Kuldīgas novada p/a “Kuldīgas attīstības aģentūra”, Kuldīgā, Pilsētas laukumā 3, 2. stāvā.
Slodze: pilna laika.
Konkursa pretendentiem jāiesniedz: motivācijas vēstule, īss dzīves un darba gaitu apraksts (CV), izglītību un kvalifikāciju apliecinošu 

dokumentu kopijas, rekomendācijas un ieteikuma vēstules (vēlamas).
Pieteikšanās termiņš: līdz 2016. gada 16. septembrim 16.00 (ieskaitot).

Dokumentus lūdzam iesniegt Kuldīgas novada p/a “Kuldīgas attīstības aģentūra” (Pilsētas laukumā 3, 2. stāvā, Kuldīgā) vai elektroniski  
e-pastā: inita@kuldiga.lv. Informācija pa tālr. 63350141.

Kuldīgas novada pašvaldības aģentūra „Kuldīgas novada muzejs”, reģ. nr. 90000035779
izsludina konkursu uz vakanto muZEjPEDaGOGa amatu uz nenoteiktu laiku.

Prasības: augstākā pedagoģiskā izglītība, vismaz divu gadu pedagoģiskā darba pieredze, svešvalodu zināšanas, labas komunikācijas 
prasmes un spējas strādāt komandā.

Galvenie pienākumi: izstrādāt muzeja izglītojošā darba stratēģiju, plānot, organizēt un vadīt muzejpedagoģiskās programmas, veidot 
sadarbību starp muzeju un izglītības iestādēm, nevalstiskām organizācijām un citām institūcijām.

Piedāvājam: iespēju pilnveidot zināšanas un prasmes kursos un semināros, skaistu darba vidi, stabilu un regulāru atalgojumu.
Konkursa pretendentam jāiesniedz: pieteikums/motivācijas vēstule, CV, izglītību un kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas.

Dokumentus lūdzam iesniegt līdz 16. septembrim elektroniski, sūtot e-pastā: kuldigasmuzejs@inbox.lv.
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Domes 2016. gada 31. augusta ārkārtas sēde
Izsludināja pretendentu pieteikšanu Kuldīgas 

novada Goda balvai no 2016. gada 1. septembra līdz  
17. oktobrim. Noteica, ka apbalvošana notiks svinīgā 
pasākumā 18. novembrī 16.00 Kuldīgas kultūras centrā. 

Nolēma piedalīties Eiropas Savienības struktūrfon-
du un Kohēzijas fonda 2014.–2020. gada plānošanas 
perioda darbības programmas “Izaugsme un nodarbi-
nātība” specifiskā atbalsta mērķa projektu konkursā 
līdzfinansējuma saņemšanai projekta ”Jēkaba ceļa 

mākslas un kultūras magnēti” īstenošanai. Akceptēja 
starp Kuldīgas novada pašvaldību, Talsu novada un 
Alsungas novada pašvaldību un biedrību “Pedvāle” 
noslēgto nodoma protokolu par sadarbību projekta 
īstenošanā. 

Slēdza Kuldīgas novada sociālās aprūpes centru 
“Venta” ar 2016. gada 30. septembri un likvidēja to kā 
iestādi. Noteica, ka Kuldīgas novada pašvaldība ir SAC 
saistību, tiesību, finanšu un mantas pārņēmēja un ka SIA  

“Kuldīgas slimnīca” nodrošina ilgstošās sociālās aprūpes 
pakalpojuma nepārtrauktību esošajiem SAC klientiem. 

Pārņēma nekustamo īpašumu Graudu ielā 21 un 
Graudu ielā 21A, Kuldīgā, no sociālās aprūpes centra 
“Venta” Kuldīgas novada pašvaldības bilancē. Izveidoja 
komisiju nekustamā īpašuma pārņemšanai.

Nodeva bezatlīdzības  lietošanā sabiedriskā labuma 
organizācijai biedrībai “Latvijas Sarkanais Krusts” daļu 
no nekustamā īpašuma Graudu ielā 21, Kuldīgā, uz 10 

gadiem, sākot ar 2016. gada 30. septembri. Nekusta-
mais īpašums tiek nodots bezatlīdzības lietošanā bied-
rībai ilgstošās sociālās aprūpes iestādes izveidošanai. 

Aprēķinot Kuldīgas novada pirmsskolas izglītības 
iestādēm, izņemot speciālās pirmsskolas izglītības 
iestādes, nepieciešamo finansējumu no pašvaldības 
budžeta, sākot ar  2016. gada 1. septembri, ņemt vērā, 
ka pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogu zemākā 
mēneša darba algas likme par vienu slodzi ir 680 EUR. 

Domes 2016. gada 18. augusta ārkārtas sēde
Nodeva publiskajai apspriešanai Kalpaka ielas kvartāla lokālplānojuma pilnveidoto redakciju.
Paziņojumu par publisko apspriešanu, kas ilgst ne mazāk par trīs nedēļām, ievietot Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā (TAPIS) un pašvaldības tīmekļa vietnē www.kuldiga.lv. 

Domes 2016. gada 25. augusta sēde
apstiprina saistošos noteikumus
Apstiprināja Kuldīgas novada pašvaldības saistošos 

noteikumus Nr. 2016/8  “Par Kuldīgas novada speciali-
zēto tūristu transportlīdzekļu tehniskā stāvokļa kontroli”.

Apstiprināja Kuldīgas novada 1.–4., 5.–6., 7.–9. 
klašu skolēnu pētniecisko darbu izstrādes un aizstā-
vēšanas kārtību un 10.–12. klašu skolēnu zinātniski 
pētniecisko darbu izstrādes un aizstāvēšanas kārtību 
2016./2017. mācību gadā.

Apstiprināja  Kuldīgas Mākslas un humanitāro zinību 
vidusskolas attīstības plānu 2016.–2019. gadam. 

Izdarīja grozījumus Kuldīgas novada Domes 2013. 
gada 30. maija sēdē apstiprinātajā “Kuldīgas novada 
pašvaldības metodisko apvienību nolikumā”. 

Apstiprināja “Kārtību, kādā darbojas Kuldīgas nova-
da “Jauno talantu skola”” jaunā redakcijā. 

Izteica Kuldīgas novada Domes 2016. gada 28. 
aprīļa lēmuma “Par papildus finansējuma piešķiršanu 
SIA “Kuldīgas komunālie pakalpojumi” pilnvarotā 
uzdevuma – nedzīvojamo telpu pārvaldīšana un ap-
saimniekošana – izpildei” (prot. Nr. 4, p. 53) lemjošo 
daļu jaunā redakcijā.

Izglītība
Atzina par spēku zaudējušu Kuldīgas novada Do-

mes 29.12.2015. lēmumu Nr. 14, p. 17 “Par Kuldīgas 
novada Domes noteikumu “Kārtība par minimālo un 
maksimālo izglītojamo skaitu Kuldīgas novada pašval-
dības vispārējās pamatizglītības iestādēs, pedagoģis-
kās korekcijas programmās un grupās, kuras realizē 
pirmsskolas izglītību, kā arī par paralēlklašu veidošanu 
vispārējās izglītības iestādēs” apstiprināšanu”. Kuldīgas 
novada izglītības iestādēm, risinot jautājumus par 
izglītojamo skaitu izglītības iestādēs klasēs/grupās, 
vadīties pēc   iepriekš minētajiem normatīvajiem aktiem.  

Nolēma 2016./2017. mācību gadā Vilgāles pamat-
skolas Snēpeles filiālē atvērt apvienotu pirmsskolas 
grupu bērniem vecumā no 1,5 līdz 6 gadiem (kopā 
17 bērni), realizējot pirmsskolas izglītības programmu 
atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. 
Atļāva neapvienot 2. klasi (5 izglītojamie) un 4. klasi (4 
izglītojamie), nodrošinot izglītības programmas izpildi 
valsts piešķirtā finansējuma ietvaros.

Nolēma 2016./2017. mācību gadā Kuldīgas 2. vi-
dusskolas Rendas filiālē atvērt apvienotu pirmsskolas 
grupu bērniem vecumā no 2 līdz 6 gadiem (kopā 13 
bērni), realizējot pirmsskolas izglītības programmu 
atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.   
Kuldīgas 2. vidusskolas Rendas filiāles 5. un 6. klases 
skolēniem (kopā 5 izglītojamie) piedāvāja turpināt 
izglītības ieguvi citā izglītības iestādē.  

Finanšu jautājumi
Noteica, ka 05.07.2016. MK noteikumu Nr. 445 

“Pedagogu darba samaksas noteikumi” 6. un 9. punkts 
piemērojami arī attiecībā uz pašvaldības pirmsskolas 
izglītības iestāžu vadītājiem un profesionālās ievirzes 
izglītības iestādes vadītāju mūzikā. Noteica kritērijus 
iespējamai izglītības iestāžu vadītāju mēneša darba 
algas likmes paaugstināšanai. 

Ņems ilgtermiņa aizņēmumu 2016. gadā no Valsts 
kases EUR 57 043,58 projekta “Grīdu un pārseguma 
konstrukciju atjaunošana Kuldīgas 2. vidusskolas mācī-
bu telpās Nr.73, 74, 77 un palīgtelpā Nr.75” īstenošanai.

Atbalstīja ERČ Latvijas posma sarīkošanu 2017.–
2019. gadā Kuldīgas novada pašvaldības teritorijā un 
piešķīra līdzfinansējumu EUR 30 000 katram gadam.  

Pilnvaroja Domes priekšsēdētāju Ingu Bērziņu 
noslēgt administratīvo līgumu ar fizisku personu par 
atteikšanos no īpašuma tiesībām uz privatizētajām  
nedzīvojamām telpām Nr. 22, 23, 24, 25 un 26 daudz-
dzīvokļu mājā “Liepziedi”, Padures pagastā, un malkas 
šķūni. Līguma noslēgšanas gadījumā izmaksāt fiziskai 
personai kompensāciju.

Ar 2016. gada 1. septembri daudzdzīvokļu mājas 
“Briljanti”, Kabiles pagastā, pašvaldībai piederošiem 
dzīvokļiem noteica īres maksu 0,50 EUR/m2 (tai skaitā,  
apsaimniekošanas maksas daļa ar PVN – 0,30 EUR/m2).

Atļāva Kuldīgas novada pašvaldībai pieņemt dāvi-
nājumu no SIA „Fixman” par 945 EUR. 

Zemes noma
Iznomāja SIA “ROSGARD” lauksaimnieciskajai 

darbībai zemes vienību “Gruzīši”, Rendas pagastā (kad. 
apz. 6280 007 0472), platība 0,63 ha.

Iznomāja zemesgabala daļu ar kad. apz. 6201 014 

0080 daudzdzīvokļu mājas Liepājas iela 54, Kuldīgā,  
uzturēšanai, apsaimniekošanai un piekļūšanai – 387 m2 
no 2016. gada 1. septembra uz 99 gadiem.

Slēdza nomas līgumu ar fizisku personu par ap-
būvētas zemes vienības „Cāļi”, Laidu pagastā (kad. 
apz. 62640060167, platība 0,3 ha), iznomāšanu uz 10 
gadiem. Iznomāja fiziskai personai lauksaimniecības 
vajadzībām zemes vienības “Kalna Virpnieki”, Turlavas 
pagastā, (kad. apz. 62920040046) daļu – 4,6 ha.

Iznomāja uz 10 gadiem ar apbūves tiesībām SIA 
“Kuldīgas komunālie pakalpojumi” atkritumu laukumu 
izbūvei pašvaldības nekustamo īpašumu zemes gabalu 
daļas atbilstoši nomas plāniem. 

atsavinās un gatavos atsavināšanai
Gatavos atsavināšanai pašvaldībai piederošos 

dzīvokļus, reģistrējot īpašumtiesības zemesgrāmatā 
uz atsevišķiem dzīvokļu īpašumiem, “Liepas”-4 un 
“Liepas”-22, Ēdolē, Ēdoles pagastā. 

Gatavos atsavināšanai pašvaldības nekustamo 
īpašumu – “Dziedoņi”, Vārmes pagastā, kura sastāvā 
ir zemes vienība ar platību 0,5005 ha.

Gatavos atsavināšanai pašvaldībai piederošo dzī-
vokļa īpašumu “Ezeri 1”-9, Rendas pagastā. 

Atsavinās mutiskās izsolēs ar augšupejošu soli 
Kuldīgas novada pašvaldības dzīvokļu īpašumus Dārza 
iela 10-3 (platība 24 m2), Dārza iela 10-6 (25,5 m2), 
Dārza iela 10-7 (25,5 m2) un kopīpašuma 255/1849 do-
mājamās daļas, t. sk. no dzīvojamās ēkas, palīgēkas un 
1054 m2 zemesgabala. Noteica izsoļu sākumcenu 1500 
EUR, izsoļu soli –15 EUR un apstiprināja noteikumus.

Atsavinās mutiskā izsolē ar augšupejošu soli ne-
kustamo īpašumu “Varoņi”, Gudenieku pagastā,  kura 
sastāvā ir zemes vienība 6920 m², uz kuras atrodas 5 
dzīvokļu ēka un palīgceltnes. Noteica izsoles sākum-
cenu 900 EUR, izsoles soli –90 EUR un apstiprināja 
noteikumus.

Atsavinās pašvaldības dzīvokļa īpašumu Kaļķu 
ielā 11-5, Kuldīgā (platību 88,7 m2 ) un kopīpašuma 
domājamās daļas no būvēm un zemes, piedāvājot to 
pirkt īrniekam. 

Atsavinās Kuldīgas novada pašvaldības dzīvokļa 
īpašumu „Liepas”-13, Ēdoles pagastā (platība 30,3 m2) 

un kopīpašuma domājamās daļas no būvēm  un zemes, 
piedāvājot to pirkt dzīvokļa īrniekam.

Atsavinās pašvaldības nekustamo īpašumu – ze-
mes vienību Nomales iela 10, Kuldīgā, piedāvājot to 
pirkt uz zemes esošo ēku īpašniekam.

Atsavinās Kuldīgas novada pašvaldības dzīvokļa 
īpašumu Piltenes ielā 26-35, Kuldīgā (platība 38 m2) 
un kopīpašuma domājamās daļas no būves  un zemes, 
piedāvājot to pirkt dzīvokļa īrniekam.

nekustamais īpašums
 Izbeidza pašvaldības dzīvokļu īpašumu Dzintaru 

ielā 6-14, Kuldīgā un “Staburadzes”-22, Sermītē, Laidu 
pagastā, atsavināšanu.

Atdalīja no nekustamā īpašuma “Palīgsaimniecī-
bas”, Turlavas pagastā, zemes vienību ar kad. apz. 
62920040046 (4.8 ha) un piešķīra nosaukumu “Kalna 
Virpnieki”, Turlavas pagasts.

Slēdza līgumu ar ģimenes ārsti Zandu Zaueri par ne-
dzīvojamo telpu (18 m2) nomu „Pagastmājā”, Snēpeles 
pagastā, medicīnas pakalpojumu veikšanai.

Slēdza līgumu ar Viju Supi-Ābeli par nedzīvojamo 
telpu (49 m2) nomu “Ābelēs”, Pelču pagastā, medicīnas 
pakalpojumu veikšanai.

Atļāva pabeigt būvniecības procesu nekustamajā 
īpašumā Dīķu ielā 1, Kuldīgā, pēc būvniecību regulējošu 
normatīvo aktu un Kuldīgas novada apbūves noteikumu  
prasību izpildes. 

Mainīja nekustamā īpašuma “Pie Lācīšiem”, Kurmā-
les pagastā, funkciju uz siltumapgādes nodrošināšanu 
atbilstoši likuma “Par pašvaldībām” 15. panta pirmās 
daļas 1. punktam.

Dažādi
Atcēla Kuldīgas novada Domes Būvniecības komi-

sijas atzinumu Nr.BIS/BV-19.9-2016-3370.
Iznomāja rūpnieciskās zvejas tiesības pašpatēriņam 

Vilgāles ezerā 2016. gadā ar zvejas limitu – viens 30 m 
murds, Kuldīgas novada iedzīvotājam, nosakot kopējo 
rūpnieciskās zvejas tiesību nomas maksu 17,10 EUR 
gadā.

Apstiprināja rīkojumu Nr. A–246 “Par ikgadējā 
atvaļinājuma piešķiršanu A. Langem”.

26. augustā notika 8. Kuldīgas no-
vada skolotāju konference, kurā 
pedagogus pirms jaunā mācību 
gada uzrunāja Kuldīgas novada 
Domes priekšsēdētāja Inga Bēr-
ziņa. Pasākumā sveica Kuldīgas 
novada Domes balvas “Gada 
cilvēks izglītībā 2016” saņēmējas 
un darba jubilārus, kā arī AS 
“Swedbank” balvas ieguvēju.

“Skolotājs cauri laikiem ir bijis 
gaismas nesējs, un arī jūs tādi esat un 
būsiet, un to no jums gaida gan skolēni 
un viņu vecāki, gan visa sabiedrība. 
Šajā pārmaiņu laikā, kādā mēs dzī-
vojam, skolotājam nav viegli. Gribu 
novēlēt, lai ikdienas dzīves ritējumā 
jums izdodas atrast laiku padomāt par 
to, kas ir svarīgs katram no jums, un 
par to, kas vispār ir svarīgs. Novēlu 
jums darbīgu, ražīgu un spēka pilnu 
jauno mācību gadu!” uzrunājot pe-
dagogus, sacīja Domes priekšsēdētāja 
I. Bērziņa.

Skolotāju konferencē I. Bērziņa 
sveica Kuldīgas novada Domes 
balvas “Gada cilvēks izglītībā 2016” 
saņēmējas – V. Plūdoņa Kuldīgas ģim-

Skolotāju konferencē sveic balvas “Gada cilvēks 
izglītībā” saņēmējas un darba jubilārus

nāzijas skolotāju Guntu Upesdegli un 
Kuldīgas Centra vidusskolas skolotāju 
Indru Ivetu Gaili. Šādu apbalvojumu 
pašvaldība pasniedz jau septīto gadu. 
Balvā skolotājas saņēma klēpjdatorus.

V. Plūdoņa Kuldīgas ģimnāzijas 
vēstures skolotāja G. Upesdegle 
savu darba mūžu veltījusi skolēnu 

izglītošanai vēstures zinībās. Kolēģi 
G. Upesdegli raksturo kā radošu peda-
gogu, ļoti apzinīgu, atbildīgu un savu 
amatu zinošu speciālisti. Skolotāja 
ieguldījusi lielu darbu, sagatavojot 
audzēkņus vēstures olimpiādēm un 
vadot skolēnu zinātniski pētniecisko 
darbu izstrādi, nepārtraukti apguvusi 

jaunas zināšanas, kā arī piedalījusies 
dažādos projektos. Tāpat skolotāja 
ieguvusi dažādus apbalvojumus gan 
skolas, gan pilsētas un valsts mērogā – 
G.Upesdegle saņēmusi ģimnāzijas 
skolēnu atzinību un titulu “Gada 
skolotājs”, ģimnāzijas vecāku pado-
mes Personības balvu par aizrautību 
un skolai sarakstīto vēstures grāmatu 
“Atvērta Eiropai”, Kuldīgas pilsētas 
Goda balvu un Izglītības ministrijas 
Goda rakstu. 

Arī Kuldīgas Centra vidusskolas 
direktora vietniece izglītības jomā un 
ģeogrāfijas un ekonomikas skolotāja 
Indra Iveta Gaile savu dzīvi veltījusi 
pedagoģijai. Viņai raksturīgi mērķtie-
cīgi un rūpīgi plānot mācību procesu, 
lai skolēni apgūst patstāvīgā darba 
metodes un viņiem rastos interese pa-
šiem turpināt izziņu. Skolotāja iegulda 
lielu darbu, gatavojot talantīgākos 
audzēkņus novada un valsts mēroga 
olimpiādēm, regulāri vada skolēnu 
zinātniski pētnieciskos darbus. Sko-
lotāja Gaile ierosina un aktīvi īsteno 
jaunas idejas skolā, motivē jauniešus 
domāt par profesijas izvēli, iesaistot 
viņus radošās ārpusklases darba 

aktivitātēs, kas veicina domāšanu, 
teorētisko zināšanu sasaisti ar praksi. 
Ilgus gadus pedagoģe ir “Junior Ac-
hievement Latvija” koordinatore savā 
skolā un Kuldīgā, organizē skolēnu 
mācību uzņēmumu tirdziņus.  

Savukārt AS “Swedbank” balvai 
šogad novada skolas bija izvirzījušas 
Indru Tīrumu, Sangritu Upenieci, 
Anitu Balodi, Daci Zomerovsku un 
Inu Ozolu. AS “Swedbank” Kuldī-
gas filiāles vadītāja Diāna Reķēna 
pauda gandarījumu par to, ka banka 
turpina ilggadējo tradīciju un dāvina 
datoru vienam no Kuldīgas novada 
skolotājiem. Sniedzot jauniešiem 
mūsdienīgu izglītību, palīdzot kļūt 
zinošākiem un konkurētspējīgākiem, 
AS “Swedbank” balvu šogad saņēma 
Kuldīgas Alternatīvās sākumskolas 
mūzikas skolotāja Sangrita Upeniece. 

Apsveikumus jaunā mācību gada 
priekšvakarā saņēma arī Kuldīgas 
novada pedagogi – pedagoģiskā darba 
jubilāri.

KrISTĪnE DuĻBInSKa, 
mārketinga un sabiedrisko attiecību 

nodaļas vadītāja
EDuarDa DamBErGa foto

šogad “Gada cilvēks izglītībā” balvu saņēma V. Plūdoņa Kuldīgas ģimnāzijas 
skolotāja Gunta upesdegle un Kuldīgas Centra vidusskolas skolotāja Indra Iveta Gaile.
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Ar katru gadu arvien krāšņāk
Bagātīgās ziedu kupenās slīgstoši balkoni, gaumīgi iekārtotas un izdaiļotas uzņēmumu un iestāžu teri-
torijas, mājīgi un iekopti privātmāju dārzi un pārdomāti apstādījumi pie daudzdzīvokļu mājām šogad 
iepriecināja ikgadējā konkursa “Skaistākais Kuldīgas dārzs un sakoptākā teritorija 2016” žūriju.

Īpašumus konkursiem pārsvarā bija pieteikuši citi cilvēki – radi,  draugi, kaimiņi vai pat garāmgājēji, kuri 
novērtējuši dārza skaistumu un teritorijas sakoptību, saimnieka ieguldīto darbu un pūles. Īpašumus Kuldīgas 
pilsētā žūrija vērtēja četrās kategorijās – skaistākais Kuldīgas dārzs, sakoptākais daudzdzīvokļu māju pagalms, 
sakoptākais uzņēmums Kuldīgas pilsētā un skaistākais gaisa dārzs. Vērtējamo objektu vidū bija gan tādi, 
kuri konkursam pieteikti arī iepriekšējos gados, gan tādi, kuru skaistums un sakoptība pamanīta vien šogad.

Konkursa rezultātus paziņos un uzvarētājus sveiks 1. oktobrī Hercoga Jēkaba gadatirgus laikā. 

restorāns “Bangert’s” Pils ielā izceļas ne tikai ar krāšņiem puķu stādījumiem, bet 
arī ar īpašo garšaugu stendu, ko ievērojis ne viens vien garāmgājējs.

Viens no šī gada lielākajiem pārsteigumiem bija uzņēmuma “atis auto” teritorija Tehnikas ielā. uzņēmuma 
apkārtnē iekārtoti gaumīgi apstādījumi, kuru tapšanā saimnieku konsultē kāda dārzkopības studente.

Krāšņas ziedu kupenas grezno Viļa Plūdoņa Kuldīgas ģimnāzijas teritoriju. Ziedi sastādīti gan no dabīgiem materiāliem 
veidotās puķu kastēs, podos un pat ratos, gan dobēs. Viena dobe atgādina Latvijas kontūru un apstādīta ar sarkaniem un 
baltiem ziediem, bet cita veidota kā kompass. Daudzi no skolas teritorijā iestādītajiem augiem ir absolventu dāvināti.

Biedrības “Savējie savējiem” iekārtotajā teritorijā aiz Ventspils ielas 12. nama dobēs un apstādījumos 
aug ne tikai puķes, bet arī augi, kurus pēcāk izmantos, piemēram, pirtsslotās. 

Krāšņas pelargoniju kupenas priecē garāmgājējus pie mēbeļu un interjera lietu 
veikala “Laura” Liepājas ielā.

arī spēļu zāles – bāra “Klondaika” saimnieki parūpējušies, lai 
uzņēmuma teritoriju rotātu skaisti gaisa dārzi.

Dārzkopības sabiedrībā “Kurzemīte” pie savas vasaras mājiņas Ievu alejā 
Koveļu ģimene iekārtojusi dārzu ar pārdomātu plānojumu un visdažādāko augu 
stādījumiem. Teritorijā atrasta vieta pat miniatūram dīķītim.

maruta un jānis Tonteguti savā mājvietā mucenieku ielā 27 mitinās 
piecus gadus. šo gadu laikā, ieguldot ne mazumu laika, darba un pūļu, 
jaunu veidolu ieguvusi ne tikai māja, bet arī dārzs ap to.
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Ar katru gadu arvien krāšņāk

KrISTĪnE DuĻBInSKa, 
mārketinga un sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja

Viesnīcas “jēkaba sēta” 
saimnieki pamazām 

apguvuši gana plašo 
uzņēmuma teritoriju. Kopā 
ar kaimiņiem uzlikts jauns 
žogs, gaumīgi apstādījumi 

iekārtoti arī teritorijas 
tālākajā malā, izveidojot 

mājīgu zonu viesu atpūtai.

Krāšņas ziedu kupenas grezno Viļa Plūdoņa Kuldīgas ģimnāzijas teritoriju. Ziedi sastādīti gan no dabīgiem materiāliem 
veidotās puķu kastēs, podos un pat ratos, gan dobēs. Viena dobe atgādina Latvijas kontūru un apstādīta ar sarkaniem un 
baltiem ziediem, bet cita veidota kā kompass. Daudzi no skolas teritorijā iestādītajiem augiem ir absolventu dāvināti.

Piltenes ielas 11. nama sēta iepriecina mājas iedzīvotājus un ciemiņus ar glīti 
sakoptu vidi un puķēm košās krāsās.

mālu ielā 25 ik palodzi rotā vasarīgas puķu kastes.

Lagzdiņu ģimenes dārzs Egļu ielā 4 tapis pēdējos četros gados, pārvedot lielāko 
daļu augu no iepriekšējās dzīvesvietas Liepājas pusē. Dārzs veidots pašu 
spēkiem, visu izdomājot un arī iekārtojot.

aiz jelgavas ielas 15. nama noslēpies amoliņu ģimenes rūpīgi koptais dārzs. 
Saimniece jolanta, piepalīdzot pārējiem ģimenes locekļiem, šeit iekārtojusi oāzi 
pašu un ciemiņu priekam un atpūtai.

Gaismas ielas 11. nams iepriecina gan ar sakārtoto fasādi, gan krāšņajām puķēm, kas rotā nama 
balkonus un teritoriju ap māju.

Ēka Baznīcas ielā 7 zināma kā vecākā koka māja Kurzemē. mājas pagalmā pārsteidz rūpīgi 
iekoptie apstādījumi, par kuriem parūpējusies mājas iedzīvotāja Biruta Krastiņa.

Pagalmu pie Kaļķu ielas 7. nama rotā gaumīgi un kopti apstādījumi.

arī šogad Dzintaru ielas 8. nama balkonus grezno krāšņi pelargoniju stādījumi.

Viesnīcu “metropole” 
šogad rotā ne tikai gaisa 
dārzi, bet arī ar ziedu 
kompozīcijām norobežota 
terase maltītes 
baudīšanai ar skatu uz 
rātslaukumu.

maruta un jānis Tonteguti savā mājvietā mucenieku ielā 27 mitinās 
piecus gadus. šo gadu laikā, ieguldot ne mazumu laika, darba un pūļu, 
jaunu veidolu ieguvusi ne tikai māja, bet arī dārzs ap to.
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8. un 9. oktobrī, gatavojoties Latvijas simtgadei, Kuldīgā pirmo reizi notiks iepriekš nebijuša skatuves 
mākslas festivāla “Teātris ir visur” ieskandināšana – sava veida Kuldīgas teātra svētki divu dienu garumā.

Teātra atgriešanās Kuldīgā ir ne 
tikai kuldīdznieku, bet arī tuvāku un 
tālāku pilsētas viesu sen lolota vīzija, 
tāpēc festivālā lielākā uzmanība 
tiks pievērsta tieši kuldīdzniekiem 
un pilsētas viesiem. Teātra svētku 
īpašais akcents ir mākslas īsfilmas 
“Teātris ir visur” uzņemšana ar 
Kuldīgas iedzīvotājiem galvenajās 
lomās. Filma tiks veidota, pama-
tojoties uz iedzīvotāju ikdienu, kas 
savijas ar teātri –  “teātris kā dzīve 
un dzīve kā teātris”.

Pilsētas senā arhitektūra un at-
mosfēra ir kā radīta skatuves mākslas 
notikumiem. Festivālu atklās un 
kopā ar Karalisko Improvizācijas 
teātri uzstāsies stand-up komēdijas 
žanra spilgtākais pārstāvis Latvijā, 
pieredzējis improvizators, aktieris, 
režisors un komiķis Jānis Skutelis. 
Dirty Deal Teatro ar izrādēm “Pielipī-
gie vārdi” un “Veiksmes akadēmija”. 
Galerija “Istaba” ar Jāņa Znotiņa 
režisēto izrādi “Kaka un pavasaris” 
festivālā rūpēsies par mazākajiem 
skatītājiem un viņu vecākiem, ie-
pazīstoties ar Raiņa darinātajiem 
jaunvārdiem, mācoties ģērbšanās, 
lasīšanas, bērnudārzā iešanas mākslu, 
kā arī kopā ar bērniem un jauniešiem 
domās, kas ir “veiksmes formula”.

Starp festivāla dalībniekiem 
būs arī Latvijas Kultūras akadē-
mijas Skatuves mākslas festivāla 
“Patriarha rudens 2015” spilgtākās 
izrādes – Dramatiskā teātra aktiera 

mākslas un režijas mākslas studentu 
izrāde “Liesmojošā tumsa” Elmāra 
Seņkova režijā, festivāla laureāta 
Toma Treiņa izrāde “Stāsti no abām 
kabatām”, kas tika atzīta par “Pat-
riarha rudens 2015” labāko režijas 
darbu, kā arī jaunās horeogrāfes 
Agates Bankavas laikmetīgās dejas 
izrāde “Rauts”.

Jāizceļ arī viesi no kaimiņzemes 
Krievijas, kas festivālā viesosies 
ar divām viesizrādēm. Maskavas 
dramatiskā teātra “Театр на Малой 
Бронной” viena no izrādēm “Vilki un 
avis” gaidāma uz jautras un rotaļīgas 
nots, turpretī “Īpašie cilvēki” ir veltīta 
ar autismu slimu bērnu vecākiem. Šī 
izrāde veidota uz dokumentālo mate-
riālu bāzes: reālu cilvēku vēstulēm, 
dienasgrāmatām, kā arī intervijām. 
Maskavā visi ieņēmumi no pārdota-
jām biļetēm tiek novirzīti Maskavas 
ārstnieciskās pedagoģijas centram. 
Arī Kuldīgas festivālā šai izrādei būs 
līdzīgs mērķis – tā tiks spēlēta Kuldī-
gas Sv. Annas evaņģēliski luteriskajā 
baznīcā un ieņēmumi no ziedojumiem 
novirzīti Kuldīgas novada invalīdu 
biedrībai.

Noslēgumā gaidāma dejas izrāde 
“Tango līnijas” – dejas un mūzikas 
izrāde par pasaulē kaislīgāko un 
smeldzīgāko deju – tango. “Tango 
Sin Quinto” mūziķi un dziedātāja 
Aija Vītoliņa rūpēsies par izrādes 
muzikālo noformējumu.

Festivāla programmu papildinās 

krāšņa Masku balle Kuldīgas māks-
linieku rezidencē, kurā ikvienam būs 
iespēja ieplūst uz skatuves un kino 
redzētu tēlu pūlī, baudot muzikālus 
pārsteigumus un izmeklētu latviešu 
kino īsfilmu un dzejas lasījumu 
programmu. Masku balles deko-
rācijas būs veltītas Latvijas teātru 
izrādēm un pašmāju kino darbiem, 
tādēļ viesi aicināti ļauties iedvesmai 
un ierasties pašu gatavotās maskās, 
kopā radot brīnišķīgus svētkus gan 
sev, gan citiem apmeklētājiem.

Festivāla programma ir veidota 
tā, ka sagaidāmo notikumu pamatā 
ir interaktivitāte ar skatītāju, ļaujot 
auditorijai būt ne tikai vērotājam, bet 
arī dalībniekam.

Vairāk informācijas par pasākuma 
tapšanas gaitu un notikumiem festi-
vāla oficiālajā facebook.com lapā.

Biļetes var iegādāties visās “Biļešu 
Paradīzes” kasēs, www.bilesuparadi-
ze.lv, kā arī Kuldīgas kultūras centrā.

Kuldīgas teātra festivāla “Teātris 
ir visur” atbalstītāji un draugi: Kul-
dīgas novada pašvaldība, Valsts Kul-
tūrkapitāla fonds, Latvijas Kultūras 
akadēmija, LKA “Patriarha rudens”, 
Latvijas Mākslas akadēmija, SIXT 
Latvija, SIA “MD noma” u. c. Pro-
jekta organizators un idejas autors 
ir nodibinājums “Skatuves mākslas 
producentu fonds”.

KrISTIāna VOZŅESEnSKa,
“Teātris ir visur”

sabiedrisko attiecību speciāliste

Aicina uz Teātra festivālu

10. septembrī Padurē pie klēts 
svinēs Ražas svētkus – no plkst. 
13.00 vietējie iedzīvotāji un viesi 
no malu malām aicināti uz jaut-
ro mašīntalku.

Pasākumā rudens gadatirgū an-
delēsies amatnieki, mājražotāji un 
citi ļaudis, piedalīsies leijerkast-
nieks un dažādi viegli atpazīstami, 
tradicionāli personāži, būs dzērienu 
un uzkodu teltis, atrakcijas, rotaļas, 
vizināšanās pajūgā un ekoloģiskas 
saimniekošanas darbnīcas. Varēs 
aplūkot lietišķās mākslas izstādes, 
“Padures vēstures apcirkņus”, Kul-
dīgas novada muzeja fotoizstādi 
“Labības vākšanas un kulšanas 
tradīcijas Kuldīgas apkārtnē 20. gs. 
1. pusē”.

Plašajā koncertprogrammā pa-
sākuma viesi varēs baudīt Kuldīgas 
novada pagastu pašdarbnieku labāko 
sniegumu – ēdolnieku dziesmas un 
dejas, “Suitu dūdeniekus”, Snēpeles 
teātra komēdijas uzvedumu, Kuldī-
gas deju kopas “Bandava” priekš-
nesumu, Liepājas folkloras kopas 
“Atštaukas” jestrās izdarības, bet 
noslēgumā – muzikālās apvienības 
“Raxtu raxti” uzstāšanos.

Programmu nav iespējams pār-
stāstīt, tā ir jāredz, jādzird un jā-

izbauda, bet pati galvenā darīšana 
būs mašīntalka – labības kulšana ar 
īstu kuļmašīnu “Imanta”, kurā varēs 
piedalīties ikviens, kurš spēj rudzu 
kūli uz dakšas pacelt.

“Pasākums notiek jau piekto 
gadu, taču ar kuļmašīnu “Imanta” 
darbībā – otro gadu. Tas bija mans 
sapnis, ko beidzot izdevās realizēt. 
Senāk mēdza teikt – ja kaut kas 
notika ļoti jautri, tad gāja kā pa 
mašīntalku. Darbs bija zvērīgs un 
putekļains, bet prieks par padarīto 
– īpaši liels. Šis pasākums parāda 
vienotību un kopību, kas savulaik 
valdīja mašīntalkā, jo tikai kopā va-
rēja padarītu darbu un iegūt maizi,” 
stāsta Padures klēts saimniece un 
pasākuma rīkotāja Alise Volanska.

Padurnieku atjaunotā kuļmašīna 
“Imanta” kādreiz darbojusies turpat 
Ventas otrā pusē, Rumbas pagastā. 
Iegādes brīdī tā nav bijusi darba 
kārtībā, bet trīs gados atjaunota, 
pateicoties biedrībai “Padure” un 
sponsoru atbalstam. Kuļmašīnas 
pirmais publiskais iznāciens pērn 
izraisīja interesi visu paaudžu ma-
šīntalkas dalībniekos.  

SIGnETa LaPIŅa,
 sabiedrisko attiecību speciāliste

IEVaS BEnEFELDES foto

Jautrā mašīntalka 
Padurē

jau otro gadu Padures pagastā notiks ražas svētki, kuru laikā tiks kulta labība 
ar īstu kuļmašīnu “Imanta”.

22. augustā Kuldīgas novada Domes priekšsēdētāja Inga Bērziņa 
parakstīja līgumu ar Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas 
(VKPAI) vadītāju Juri Dambi un UNESCO Latvijas Nacionālās komi-
sijas (LNK) ģenerālsekretāra p. i. Baibu Moļņiku par Latvijas nacionā-
lajā sarakstā iekļautās nominācijas “Kuldīgas vecpilsēta Ventas senlejā” 
virzību un iesniegšanu UNESCO Pasaules mantojuma sarakstam.

Šādu trīspusēju līgumu Kuldīgas 
novada pašvaldība slēdza, lai Kuldīgas 
vecpilsētas Ventas senleju virzītu no 
UNESCO Latvijas nacionālā saraksta 
uz Pasaules mantojuma sarakstu. Visas 
iesaistītās puses tikās jau pagājušā gada 
nogalē, lai vienotos par līguma nosacī-
jumiem un turpmākām darbībām. 

Līgums parakstīts, pamatojoties uz 
Kuldīgas novada Domes 2016. gada 
28. aprīļa lēmumu “Par UNESCO Pa-
saules mantojuma Latvijas nacionālajā 
sarakstā iekļautās nominācijas “Kuldī-
gas vecpilsēta Ventas senlejā” virzību 
uz Pasaules mantojuma sarakstu”.

Kuldīgas novada pašvaldība veido 
ekspertu grupu, piesaistot vietējos un 
starptautiskos speciālistus turpmākai 
sekmīgai virzībai, kā arī pilnveido 
pašreizējos elektroniskos tiešsaistes 
resursus angļu valodā, lai nodrošinātu 
kvalitatīvu informāciju starptautiska-
jai sabiedrībai.

Kuldīgas vecpilsētas Ventas senleja 
Latvijas nacionālajā sarakstā iekļauta 

kopš 2011. gada. Šī gada februārī 
UNESCO LNK tika sniegts pārskats 
par Kuldīgas vecpilsētas Ventas 
senlejas saglabāšanas stāvokli un pa-
veikto pēdējos piecos gados, lai varētu 
virzīt senleju uz Pasaules mantojuma 
sarakstu.

No 2011. līdz 2015. gadam Kul-
dīgas novada pašvaldība veikusi 
pētniecību par pilsētas arhitektūru 
un pilsētbūvniecību, ainaviskajiem 
aspektiem un dabas komponentēm, 
kā arī nemateriālā kultūras mantojuma 
vērtībām, kas kalpo kā vērtīga zināt-
niskā pamatojuma bāze turpmākai 
virzībai. Paplašināts arī valsts nozīmes 
pilsētbūvniecības piemineklis “Kul-
dīgas pilsētas vēsturiskais centrs” un 
īstenota sadarbība ar vietējo sabiedrī-
bu, nevalstiskajām organizācijām un 
izglītības iestādēm kultūras un dabas 
mantojuma vērtību saglabāšanā un 
popularizēšanā.

SIGnETa LaPIŅa, 
sabiedrisko attiecību speciāliste

Kuldīgas vecpilsētas Ventas 
senleju virza UNESCO Pasaules 

mantojuma sarakstam
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Jau ceturto gadu pēc kārtas 
Latvijai ir tas gods uzņemt 
FIA Eiropas rallija čempionāta 
posmu. 

Ja pirmās trīs reizes rallijs notika 
ziemā, tad šogad Kurzemes reģiona 
ceļos dalībnieki pirmo reizi sacen-
tīsies rudenī – no 16. līdz 18. sep-
tembrim.

Sacensībās kopumā piedalīsies 
autosportisti no 15 Eiropas valstīm, 
tajā skaitā arī 2015. gada Eiropas 
čempionvienība no Polijas Kajetans 
Kajetanovičs/Jaroslavs Barans (“Ford 
Fiesta” R5). Starp galvenajiem favo-
rītiem būs arī pašmāju ekipāža Ralfs 
Sirmacis/Artūrs Šimins (“Škoda Fa-
bia” R5), kuri šogad izcīnījuši uzvaras 
Grieķijā un Igaunijā notiekošajos 
rallijos (Eiropas čempionātā kopumā 
ir desmit posmi), kā arī “lidojošā” 
krievu ekipāža ar Alekseju Lukjaņuku 
(“Mitsubishi Lancer Evolution X”) 
pilota krēslā. Dalībnieku sarakstā 
šogad vairākas latviešu ekipāžas – Lat-
vijas rallija čempioni Jānis Vorobjovs, 
Mārtiņš Svilis un Māris Neikšāns, 
pieredzējušais Raimonds Kisiels, kā 
arī jaunais rallija talants, liepājnieks 
Mārtiņš Sesks.

“Rally Liepāja” plānoti 13 āt-
rumposmi ar sportisko distanci 
vairāk nekā 200 km. Rallijs sāksies 
piektdien, 16. septembrī, dienā būs 
kvalifikācijas posms, bet vakarpusē, 
no 19.00, pie Liepājas koncertzāles 
“Lielais Dzintars” notiks rallija at-
klāšana – autogrāfu sesija, prioritātes 
ekipāžu starta pozīciju izvēle un 
ceremoniālais starts. Sestdien, 17. 
septembrī, rallijs iegriezīsies Kuldī-
gā: plkst. 9.00 rallija fanus un citus 
interesentus gaidīsim Pilsētas lauku-
mā,  kur darbosies pirmsstarta zona. 
Pilsētas laukumā paredzēts rallija 
pirmā apļa starts, pēc kura ekipāžām 
būs jāveic pieci Kuldīgas apkārtnē 
plānotie ātrumposmi. Ieeja Pilsētas 
laukumā būs bez maksas. Kuldīdz-

Eiropas rallija čempionāts atkal Kuldīgā!

niekiem vistuvākais būs pirmais 
un piektais sacensību ātrumposms 
SS1/5 KULDĪGA, kas atradīsies vien 
nepilnu desmit kilometru attālumā 
no Kuldīgas centra (pie Padures). 
Ekipāžām šis 12,70 kilometru garais 
pārbaudījums būs jāveic divas reizes 
– pirmo reizi autosportisti tajā startēs 
plkst. 9.25, bet otro reizi – 15.30. Pēc 
ātrumposma finiša (sākot no 16.05) 
visas ekipāžas vēlreiz atgriezīsies 
Pilsētas laukumā, lai turpinātu ceļu 
uz Liepāju, kur paredzēti dienas 
noslēdzošie ātrumposmi. Savukārt 
svētdien, 18. septembrī, Liepājas 
pusē plānoti vēl seši ātrumposmi.

Visus jaunumus un informāciju 
par “Rally Liepāja” iespējams uz-

zināt oficiālajā interneta mājaslapā 
www.lvrally.com, kā arī sociālajo 
tīklu kontos: twitter@LVRally, 
facebook/LVRally, youTube /Ral-
lyLiepāja un instagram/lvrally.

“Rally Liepāja” ieejas kartes, kas 
ļaus apmeklēt visus rallija ātrumpos-
mus, var iegādāties Kuldīgas aktīvās 
atpūtas centrā, un to cena šobrīd ir 
25 EUR.

Rallija norises nodrošināšanai 
Kuldīgā un tās apkārtnē tiks slēgtas 
ielas un ceļu posmi, kā arī veiktas 
izmaiņas autobusu maršrutos

jānIS unBEDaHTS,
“ra Events” sabiedrisko attiecību 

speciālists
FIaErC.com foto

arī šogad starp galvenajiem rallija čempionāta favorītiem būs pašmāju 
ekipāža – ralfs Sirmacis un artūrs šimins.

no 16. septembra 17.00 līdz 17. septembra 19.00 vispārējai satiksmei tiks slēgtas šādas ielas un laukumi:
• Pilsētas laukums;
• Liepājas iela, posmā no Parka ielas līdz Putnu ielai;
• Piltenes iela, posmā no Liepājas ielas līdz Aploku ielai;
• Kalpaka iela, visā tās garumā;
• Baložu iela, visā tās garumā;
• Mālu iela, posmā no Smilšu ielas līdz Aploku ielai;
• Smilšu iela, posmā no Pilsētas laukuma līdz Pētera ielai.
• 17. septembrī no 7.15 līdz 10.40 un no 13.30 līdz 17.00 tiks slēgts Padures centrs. 
Lūgums automašīnas novietot Padures alejā, sākot no pagasta majās virzienā uz ceļu 
Kuldīga–Ventspils.
• 17. septembrī no 8.00 līdz 16.30 tiks slēgts vecais suitu ceļš posmā Vietlejas–Stūrīšu 

krustojums–Krauju krustojums–Īves kokzāģētava. Kā arī ceļu posms no Stūrīšu krus-
tojuma virzienā uz Kuldīgas–Ēdoles ceļu.
• 17. septembrī no 8.30 līdz 16.30 tiks slēgts maršruta Kuldīga–Basi ceļa posms no 
Biržiem virzienā uz Kuldīgu līdz pagriezienam uz Vilgāli.
• No 16. septembra 17.00 līdz 17. septembra 19.00 autobusa maršrutā “Virka–Pelči” pietur-
vieta no Pilsētas laukuma tiks pārcelta uz Pļavas un Piltenes ielas krustojumu, kā arī veiktas 
maršruta izmaiņasm, autobuss kursēs pa Pļavu un Parka ielu virzienā uz Liepājas ielu.
• 17. septembrī tiks veiktas izmaiņas autobusa maršruta Kuldīga–Basi–Gudenieki 
kursēšanas grafikā. Atcelti 8.00 un 13.45 paredzētie reisi no Kuldīgas. Tāpat atcelti arī 
9.00 un 14.45 no Gudeniekiem paredzētie reisi. 

atvainojamies par sagādātajām neērtībām!

Sporta skola 
uzņem audzēkņus

Kuldīgas novada sporta skola uzņem audzēkņus 2016./2017. mācību 
gadā.

Sporta veids Treneris Tālr. nr. Audzēkņa 
dzim. gads Audzēkņi

Vieglatlētika Ilze Stukule 29102606 2005-2007 Meitenes un 
zēni

Vieglatlētika Ieva Skurule 29629201 2007-2009 Meitenes un 
zēni

Volejbols Zigmunds 
Milzarājs 26550905 2004-2005 Zēni

Volejbols Ieva Ņečiporuka 26499513 2006-2007 Meitenes
Volejbols Inita Šneidere 29555220 2008-2009 Meitenes 
Volejbols Agnese Megne 26628217 2003-2005 Meitenes 
Volejbols Elva Andersone 26140591 2006-2009 Zēni 
Futbols Māris Tilgalis 29211019 2007-2010 Zēni
Futbols Mareks Raihs 22157378 2005-2006 Zēni
Florbols Ivo Solomahins 29810990 2005-2006 Zēni

Basketbols Guntis 
Jankovskis 28355844 2008-2009 Zēni

Basketbols Mārtiņš 
Štofregens 26850057 2004-2007 Zēni

Šahs Viktors 
Šteinbergs 26816090 2006-2009 Meitenes 

un zēni

Šahs Gunārs 
Gertners 27011020 2006-2009 Meitenes 

un zēni
Dambrete Pēteris Gailāns 25129492 2005-2009 Meitenes 

un zēni
Riteņbrauk-
šana

Mareks 
Maļinovskis 26343595 2003-2006 Zēni

Galda teniss Ieva Lepse 20052136 2006-2008 Meitenes 
un zēni

Kuldīgas vieglatlētikas manēža, Dzirnavu iela 13. Tālrunis 63321943.
Saila jansone, tālr. 26579494.

10.–11.IX  10.00 51. starptautiskais turnīrs volejbolā “Kurzemes kauss”; KNSS bāzes, Kuldīga
13.IX 10.00 Kuldīgas novada atklātās skolēnu sacensības vieglatlētikā; V. Plūdoņa ģimnāzijas stadions, Kuldīga
14.IX 17.30 28. skriešanas seriāls “Kuldīgas apļi 2016”; 7. kārta; Krauļu priedes, Kuldīga
17.IX 11.00 2016. gada Kurzemes kausa izcīņa futbolā “7 pret 7”; A. Grundmaņa stadions, Īsā iela 4, Kuldīga
20.IX 10.00 Kuldīgas novada atklātās skolēnu sacensības riteņbraukšanā; Krauļu priedes, Kuldīga
23.IX 9.30 Olimpiskā diena; KNSS manēža, Dzirnavu iela 13, Kuldīga
27.IX 10.00 Kuldīgas novada atklātās skolēnu sacensības futbolā; A. Grundmaņa stadions, Īsā iela 4, Kuldīga
29.IX 18.30 Kuldīgas novada atklātais čempionāts krosā; Mežvalde, Kuldīga

SPOrTa PaSāKumI SEPTEmBrĪ

Visjautrāk Kuldīgas skatupunktā
Arī šajā gadā darbosies skatupunkts “Kuldīga”, kas atradīsies Padures centrā, pie klēts. Skatupunktā būs iespēja 

vērot divus rallija ātrumposmus – SS1/5 KULDĪGA, kuram starts tiks dots pirmo reizi plkst. 9.25, bet otro reizi 
– 15.30. Šogad skatupunkts būs rudenīgās noskaņās un īpaši par viesu uzņemšanu būs padomājuši padurnieki, 
kuri parūpēsies par jautru atmosfēru un dažādiem pārsteigumiem. No rīta viesi varēs iemalkot tēju vai kafiju kopā 
ar vieglām uzkodām, savukārt pēcpusdienā būs iespēja nogaršot ko īpašu – klētnieka Kriša mielastu. Visu dienu 
būs atvērta Padures klēts, kurā apskatāmas liecības no pagasta vēstures, un aktīvākie apmeklētāji varēs iejusties 
seno amatnieku ādā, iemēģinot senos darbarīkus. Kā ierasts, skanēs rallija radio un būs dzīvā mūzika, skatupunkta 
apmeklētājiem tiks nodrošinātas labierīcības. Nāciet, brauciet un skatieties! Piekļūšana Kuldīgas skatupunktam 
no Padures pagasta centra. 



ĒDOLĒ
10. septembrī 13.00 – Ēdoles pašdarbības kolek-
tīvu koncerts Padures klēts svētkos.
15. septembrī 16.00 kultūras namā – Dzejas 
dienas. Aicinām uz tikšanos ar dažādu paaudžu 
dzejniekiem, lai mūzikas noskaņā pie tējas tases 
ieklausītos viņu dzejā.
No 3. oktobra kultūras namā – atsāk darboties 
VPDK “Mudurs”, JDK “Sprigulis”, sieviešu vo-
kālais ansamblis “NOVA”. Visos kolektīvos tiek 
aicināti jauni dalībnieki. Interesēties kultūras 
namā vai pa tālruni 22013247.
ĪVanDĒ
16. septembrī 13.00 bibliotēkā – Dzejas dienas, 
tikšanās ar Īvandē dzīvojošiem dzejniekiem.
KaBILĒ
No 12. septembra līdz 26. oktobrim bibliotēkā – 
Riharda Lasmaņa darinātās koka lāpstiņas 
un nazīši. Izstādes laikā konkurss “Atpazīsti 
koka sugu”.
17. septembrī 15.00 laukumā pie bibliotēkas – 
rudens tirgus Kabilē. Tirgotājiem dalību pieteikt 
pa tālruni 25618976 (Agnese).
17. septembrī 17.00 saieta namā “Sencis” – 
Matkules amatierteātris ar jocīgu likteņa drāmu 
vienā cēlienā “Ansis Auns”, pēc J.Jaunsudrabiņa 
motīviem. Ieeja bez maksas.
KurmāLĒ
Septembrī pagasta izstāžu zālē – Skaidrītes 
Vjaksas fotogrāfijas.
No 5. septembra vēstures istabā – izstāde “Dar’ 
man, tēvis, pastaliņas…” Izstāde par skolu vēs-
turi Kurmāles pagastā.
16. septembrī 20.00 pagasta pasākumu zālē – 
Kurmāles amatierteātra izpildījumā Lijas Brī-

dakas dzejas izrāde “Soļi tumsā”. Režisore 
Gunta Krauze.
30. septembrī 13.00 “Pagastmājas” pagalmā – 
Miķeļtirgus. 15.30 pagasta pasākumu zālē – 
Skolotāju dienai veltīta pēcpusdiena. Ieeja ar 
ielūgumiem.
LaIDOS
Līdz 31. oktobrim Sermītes bibliotēkā – mākslas 
studijas “Otiņas” dalībnieku darbu izstāde.
12. septembrī 10.30 Laidu pagasta “Bitītē” – Dze-
jas diena kopā ar Mārīti Kviesi un Hariju Krūzi. 
Ieeja bez maksas.
16. septembrī 9.30 Sermītes bibliotēkā – Dzejas 
dienas mazajiem.
Teātra mīļotāji aicināti pieteikties braucienam 
uz 29. septembra izrādi “Piafa” Liepājā. Biļešu 
cena – 12–15 EUR. Pieteikšanās līdz 8. septem-
brim (29925202).
PaDurĒ
10. septembrī pie Padures muižas klēts – apkū-
lību svētki “Jautrā mašīntalka Padurē” ar rudens 
gadatirgu un bagātu koncertprogrammu.
23. septembrī 18.00 bibliotēkā – tikšanās ar 
grāmatas “Mākslinieku citadeles stāsti” autori 
A.  Volansku. Sarunas pie tējas tases.
PELČOS
Otrdienās 11.00 bibliotēkā – e-prasmes; treš-
dienās 16.30, ceturtdienās, piektdienās 18.00 – 
spāņu valodas nodarbības.
No 1. septembra bibliotēkā – Kārļa Dazarta 
gleznu izstāde. 
15. septembrī 13.00 bibliotēkā – Dzejas dienas 
mazajiem ar dzejnieci Ivetu Skapsti.
22. septembrī 16.00 bibliotēkā – “Iedvesmas 
avoti dzīvespriekam”, saruna ar Santu Braslu.

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 8. septembris

Alma un Vilis Jansoni 20. augus-
tā nosvinēja 50 skaisti aizvadītus 
laulības gadus. 

Dienu pirms svētkiem viņi vie-
sojās Kuldīgas novada Domē, lai 
saņemtu sveicienus no priekšsēdē-
tājas Ingas Bērziņas.

Vīra kungs nāk no Kurmāles pa-
gasta. Tur bijušas tēva mājas. Sieva 
savukārt dzīvojusi Raņķos, tur arī 
abi pirms vairāk nekā 50 gadiem 
satikušies kādā pilskalna zaļumballē. 
Uz balli Vili paņēmis līdzi brālēns, 
kurš braucis pie savas draudzenes. 
“1964. gada 1. augustā zaļumballē 
satikāmies un pēc diviem gadiem – 
20. augustā – apprecējāmies,” atceras 
Vilis. Kāzas svinējuši laukos trīs die-
nas ar 80 viesiem un sešiem Skrundas 
pūtējiem. “Katru dienu lija lietus, 
bet mūsu kāzu dienā bija ļoti skaists 
laiks,” pastāstīja Vilis. Ģimenē izau-

gušas divas meitas; lepnums arī par 
diviem mazdēliem, kuri jau izauguši 
un uzsākuši patstāvīgas dzīves gaitas.

Vilim un Almai ļoti patīk ogot. 
Viņi lasa mellenes, brūklenes, tecina 
sulu. Patīk mierīgi pastaigāt pa mežu 
un pabūt dabā. Ģimenei ir arī savs 
dārziņš, kuru cītīgi kopj un izaudzē 
visu nepieciešamo. “Vismaz ir ar 
ko nodarboties,” saka sieva. Vīram 
patīk skatīties sportu. “Dienu un 
nakti nebija laika, kad notika olim-
piskās spēles,” smej vīrs. Ziemā abi 
mēdz apmeklēt Kuldīgas pensionāru 
apvienības “Rumbiņa” sanākšanas.

Jautāts, kā izdevies 50 gadus 
kopā nodzīvot, abi vienā balsī no-
saka: “Mums nav problēmu!” Vīrs 
papildina, ka varētu vēl kādus 50 
kopā nodzīvot. “Problēmas atrisinās 
pašas. Vienam otru jāsaprot, un tad 
viss ir kārtībā,” piebilst sieva.

Varētu vēl 50 gadus kopā nodzīvot

SIGnETaS LaPIŅaS, sabiedrisko attiecību speciālistes, teksts un foto

Kuldīgas novada Domes priekšsēdētāja Inga Bērziņa sveica almu un Vili 
jansonus 50 gadu kāzu jubilejā. Domē ģimene viesojās kopā ar meitu Vairu mark-

ševicu (labajā pusē).

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

Sv. 11.IX 14.00  mĪLuĻu SLEPEnā DZĪVE
O. 13.IX 16.00  2016, ASV, ilgums 1’30, 7+
T. 14.IX 16.00 Animācijas ģimenes filma
C. 15.IX 16.00 Filma dublēta latviešu valodā

Sv. 11.IX 16.00  TIEK mEKLĒTaS ParTnErES 
O. 13.IX 18.00  KāZām
T. 14.IX 20.00 2016, ASV, ilgums 1’38, 16+
C. 15.IX 18.00 Komēdija

Sv. 11.IX 18.00  BEn – HurS
O. 13.IX 20.00  2016, ASV, ilgums 2’03 
T. 14.IX 18.00 Vēsturiska filma
C. 15.IX 20.00 12+

S. 17.IX 15.00 PĪTS un PūĶIS
Sv. 18.IX 14.00  2016, ASV
O. 20.IX 17.30  Ilgums 1’42
T. 21.IX 18.00 Piedzīvojumu filma
C. 22.IX 17.00 7+

S. 17.IX 17.00  CĪSIŅu KLuBS
Sv. 18.IX 16.00  2016, ASV, ilgums 1’29
T. 21.IX 20.00 Animācijas filma pieaugušajiem
C. 22.IX 20.30 16+

Ceturtdien, 29. septembrī, 10.30 – Latvijas leļļu teātra izrāde “Kur ņemt vienu ap-
kampienu?”, autors Deivids Mellings. Ieeja – 3 EUR, biļešu iepriekšpārdošana un rezer-
vācija KKC kasē, 2. stāvā no 9.00  līdz 18.00. Tālrunis informācijai 63322201, 29542242.

Tradicionāli vasarā aicinām iedzī-
votājus un viesus uz daudzveidīgiem 
kultūras, sporta un tūrisma pasā-
kumiem. Bet tagad – vairāku gadu 
rūpīga darba rezultātā, ar prieku varam 
vēstīt, ka rudens būs tikpat piesātināts 
notikumiem kā aizgājusī vasara.  Vis-
pirms jau ļoti bagāta šogad ir Dzejas 
dienu programma “Dzejas kvartāls”, 
uz to 9. septembrī aicina Kuldīgas 
kultūras centrs ar notikuma centru – 
Rātslaukumu.

Uz mašīntalku ielūdz padurnieki 
10. septembrī. Tā ir iespēja parādīt 
bērniem, kā darbojas vecvecmāmiņu 
laiku kuļmašīna “Imanta”, kā arī izpē-
tīt 18. gadsimtā celtās Padures muižas 
klēts iekštelpas. Īpaši krāšņs solās 
būt noslēgums, kad 19.00 uzstāsies 
“Raxtu raxti”.

No ziemas uz rudeni pārceltais Ei-
ropas rallija čempionāta posms notiks 
17. septembrī, kad pa Kuldīgas novada 
lauku ceļiem Padures, Ēdoles, Īvan-
des, Gudenieku un Kurmāles apkārtnē 
sacentīsies autobraucēji, sacensībās 
ieeja ir ar biļetēm, pie jau pieminētās 
Padures klēts darbosies Kuldīgas 
pietura ar muzikāliem un citiem pār-
steigumiem, kas reizē kalpos par labu 
skatupunktu 9.25 un 15.30. Bet tie, kas 
vēlas parādīt bērniem kaut ko no rallija 
elpas, aicināti 17. septembrī apmeklēt 
tehnikas parku Pilsētas laukumā, kur 
no rīta 9.00 un pēcpusdienā 16.00 tiks 
dots starts ekipāžām. Ieeja Pilsētas 
laukumā būs bez maksas. Rallijs 
pie mums ir uz palikšanu, jo Domes 
deputāti, uzklausot pasākuma rīkotāju 
Raimondu Strokšu un viņa komandu, 
nolēmuši pasākumu atbalstīt arī nāka-
mos trīs gadus. Turpmāk rallijs notiks 
rudenī, jo gandrīz neiespējami Latvijā 
prognozēt īstas ziemas.

Tāpat par tradīciju kļuvis Hercoga 
Jēkaba gadatirgus, kas šogad notiks 
1. oktobrī un kurā reizē ar pagastu di-
žošanos, domes kartupeļu pankūkām 
un citām tirgus lustēm godināsim arī 
skaistāko Kuldīgas dārzu un sakop-
tāko novada lauku sētu saimniekus.

Arvien lielāku interesi par dažādu 
pasākumu rīkošanu jūtam no radošiem 
rīdziniekiem. Tā savu ceļu uz Kuldīgu 
atradusi aktrise Dana Čerņecova ar 
“Skatuves mākslas producentu fon-
du”, kas izlolojuši teātra festivālu 
divu dienu garumā 8. un 9. oktobrī. 
Tas ir laiks, kad aktīvā tūrisma sezona 
ir beigusies, īstais brīdis, lai baudītu 
teātri, turklāt – ļoti dažādās vietās – 
gan kultūras centrā, gan domes zālē, 
Mākslas namā, Bērnu un jauniešu 
centrā, muzejā, viesnīcā “Metropole”, 
mākslinieku rezidencē un Sv. Annas 
baznīcā, jo festivāla nosaukums – 
“Teātris ir visur”.

Aicinu katram atrast savu pasā-
kumu no bagātā Kuldīgas rudens 
kalendāra, kurā draudzīgi sadzīvo 
labas tradīcijas ar mūsdienīgiem 
eksperimentiem, profesionālisms ar 
jaunības aizrautību un enerģiju.

Rudens kalendārs 
īpaši bagāts

ILZE DamBĪTE-DamBErGa,
Kuldīgas novada pašvaldības 
izpilddirektore

Ieskandināsim dzejas dienu pasākumus “Dzeja 
pavedina Pelčos”: 9. septembrī 15.00–17.00 
“Pagrabiņā” – “Laimīgie dzer kafiju un lasa 
dzeju...”; 13. septembrī – “Dzejas ilustrācijas”; 
15. septembrī – “Dzejas sacensības”; 16. sep-
tembrī – “Dzeja mūzikā pieaugušajiem”.
rEnDā
16. septembrī 17.00 pie bibliotēkas – Dzejas 
dienu pasākums starp siena ballītēm un malkas 
pagalēm, kur skanēs G. Krauzes dzejas izrāde 
“Un mirkli šo mīlēt” Rendas amatierteātra izpil-
dījumā. Ja atnāksi, tevi gaida pārsteigums. Ieeja 
bez maksas.
rumBā
Līdz 16. septembrim bibliotēkā – Gunitas Stāras-
tes fotoizstāde “Viršu laikā”.
15. septembrī 17.00 Rumbas bibliotēkā – tikša-
nās ar dzejnieci Ivetu Skapsti.
Līdz 29. septembrim Rumbas pagasta pārvaldes 
nama zālē – Oļģerta Visvalda Grūbas fotoizstāde.
7. septembrī 14.15 Ventas ciema “Bukaišos” – 
kulinārijas pasākums “Gardēži”.
20. septembrī 11.00 Mežvaldē, Rumbas pagasta 
bibliotēkā; 18.00 Ventas ciema “Bukaišos” – ra-
došā darbnīca.
SnĒPELĒ
No 5. septembra bibliotēkā – Daces Cielavas 
fotogrāfiju izstāde.
15. septembrī 15.00 bibliotēkā – Dzejas diena, 
tikšanās ar dzejnieci Ivetu Skapsti.
30. septembrī 15.00 kultūras namā – darbību at-
sāk praktisko nodarbību cikla “Radoši, praktiski, 
interesanti un arī sātīgi” dalībnieces.
TurLaVā
Līdz 28. oktobrim bibliotēkā – Ināras Zeltītes 

rokdarbu izstāde “Krāsu spēles vienā rakstā”; 
TTMS “Kuldīgas palete” darbu izstāde “Impre-
sionisma poēzija”.
13. septembrī 15.00 Turlavas kultūras namā – 
“Cirks – klaunu šovs”.
16. septembrī 9.00, pulcēšanās pie skolas – pār-
gājiens 1.–9. klašu skolēniem ar uzdevumiem pie 
Ciemgaļu mežābeles.
16. septembrī 10.30 pie Ciemgaļu mežābeles 
– “Dzejas dienas pie Ciemgaļu mežābeles” ar 
dažādiem uzdevumiem un aktivitātēm. Aicināts 
ikviens dzejas cienītājs.
23. septembrī 13.00 Dižgaiļu parka estrādē – 
“Miķeļdiena” (lietus gadījumā – kultūras namā).
29. septembrī 11.30 Turlavas kultūras namā/
bibliotēkā –Turlavas bibliotēkas vadītāji, lasītāji, 
sadarbības partneri, izstāžu rīkotāji, atbalstītāji, 
kolēģi un citādi saistītie ar bibliotēku aicināti uz 
Turlavas bibliotēkas 70 gadu jubileju. Pieteikties 
līdz 26. septembrim, tālr. 25474017.
VārmĒ
Līdz 28. septembrim Vārmes pagasta biblio-
tēkā – izstāde “Mārtiņš Freimanis amatieru 
fotoredzējumā”.
17. septembrī 10.00 brīvdabas estrādē “Liepu 
birzs” – rudens gadatirgus. Tirgu lustīgāku padarīs 
“Zaļā galma kapela”. Norisināsies arī tradicionālā 
rudens gadatirgus loterija. Aicinām tirgotājus līdz 
15. septembrim pieteikties pa tālr. 27884937.
30. septembrī 19.00 Vārmes Sv. Miķeļa baz-
nīcā – koncertuzvedums “Liesma, kas mūžību 
vēstī”. Teksta autore – Gunta Krauze, mūzikas 
autori – Guna Pūcīte, Gints Smukais, Gunārs 
Vecpūlis. Piedalās: Kuldīgas BJC teātra studija 
un studija “Mona”. Ieeja brīva.


