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šajā numurā

Uzsāk jauno 
mācību gadu
> 3. lpp.

Jaunieši vasarā 
cītīgi strādājuši
> 5. lpp.

Kā rīkoties cūku mēra iz-
platības laikā
> 6. lpp.

Inga BērzIņa, Kuldīgas novada 
Domes priekšsēdētāja

20. augustā tika atklāta rekons-
truētā Neatliekamās medicīnis-
kās palīdzības (NMP) dienesta 
Kurzemes reģionālā centra ēka.

Svinīgajā atklāšanā piedalījās Sa-
eimas priekšsēdētāja Solvita Ābolti-      
ņa, ASV Bruņoto spēku ģenerālis 
Kevins Maknīlijs, ASV vēstniecības 
pilnvarotā pārstāve Šarona Hudso-
ne-Dīna, Kuldīgas novada Domes 
priekšsēdētāja Inga Bērziņa un NMP 
dienesta direktors Armands Ploriņš.

Saeimas priekšsēdētāja S.Ābol-
tiņa teica paldies sadarbības partne-
riem – Amerikas Savienoto Valstu 
Bruņoto spēku virspavēlniecībai 
Eiropā, ASV vēstniecībai Latvijā 
un Kuldīgas slimnīcai, kuru atbalsts 
bijis nozīmīgs ēkas atjaunošanā.

I.Bērziņa priecājās par moderno 
ēku un uzsvēra, ka „jaunais centrs 
mediķiem palīdzēs darbu veikt vēl 
kvalitatīvāk un operatīvāk”. Viņa 
atzina, ka centrs ir ļoti būtisks ne 
tikai novada, bet visiem Kurzemes 
iedzīvotājiem un teica paldies tiem, 
kas palīdzēja projektu īstenot: „Do-
māju, ka visi būs ļoti gandarīti par 
šī centra darbību.”

Turpmāk Kurzemes reģionālais 
centrs atradīsies Kuldīgas novada 
pašvaldībai piederošā ēkā Kuldīgas 
slimnīcas teritorijā, kas līdz šim 
netika pilnībā izmantota. Pēc re-
konstrukcijas te izveidotas diennakts 
dežūrpersonāla darba specifikai 
atbilstošas telpas, izbūvētas opera-
tīvā medicīniskā transporta garā-
žas, atbilstošas noliktavas brigāžu 
medicīniskā aprīkojuma, inventāra 
un medikamentu uzglabāšanai visa 
reģiona vajadzībām, kā arī citas 
telpas mediķu ikdienas darba un 
mācību nodrošināšanai.

NMP dienesta Kurzemes re-
ģionālais centrs līdz šim atradās 
savai darbībai nepiemērotās telpās, 
darbinieki bija izvietoti vairākās 
slimnīcas daļās, lielākoties bijušajās 
palātās, kas apgrūtināja ikdienas 
darbu. Šoferiem un daļai mediķu 
nebija pat atsevišķas garderobes. 
Trūka arī telpu, kurās glabāt visam 
Kurzemes reģionam nepieciešamos 
materiāltehniskos resursus. 

ASV un Latvijas pārstāvji atklāj NMP ēku

Sadarbojoties ASV vēstniecī-
bas Aizsardzības sadarbības biro-
jam, NMP dienestam un Kuldīgas 
slimnīcai, ASV Bruņoto spēku 
virspavēlniecības Eiropā Civilās 
sadarbības programmas ietvaros 
tika noslēgts līgums par „Neat-
liekamās medicīniskās palīdzības 
dienesta Kurzemes reģionālā centra 
rekonstrukciju” ar kopējo līgu-
ma summu  991 012 ASV dolāri, 
ko finansēja ASV Bruņoto spēku 
virspavēlniecība Eiropā. Kuldīgas 
slimnīca par EUR 56 084 stiprināja 
ēkas pamatus, nodrošināja autoruz-
raudzību, veica tehniskā projekta 
izstrādi un teritorijas labiekārtoša-
nu. NMP dienests par budžeta un 
Eiropas Reģionālā attīstības fonda 
līdzekļiem iegādājās mēbeles un 
aprīkojumu, datortehniku, brigāžu 
darbu nodrošinošo kompleksu, kā 
arī divus jaunus operatīvās medi-
cīnas transportlīdzekļus par EUR 
292 817.

NMP dienesta Kurzemes reģio-

nālais centrs nodrošina neatlieka-
mo medicīnisko palīdzību vairāk 
nekā 262 tūkstošiem iedzīvotāju. 
Reģionā katru diennakti dežurē 25 
mediķu brigādes 15 vietās Kurzemē. 
2013. gadā NMP brigādes devušās 

uz 47 000 izsaukumu, sniedzot 
neatliekamo medicīnisko palīdzību 
pacientiem vai cietušajiem kritiskās 
situācijās. 

EDuarDa DamEBrga, sabiedris-
ko attiecību speciālista teksts un foto

atklāšanas pasākumā lenti pārgrieza Kuldīgas novada Domes priekšsēdētāja Inga Bērziņa, aSV Bruņoto spēku 
ģenerālis Kevins maknīlijs, Saeimas priekšsēdētāja Solvita āboltiņa, aSV vēstniecības 

pilnvarotā pārstāve šarona Hudsone-Dīna un nmP dienesta direktors armands Ploriņš.

rekonstrukcijas rezultātā tapusi moderna un ērta neatliekamās medicīniskās 
palīdzības dienesta Kurzemes reģionālā centra ēka un iegādātas divas jaunas 

operatīvās automašīnas.

V.Plūdoņa Kuldīgas ģimnāzijā 9.00
Kuldīgas 2. vidusskolā  10.00 
(arī neklātienes un vakara plūsmas 
izglītojamie)
Rendas filiālē  8.30
Kuldīgas Centra vidusskolā  10.00
Kuldīgas Alternatīvajā sākumskolā  11.00
Padures filiālē  10.00 
Kuldīgas pamatskolā  10.00 
Basu filiālē 12.00
Kuldīgas Mākslas
un humanitāro zinību vidusskolā 11.00
Mākslas skolā  16.00

E.Vīgnera Kuldīgas mūzikas skolā  16.00
Vilgāles pamatskolā 9.00
Vārmes pamatskolā  10.00
Z.A.Meierovica Kabiles pamatskolā 10.00
Turlavas pamatskolā  10.00
Ēdoles pamatskolā  9.00
Laidu pamatskolā  11.00
Sermītes interešu centrā  9.00
Pelču speciālajā
internātpamatskolā-attīstības centrā 11.00
PIKC Kuldīgas tehnoloģiju un
tūrisma tehnikumā 10.00
ESF grupas 12.00

Apsveikums 
Zinību dienā

Zinību dienā vissirsnīgākie sveicieni 
visiem skolēniem, viņu vecākiem un 
skolotājiem!

Uzsākot jauno mācību gadu, īpaši 
sveicu jaunos pedagogus un pirmklas-
niekus, kuri skolas slieksni šajā rudenī 
pārkāpj pirmo reizi.

Lai jaunais mācību gads nes labas 
sekmes un panākumus! Lai neapsīkst 
darba un mācīšanās prieks!

Kuldīgas novada 
Domes priekšsēdētāja 

inga bērziņa

1. septembris Kuldīgas novada izglītības iestādēs

Pārmaiņas un agresija Ukrainā 
ir padarījušas nemierīgu šo laiku. 
Nevilšus aizdomājamies, vai līdzīgi 
konflikti iespējami arī Latvijā.

Neatkarību mūsu valsts ir ie-
guvusi pavisam nesen, un īpaši 
Austrumlatvijā ir jūtama lielās 
kaimiņzemes ietekme. Joprojām 
Latvijā ir iedzīvotāji, kuri galveno-
kārt skatās un klausās Krievijas te-
levīzijas ziņu kanālus. Un nav grūti 
iedomāties, ko šie cilvēki domā par 
Krievijas lomu Ukrainas konfliktā. 
Tāpēc priecē nesen izlasītā ziņa, 
ka 64% cittautiešu uzskata sevi par 
Latvijas patriotiem. 

Tikko atzīmējām Baltijas ceļa 25. 
gadadienu. Daudziem vēl dzīvā at-
miņā ir vienreizējā vienotības sajūta, 
elektrizētās emocijas un pārliecība, 
ka spējam būt sava ceļa gājēji. Arī 
man. Pirms 25 gadiem baltieši spēja 
sadoties rokās dzīvā ķēdē un pierādīt 
visai pasaulei, ka mēs vēlamies iegūt 
brīvību, vēlamies veidot savu valsti. 
Vai mēs spētu līdzīgi rīkoties arī 
šodien? Ticu, ka kaut kur dziļi sirdī 
šī vienotības un saviļņojuma sajūta 
ir saglabājusies mūsos. Par to liecina 
arī 28 jauniešu no 19 Latvijas pilsē-
tām Kuldīgā izveidotais videostāsts 
par Baltijas ceļu. Tāpēc domāju, ka 
Latvijā nav iespējama otra Ukraina. 

Bet Latvijas uzņēmēji jau izjūt 
Krievijas noteikto sankciju sekas, 
īpaši piena piegādātāji un tranzī-
ta nozarē strādājošie. Mēs esam 
norūpējušies par Kuldīgas novada 
piena ražotājiem, kuri šobrīd krasi 
izjūt straujo piena iepirkuma cenu 
kritumu. Ceram, ka valdības un ES 
plānotās kompensācijas nonāks arī 
līdz mūsu novada zemniekiem. 

Lai atbalstītu vietējos zemniekus 
un ražotājus, aicinām izvēlēties 
Latvijas produktus. Īpašu atbalstu 
un palīdzību pēdējā gadā esam 
snieguši novada mājražotājiem. 
Izveidotais kooperatīvs „Kuldīgas 
labumi” veiksmīgi uzsācis darbu, 
piedāvājot un palīdzot virzīt tirgū 
vietējos produktus.

Kuldīgas novada pārtikas ražotāji 
vēl var pieteikties dalībai izstādē 
„Rīga Food 2014”, kas notiks no 
4. līdz 7. septembrim un kurā paš-
valdība piedāvā tirdzniecības vietu 
kopējā stendā.

Rūpīgi sekosim līdzi produktu 
iepirkumiem mūsu skolās un pirms-
skolas izglītības iestādēs. Jau šobrīd 
pašvaldības iestādes pārsvarā iepērk 
vietējos produktus. 

Aicinu arī katru no Jums atbalstīt 
vietējos zemniekus un ražotājus, 
izvēloties nevis lētāko, bet vietējo 
preci!

Atbalstīsim vietējos 
zemniekus un 

ražotājus!
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Lai nodrošinātu atbilstošas tel-
pas un vidi pirmsskolas nodarbību 
organizēšanai, projekta ietvaros 
notikusi bojāto ēkas konstrukciju 
nomaiņa, jaunas iekšējās un ārējās 
apdares izveide, ēkas siltināšana, 
bojāto jumta konstrukciju nomaiņa 
un jaunu jumta konstrukciju izbūve, 
nomainīts jumta segums. Ēkā veikta 
telpu plānojuma maiņa, kā arī logu 
un durvju rekonstrukcija un jaunu 
izbūve. Piegādātas un uzstādītas 
mēbeles. Izbūvētas jaunas iekšējās 
inženierkomunikācijas un veikts 
remonts ventilācijas sistēmai, uguns-
drošības pasākumu nodrošināšana. 
Izbūvēti arī ārējie inženiertīkli un 
labiekārtota teritorija.

Pagājušā gada 4. jūnijā tika pa-
rakstīta vienošanās starp Kuldīgas 
novada pašvaldību un Valsts reģio-
nālās attīstības aģentūru par Eiropas 
Savienības projekta īstenošanu un 
finansējuma piešķiršanu projek-
tam „PII „Ābelīte” būvniecības 3. 
kārta” (nr. 3DP/3.1.4.3.0/13/IPIA/
VRAA/011) aktivitātē „Pirmsskolas 
izglītības iestāžu infrastruktūras 
attīstība nacionālas un reģionālas 

Kuldīgas pamatskolas audzēkņi 
jauno mācību gadu varēs sākt 
uzlabotās un rekonstruētās tel-
pās, jo ekspluatācijā tās nodotas 
jau šī gada 30. maijā.

Remontdarbi galvenokārt notika 
skolas sētas pusē, piebūvei re-
konstruēta ieeja, izbūvēts panduss 
cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, 
siltināta fasāde, ierīkota ventilācija, 
nomainīts jumts, logi un durvis. 
Skolai ierīkota ugunsdzēsības sig-
nalizācija, izbūvēts siltummezgls, 
ko pieslēdza centrālās siltumapgādes 
sistēmai, kā arī uzlaboja un atjaunoja 
iekšējo apdari.

Projektu finansēja Kuldīgas no-
vada pašvaldība, tā kopējās izmak-
sas – EUR 543 509,29. Darbus veica 
piegādātāju apvienība, kurā ir SIA 
„Būvfirma P.B.A.” un SIA „KCE”. 

Projekta „Kuldīgas pamatskolas 
rekonstrukcija Ventspils ielā 16, 
Kuldīgā” realizācija tika uzsākta 
pērnā gada jūlijā. 

Papildus pamatskolas rekons-
trukcijai skolai bija paredzēti lī-
dzekļi pagalma labiekārtojumam, 
kuru veica SIA „AB Būvniecība” 
par EUR 29 052,67.

SIgnETa rEImanE, sabiedrisko 
attiecību speciāliste

EDuarDa DamBErga foto

Lai uzlabotu gājēju drošību, 
Ēdoles ielas pāra numuru pusē 
tiks izbūvēts celiņš, bet Nomales 
ielā – apgaismojums.

Kuldīgas novada pašvaldība šā 
gada 30. jūlijā noslēdza līgumu par 
gājēju celiņa izbūvi posmā no Ēdoles 
ielas 3 līdz Alsungas ielai. Ietve būs 
1,5 m plata, iesegta ar betona bruģ-
akmeni. Papildus būvdarbu laikā tiks 
uzlabota satiksmes drošība Ēdoles 
ielas krustojumā pie ēkas nr. 3 un 
Ēdoles un Lapegļu ielas krustojumā, 
kā arī tiks rekonstruēta caurteka un 
iztīrīts novadgrāvis.

Skices izstrādāja SIA „Kuldīgas 
komunālie pakalpojumi”. Būvdar-
bus veic SIA „Aizputes ceļinieks”. 
Kopējā līguma summa ir EUR 
131 080,62, neskaitot PVN. Darbus 
plānots pabeigt līdz šī gada 30. 
novembrim.

Ēdoles un Nomales ielā šobrīd 
norisinās arī būvdarbi, kas saistīti 
ar ielas apgaismojumu. Līdz šā 

Beigusies PII „Ābelīte” 
rekonstrukcija

Jūlijā tika pabeigta pirmsskolas izglītības iestādes „Ābelīte”, Ziedu ielā 15, Kuldīgā, vecās ēkas rekons-
trukcija, kuras ietvaros izveidotas 90 vietas pirmsskolas vecuma bērniem.

nozīmes attīstības centros”. 
Projekta kopējās attiecināmās 

izmaksas ir EUR 939 952,71, no tām 
85% jeb EUR 798 959,80 ir ERAF 
līdzfinansējums.

Būvdarbi  objektā  i lga  no 
2013. gada 24. jūlija līdz šī gada 
jūlija sākumam, tos veica SIA „Būv-
Lat grupa” saskaņā ar SIA „Balts un 

Melns” izstrādāto tehnisko projektu.
ELĪna Orna, projektu speciāliste

SIgnETaS rEImanES foto

Pēc pirmsskolas izglītības iestādes „ābelīte” vecās ēkas rekonstrukcijas tiks 
nodrošinātas papildu 90 vietas pirmsskolas bērniem.

Jaunais mācību gads 
Kuldīgas pamatskolai – 

atjaunotās telpās

Kuldīgas pamatskolas audzēkņi jauno mācību gadu varēs sagaidīt atjaunotās 
un uzlabotās telpās.

Ēdoles iela gājējiem būs patīkama

nomales ielā gājēju drošībai būs jauns ielas apgaismojums.

gada 3. novembrim plānots uzstādīt 
36 laternas. Kopējā līguma summa 
ir EUR 26 882,91, neskaitot PVN. 
Ielas apgaismojuma darbus veic SIA 
„Sigma Elektro”, elektropārvades 
kabeļa izbūvi –  SIA „Vega 1”, dar-
bu pasūtītājs – a/s „Sadales tīkls”. 

Projekta ietvaros tiek izbūvēts jauns 
pazemes spēka kabelis un pēc tam 
demontēs gaisvadu elektropārvades 
līniju. 

uĢIS CEPurĪTIS, 
projektu speciālists

SIgnETaS rEImanES foto

SIA „Kuldīgas  s l imnīca” 
30.06.2014. ir noslēgusi līgumu 
nr. KPFI-15.3/86 ar LR Vides aiz-
sardzības un reģionālās attīstības 
ministriju un SIA „Vides investīciju 
fonds” par projekta „Siltumnīcefek-
ta gāzu emisiju samazināšana SIA 
„Kuldīgas slimnīca”” īstenošanu.

Projektā, nomainot pašreizējos 
gaismekļus pret energoefektīviem 
LED gaismekļiem slimnīcas ēkā 
Aizputes ielā 22, Kuldīgā, plānots 
sasniegt oglekļa dioksīda emisijas 
samazinājumu vismaz 85230,13 
kgCO2 gadā. 

A p s t i p r i n ā t ā s  a t t i e c i n ā -

Kuldīgas slimnīcā 
samazina gāzu emisiju

mās izmaksas  projektam i r 
EUR 171 954,26, no tām KPFI 
finansējums –  EUR 144 940,24 un 
projekta iesniedzēja līdzfinansē-
jums –  EUR 27 014,02.

Projektu finansiāli atbalsta Kli-
mata pārmaiņu finanšu instruments. 

Vairāk informācijas www.varam.
gov.lv  un www.lvif.gov.lv .

InESE OzOLa-gŪTPELCa,
administratīvās nodaļas vadītāja

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija ir ap-
stiprinājusi SIA „Kuldīgas ūdens” tarifa plānu Kuldīgā un 
Kurmāles pagasta Priedaines ciemā.

Apstiprinātā maksa par pakalpojumiem: 
• ūdensapgādei 1,03 EUR/m3 (bez pievienotās vērtības 

nodokļa);
• kanalizācijai 1,36 EUR/m3 (bez pievienotās vērtības 

nodokļa).
Jaunie tarifi stāsies spēkā 2014. gada 1. oktobrī.
SIA „Kuldīgas ūdens” 2014. gada 27. martā Sabiedris-

ko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedza ūdens-
saimniecības pakalpojuma tarifa projektu, jo, uzlabojot 
ūdenssaimniecības pakalpojumu kvalitāti Kuldīgā un 
Priedainē, palielinājušās izmantoto materiālu un enerģijas 
resursu izmaksas. 

EDuarDS DamBErgS, 
sabiedrisko attiecību speciālists

Apstiprināti jauni tarifi 
ūdensapgādes un 

kanalizācijas pakalpoju-
miem Kuldīgā un Priedainē 

Ik gadu augustā Kuldīgas novada 
pašvaldības komisija apseko novada 
izglītības iestādes pirms jaunā mācī-
bu gada. 

Svarīgi ir iestādes gatavošanu au-
dzēkņu uzņemšanai redzēt uz vietas, 
uzklausīt jautājumus, viedokļus, informēt 
par aktuālāko, kā arī plānot turpmākos 
darbus gan vides uzlabošanā, gan mācību 
satura pilnveidošanā. Šogad galvenie 
jautājumi, kas tika pārrunāti – iestāžu 
fiziskā vide, audzēkņu skaits klasēs un 
grupās un iestādē kopā, nodrošinājums 
ar mūsdienīgiem mācību līdzekļiem un 
atbilstošas kvalifikācijas pedagogiem, 
atbalsta personālu. 

Dažviet vēl notiek remontdarbi – 
pirmsskolas izglītības iestādē „Bitīte”-at-
tīstības centrā, Kuldīgas 2. vidusskolā, 
Kuldīgas Centra vidusskolā, V.Plūdoņa 
Kuldīgas ģimnāzijā, Pelču speciālajā 
internātpamatskolā-attīstības centrā, bet 
mācību gada uzsākšanu tas neaizkavēs. 

Pēc rekonstrukcijas un remontdarbiem 
būtiski savu vidi mainījušas pirmssko-
las izglītības iestāde „Ābelīte”, Laidu 
pamatskola un Kuldīgas pamatskola. Ir 
remontētas klašu telpas Vilgāles pamat-
skolā, mācību nodarbību kabineti Pelču 
speciālajā internātpamatskolā-attīstības 
centrā, ieejas bloks, klašu telpas un 
pirmsskolas grupas Vārmes pamatskolā. 

Skolēnu skaits novada izglītības iestā-
dēs precīzi būs zināms septembra pirmajā 
nedēļā, bet prognoze liecina, ka 1. klasēs 
audzēkņu būs vairāk, kopējais skolēnu 
skaits novada pagastos samazinās, bet 
pilsētā palielinās. Lai nodrošinātu pirms-
skolas un sākumskolas bērnu mācības 
iespējami tuvāk dzīvesvietai, Basos un 
Rendā arī turpmāk tiks veidotas apvie-
notas klases un grupas. 

Pedagogi pastāvīgi apmeklē tālākizglī-
tības kursus, lai profesionāli pilnveidotos 
un paaugstinātu izglītības procesa kvali-
tāti. Ir svarīgi, lai skolotāji sekotu līdzi 
savas kvalifikācijas atbilstībai un laikus 

plānotu profesionālo pilnveidi. Neskaid-
rību gadījumā aicinu vērsties Izglītības 
nodaļā pie speciālistes Valdas Krauzes.

Septembrī daļa novada izglītības iestā-
žu saņems pašvaldības sarūpētos datorus 
informātikas kabinetos. Jau trešo gadu, 
ņemot vērā pašvaldības budžeta iespējas, 
skolās tiek atjaunota datortehnikas bāze. 

Procesi sabiedrībā rāda, ka arvien 
aktuālāks kļūst jautājums par atbalsta 
personāla komandu katrā izglītības 
iestādē. Šobrīd tikai dažviet pilsētā ir 
nokomplektēts atbalsta personāls – psi-
hologs, sociālais pedagogs, logopēds, 
speciālais pedagogs, medmāsa, un viņi 
strādā kā viena komanda. Īpaši aktuāls šis 
jautājums ir izglītības iestādēs pagastos, 
arī jau pirmsskolas izglītības pakāpē. 

Paldies visiem par paveikto jau šobrīd 
un novēlu ikvienam strādāt ar atbildību 
un nesavtīgi!

SanTa DuBurE,
 Izglītības nodaļas vadītāja

Izglītības iestādes gatavas darbam
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Sākoties jaunajam mācību 
gadam, Kuldīgas novadā būtiski 
paplašināsies skolēnu loks, kas 
saņems brīvpusdienas.

No 1. septembra brīvpusdienas 
Kuldīgas novadā saņems vispārē-
jās  izglītības iestāžu 1. – 6. klases  
skolēni.

Ministru kabineta noteikumi 
nosaka, ka 1., 2. un 3. klases skolē-
nu brīvpusdienas nodrošina valsts, 
apstiprinot 2014. gada pašvaldības 
budžeta plānu, pašvaldība no 1. sep-
tembra paredzējusi finansējumu 4., 
5. un 6. klašu audzēkņu brīvpus-
dienām.

Vecāko klašu audzēkņiem mūsu 
novada skolās un to filiālēs, kas at-
rodas pagastos, noteikta šāda vecāku 
maksa par ēdināšanu: pusdienas 
EUR 0,70; brokastis EUR 0,45; 
launags EUR 0,45; vakariņas EUR 
0,55. Pilsētas skolās – pusdienas 
EUR 1,10; brokastis EUR 0,45; 
launags EUR 0,45. 

Pilsētas pirmsskolas izglītības 
iestādēs (PII) maksa par ēdināša-
nu – atbilstoši publiskās iepirkumu 
procedūras rezultātiem, PII „Bitīte” 
audzēkņiem valsts nodrošina bez-
maksas ēdināšanu.

Lauku bērniem brauciens uz 
skolu – bez maksas
Valsts ir noteikusi, ka ārpus 

pilsētas teritorijas dzīvojošajiem 
vispārējās pamatizglītības iestādēs 
(1. – 9. klase) izglītojamiem ir tie-
sības saņemt kompensāciju 100% 
apmērā par braukšanas izdevumiem, 
kas saistīti ar braucienu mācību gada 
laikā no dzīvesvietas līdz izglītības 
iestādei un atpakaļ attiecīgās novada 
pašvaldības administratīvajā terito-
rijā, ja tiek izmantots sabiedriskais 
transportlīdzeklis. Kuldīgas novadā 
skolēnu pārvadājumus (tajā skaitā, 
ja nepieciešams, kompensāciju 
izmaksu) organizē katra konkrētā 
pagasta pārvalde.

atbalsts pilsētas skolu 
skolēniem, kuri dzīvo Kuldīgā
Kuldīgas novada pašvaldība 

noteikusi, ka Kuldīgas pilsētas 
administratīvajā teritorijā dzīvojo-
šajiem vispārējās pamatizglītības 
iestādēs (1. – 9. klase) izglītojamiem 
un vispārējās vidējās izglītības 
iestādēs (klātienes 10. – 12. klase) 
izglītojamiem, kas izglītību iegūst 
kādā Kuldīgas pilsētas vispārējās pa-
matizglītības vai vispārējās vidējās 
izglītības iestādē, ir tiesības saņemt 
kompensāciju no pašvaldības 100% 

apmērā par braukšanas izdevumiem, 
kas saistīti ar braucienu mācību gada 
laikā no dzīvesvietas līdz izglītības 
iestādei un atpakaļ vienā maršrutā, 
ja tiek izmantots sabiedriskais trans-
portlīdzeklis.

Skolēnu un vecāku ievērībai: 
jāapkopo braukšanas biļetes, pielī-
mētas uz lapas hronoloģiskā secībā, 
ar veikto aprēķinu par ceļa izdevu-
miem par iepriekšējo mēnesi un jā-
iesniedz skolas direktoram. Minēto 
kompensāciju izmaksu administrē 
katra pilsētas skola.

atbalsts lauku skolu 
skolēniem, kuri dzīvo Kuldīgā
Tāpat tiek kompensēti ceļa izde-

vumi pilsētas bērniem, kas mācās 
kādā novada lauku skolā. Kuldīgas 
pilsētas administratīvajā teritorijā 
dzīvojošajiem vispārējās pamatiz-
glītības iestādēs (1. – 9. klase) izglī-
tojamiem, kas izglītību iegūst kādā 
Kuldīgas novada lauku pamatskolā 
vai pilsētas skolu filiālē pagastā, 
ir tiesības saņemt kompensāciju 
no pašvaldības 100% apmērā par 
braukšanas izdevumiem, kas saistīti 
ar braucienu mācību gada laikā no 
dzīvesvietas līdz izglītības iestādei 
un atpakaļ. Vecāki kompensāciju 
pieprasa un saņem pagasta pārvaldē.

atbalsts lauku jauniešiem, kas 
mācās vidusskolā vai 
arodskolā Kuldīgā
Ārpus Kuldīgas pilsētas teri-

torijas dzīvojošajiem Kuldīgas 
novada vispārējās vidējās izglītības 
iestādēs (klātienes 10. – 12. klase) 
izglītojamiem ir tiesības saņemt 
kompensāciju 100% apmērā par 
braukšanas izdevumiem, kas saistīti 
ar braucienu mācību gada laikā no 
dzīvesvietas līdz izglītības iestādei 
un atpakaļ novada administratīvajā 
teritorijā. Tātad šo kompensāciju no 
savas pagasta pārvaldes var saņemt 
tie lauku iedzīvotāji, kuriem bērni – 
vidusskolēni – mācās kādā Kuldīgas 
pilsētas vidusskolā.

Ārpus Kuldīgas pilsētas terito-
rijas dzīvojošajiem profesionālās 
vidējās izglītības iestādē izglītoja-
miem, kas izglītību iegūst Kuldīgas 
novadā, ir tiesības saņemt kompen-
sāciju no pašvaldības 50% apmērā 
par braukšanas izdevumiem, kas 
saistīti ar braucienu mācību gada 
laikā no dzīvesvietas līdz izglītības 
iestādei un atpakaļ. 

atbalsts lauku bērniem, kas 
mācās mūzikas, mākslas vai 
sporta skolā
Tāpat tiek kompensēti ceļa izde-

vumi, kas saistīti ar lauku bērnu no-
kļūšanu Kuldīgas mūzikas, mākslas 
un sporta skolā. Ārpus Kuldīgas 
pilsētas teritorijas dzīvojošajiem 
profesionālās ievirzes sporta, mūzi-
kas un mākslas skolu izglītojamiem, 
kas izglītību iegūst Kuldīgas novadā, 
ir tiesības saņemt kompensāciju 
no pašvaldības 100% apmērā par 
braukšanas izdevumiem, kas saistīti 
ar braucienu mācību gada laikā no 
dzīvesvietas līdz izglītības iestādei 
un atpakaļ.

Gadījumos, kad sabiedriskais 
transports nav pieejams 5 km rādi-
usā ap dzīvesvietu ārpus Kuldīgas 
pilsētas esošajās teritorijās, Kuldī-
gas novada pašvaldība kompensē 
braukšanas izdevumus izglītojamo 
vecākiem, ņemot vērā faktiski pa-
tērētās degvielas daudzumu. 

Visām iepriekš minētajām kate-
gorijām ir tiesības saņemt kompen-
sāciju par braukšanas izdevumiem, 
kas radušies, piedaloties Kuldīgas 
novada pašvaldības apstiprinātajos 
papildizglītības pasākumos vai ar iz-
glītības apguvi saistītos pasākumos.

Lēmumu par braukšanas maksas 
atvieglojumu piešķiršanu pieņem 
pagastu pārvaldes.

ILzE DamBĪTE-DamBErga, 
izpilddirektore

29. augustā 10.00 Kuldīgas kultūras centrā 
notiks jau 6. Kuldīgas novada pedagogu 
konference.

Konference ir kļuvusi par ikgadēju tikšanos 
pirms jaunā mācību gada. Šogad pedagogus sveiks 
izglītības un zinātnes ministre Ina Druviete, kā 
arī Kuldīgas novada Domes priekšsēdētāja Inga 
Bērziņa; savā pedagoģiskajā pieredzē ar kolēģiem 
dalīsies skolotāji, notiks diskusijas par aktualitā-
tēm izglītībā valstī un novadā. Konferencē nomi-
nēs un sveiks pašvaldības balvas „Gada cilvēks 
izglītībā 2014” ieguvēju, apsveikumus saņems arī 
pedagoģiskā darba jubilāri.

6. Kuldīgas novada pedagogu konference
Darba kārtība:
10.00 –  konferences atklāšanas uzruna, Kuldīgas novada Domes priekšsēdētāja Inga Bērziņa,
10.10 – izglītības un zinātnes ministres Inas Druvietes apsveikums konferences dalībniekiem,
10.30 – izglītības un zinātnes ministre I.Druviete un Kuldīgas novada Domes priekšsēdētāja I.Bērziņa sveic 
 Kuldīgas novada pašvaldības balvas „Gada cilvēks izglītībā 2014” ieguvēju,
10.45 –  „Izglītība, skola un skolotājs pārmaiņu krustcelēs”, Aija Tūna, Sorosa fonda Latvija iniciatīvas  
 „Pārmaiņu iespēja skolām” vadītāja,
11.40 –  „Sajust, ieraudzīt, noticēt”, Līga Kuršinska, Pelču speciālās internātpamatskolas-attīstības centra direktora vietniece,
11.55 –  „Matemātika – viegli, radoši, aktīvi”, Gunta Jankovska, Kuldīgas Centra vidusskolas skolotāja,
12.10 –  kafijas pauze,
12.50 –  koncerts,
13.30 –  ilggadējo pedagogu sveikšana darba jubilejās.

Informācija vecākiem par skolēnu braukšanas 
maksas atvieglojumiem un pusdienām 

Skolotāju konferencē 29. augustā tiks 
sveikti Kuldīgas novada pedagogi, kuriem 
2014./2015. mācību gadā aprit 25 un vairāk 
darba gadu apaļas un pusapaļas jubilejas.

55 darba gadi
Vladimirs Osmanovs – Kuldīgas pamatskola.

50 darba gadi
Maruta Rozīte – E.Vīgnera Kuldīgas mūzikas skola.

45 darba gadi
1. Sniedzīte Grīnberga – Pelču speciālā internāt-
pamatskola-attīstības centrs,
2. Velta Jūrmale – E.Vīgnera Kuldīgas mūzikas skola,
3. Dzintra Blūma – Kuldīgas Mākslas un humanitāro 
zinību vidusskola.

40 darba gadi
1. Marija Riķīte – Kuldīgas pamatskola,
2. Silvija Ķimse – Kuldīgas Alternatīvā sākumskola,

3. Rita Papēde – Kuldīgas 2. vidusskola,
4. Inese Māzere – Vilgāles pamatskola,
5. Mudīte Sadauska – Vārmes pamatskola,
6. Dagnija Bambāne – Kuldīgas Centra vidusskola,
7. Nadežda Aleksandrova – PIKC Kuldīgas tehnoloģiju 
un tūrisma tehnikums.

35 darba gadi
1. Inese Freimane – V.Plūdoņa Kuldīgas ģimnāzija,
2. Ināra Iesalniece – V.Plūdoņa Kuldīgas ģimnāzija,
3. Jadviga Vingolde – Pelču speciālā internātpamatskola-
attīstības centrs,
4. Anita Gotfridsone – Kuldīgas Mākslas un humanitāro 
zinību vidusskola,
5. Mirdza Medne – Kuldīgas Mākslas un humanitāro 
zinību vidusskola,
6. Ligita Mateviča – Ēdoles pamatskola,
7. Aija Robežniece – Vilgāles pamatskola,
8. Gunta Jankovska – Kuldīgas Centra vidusskola,
9. Dace Pušilova – Kuldīgas Centra vidusskola,
10. Guntis Jankovskis – Kuldīgas novada sporta skola.

30 darba gadi
1. Valdis Augsne – V.Plūdoņa Kuldīgas ģimnāzija,
2. Ineta Immere – Pelču speciālā internātpamatskola-
attīstības centrs,
3. Maija Švanka – Kuldīgas Mākslas un humanitāro 
zinību vidusskola,
4. Laila Meirupska – Kuldīgas 2.vidusskola,
5. Gunta Freimane – Turlavas pamatskola,
6. Mudīte Kobeļeva – Turlavas pamatskola,
7. Iveta Eglīte – Kuldīgas Centra vidusskola,
8. Sigita Jirgensone – Kuldīgas Centra vidusskola,
9. Maija Ļeļa – Kuldīgas Centra vidusskola,
10. Daiga Baķe – PII „Ābelīte”.

25 darba gadi
1. Tamāra Jansone – Pelču speciālā internātpamatskola-
attīstības centrs,
2. Ina Ozola – Kuldīgas Mākslas un humanitāro zinību 
vidusskola,
3. Danute Sīle – Kuldīgas Mākslas un humanitāro 
zinību vidusskola,

4. Lāsma Balode – Kuldīgas Alternatīvā sākumskola,
5. Sanita Miltoviča – Kuldīgas 2. vidusskola,
6. Sandra Kasakovska – Turlavas pamatskola,
7. Anita Celmiņa – Vārmes pamatskola,
8. Gita Grulle – Vārmes pamatskola,
9. Daiga Lapčinska – Vārmes pamatskola,
10. Astrīda Vilerte – PII „Bitīte”-attīstības centrs,
11. Santa Lapiņa – Kuldīgas Centra vidusskola,
12. Inga Stepe – PII „Ābelīte”,
13. Ingrīda Štobe – PII „Ābelīte”,
14. Elita Asne – PIKC Kuldīgas tehnoloģiju un tūrisma 
tehnikums,
15. Inese Baumane – PIKC Kuldīgas tehnoloģiju un 
tūrisma tehnikums,
16. Līga Muceniece – PIKC Kuldīgas tehnoloģiju un 
tūrisma tehnikums,
17. Vita Strautiņa – PIKC Kuldīgas tehnoloģiju un 
tūrisma tehnikums.

SanTa DuBurE, 
Izglītības nodaļas vadītāja

Pedagoģiskā darba jubilāri

Kuldīgas novada p/a „Sociālais 
dienests” informē, ka, sāko-
ties jaunajam mācību gadam, 
trūcīgām un maznodrošinātām 
ģimenēm ir iespējams saņemt so-
ciālo palīdzību mācību līdzekļu 
iegādei un skolēnu ēdināšanai. 

Pabalstus, pamatojoties uz Kul-
dīgas novada Domes saistošajiem 
noteikumiem nr. 2012/32 „Par 
sociālās palīdzības pabalstiem Kul-

dīgas novadā”, nodrošina vispārējās  
pamatizglītības, vidējās un vidējās 
profesionālās izglītības audzēkņiem 
un tos var saņemt trūcīgas vai maz-
nodrošinātas ģimenes.

Mācību līdzekļu iegādei vienam 
bērnam tiek piešķirti EUR 32, 
savukārt pabalstu, kas bērniem no 
trūcīgām vai maznodrošinātām ģi-
menēm mācību gada laikā nodrošina 
pusdienas bez maksas, pārskaita 

pakalpojuma sniedzējam atbilstoši 
noslēgtajam līgumam. 

Ģimene atzīstama par trūcīgu, ja 
tās vidējie ienākumi katram ģimenes 
loceklim mēnesī pēdējo triju mēnešu 
laikā nepārsniedz EUR 128,06. Savu-
kārt ģimene, kurā ir nepilngadīgi bēr-
ni, par maznodrošinātu uzskatāma, ja 
tās vidējie ienākumi katram ģimenes 
loceklim mēnesī pēdējo triju mēnešu 
laikā nepārsniedz EUR 221.

Lai nokārtotu trūcīgas vai maz-
nodrošinātas ģimenes statusu un 
saņemtu sociālo palīdzību, ir jāvēr-
šas Kuldīgas novada p/a „Sociālais 
dienests” vai pie sava pagasta 
sociālā darbinieka, līdzi ņemot ie-
nākumus apliecinošus dokumentus 
par iepriekšējiem trīs mēnešiem. 
Bērniem un jauniešiem no 15 gadu 
vecuma nepieciešama izziņa no 
izglītības iestādes.

Informāciju par sociālo palīdzī-
bu var saņemt Kuldīgas novada 
p/a „Sociālais dienests” Dzirnavu 
ielā 9, Kuldīgā, pirmdienās 9.00 – 
12.00; 13.00 – 18.00; ceturtdienās 
9.00 – 12.00; 13.00 – 17.00 (tālrunis 
63350107, e-pasts: soc.dienests@
kuldiga.lv) vai savas dzīves vietas 
pagasta pārvaldē.

anDa šLaKOrCIņa, p/a „Sociālais 
dienests” direktores vietniece

Pabalsti mācību līdzekļiem un pusdienām
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9. Kuldīgas pusmaratonā, kas 
notika 9. augustā, par uzvarētā-
jiem kļuva Dmitrijs Serjogins un 
Anita Kažemāka.

Pusmaratona (21,097 km) uzva-
rētājs D.Serjogins finišēja ar rezultā-
tu 01:10:28. Godpilno 2. vietu ar re-
zultātu 01:11:15 ieguva kuldīdznieks 
Kristaps Bērziņš, 3. vietu –  Rolands 
Kaimiņš, viņa rezultāts 01:11:38.

Sievietēm ātrākā pusmaratona 
distancē bija A.Kažemāka, kuras 
skriešanas laiks – 01:20:05; otrā vie-
ta Jolantai Liepiņai (01:21:07), bet 
3.  –  Lienei Bernsonei (01:27:08).

„NIKE” skrējienā (10,5 km) āt-
rākie bija Jeļena Ābele 00:38:43 un 
Jānis Girgensons (00:34:01). 5,27 
km garajā tautas skrējienā uzvarēja 

Līga Jansone (00:19:55) un Andris 
Jubelis (00:16:48).

Kopumā 9. Kuldīgas pusmarato-
nā piedalījās 1439 dalībnieki. 21,097 
km distancē uz starta stājās – 455 
sportisti, „NIKE”  skrējienā – 338, 
tautas – 289, bet SEB bērnu skrē-
jienā – 357.

Kuldīgas pusmaratons bija arī 
skriešanas seriāla „Skrien Latvija” 
5. posms. Šobrīd „Skrien Latvija” 
ir aizvadīti jau pieci posmi no 
septiņiem un vīriešu konkurencē 
līderpozīcijas saglabā kuldīdznieks 
Kristaps Bērziņš!

Sacensības organizēja Kuldīgas 
novada Dome un Kuldīgas novada 
sporta skola.

Uz tikšanos 10. Kuldīgas pusma-
ratonā 2015. gadā!

15. un 16. augustā Kuldīgas pil-
sētas estrādē jau otro gadu nori-
sinājās festivāls „Live Fest”, kas 
šogad apmeklētājus pārsteidza ar 
īpašajiem viesiem – leģendāro Suzi 
Quatro un grupu „Smokie”.

Festivālu atklāja pašmāju grupa 
„Otra puse”, pēc viņiem uz skatuves 
kāpa „Brotherhood of Man”, bet 

9. Kuldīgas pusmaratonā uzvar 
Dmitrijs Serjogins un Anita Kažemāka

anITa zVInguLE, 
sabiedrisko attiecību speciāliste

jura BērzIņa-SOma, 
KārĻa jēKaBa ĪVāna, arVja CIņa foto

Ivars Eglītis ir ne tikai Kuldīgas pusmaratona 
idejas aizsācējs, bet arī aktīvs tā dalībnieks. 
Viņš uzskata par goda lietu katru gadu 
piedalīties sacensībās. šogad skrējējs savā 
vecuma grupā ierindojās 16. vietā.

 Kuldīdznieks Kristaps 
Bērziņš maratonā skrēja ar 

pirmo numuru un 21 km garajā 
distancē ieņēma augsto 2. vietu, 
un tas ir labākais rezultāts starp 

kuldīdzniekiem.

9. Kuldīgas pusmaratona uzvarētājs 
Dmitrijs Serjogins lepni šķērso finiša 

līniju pēc 01:10:28.

21,097 km garo distanci starp sievietēm visātrāk no-
skrēja anita Kažemāka, izcīnot pirmo vietu.

Bērnu skrējiens vienko-
pus pulcēja 357 mazos 
skrējējus.

Leģendas uz Kuldīgas „Live Fest” skatuves

pēc tam uzstājās vakara galvenie 
mākslinieki – leģendārā grupa 
„Smokie”. Fani, kas bija ieradušies 
klausīties britu rokgrupu, cēlās kājās 
un ar patiesām ovācijām atbalstīja 
visu uzstāšanās laiku, aplaudējot un 
dziedot līdzi populārās dziesmas. 
Pēc „Smokie” muzicēja „ABBA 
MANIA”, bet pirmo festivāla vakaru 
noslēdza grupa „Dzelzs vilks”.

ar milzīgām ovācijām un aplausiem uz 
skatuves tika sagaidīta grupa „Smokie”, 
kas ar savu dziedājumu faniem lika cel-
ties kājās un dziedāt līdzi.

Otrās dienas festivāla galvenā 
viešņa – rokmūzikas leģenda Suzie 

Quatro – uzlādēja fanus ar neizsīkstošu 
enerģiju un dzīves sparu.

Otrajā dienā koncertu sāka 
un publiku „uzkurināja” grupa 
„Linga” ar saviem spēcīgajiem 
un populārajiem hītiem. Pēc tam 
muzicēja Ivo Fomins ar grupu. 
Un tad sekoja festivāla lielākais 
notikums –  leģendārās Suzi Quatro 
uzstāšanās Kuldīgas estrādē. Mūzi-
ķe jau sākumā sajūsmināja fanus, 
kuri visu uzstāšanās laiku dziedāja 

līdzi un pauda varenas ovācijas. 
Suzi Quatro bija visenerģiskākā 
dziedātāja šajā festivālā un sniedza 
neaizmirstamu atvadu koncertu 
faniem Latvijā. Arī pati mūziķe 
bija sajūsmā gan par faniem, gan 
uzstāšanos. Festivālu noslēdza gru-
pas „Queen” atdarinātāji „Killer 
Queen”. Grupas solista līdzība un 
prasme attēlot Frediju Merkuriju 

gan vokāli, gan vizuāli bija feno-
menāla. Patiesi baudāma uzstāšanās 
un vērienīgs festivāla noslēgums, 
kurā varēja dzirdēt grupas „Queen” 
populārās un leģendārās dziesmas.

EDuarDS DamBErgS, 
sabiedrisko attiecību speciālists

EDuarDa DamBErga, 
jāņa VEnTaSKraSTa foto
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Jūnijā, jūlijā un augustā Kuldīgas novada pašvaldība, 
sadarbojoties ar uzņēmējiem un zemnieku saimniecībām, 
jau ceturto gadu nodrošināja iespēju strādāt un iegūt 
darba iemaņas 188 skolēniem 42 uzņēmumos. 

Augustā Kuldīgas novada Domes priekšsēdētāja Inga Bēr-
ziņa un projekta koordinatore Baiba Mālniece viesojās dažās 
prakses vietās, lai aprunātos ar skolēniem un uzņēmējiem un 
noskaidrotu, cik veiksmīga ir abpusējā sadarbība.

Denijs Petrovics šogad sāks mācības Kuldīgas Centra vidus-
skolas 10. klasē. Jaunietis visu augustu nostrādājis uzņēmumā 
SIA „Barocca” pie vadītāja Ulda Stieģeļa. Uzņēmumā tiek 
izgatavotas pārvietojamās pirtis un apsildāmās baļļas. Tā kā 
produkcijai ir pieprasījums ne vien Latvijā, bet arī ārzemēs, Ul-
dis par palīdzīgām rokām tikai priecājas. Saimnieks uzsver, ka 
„bez darba nekad nekas nav bijis un nebūs. Ir jāstrādā. Neviens 
neko klāt nenesīs”. Puiši ir labi palīgi, savukārt Uldis viņiem 
iemāca daudz jauna: „Jaunieši man ir zelta vērtībā, nezinu, kā 
lai pasaka lielo paldies!” Jūlijā strādājuši divi puikas, augustā – 
viens. Jaunieši saimniekam uzmūrējuši dārza kamīnu, uguns-
kura vietu, sataisījuši jumtu, iemācījušies strādāt ar līmeņrādi, 
rakt, taisnot, mūrēt un citas noderīgas lietas. „Šos es „uz sitiena” 
ņemu darbā – ar pirkstu nav jābaksta, dara paši,” saka Uldis. Arī 
Denijs priecājas par iespēju strādāt un nopelnīto naudu plāno 
ieguldīt divritenī. Jautāts, vai arī nākamgad gribētu pieteikties 
projektam, jaunietis atzīst, „ja būs tāda iespēja, tad noteikti”.

Kafejnīca „Šarlote” jauniešu nodarbinātības projektā pie-
dalās pirmo gadu. Augustā kafejnīcas darbiniekiem palīdz 
Amanda Papava, kura izglītību iegūst Kuldīgas Tehnoloģiju 
un tūrisma tehnikumā. Šogad meitene mācības sāks 2. kursā. 
Ar darbu, pienākumiem un kolēģiem jauniete ir apmierināta: 
„Ja būtu iespēja, labprāt šajā vietā izietu arī praksi.” Vadītāja 
Aira Pīgožne atzina: „Šī iespēja nāca īstajā brīdī. Ik dienu 
kafejnīcu apmeklēja ļoti daudz klientu. Palīdzība bija tiešām 
nepieciešama. Jau tagad uztraucos, ko darīsim septembrī, kad 
projekts beigsies.” Jūlijā „Šarlotē” strādāja divas meitenes, bet 
jūnijā un augustā – pa vienai. „Meitenes bija ļoti noderīgas 
kafejnīcā – palīdzēja apkalpot pircējus, novākt un nomazgāt 

Vēl līdz 14. septembrim Kuldīgas Mākslas namā apska-
tāma Starptautiskās fotogrāfijas vasaras skolas (Interna-
tional Summer School of Photography, ISSP) noslēguma 
darbu izstāde.

ISSP Latvijā notika jau devīto gadu. Profesionāļu aprindās par 
Eiropā labāko dēvētajā fotogrāfijas vasaras skolā šogad piedalījās 
71 fotogrāfs no 26 valstīm. Nodarbības notika sešās meistarklasēs.

ISSP meistardarbnīcas arī šogad vadīja pasaulē pazīstami un 
godalgoti profesionāļi, kas pārstāv dažādas fotogrāfijas jomas – 
viens no šobrīd pasaulē atzītākajiem dokumentālajiem fotogrāfiem 
Saimons Norfolks, kurš savos darbos pēta kara ietekmi uz cilvēci; 
klasiskas, bet vienlaicīgi modernas melnbaltās fotogrāfijas pār-
stāvis no ASV Marks Stainmecs un Japānas laikmetīgā fotogrāfe 
Jurī Nagasima, kura savās dažkārt kontroversiālajās fotogrāfijās 
apskata ģimenes, dzimtes un seksualitātes tēmas. Pasniedzēju vidū 
bija arī multimediju eksperts Adrians Kelterborns, kā arī izcilais 
čehu fotožurnālists, aģentūras „VII” līdzdibinātājs Antoņīns 
Kratohvils, kurš pēdējās desmitgadēs apceļojis pasaules karstākos 
punktus. Ar savu pieredzi fotogrāmatu veidošanā dalījās poļu 
fotogrāfs, apvienības „Sputnik Photos” pārstāvis Rafals Milahs 
un fotogrāmatu dizainere Anja Naļecka.

Izstādē aplūkojami arī darbi no fotodarbnīcas „Mans stāsts”, 
kurā piedalījās 12 jaunieši no Pelčiem un apkārtnes. Darbnīca tika 
integrēta ISSP vasaras skolā, un tās dalībnieki apguva fotogrāfijas 
pamatus, mācoties izteikties par sevi un pasauli ar attēlu palīdzību 
un radot fotostāstus.

Mākslas nama darbalaiks: pirmdienās, otrdienās – slēgts; no 
trešdienas līdz sestdienai – 10.00 – 18.00; svētdienās – 10.00 – 
16.00.

KInTIja VICInSKa, Kuldīgas mākslas nama administratore
EDuarDa DamBErga foto

Jaunieši priecājas par darbu, vadītāji – par palīdzīgām rokām

Kuldīgas Centra vidusskolas skolnieks Denijs Petrovics, uzņēmuma  
„Barocca” vadītājs uldis Stieģelis, Kuldīgas novada Domes priekš-
sēdētāja Inga Bērziņa pie pārvietojamās pirts.

augustā viesu namā „jēkaba sēta” palīdz Ilze Leismane 
un Signe agnese Bumbiere. Vadība ļoti atzinīgi novērtē meite-

ņu darbīgumu un profesionalitāti.

 Skolnieces, kuras vasarā strādājušas kafejnīcā „Kafenīte”, 
vadītājai madarai Vīcupai (priekšplānā) palīdz joprojām, nedē-
ļas nogalēs gatavojot pankūkas un našķus apmeklētājiem, kā 

arī dodoties līdzi dažādos izbraukuma banketos.

 Veikala „Pelnrušķīte” vadītāja rūta Lindberga (vidū pa labi)
priecājas par iespēju visu vasaru nodarbināt trīs skolnieces (trešā 

no labās areta šubis-šubbe) un ir pārliecināta, ka arī nākamgad 
iesaistīsies šajā projektā.

Vasarā, kad kafejnīcu „šarlote” iecienījuši tik daudzi tūristi un 
vietējie iedzīvotāji, vadītāja aira Pīgožne (pa labi) atzīst, ka jauniešu 

nodarbinātības projekts „nācis kā saukts”, un priecājas, ka viņai 
palīdz amanda Papava.

netīros traukus,” pastāstīja Aira un piebilda, ka arī nākamgad 
noteikti nodarbinās jauniešus.

Laipni un ar smaidu ikvienu pircēju veikalā „Pelnrušķīte” 
sagaida Kuldīgas Centra vidusskolas skolniece Areta Šu-
bis-Šubbe. Meitenei darbs patīkot: „Iemācījos strādāt ar kases 
aparātu, taisīt dažādus veidojumus no baloniem.” Arī veikala 
vadītāja Rūta Lindberga ar meiteni lepojas: „Areta ir ļoti 
laba darbiniece. Palīdz man ikdienas darbos. Ātri iemācījās, 
kā runāt ar pircējiem, kā piedāvāt preci un iekārtot veikalu. 
Kad braucu uz Rīgu, meitenes iesaka, kas sortimentā nepie-
ciešams.” Katru mēnesi veikalā palīdzējusi viena meitene. 
R.Lindberga uzsver, ka palīdzība bijusi neatsverama, tāpēc 
arī nākamgad piedāvāšot darbu jauniešiem.

Kafejnīcā „Kafenīte” iespēju strādāt augustā izmantoja 
Jana Dzintare, Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma 
audzēkne, kura šogad mācīsies 2. kursā. „Pilsētas svētkos 
darba netrūka. Jūlijā palīdzēja divas meitenes, abas ļoti aktīvas 
un runīgas, ar darba pienākumiem veiksmīgi tika galā,” stāsta 
vadītāja Madara Vīcupa. Pilsētas svētkos meiteņu pozitīvā 
attieksme palīdzējusi tikt galā ar visiem darbiem – vai tā bijusi 
neizmērāma rinda pēc saldējuma vai aukstās zupas pagatavo-
šana, kuru jaunietes spējušas pasniegt trīs minūtēs. Skolnieces 

kafejnīcā palīdz joprojām – katru nedēļas nogali un dažādos 
izbraukuma banketos. „Skolēniem tā ir lieliska iespēja iegūt 
pirmo darba pieredzi un nopelnīt  pirmo algu,” atzina vadītāja, 
atceroties jauniešu prieku, saņemot samaksu.

Viesu namā „Jēkaba sēta” Pilsētas svētkos un lielākajos 
pasākumos bijis daudz darba. Augustā palīdzējušas divas 
meitenes – Ilze Leismane, kura mācās Kuldīgas 2. vidusskolā, 
un Signe Agnese Bumbiere, V.Plūdoņa Kuldīgas ģimnāzijas 
skolniece. Meitenes ar smaidu atzīst, ka viesu namā strādāt 
patīk: „Cilvēki ir atsaucīgi, laipni un smaidīgi. Un par darbu 
nav ko sūdzēties, arī nākamgad mēs labprāt te strādātu.” Par 
nopelnīto naudu abas gatavosies skolai un iegādāsies to, ko sirds 
kāro. Arī jūlijā „Jēkaba sētā” strādājušas divas meitenes. Tā kā 
noslogojums bijis ļoti liels, meitenes palīdzējušas arī augustā. 
Menedžeris Raivis Garoza stāsta: „Ļoti palīdzīgas darba rokas, 
meitenes ir apņēmīgas un strādā kvalitatīvi, var uzticēties. Var 
just, ka top labi profesionāļi.” Savukārt Ilze un Signe Agnese 
priecājas, ka no rīta vien četras stundas jāstrādā, bet pārējā 
diena ir brīva. Meitenes ar kolēģiem labi sastrādājušās, tāpēc 
visiem būšot žēl šķirties.

SIgnETaS rEImanES, 
sabiedrisko attiecību speciālistes teksts un foto

Starptautiskās fotogrāfijas vasaras skolas izstāde

Starptautiskās fotogrāfijas vasaras skolas dalībnieki un pasniedzēji.



No 13. augusta līdz 15. oktobrim organizatori aici-
na pieteikt nesavtīgus, pašaizliedzīgus un apņēmī-
gus cilvēkus projektam „Latvijas lepnums 2014”.

Projekts „Latvijas lepnums” norisinās jau 11. gadu, 
un tajā tiek godināti cilvēki, kuri nesavtīgi palīdzējuši 
kādam nelaimē, devuši cerību, iedvesmojuši vai piepil-
dījuši klusu sapni. 

Otrajos Ziemassvētkos, 26. decembrī, „Latvijas 
lepnums 2014” noslēgsies ar godināšanas ceremoniju 
kanālā TV3, kurā simboliskā balva – Zelta ābele – tiks 
pasniegta desmit nominācijās. 

Par „Latvijas lepnuma” balvas laureātiem argumen-
tētā diskusijā lemj  žūrija.

„Latvijas lepnuma” kandidātus var pieteikt, sūtot 
vēstules: latvijaslepnums@dienasmediji.lv vai pastā, 
adrese: „Latvijas lepnums”, Mūkusalas iela 15, Rīga, 
LV-1004, kā arī aizpildot pieteikuma anketu portālos 
www.diena.lv, www.tv3.lv un www.draugiem.lv/lat-

Valstī turpina izplatīties Āfrikas 
cūku mēris (ĀCM), kas ir ļoti 
lipīga infekcijas slimība mājas 
un meža cūkām. 

Slimības skartā teritorija papla-
šinās, tāpēc, iespējams, tā sasniegs 
arī Kurzemi. Par slimības izplatību, 
rīcību un sekām stāsta Kuldīgas no-
vada Gudenieku pagasta pārvaldes 
vadītāja Daina Bērende, kura pēc 
izglītības ir veterinārārste:

„Cilvēkiem šī slimība nav bīstama, 
taču speciālistu viedoklis ir atšķirīgs. 
ĀCM ir izplatījies daudzās Āfrikas un 
arī Eiropas valstīs, dažās tās likvidāci-
ja notiek jau vairākus gadu desmitus. 
Pašreizējā situācija liecina, ka slimī-
bas izplatības teritorija lēnām, bet 
pastāvīgi paplašinās un, iespējams, 
skars visu valsts teritoriju – tas var 
būt tikai laika jautājums.
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Sākot jauno sezonu, „Studija Mālu 
22” piedāvās nodarbību ciklu 
„Mākslas diena ģimenēm. Radošu-
ma ABC.”

Nodarbības sestdienās paredzētas 
skolas vecuma bērniem un viņu vecā-
kiem, vecvecākiem vai krustvecākiem. 
To pamatideja ir dot iespēju kvalitatīvi 
un interesanti pavadīt dienu, iemācī-
ties un uzzināt jaunu gan par mākslu, 
literatūru un mūziku, gan par sevi un 
bērniem, kā arī attīstīt radošumu, vei-
cot dažādus uzdevumus – strādājot ar 
krāsām, veidojot kolāžas, objektus un 

skaņas, spēlējot spēles un praktizējot 
angļu (arī latviešu) valodu.

Pirmajā tikšanās reizē, 6. septembrī, 
tēma būs „Aplis”. Nodarbības vadīs 
profesionāli mākslinieki – Ieva Vī-
tola-Lindkvista un Ole Lindkvists, kā 
arī bibliotēkas speciālistes Inga Brūvere 
un Sanita Tilgale. 

Darbošanās būs no 10.00 līdz 17.30 
ar kafijas pauzēm un pusdienas pār-
traukumu no 13.00 līdz 14.30. Trīs 
nodarbības priekšpusdienā notiks at-
sevišķi pieaugušajiem un bērniem, bet 
trīs pēcpusdienā – vienā grupā. 

Dalības maksa pieaugušajiem –  

EUR 28,50, bērniem un jauniešiem (no 
7 līdz 15 gadiem) –  bez maksas. Maksā 
ietilpst krāsu u.c. materiālu izmaksas, 
honorārs māksliniekiem, lektoriem un 
kafijas pauzes. Pusdienas no vietējo 
mājražotāju piedāvājuma: pieauguša-
jiem – EUR 5, bērniem – EUR 4.

Pieteikšanās līdz 1. septembrim 
e-pastā: sanita.tilgale@kuldiga.lv vai 
pa tālruni 26477986.

Nodarbību cikls notiek sadarbībā 
ar Kuldīgas Galveno bibliotēku un 
Mākslas namu.

IEVaS VĪTOLaS-LInDKVISTaS, 
mākslas nama vadītājas teksts un foto

Kuldīgas novada biedrība „Mo-
bilais izglītības centrs”, īstenojot 
projektu „Kuldīgas, Skrundas un 
Alsungas novada NVO sadarbības 
veidošana”, aicina NVO pārstāv-
jus uz mācībām un forumu.

Biedrība „Mobilais izglītības 
centrs” veiksmīgi piedalījusies pro-
jektu konkursā „Iesaisties Kurzemē” 
un saņēmusi finansiālu atbalstu, 
tāpēc tiek īstenotas aktivitātes:

• mācības nevalstisko organizā-
ciju pārstāvjiem „NVO biedru kom-
petences paaugstināšana” – projektu 
sagatavošana un vadīšana, darbs 
datorprogrammās „Excel”, „Word” 
un „PowerPoint”, prezentēšanas, 
diskusiju un argumentēšanas pras-
mes, grāmatvedība un dokumentu 
pārvaldība/lietvedība.

Mācības notiks sestdienās, Pilsē-
tas laukumā 2, Kuldīgā, no 9.30 līdz 

15.30. Nodarbību datumi: 13., 20., 
27. septembris, 18., 25. oktobris, 
8. novembris;

• NVO forums 31. oktobrī 11.00 
Mārtiņzālē, Kuldīgā.

Biedrību/nodibinājuma pārstāvji 
līdz 4. septembrim aicināti pieteik-
ties mācībām, sūtot pieteikuma 
anketu uz e-pastu una@kuldiga.lv.

Anketu elektroniski varat sa-
ņemt, nosūtot vēstuli uz norādīto 
e-pastu vai arī lejupielādēt www.
kuldiga.lv.

Plašāka informācija, zvanot pa 
tālruni 26542280. Projekta rezul-
tātā tiks izstrādāta NVO stratēģija 
Kuldīgas, Skrundas un Alsungas 
novadam 2014 – 2019. Projekts tiek 
īstenots ar LR Kultūras ministrijas 
un „Kurzemes NVO atbalsta centra” 
finansiālu atbalstu

una maTISOnE,
projekta koordinatore

Mākslas nodarbību cikls ģimenēm

mākslas nams ik sestdienu aicina ģimenes ar bērniem uz jaunu mākslas 
nodarbību ciklu, kuru vadīs profesionāli mākslinieki.

29. augustā Kurzemes Biznesa 
inkubators (KBI) sadarbībā ar 
Kuldīgas novada Domi un VAS 
„Latvijas attīstības finanšu in-
stitūciju Altum” rīko semināru 
„Veiksmīga finanšu plānošana un 
piesaiste uzņēmumā”.

Uz pasākumu aicināti ideju au-
tori, studenti, jaunie uzņēmēji, kā 
arī jebkurš cits interesents. Dalīb-
niekiem tiks sniegtas praktiskas un 
teorētiskas zināšanas finanšu plāno-
šanā un piesaistē, tādējādi palielinot 
sava uzņēmuma konkurētspēju. Kā 
zināms, finanšu plānošana ir viens 
no panākumu avotiem dzīvotspējīga 
uzņēmuma izveidē un attīstībā.

Semināru vadīs  Austris Galin-
doms, SIA „Senso Tech” valdes 
priekšsēdētājs ar ilggadēju pieredzi 
uzņēmējdarbības analīzē, nākotnes 

naudas plūsmas plānošanā, finanšu 
analīzē un vadībā. Savukārt „Altum” 
un „Capitalia” sniegs koncentrētu 
informāciju par aktuālajām finanšu 
resursu piesaistes iespējām. 

Seminārs notiks no 14.00 līdz 
18.00 Mazajā zālē, Pilsētas laukumā 
2, Kuldīgā. Dalība – bez maksas. 
Reģistrēšanās līdz 28. augustam, 
sūtot pieteikumu e-pastā: laura@
kbi.lv vai zvanot 28731202. 

Šādus un līdzīgus pasākumus 
motivācijas un kompetences pa-
augstināšanai KBI Biznesa skola 
organizē reizi mēnesī, izglītojot 
ideju autorus, augstākās izglītības 
iestāžu vecāko kursu studentus, 
kā arī jaunos uzņēmējus, kas vēlas 
paplašināt iemaņas un stiprināt sava 
uzņēmuma konkurētspēju. 

Laura CEra, projektu vadītāja

Latvijas Lauku konsultācijas un 
izglītības centrs (LLKC) aicina uz 
izglītojošu semināru par dārzeņu 
un garšaugu audzēšanu.

Semināra pirmajā dienā, 3. sep-
tembrī, RPIVA Kuldīgas filiāles tel-
pās plānota lekcija, kurā piedalīsies 
dārzkopības „Neslinko” pārstāve, 
kas stāstīs par tomātu, gurķu, ne-
tradicionālo dārzeņu un garšaugu 
audzēšanu, un Latvijas Humusvielu 
ražotāju un patērētāju asociācijas 
izpilddirektors Jānis Gutbergs, kurš 

stāstīs par humusvielu lietošanu un 
ietekmi dārzeņu audzēšanā. Ikviens 
interesents no 10.00 līdz 14.00 varēs 
iegādāties gurķu un tomātu sēklas.

Otrajā semināra dienā, 9. septem-
brī, paredzētas praktiskās mācības 
Māras un Daiņa Bergmaņu saim-
niecībā „Upmaļi” Rendas pagastā. 
Semināram iepriekš pieteikties pa 
tālr. 29118502  vai rakstot aiva.
rudule@llkc.lv.

aIVa rŪDuLE, LLKC Kuldīgas 
biroja uzņēmējdarbības 

konsultante

Pārtikas ražotājus aicina uz izstādi
Kuldīgas novada pašvaldība no 4. līdz 7. septembrim aicina novada pārtikas ražotājus pieteikties dalībai 

izstādē „Rīga Food 2014”.
Pašvaldība piedāvā katram dalībniekam tirdzniecības vietu kopējā novada stendā. Savukārt ražotājiem jāno- 

drošina savas produkcijas pieejamība un degustācijas iespējas visas izstādes dienas.
Plašāka informācija un pieteikšanās līdz 2014. gada 1. septembrim plkst. 12.00 pie Kuldīgas attīstības aģentūras 

projektu speciālistes Elīnas Voikas pa tālr. 25473680 vai e-pastā: elina.voika@kuldiga.lv.
LĪga raITuma, projektu speciāliste

Nevalstiskās organizācijas 
aicina uz mācībām

Seminārs par finanšu 
plānošanu

Izglītojošs pasākums par dārzeņiem 
un garšaugiem

Rīcība un sekas Āfrikas cūku mēra 
izplatības laikā

Šobrīd slimības neskartajās teri-
torijās cūku īpašniekiem un turētā-
jiem ieteicams dzīvniekus reģistrēt 
Lauksaimniecības datu centra (LDC) 
datu bāzē (darba laikus skatīt http://
www.ldc.gov.lv). Par nereģistrē-
tajiem, ĀCM gadījumā kautajiem 
vai dzīvniekiem, kas nobeigušies, 
nevarēs saņemt kompensāciju, kā arī 
būs apgrūtināta un kavēta slimības 
likvidācija.

Ieteicams apsvērt iespēju perso-
nīgajai lietošanai paredzētās cūkas 
nokaut ātrāk, negaidot, ka ĀCM 
ierobežojumu dēļ cūkgaļas izvešana 
no novietnes būs liegta. Ieteicams 
arī atturēties no sivēnu iegādes un 
pārdomāt, cik cūku nepieciešams, lai 
infekcijas izplatības un likvidācijas 
gadījumā saimniecībā nerastos lieli 
zaudējumi.

Slimības skartajās teritorijās ir at-
ļauts turēt mājas cūkas novietnēs, ku-
ras var nodrošināt Ministru kabineta 
noteikumos nr. 621 (20.08.2013) 
paredzētos stingros biodrošības 
pasākumus. Piemēram, turēt cūkas 
iežogotā teritorijā, atšķirtas no liel-
lopiem tā, lai tām nepiekļūtu ne citi 
mājdzīvnieki, ne žurkas un pat ne 
mušas, kas var būt infekcijas pār-
nēsātājas. MK noteikumi paredz arī 

izbūvēt atsevišķas mēslu krātuves.
Cūkaudzētājiem vajadzētu pie-

vērst lielu uzmanību dzīvnieku 
barībai. Labības kulšanas laikā laukā 
Vidzemes pusē jau ir atrastas beig-
tas, ar ĀCM slimas cūkas, kas var-
būt inficējušas labību. Tāpat meža 
cūkas, arī slimās, mēdz rakņāties 
pa piemājas dārziem un pastaigā-
ties dzīvojamo māju un dzīvnieku 
novietņu apkārtnē. Jāizvērtē, no ku-
rienes iegādāta, kāda barība tiek dota 
cūkām. Visdrošāk to būtu apstrādāt 
vismaz 60 – 70OC temperatūrā.

Mednieki pavisam drīz ievie-
sīs ledusskapjus, kuros uzglabāt 
nomedītās mežacūkas, kamēr tiek 
veiktas analīzes, lai konstatētu, vai 
tās nav ĀCM pārnēsātājas. Savukārt 
pašvaldība jau laikus sākusi domāt 
un tuvākajā laikā norādīs slimo cūku 
dedzināšanas vietas pagastos.

ĀCM infekcijas pazīmes ir cau-
reja un augsta temperatūra. Ja tiek 
novērotas kādas no šīm pazīmēm, 
dzīvniekus ieteicams izolēt un ziņot 
Pārtikas un veterinārajam dienestam 
pa tālruni  67095230 vai pagasta 
pārvaldei. Lūgums ziņot arī tad, ja 
uzieta beigta mežacūka.”

SIgnETa rEImanE, sabiedrisko 
attiecību speciāliste

Sākas projekts 
„Latvijas lepnums 2014”

vijaslepnums.
SIgnETa rEImanE, sabiedrisko attiecību speciāliste

Publicitātes foto

Projekta „Latvijas lepnums” organizatori jau 11. gadu 
godina pašaizliedzīgus cilvēkus, dāvinot zelta ābeles statuju.
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SPOrTa PaSāKumI SEPTEmBrĪ2. – 3. augustā Liepājā notika ik-
gadējais starptautiskais futbola 
turnīrs jauniešiem „Dobrecova 
kauss 2014”, kurā piedalījās 
Latvijas labākās futbola ko-
mandas, arī kuldīdznieki, kuri 
izcīnīja 4. vietu.

Turnīrs notika divas dienas divās 
vecuma grupās – U-8 un U-11. Sešās 

spēlēs mazie Kuldīgas futbolisti 
izcīnīja četras uzvaras, bet divas spē-
les beidza neizšķirti. Cīņā par trešo 
vietu kuldīdznieki piekāpās Babītes 
komandai. 14 komandu konkurencē 
Kuldīgas novada sporta skolas ko-
manda kopvērtējumā izcīnīja ceturto 
vietu, savukārt U-8 grupā – 2. vietu.

Kuldīgas komandā spēlēja: Mar-
tins Raihs, Nauris Riekstiņš, Artūrs 

Brikmanis, Aleksis Gailītis, Alek-
sis Blāķis, Rauls Borisovs, Toms 
Veigelts, Laurijs Sāmietis, Rihards 
Ponomarjovs, Ģirts Puriņš, Krists 
Bērics un Raivo Ruņģevics. Treneri 
Mareks Raihs un Māris Tilgalis.

SIgnETa rEImanE, 
sabiedrisko attiecību speciāliste

VInETaS BLāĶES foto

KOmanDu SaCEnSĪBaS
Strītbols
Vīriešiem 10 komandu konkurencē uzvaru izcīnīja Kuldīgas komanda (Māriņš 

Štofrēgens, Lauris Hercenbergs, Andrejs Zozuļa un KalvisSprude), 2. vietu ieguva 
Kabiles komanda, bet 3. vietā – Turlava.

Sievietēm par uzvaru cīnījās četras komandas. 1. vietā Kuldīgas komanda 
(Inese Leināte, Anda Gutlande, Antra Ābula, Maija Jaunzeme, Dace Kaknēna un 
Ilze Virbule-Martinsena), 2. – Turlavas komanda, bet 3. – Alsunga.

Volejbols
Vīriešu konkurencē dalību pieteica 13 komandas. Tāpat kā pērn uzvaru guva 

Kuldīgas komanda (Sandis Arājums, Deivids Stupiņš, Reinis Grīnbergs, Klāvs Kairo 
un Kaspars Gertners), 2. vietu izcīnīja Kurmāle, 3. vietā atstājot Īvandes komandu.

Sievietēm par godalgotajām vietām cīnījās 10 komandas. 1. vietu izcīnīja 
kuldīdznieces (Ieva Inovska, Elva Andersone, Baiba Kazakova un Ieva Zubriļena), 
2. vietā palika Vārmes komanda, bet 3. vieta – meitenēm no Kurmāles.

Futbols
Minifutbola mačos piedalījās 14 komandas. Uzvarēja Turlavas komanda (Deins 

Freijs, Kristaps Štorhs, Uldis Ozoliņš, Gatis Lagzda, Guntars Žagariņš, Jānis 
Bumbieris, Aleksandrs Baranovskis, Krists Kleinbergs, Āris Brantevics, Modris 
Sermoliņš), 2. vietā – Kuldīga, 3. – Kurmāle.

Tūrisma sacensības
Sacensībās startēja 7 komandas. 1. vietu ieguva Ēdoles komanda ar rezul-

tātu 5:58:94 (Dainis Ozols-Ozoliņš, Sandris Zorenbergs, Agita Kartaviha, Elans 
Gūtmanis, Mariks Zernis). 2. vietā (06:22:15) ierindojās Snēpeles komanda, bet 
3. vietā – Vārme (07:05:75).

Sportiskās atrakcijas
Starp 7 komandām labākā sportiskajās atrakcijās bija Padures komanda 

(Edgars Ziņģis, Miks Zvirbulis, Alise Bērziņa, Daira Freimane, Illa Dūdiņa, Oskars 
Liepkalns, Aivars Šmīdenbergs, Linda Cildermane), 2. vietā – komanda no Turla-
vas, bet 3. vietā – Vārme.

Smaguma vilkšana
Ar rezultātu 0:34:69 uzvarēja komanda no Kabiles (Mārtiņš Mazais, Kaspars 

Blinds, Gints Haritonovs, Aivis Sīlis, Andris Sīlis, Atvars Polis). 2. vietā – Turlavas 
komanda (0:38:79), bet 3. vieta – komandai no Kurmāles ( 0:40:76).

Vieglatlētika
100 m skrējienā
Vīriešu konkurencē ātrākais bija Ingmārs Lapčinskis no Vārmes (fināla laiks 

12.00). 2. vietu ieguva Juris Budņikovs no Vārmes (12.03), savukārt 3. vietā – 
Edgars Ziņģis no Padures pagasta (12.12). Vecuma grupā 35+ uzvaru izcīnīja 
Guntars Žagariņš no Turlavas (13.20), 2. vieta – Aleksandram Štefaņukam no 
Alsungas (14.75), bet 3. – Valdim Jankovskim no Snēpeles (13.92).

Sievietēm par uzvaru sacentās 17 skrējējas. Visātrākā bija Santa Mūrniece no 
Kuldīgas (rezultāts 14.00). 2. vieta – Alisei Līdakai no Kuldīgas (14.20), savukārt 
3. vieta – Montai Bēricai no Turlavas (14.25). Vecuma grupā 30+ uzvaru izcīnīja 
Ance Bikse no Alsungas novada (14.70), 2. vietā – Una Birzniece no Turlavas 
(16.06), bet 3. vietu ieguva Džanita Freija no Turlavas (16.35).

300 m skrējienā
Vīriešiem starp 11 skrējējiem labākais laiks 39.28 Ritvaram Dombrovskim no 

Vārmes, 2. vietu ieguva Ingmārs Lapčinskis no Vārmes (40.00), savukārt 3. vietā 
palika Mārtiņš Jocis no Turlavas (40.68). Vecuma grupā 35+ uzvarēja Aleksandrs 
Štefaņuks no Alsungas (47.21). 2. vietā – Valdis Jankovskis no Snēpeles (47.25), 
bet 3. vieta – Ivo Omiks no Vārmes (53.74).

Sieviešu konkurencē uzvarēja Santa Mūrniece no Kuldīgas (46.99), 2. vietā – 
Anda Letauere no Padures (50.28), bet 3.  – Liene Belova (54.32). Vecuma grupā 
30+  uzvarēja Ance Bikse no Alsungas novada (54,07). 2. vietu ieguva Džanita 
Freija no Turlavas pagasta (54.10), 3. vieta – Dacei Siliņai no Alsungas (54.30).

Lodes grūšanā vīriešiem savā vecuma grupā par uzvarētāju kļuva Jānis 
Klāsons no Kuldīgas (12,44). 2. vietā Juris Budņikovs no Vārmes (11,50). 3. – Ivo 
Demčuks no Kurmāles (10,95). Vecuma grupā 35+ uzvaru izcīnīja Uldis Putniņš 
no Ēdoles (10,05), 2. vietā atstājot Zigurdu Pētersonu no Alsungas (9,34). 3. vie-

ta – Guntaram Žagariņam no Turlavas (9,21). Savukārt starp sievietēm 1. vietu 
ieguva Agnija Putniņa no Ēdoles (9,18). 2. vietā bija alsundzniece Santa Zauere 
(7,67). 3. – Sintija Krauze no Vārmes (7,42). Vecuma grupā 30+ 1. vietā – Una 
Birzniece no Turlavas (8,79), 2. – Inga Robežniece no Turlavas (8,42), 3.– Anda 
Andersone no Ēdoles (7,86).

Krosā vīriešiem katrs savā vecuma grupā par uzvarētājiem kļuva turlavnieks 
Mārtiņš Jocis (5:41,64) un Valdis Jankovskis no Snēpeles (6:56,45). 2. vieta – Ārim 
Brantevicam no Turlavas (5:48,82) un Jānim Avdjukēvičam no Padures (08:36,83), 
savukārt 3. vietu ieguva Ingmārs Lapčinskis no Vārmes pagasta (5:59,57). Sie-
viešu konkurencē savā vecuma grupā labākās bija Santa Mūrniece no Kuldīgas 
(3:42,80) un Džanita Freija no Turlavas (3:43,76). 2. vietā – Anda Letauere no 
Padures (03:43,26) un Sandra Locika no Laidiem (03:56,04), bet 3. vietā – Agita 
Kartaviha no Ēdoles (03:52,20).

Tāllēkšanā vīriešiem  1. vietā – Juris Budņikovs no Vārmes (6,27), 2. – Arnis 
Akermanis no Laidiem (6,09), bet 3. – Ritvars Dombrovskis no Vārmes (5,56). 
Vecuma grupā 35+ vislabākais rezultāts Guntaram Žagariņam no Turlavas (4,34), 
2. vieta – Aleksandram Štefaņukam no Alsungas (4,14), savukārt 3. – Arnim Zon-
bergam no Vārmes (4,02). Sievietēm uzvaru izcīnīja ēdolniece Agnija Putniņa 
(4,56), 2. vietā bija Alise Līdaka no Kuldīgas (4,46), bet 3. vieta – Montai Bēricai 
no Turlavas (4,44). Vecuma grupā 30+ vislabāko rezultātu uzrādīja Ance Bikse no 
Alsungas (4,15), 2. vieta – Rūtai Kociņai no Īvandes (3,68), bet 3. – Unai Birzniecei 
no Turlavas (3,55).

Stafetē uzvaru izcīnīja Kuldīgas komanda (Uģis Strautiņš, Santa Mūrniece, 
Alise Līdaka, Marats Gailis), laiks 1:54,67. Otrie ar rezultātu 1:56,70 palika ēdol-
nieki (Zane Andersone, Agnija Putniņa, Artūrs Liepiņš, Ginters Liepiņš), savukārt 
3. vietu izcīnīja Vārmes komanda (Ingmārs Lapčinskis, Ritvars Dombrovskis, Eva 
Dombrovska, Marta Ozoliņa, rezultāts 1:57,67).

Kopvērtējumā vieglatlētikā uzvaru izcīnīja sporta spēļu viesi – alsundznieki, 
2. vietā atstājot Turlavas pagastu, bet 3. vietā palika Vārme.

Kuldīgas novada sporta spēles kupli pārstāvētas
Laidu pagasta Sermītes ciemā 16. augustā notika Kuldīgas novada 6. at-
klātās vasaras sporta spēles, kurās piedalījās kupls skaits dalībnieku. 

Par uzvaru cīnījās 14 komandas – 12 no pagastiem, viena no Kuldīgas 
un viesu komanda no Alsungas. Dalībnieki sacentās volejbolā, strītbolā, 
futbolā, vieglatlētikā, tūrismā, smaguma vilkšanā, sportiskajās atrakcijās. 
Spēļu noslēgumā tika godinātas un apbalvotas uzvarētāju komandas. 

Paldies Laidu pagasta pārvaldei un sporta dzīves organizatorei par 
veiksmīgo spēļu norisi!

Kuldīgas sieviešu komanda strītbolā izcīnīja 1. vietu. 100 m fināla skrējienā vīriešiem 1. vietu ieguva Ingmārs Lapčinskis (nr. 7), 2. vietā atstājot juri Budņikovu.

SIgnETa rEImanE, sabiedrisko attiecību speciāliste
DzInTraS FrEImanES foto

Kuldīgas vieglatlētikas 
manēžas darba laiks 

Sākoties jaunajam mācību gadam, no 1. septembra līdz 23. jūnijam Kul-
dīgas vieglatlētikas manēžas, Dzirnavu ielā 13, darba laiks no pirmdienas 
līdz svētdienai būs no 8.00 līdz 22.00.

Mazajiem futbolistiem labi rezultāti
Kuldīgas futbola 

komandas audzēkņi 
starptautiskajā fut-

bola turnīrā Liepājā 
kopvērtējumā izcīnīja 
4. vietu (augšējā rin-

dā no kreisās treneris  
mareks raihs un 

bijušais uzbru-
cējs – futbolists 

Viktors Dobrecovs, 
kuram par godu 

nosaukts turnīrs).

6.IX 10.00  Kuldīgas novada atklātais čempionāts strītbolā. 
  Strītbola laukumi, V.Plūdoņa ģimnāzijas stadions, Kuldīga
13. – 14.IX 10.00 Starptautiskais turnīrs volejbolā „Kurzemes kauss”. 
  KNSS sporta bāze, Kuldīga
17.IX 17.30  Skriešanas seriāls „Kuldīgas apļi”, 7. kārta. Krauļu priedes, Kuldīga
20.IX 18.00  Kuldīgas novada sporta skolas 60 gadu jubileja. 
  Kuldīgas kultūras centrs, Raiņa iela 21, Kuldīga
27. – 28.IX  „Kuldīgas kauss” volejbolā vīriešiem. 
  KNSS halle, Piltenes iela 25, Kuldīga

Piektdien, 29. augustā, 15.00 
Mārtiņsalā Kuldīgas glābšanas 
dienests organizē pirmās medi-
cīniskās palīdzības sniegšanas 
demonstrējumus.

Pasākuma mērķis ir apmācīt 
peldvietas apmeklētājus nepiecieša-
mības gadījumā pareizi sniegt pirmo 
medicīnisko palīdzību. Glābšanas 
speciālisti demonstrēs un paskaid-

ros, kā pareizi glābt un sniegt pirmo 
medicīnisko palīdzību. Operatīvi 
reaģējot, ikviens kritiskā situācijā 
spēj palīdzēt otram. 

Jau vairākus gadus šo aktivitāti 
apmeklē kupls skaits iedzīvotāju. 
Aicinām ikvienu interesentu arī 
šogad!

SIgnETa rEImanE, 
sabiedrisko attiecību speciāliste

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

mŪSu LaIKS

KaPuSVēTKu DIEVKaLPOjumI KuLDĪgaS nOVaDā

PaSāKumI PagaSTOS

BrĪVDaBaS KInO KuLDĪgaS PILSēTaS Dārzā

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

KInO aFIša

Kuldīgas pirmsskolas izglītības 
iestādei „Ābelīte” šī gada 1. septem-
bris ir ļoti nozīmīgs – beidzies gan-
drīz četrus gadus ilgušais pārvērtību 
un pārmaiņu laiks.

2010. gada janvārī Kuldīgas 
senākā bērnudārza teritorijā sāka 
rosīties celtnieki, lēnām tapa skaista 
un krāsaina piebūve ar četrām jau-
nām grupiņām, plaša pasākumu zāle, 
renovāciju piedzīvoja bijusī divstāvu 
ēka. Pēc gada 2. kārtā tika piebūvēta 
vēl viena krāsaina piebūve ar divām 
grupām. 2013. gada vasarā bija pie-
nācis laiks „Ābelītes” pirmsākumu 
ēkai – bijušā tūka fabrikas īpašnieka 
Vintelera pagājušā gadsimta 30. 
gados celtās savrupmājas atdzim-
šanai. Nomainoties visiem četriem 
gadalaikiem, piedzīvojot „kritumus” 
un „kāpumus” celtniecības procesā, 
„prāta vētras” projekta izmaiņu 
apspriešanā, beidzot šis nams ir 
uzplaucis visā savā vēsturiskajā 
skaistumā un 1. septembrī atkal tajā 
dipinās 92 bērnu solīši, skanēs viņu 
prieka saucieni un skanīgie smiekli.

Par šī nama atjaunošanu gribu 
teikt paldies pašvaldības speciā-
listiem, īpaši priekšsēdētājai Ingai 
Bērziņai, kas neļāva ēkai lēnām 
„nomirt”, bet meklēja un atrada 
finansējumu, lai atjaunotu skaisto 
namu.

Lai arī celtniecības laikā bija 
jāpiedzīvo daudzas neērtības gan 
bērniem un vecākiem, gan darbinie-
kiem, rezultātā telpas iekārtotas ar 
jaunām mēbelēm, ir iegūti moderni 
bērnu rotaļu laukumi, labiekārtota 
teritorija ar krāšņiem stādījumiem, 
ar glītu „namiņu” apkārt no postošā 
laikazoba tiks pasargātas gandrīz 
200 gadu senās kapenes. 

Tagad, kad visas celtniecības 
kārtas pabeigtas, PII „Ābelīte” no 6 
grupām izaugusi par plašu, gaišu un 
skaistu 12 grupu iestādi, kura varēs 
uzņemt 280 bērnus. Lai arī šķiet, ka 
viss ir, mums jau ir nākotnes plāni 
– iekārtot sporta laukumu, paplaši-
nāt un papildināt rotaļu laukumus, 
labiekārtot nojumes. Mūsu kolektīva 
galvenās rūpes vērstas uz to, lai šeit 
labi justos, attīstītos un mācītos 
mūsu mazuļi. Tāpat mēs ceram uz 
radošu sadarbību ar bērnu vecākiem.

Gribu pateikt lielu paldies vi-
siem, kas bija iesaistīti bērnudārza 
„Ābelīte” pārmaiņu procesā. Visiem 
iestāžu vadītājiem, kuri saistīti ar 
celtniecības vai remontu procesiem, 
novēlu izturību, pacietību un stiprus 
nervus! Es guvu milzīgu pieredzi un 
izpratni par to, ka viena trešdaļa no 
celtniecībai atvēlētā laika ir jāvelta 
dokumentācijas kārtošanai, nebei-
dzamo komisiju lēmumu gaidīšanai, 
pielāgošanos daudziem likumu 
pantiem u.c. Tāpēc – novērtēsim un 
priecāsimies par to, kas mums ir, un 
nebēdāsimies par to, kā mums nav! 
Lai veiksmīgs jaunais mācību gads!
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1. septembris

29. augustā 21.00 – „Dauka” (2013), Latvijas Nacionālās 
operas ieraksts. Režisors Andris Dzenītis.

30. augustā 21.00 – „Zelta zirgs” (2014). Režisors Reinis 
Kalnaellis.

S. 30.VIII 17.00  LŪSIja
Sv. 31.VIII 18.30 Francija, 2014
O. 2.IX 18.30 Ilgums 1’29
T. 3.IX 17.00 Asa sižeta filma, fantastika
C. 4.IX 19.00 Līdz 16 g.v. – neiesakām

S. 30.VIII 19.00  gaLaKTIKaS SargI
Sv. 31.VIII 16.00 ASV, 2014, ilgums 2’02
O. 2.IX 16.00 Asa sižeta piedzīvojumu filma,
T. 3.IX 19.00 zinātniska fantastika
C. 4.IX 16.30 Līdz 12 g.v. – neiesakām

S. 6.IX 16.00  DEVējS
Sv. 7.IX 17.00 ASV, 2014
O. 9.IX 17.00 Ilgums 1’34
T. 10.IX 19.30 Drāma, fantastika, fantāzija
C. 11.IX 20.00 Līdz 12 g.v. – neiesakām 

S. 6.IX 18.00  Tu ESI šEIT
Sv. 7.IX 15.00 ASV, 2013
O. 9.IX 19.00 Ilgums 1’52
T. 10.IX 17.30 Komēdija
C. 11.IX 18.00 Līdz 16 g.v. – neiesakām 

guDEnIEKOS
30. augustā 21.00 Basu tautas namā – atpū-

tas vakars. Ieeja –  EUR 3.
Septembrī Gudenieku kultūras namā – Jūr-

kalnes mākslinieku gleznu izstāde.
KaBILē
30. augustā 19.00 parka estrādē (lietus 

laikā saieta namā „Sencis”) – Viktora Zemgala 
koncerts „Tikai Tev!”. Ieeja – EUR 3.

12. septembrī pie saieta nama „Sencis” – sev 
un citiem par prieku iekārtosim rudens ražas un 
ziedu izstādi. Visu dienu sev ērtā laikā var nākt 
un veidot kompozīciju.

13. septembrī – sporta svētki Kabilē: 
10.00 – atklāšana. Informācija un pieteikša-
nās  līdz 8. septembrim pa tālr. 25617954. 
Pēc sporta spēlēm 22.00 –  3.00 – deju nakts 
ar mūziku no zelta fondiem. 23.00 – 24.00 – deju 
maratons. Ieeja – EUR 3.

KurmāLē
29. augustā 20.30 Vilgāles estrādē – jauniešu 

teātra „Focus” klaunāde „Iedomu spoguļi”. Ieeja 
brīva. 21.30 – zaļumballe, spēlē grupa „Koka 
Ikarus”. Ieeja – EUR 2.

1. septembrī 13.00 Vilgāles stadionā – 
„Beztemata ceļojošais cirks no Liepājas”. Gaidīti 
skolēni, vecāki un visi pagasta iedzīvotāji. Ikviens 
varēs skatīties un izmēģināt cirka priekšnesumus. 
Ieeja brīva.

13. septembrī – tiek organizēta ekskursija 
Kurmāles pagasta pensionāriem uz Klaipēdas 
Jūras muzeju un Dinozauru parku. Pieteikšanās 
un sīkāka informācija līdz 6. septembrim pa tālr. 
29257707.

LaIDOS
No 20. augusta līdz 30. septembrim – 

kuldīdznieka Kārļa Dazarta gleznu izstāde 
„Ainavas”.

11. septembrī 11.00 Sermītes biblio-
tēkā – Dzejas dienas – tikšanās ar dzej-
nieci, bērnu dzejoļu autori Ivetu Skapsti. 
No 9. septembra līdz 31. oktobrim Sermītes 
bibliotēkā – Pļavmuižas SN mākslas studijas 
dalībnieku darbu izstāde.

PaDurē
Bibliotēkā  septembrī  – Kuldīgas radošās 

fotodarbnīcas darbu izstāde.
Pasākums „Jautrā mašīntalka Padurē” teh-

nisku iemeslu dēļ tiek atcelts.
9. septembrī 13.00 bibliotēkā – Kuldīgas 

Alternatīvās sākumskolas Padures filiālē tikšanās 
ar dzejnieci Ivetu Skapsti.

Sākoties jaunajai Padures pagasta kultūras 
sezonai, piedāvājam darboties: aušanas pulciņā 
ar un bez priekšzināšanām; amatierteātrī; sporta 
deju hobijklases kolektīvā (veids, kā pavadīt 
vakaru atpūšoties mūzikas ritmā, kā arī apgūt 
pamatus valsim, Vīnes valsim, fokstrotam, tango, 
džaivam, ča – ča – ča, rumbai, sambai); tautisko 
deju kolektīvā ar un bez priekšzināšanām; an-
samblī; pilatēs. Informācija un pieteikšanās pa 

tālr. 26550695.
15. septembrī 18.00 Padures pagasta pārval-

dē – Ineses Prisjolkovas seminārs „Viņš un viņa”.
19. septembrī Ķimalē – nakts orientēšanās 

sacensības „Naktskrekls 2014”.
PELČOS
Ceturtdienās 16.00 bibliotēkā – Novadpēt-

niecības skoliņa.
rEnDā
Līdz 29. augustam kultūras namā – izstāde 

„Rendenieku vaļasprieki”. 
31. augustā pļaviņā pretī veikalam – Latvijas 

selekcionāru un kolekcionāru 80 dažādu šķirņu 
gladiolu izstāde.

14. septembrī 11.00 centrā un kultūras namā 
– Dzejas dienu 50. gadadienai veltīts pasākums 
„Dzeja iziet ielās”.

19. septembrī kultūras namā – diskotēka 
„Gādas hm-sound” dažādām gaumēm un vecu-
miem (ar klātiem galdiem). Dalības maksa – EUR 
7. Pieteikties un samaksāt līdz 15. septembrim. 
Tālr. 26181470.

5. oktobrī tiek organizēts brauciens uz Na-
cionālā teātra izrādi „Latgola.LV-2”. Pieteikties un 
samaksāt līdz 15. septembrim. Tālr. 26181470.

rumBā
29. augustā 17.00 „Bukaišos” – sveicam 

Rumbas pagasta pirmklasniekus.
1. septembrī 13.00 Mežvaldē – strītbola 

sacensības.
13. septembrī 11.00  Ventas ciema „Bu-

kaišos”, 16.00 pagasta mājā Mežvaldē – radošā 
darbnīca. Līdzi ņemt reklāmas avīzes vai 
žurnālus.              

16. septembrī 19.00 „Bukaišos” – zoles 
vakars.

17. septembrī 16.00 – 18.30 „Bukaišos” – 
„Gardēži”.

27. septembrī 12.00 „Bukaišos” – galda spēļu 
sacensības.

Septembrī un oktobrī bibliotēkā – G.Obodņi-
kova grafiku izstāde.

SnēPELē
Septembrī Snēpeles bibliotēkā – pagasta 

pārvaldes vadītājas Daces Cielavas fotogrāfiju 
izstāde „Saule un ūdens”.

TurLaVā
11. septembrī 9.10 Turlavas bibliotēkā – 

Dzejas dienas ar dzejnieci Ivetu Skapsti, aicināti 
jaunāko klašu skolēni.

Vārmē
30. augustā 22.00 brīvdabas estrādē „Lie-

pu birzs” – zaļumballe; spēlē grupa „Jūrkant”. 
Ieeja – EUR 5.

Līdz 12. septembrim bibliotēkā – padurnieces 
Andras Rēvaldes krustdūrienā izšūtās gleznas 
„Portreti”.

20. septembrī 10.00 „Liepu birzī” – rudens 
gadatirgus. Būs dažādas atrakcijas un lustes, 
spēlēs kapela „Rumbas kvartets”. Aicināti visi 
pirkt un pārdot gribētāji.

LaIDu PagaSTā
31. augustā, svētdien
15.00 – Ārzes kapos,
16.00 – Laidu kapos.

VārmES PagaSTā
7. septembrī, svētdien
12.00 – Alekšu kapos, 
13.00 – Busku kapos. 

Trīs dienas –  no 28. līdz 30. 
augustam – Kuldīgas Mākslas 
namā kuldīdznieki un pilsētas 
viesi aicināti  apskatīt majestā-
tiskās un cēlās rudens puķu 
karalienes – gladiolas. 

Izstādē būs redzamas vairāk nekā 
100 ziedu šķirnes, būs arī iespēja 
iepazīties ar vairāku Latvijas selek-
cionāru un kolekcionāru audzētajām 
gladiolām. Interesenti varēs aprunā-
ties ar ziedu audzēšanas konsultantu 
un iegūt informāciju par dažādiem 
veiksmīgiem un vienkāršiem paņē-
mieniem gladiolu audzēšanā.

Mākslas namā varēs ne tikai 

apskatīt ziedus, bet arī iegādāties 
puķu sīpolus, lai jau nākamajā ru-
denī varētu priecāties par gladiolām 
savā dārzā. 

Aicinām interesentus apmeklēt 
izstādi un atpūsties no ikdienas 
steigas, baudot  gladiolu burvību! 
Izstāde atvērta 28. – 30. augustā no 
plkst. 10.00 līdz 18.00. To organizē 
Latvijas gladiolu un īrisu biedrība. 

Mākslas nama darbalaiks: pirm-
dienās, otrdienās – slēgts; no trešdie-
nas līdz sestdienai – 10.00 – 18.00; 
svētdienās – 10.00 – 16.00.

KInTIja VICInSKa, Kuldīgas 
mākslas nama administratore

Izstāde „Graciozās rudens 
vēstneses – gladiolas”

aicina uz izglītības stratēģijas 
publisko apspriešanu

Kuldīgas novada Dome informē, ka Kuldīgas novada izglītī-
bas stratēģijas projekta publiskās apspriešanas sanāksme notiks 
2014. gada 23. septembrī 15.00 Kuldīgas novada Domes lielajā 
zālē, Baznīcas ielā 1, Kuldīgā.

Kuldīgas novada izglītības stratēģijas projekta publiskā apsprie-
šana notiek līdz 2014. gada 1. oktobrim, pamatojoties uz Domes 
29.05.2014. lēmumu (prot. nr. 6, p. 37).

Publiskās apspriešanas laikā ar Kuldīgas novada izglītības stratē-
ģijas projektu var iepazīties Kuldīgas novada Domē (Baznīcas iela 
1, Kuldīga, LV – 3301) darba laikā, kā arī pašvaldības mājaslapā 
www.kuldiga.lv.


