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Laba izglītība 
Kuldīgā
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Izskanēs Kurzemes 
Dziesmu svētki
> 5. lpp.
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Skaistāko dārzu un 
lauku sētu konkurss
> 7. lpp.

Inga BērzIņa, Kuldīgas novada 
Domes priekšsēdētāja

Starptautiskajā bērnu aizsar-
dzības dienā, 1. jūnijā, sakoptajā 
Mārtiņsalas peldvietā, skanot bērnu 
smiekliem, čalām, dziesmām un 
dejām, jau septīto gadu pacēla Zilo 
karogu, vienlaikus oficiāli atklājot 
peldēšanās sezonu.

Klātesošos uzrunāja Kuldīgas 
novada Domes priekšsēdētāja Inga 
Bērziņa: „Šodien mēs paceļam Zilo 
karogu pašā skaistākajā, tīrākajā un 
brīnišķīgajā vietā, kur peldoties var 
redzēt Ventas rumbu, tiltu un ne tikai 
relaksēties un atpūsties, bet arī bau-
dīt šo skaisto skatu. Es domāju, ka 
nekur citur Latvijā tik ekskluzīvas 
iespējas nav. Lai Mārtiņsalu padarītu 
ērti pieejamu ikvienam, top celiņš 
un apgaismojums, tiek veikti arī citi 
pludmales labiekārtošanas darbi. Lai 
jums jauka vasara un labas peldes 
Zilā karoga pludmalē!”

Tradicionāli Zilo karogu kopā 
ar I.Bērziņu pacēla Vides izglītības 
fonda pārstāvis Jānis Ulme. Viņš 
savā uzrunā pauda prieku par ie-
guldīto darbu vairāku gadu garumā: 
„Tādās dienās kā šī runas nav tas 
svarīgākais. Gribas apstāties un 
baudīt skatu. Šajā vietā runas pajūk 
un elpa aizraujas no skaistuma. 
Kuldīgas iedzīvotājiem ikdienā 
varbūt neiznāk to pamanīt, bet man 
vienmēr iesilst sirds, skatoties, kā šī 
vieta ir izaugusi un kā par to rūpējas. 
Daba šeit tiek saglabāta, un tāda tā 
paliks nākamajām paaudzēm.”

Par godu Starptautiskajai bērnu 
aizsardzības dienai, Valsts policija 
bija sagatavojusi izzinošas un ra-
došas nodarbes. Bērni varēja apgūt 
satiksmes noteikumus un drošību uz 
ceļa, ietvēm un krustojumos, apska-
tīt un pasēdēt uz policijas dienesta 
motocikla. Apbalvoja arī zīmējumu 
konkursa „Mana drošā vasara” labā-
kos autorus. Kinologs demonstrēja 
dienesta suņa paklausību komandām, 
savukārt Valsts ugunsdzēsības un 
glābšanas dienests – aprīkojumu, 
pareizu cietušā glābšanas tehniku uz 
ūdens, stāstīja, kas jādara, kad cilvēks 
izvilkts no ūdens. Valsts ugunsdzēsī-
bas un glābšanas dienesta Skrundas 

Mārtiņsala – Latvijas tīrākā 
peldvieta pie upes

posteņa komandieris Gatis Bajinskis 
skaidroja, ka „ja cilvēks sauc pēc 
palīdzības ūdenī, nekādā gadījumā 
nedrīkst viņu glābt, ja nav pārliecī-
bas par savām spējām, jo tas var būt 
ļoti bīstami”. Visdrošāk ir zvanīt pa 
tālr. 112 vai Mārtiņsalas peldvietas 
glābšanas stacijas glābējiem pa tālr. 
27025461. Vēl G.Bajinskis norādīja, 
ka peldēšanās sezonas sākums vecā-

kiem uzliek pienākumu pastiprināti 
pieskatīt savu bērnu ūdens tuvumā, 
kā arī nelaist vienus ūdens tilpnē. 
Īpaša piesardzība nepieciešama 
upēs straumes un mainīgās grunts 
dēļ. Taču komandieris arī piebilda, 
ka Mārtiņsalas peldvieta ir tīra un 
droša. Par atpūtnieku drošību ik dienu 
no pulksten 10.00 līdz 22.00 rūpējas 
glābšanas dienesta darbinieki. 

Pasākumā izskanēja arī muzikāli 
priekšnesumi un dejas. Klātesošos ar 
skanīgām balsīm un raitiem soļiem 
priecēja Kuldīgas Tehnoloģiju un 
tūrisma tehnikuma dziedātāji un 
dejotāji, kā arī Bērnu un jauniešu 
centra popgrupa „Putas un putiņas”.

Mārtiņsalā Zilais karogs plīvo jau 
septīto gadu, apliecinot peldvietas 
izcilo ūdens kvalitāti un sakārto-
tību. Sākoties pludmales sezonai, 
teritorijā ir atjaunots informatīvais 
stends, norādes un ģērbtuves, ar 
smiltīm papildināti pludmales vo-
lejbola laukums un pludmales zona 
pie gala laipas. Kuldīga ir vienīgā, 
kas sertifikātu saņēmusi par tīru un 
labiekārtotu peldvietu pie upes.

SIgnETa LaPIņa, 
sabiedrisko attiecību speciāliste

EDuarDa DamBErga, 
SIgnETaS LaPIņaS foto

Kuldīgas novada Domes priekšsēdētāja Inga Bērziņa, Vides izglītības fonda pārstāvis 
jānis ulme un peldvietas glābējs Edgars Egle svinīgi pacēla zilo karogu.

šobrīd notiek taciņas un apgaismojuma izbūve uz 
peldētavu, lai tā būtu ērti pieejama ikvienam.

 Pasākumu kuplināja mazās „Putas 
un putiņas” dziedātājas.

 mārtiņsalas peldētavā ir izveidots 
volejbola laukums.

Sestdien biju ielūgta uz mūsu 
partijas „Kuldīgas novadam” sadar-
bības partnera „Vienotības” ārkārtas 
kongresu. 

2014. gadā parakstītais līgums 
paredz, ka esam partneri visu 12. Sa-
eimas pilnvaru laiku. Tāpat tas pa-
redz arī mūsu ieguldījumu īpaši ar 
reģionālo attīstību saistītu jautājumu 
risināšanā, kā arī investīciju piesais-
ti svarīgiem novada projektiem – 
Mākslas radošā klastera izveidei vecās 
slimnīcas ēkā, Kuldīgas tehnikumam, 
vecpilsētai virzībā uz UNESCO un 
citiem. Divos gados konstruktīvā 
sadarbībā esam iepazinuši viens otru 
un pietuvojušies iecerēto projektu 
uzsākšanai. Regulāri piedalāmies 
Reģionālās padomes darbā, sniedzam 
savu viedokli, gatavojoties koalīcijas 
sēdēm, Kuldīgā viesojušies ministri, 
Eiropas Parlamenta un Saeimas de-
putāti. Ar deputātes S.Āboltiņas finan-
siālu atbalstu Rātslaukumā izveidota 
Ē.Valtera skulptūra, pēc EP deputāta 
A.Pabrika ielūguma pašvaldības de-
legācija ir iepazinusi ES institūcijas 
Briselē. Mūsdienās ļoti būtiski ir 
ātri un nepastarpināti saņemt infor-
māciju par aktuāliem valdības darba 
un ar ES fondu ieviešanu saistītiem 
jautājumiem. Varbūt ne vienmēr tik 
ātri, cik gribētos, bet tomēr sadarbība 
dod šādu iespēju. Tāpēc mūs uztrauc 
„Vienotības” šī brīža salīdzinoši zemie 
reitingi, bet mēs ar cerībām raugāmies 
uz pārmaiņām partijas iekšienē.

„Vienotības” kongresā par partijas 
priekšsēdētāju tika ievēlēts A.Pie-
balgs, pieredzējis politiķis, kuru var 
nosaukt par īstu valstsvīru. Jāatzīst, 
ka abi partijas priekšsēdētāja amata 
kandidāti –  A.Piebalgs un E.Smil-
tēns pārliecinoši uzrunāja klātesošos. 
Kongresā bija arī iespēja klātienē ar 
ministriem pārrunāt novadam aktuālus 
jautājumus. Ar K.Šadurski pārrunājām 
plānotās pedagogu algas reformas gai-
tu un iespējamo iznākumu, kā arī pie-
ejamās investīcijas skolu, tehnikuma 
un augstskolu filiāļu ēkās, ekonomikas 
ministra A.Ašeradena uzmanību 
vērsu uz būvniecības informatīvo 
sistēmu e-vidē, kas ir obligāti jālieto 
pašvaldībām, taču tā nevis atvieglo un 
paātrina procesus, bet gan paildzina 
tos. Kritiskā stāvoklī ir Valsts policijas 
ēka Kuldīgā, bet valsts budžetā nav 
finansējuma telpu rekonstrukcijai Jel-
gavas ielā, par kopīgiem pasākumiem 
šī jautājuma risināšanā vienojāmies 
ar iekšlietu ministru R.Kozlovski, 
savukārt labklājības ministru J.Reiru 
gaidīsim Kuldīgā, lai apskatītu pansi-
jas būvniecību pie slimnīcas un mek-
lētu ceļus sociālās uzņēmējdarbības 
atbalstam mūsu novadā.

Tie ir tikai daži jautājumi, kas ir 
pašvaldības dienas kārtībā. Būtiska 
ir atziņa – darot sadarbībā, paveikt 
varam labāk un vairāk!

Darot sadarbībā, 
paveicam vairāk
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Apstiprina izmaiņas transporta kustībā Liepājas ielā
Kuldīgas novada deputāti Domes 
sēdē maijā lēma par to, kā turp-
māk organizēt transportlīdzekļu, 
kas piegādā preces uzņēmumiem 
Liepājas ielā, iebraukšanu gājē-
ju posmā.

Dome noteica, ka Liepājas ielā 
gājēju posmā darbdienās no 6.00 

līdz 7.30 ir atļauts pārvietoties 
transportlīdzekļiem, kas apkalpo 
tirdzniecības vai citus uzņēmumus 
vai veic ar īpašumu apsaimnieko-
šanu saistītus darbus objektos, kas 
atrodas tieši pie gājēju ielas, un tiem 
nav citu piebraukšanas iespēju.

Pārvietoties pa Liepājas ielu 

drīkst transportlīdzekļi, kuru pilna 
masa nepārsniedz 5 tonnas. Autova-
dītājiem jāņem vērā, ka, braucot pa 
Liepājas ielu, nedrīkst tikt traucēta 
gājēju un velosipēdu vadītāju pār-
vietošanās.

Šāds lēmums tika pieņemts, 
pamatojoties uz to, ka vairākkārt 

uzņēmēji ir vērsušies Kuldīgas 
novada Domes Transporta komisijā 
un norādījuši, ka pie atsevišķiem 
uzņēmumiem, kas atrodas Liepājas 
ielā, piebraukt nav iespējams, tādēļ 
preču piegāde ir apgrūtinoša. Komi-
sija, izskatot šo uzņēmēju iniciatīvu, 
nolēma atbalstīt ierosinājumu un no-

teica konkrētu laiku, kad drīkst veikt 
preču piegādi, izmantojot Liepājas 
ielas gājēju posmu.

Liepājas ielas posmam no Pilsē-
tas laukuma līdz Baznīcas ielai gā-
jēju ielas statuss ir kopš 1991. gada.

EDuarDS DamBErgS, 
sabiedrisko attiecību speciālists

SIA „Kuldīgas slimnīca” no 
sociālās aprūpes centra „Venta” 
pārņems ilgstošas sociālās aprū-
pes un rehabilitācijas pakalpoju-
mu nodrošināšanu – tā 26. maijā 
lēma Kuldīgas novada Domes 
deputāti. 

Piepildot ilgi lolotu sapni, slim-
nīcas teritorijā izremontētā ēkā jau 
šogad augustā darbu sāks jauns, 
mūsdienīgs pansionāts.

Līdz šim Kuldīgas novadā ilgsto-
šas sociālās aprūpes un rehabili-
tācijas pakalpojumus nodrošināja 
Kuldīgas sociālās aprūpes centrs 
„Venta”. Tas izvietots ēkā Graudu 
ielā 12, Kuldīgā, kur nav iespējams 
pilnībā nodrošināt visas prasības, 
kas izvirzītas šāda veida iestādēm, 
piemēram, piekļuvi personām ar 
kustību traucējumiem u.c. Izana-
lizējot iespējamos risinājumus, 
pašvaldībā nolemts, ka saimnieciski 
izdevīgāk ir pielāgot vienu no paš-
valdībai piederošās SIA „Kuldīgas 
slimnīca” kompleksa ēkām augstas 
kvalitātes ilgstošās sociālās aprū-
pes un rehabilitācijas pakalpojumu 

sniegšanas vajadzībām, tādējādi 
uzlabojot aprūpes un pakalpojumu 
kvalitāti. Lai to sekmīgi paveiktu, 
2015. gadā Kuldīgas novada Dome 
nolēma ieguldīt SIA „Kuldīgas slim-
nīca” pamatkapitālā EUR 200 000.

SIA „Kuldīgas slimnīca” valdes 
loceklis Ivars Eglītis stāsta, ka jauna-
jā pansionātā būs vieta 54 cilvēkiem. 
Klientu ērtībām iekārtotas mūsdie-
nu prasībām atbilstošas telpas ar 
mājīgām divvietīgām istabiņām ar 
atsevišķiem sanitārajiem mezgliem. 
Slimnīcas virtuve nodrošinās klien-
tus ar gardām un veselīgām maltī-
tēm, bet ārsti palīdzēs rūpēties par 
iemītnieku veselību. Domāts arī par 
to, lai klientus priecētu vide ap jauno 
pansionātu – slimnīca labiekārto un 
apzaļumo apkārtni, ierīko soliņus. 
Turpat blakus atrodas slimnīcai pie-
derošs ābeļdārzs, kura burvību varēs 
baudīt arī pansionāta iemītnieki. 
Slimnīcas teritorija sniedz iespējas 
nākotnē zaļo zonu arī attīstīt. Ja kāds 
no klientiem vēlēsies savam priekam 
iekopt puķu dobi, tas būs iespējams, 
teic I.Eglītis. Priekšrocība ir arī 

Rīcību ar neizīrētiem pašvaldī-
bas dzīvokļiem nosaka pašvaldī-
bas saistošie noteikumi „Kārtī-
ba, kādā tiek veikti ieguldījumi 
Kuldīgas novada pašvaldības 
dzīvokļu īpašumā un kompen-
sēti izdevumi par ieguldījumu 
veikšanu”. 

SIA „Kuldīgas komunālie pakal-
pojumi” (KKP) Kuldīgas pilsētā un 
novadā kopumā apsaimnieko 1163 
dzīvokļus, no tiem 456 atrodas 
Kuldīgā, bet 707 – pagastos.

Aptuveni 70% pašvaldības dzī-
vokļu, ko uzņēmums apsaimnieko, 
ir ļoti sliktā stāvoklī. Par to liecina 
kopš 2012. gada veiktā mājokļu 
apsekošana pilsētā un pagastos.

„Tiklīdz atbrīvojas kāds pašval-
dības dzīvoklis, mūsu speciālisti 
dodas izvērtēt situāciju. Tāmētājs 
veic fotofiksācijas un provizoriskos 
aprēķinus mājokļa remontam, ko 
iesniedz izvērtēšanai Kuldīgas no-
vada pašvaldības Nekustamo īpašu-
mu nodaļai. Dzīvokļa remontdarbu 
izmaksu tāmēs KKP ietver darbus 
līdz kosmētiskai apdarei, kā arī, 
ja tas ir nepieciešams un tehniski 
iespējams, dzīvoklī izbūvējamo lab- 

Tiek pārbūvēts Rumbas kiosks 
Kuldīgas novada pašvaldība uz-
sākusi paviljona jeb tā saucamā 
Rumbas kioska un terases, Pils 
ielā 4a, pārbūvi, kas ilgs līdz 
augustam.

Apsekojot Rumbas kiosku, spe-
ciālisti konstatējuši vairākus defek-
tus un bojājumus, savukārt terases 
tehniskais stāvoklis novērtēts kā 
neapmierinošs, tāpēc tā tiks pilnībā 
demontēta un pārbūvēta.

Projekta galvenais uzdevums ir 
saglabāt pēc iespējas vairāk etno-

grāfisko ēkas detaļu, tāpēc paviljons 
atgūs vēsturisko izskatu, lai tas 
saskanētu ar sākotnējo ieceri ēku 
veidot senlatviskā stilā. Atjaunos 
terases margas vēsturiskajā izskatā 
un renovēs inženierkomunikācijas, 
bet lietusūdens novadīšanas sistēmu 
ierīkos tālāk no ēkas pamatiem. At-
jaunos arī logus un durvis, dēļu ap-
šuvumu paviljonam un mūra ārsienu 
pagrabam ar dolomītkaļķakmens 
virsmām, kā arī nomainīs salmu 
jumtu, saglabājot brodiņu rotājumus 

ar zirga galvām. Darbā tiks izmantoti 
tradicionālie materiāli un metodes.

Tā kā paviljonam tiks saglabāts 
pašreizējais ēkas izmantošanas 
veids, kas paredz pirmajā stāvā 
izvietot veikalu, kiosku un galdiņu 
apmeklētājiem, pārbūve paredz arī 
vides pieejamības nodrošināšanu 
personām ar kustību traucējumiem.

Rumbas kiosks celts 1937. gadā 
un atklāts 1938. gadā, par to liecina 
ēkā iemūrētā kapsula ar vēstījumu, 
kuru parakstījis pilsētas galva Jānis 

Dreimanis, divi valdes locekļi un vēl 
daži darbinieki. Paviljona projekta 
idejas ierosinātājs bijis toreizējais 
Valsts prezidents Kārlis Ulmanis.

Ap 1950. gadu paviljons piedzī-
vojis būtisku pārbūvi. Tam iestiklo-
tas logu ailes, paviljons pārkrāsots, 
vairākkārt pārveidotas margas. 
Oriģinālais margu raksts saglabājies 
tikai vienā posmā.

Būvdarbu kopējās izmaksas 
ir EUR 58 727 (neskaitot PVN), 
ko pilnībā sedz Kuldīgas novada 

pašvaldība. 
Būvdarbus veic SIA „Warss+”. 

Projektētājs –  SIA „Ozola & Bula, 
arhitektu birojs”, būvprojekta va-
dītāja Vija Ozola. Būvuzraudzību 
veic Jānis Āboliņš, SIA „AB Būv-
niecība”. Projekta pilnais nosau-
kums – „Ēkas Pils iela 4a, Kuldīgā, 
renovācija”.

Pēc paviljona renovācijas izsolē 
tiks nodotas ēkas nomas tiesības.

SIgnETa LaPIņa, 
sabiedrisko attiecību speciāliste

Kuldīgas slimnīcas paspārnē darbu 
sāks mūsdienīgs pansionāts

pansionāta atrašanās tuvāk pilsētas 
centram.

Pēc tam, kad darbu uzsāks jaunais 
pansionāts slimnīcas paspārnē, soci-
ālās aprūpes centra „Venta” klienti, 
kuri to vēlēsies, varēs uz to pārcel-
ties. Arī „Ventas” darbiniekiem, 
kuri izrādīs tādu vēlmi, būs iespēja 

turpmāk strādāt jaunajā pansionātā. 
Savukārt pašreizējās sociālās aprū-
pes centra „Venta” telpās turpmāk 
darbosies biedrības „Latvijas Sar-
kanais Krusts” pansionāts – par to 
pašvaldības vadība vienojusies ar 
biedrības izpilddirektoru Uldi Lī-
kopu. „Latvijas Sarkanais Krusts” 

plāno veikt remontdarbus, lai ēku 
sakārtotu.

Lai iepazīstinātu vietējo sa-
biedrību un citus interesentus ar 
jauno pansiju, slimnīca rīkos atvērto 
durvju dienas. Interesi jauno pansiju 
apmeklēt izrādījusi arī Kuldīgas no-
vada Senioru padome, kas konsultē 
pašvaldību jautājumos, kas saistīti ar 
novada vecākās paaudzes iedzīvotā-
ju labsajūtu un labklājību.

Lai nodrošinātu ilgstošās sociālās 
aprūpes un rehabilitācijas pakalpo-
jumu sniegšanas nepārtrauktību, kā 
arī risinātu jautājumus, kas saistīti 
ar sociālās aprūpes centra „Venta” 
kā juridiskas personas darbības 
izbeigšanu, personāla un materiālo 
vērtību pārņemšanu, Domes deputāti 
nolēma izveidot koordinācijas komi-
siju piecu cilvēku sastāvā. Komisiju 
vadīs pašvaldības izpilddirektore 
Ilze Dambīte-Damberga.

KrISTĪnE DuĻBInSKa, 
mārketinga un sabiedrisko attiecību 

nodaļas vadītāja
EDuarDa DamBErga foto

Kuldīgas slimnīcas teritorijā šī gada augustā darbu sāks moderns un labiekār-
tots pansionāts.

Par ieguldījumiem pašvaldības dzīvokļu īpašumā

ierīcību (atsevišķu WC un izlietni 
virtuvē) darbus. Ja provizoriskās 
remontdarbu izmaksas pārsniedz 
dzīvokļa kadastrālo vērtību, tad 
rosinām Kuldīgas novada pašvaldī-
bu dzīvokli atsavināt,” stāsta KKP 
īpašumu apsaimniekošanas daļas 
vadītājs Dzintars Rušmanis.

Kuldīgā pašreiz ir astoņi dzīvok-
ļi, kurus uzņēmums rosinājis paš-
valdībai atsavināt. Pagastos šogad 

ierosināts atsavināt 10 dzīvokļus un 
divas mājas, informē KKP īpašumu 
apsaimniekošanas daļas speciā-
liste mājokļu jautājumos Kristīne 
Kuzmina.

Lielākā daļa šo dzīvokļu ir paš-
valdībai piekritīgi, jo īrnieki nav 
izmantojuši privatizācijas iespējas 
un ieguvuši tos savā īpašumā. Šo-
brīd iedzīvotājiem ir iespēja izpirkt 
neprivatizētos dzīvokļus par tirgus 

vērtības cenu, ko nosaka sertificēts 
vērtētājs.

Pienākumi īrniekiem
Atgādinām, ka īrniekam ir pie-

nākums par saviem līdzekļiem 
nodrošināt elektroapgādes un citu 
vadu instalāciju, ūdens apgādes 
un kanalizācijas cauruļvadu un to 
elementu funkcionēšanu dzīvojamo 
telpu iekšpusē un ne retāk kā reizi 
piecos gados veikt sava dzīvokļa 
kosmētisko remontu.

Tāpat īrniekam par saviem līdzek-
ļiem jāveic apkures ietaišu – krāšņu, 
sildmūru un pavardu remonts vai 
pārbūve, ja to turpmāka ekspluatācija 
rada nopietnus draudus cilvēka vese-
lībai un dzīvībai vai nekustamajam 
īpašumam, ievērojot apkalpojamās 
zonas robežu – līdz dūmu vertikāla-
jam stāvvadam jeb dūmenim.

Par saviem līdzekļiem īrniekam 
jāveic arī dzīvojamo telpu norobe-
žojošo logu un durvju krāsošana, 
remonts vai nomaiņa.

KKP ieguldījumi pašvaldības 
dzīvokļos
KKP pērn dzīvokļu remontos 

ieguldījis EUR 103 161, tai skaitā 
vairāk nekā EUR 11 000 samaksāti 
nekustamā īpašuma nodokļos, kurus 
no šī gada maksā paši īrnieki.

Pagastos KKP optimizē izdevu-
mus dzīvojamo māju apsaimnieko-
šanā. Piemēram, ja pagastā ir divas 
mājas, kas atrodas netālu viena no 
otras, un abās ēkās ir vairāki tukši 
dzīvokļi, tad īrnieki tiek pārvietoti 
uz vienu ēku. Šāds gadījums bija 
Rendas pagasta Ozolos, kur iedzī-
votāji no „Plēderiem” tika pārvietoti 
uz „Liepziediem”.

Dzīvokļu trūkums tirgū
Raksturojot situāciju kopumā, 

Dz.Rušmanis uzsver, ka nekustamā 
īpašuma tirgū Kuldīgas novadā 
trūkst dzīvokļu, kurus iedzīvotāji 
varētu iegādāties īpašumā vai no-
īrēt. Dzīvojamais fonds pēdējos 
gados nav pieaudzis, tādēļ viss 
pašreizējais ir piepildīts. Rinda uz 
pašvaldības dzīvokļiem ir liela – 
gan uz maiņu, gan tiem, kuriem 
nepieciešama palīdzība.

anITa zVInguLE, 
SIa „Kuldīgas komunālie pakalpo-

jumi” sabiedrisko attiecību speciāliste
KKP arhīva foto

aptuveni 70% pašvaldības dzīvokļu, ko apsaimnieko KKP, ir ļoti sliktā stāvoklī. 
Par to liecina kopš 2012. gada veiktā mājokļu apsekošana pilsētā un pagastos.
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Skata jautājumu par „Krišjāņiem” Rumbas pagastā
Aprīlī Latvijas Televīzijas žurnālisti izteica aizdomas par to, ka, 

iespējams, lai vairākkārtīgi samazinātu nekustamā īpašuma nodokli, 
ēka Rumbas pagasta „Krišjāņos”, kuras īpašnieks ir pazīstamais lat-
viešu tenisists Ernests Gulbis, dokumentos klasificēta kā bibliotēka, ne 
dzīvojamā vai atpūtas māja. 

Tāpat žurnālisti, veicot izpēti, 
atklājuši, ka īpašumā bez būvatļaujas 
uzbūvēta vēl viena ēka. Šos jautāju-
mus maija beigās savā kārtējā sēdē, 
klātesot īpašnieka pilnvarotajam 
pārstāvim, skatīja Kuldīgas novada 
pašvaldības Būvniecības komisija, 
tostarp iepazīstoties ar Valsts zemes 
dienesta atsūtīto skaidrojumu par ēkas 
klasifikācijas kodu un pašvaldības 
būvinspektoru sagatavoto atzinumu.

Dokumentu izpētē noskaidrots, 
ka 2001. gadā izstrādāts būvprojekts 
par bibliotēkas būvniecību „Krišjā-
ņos” Rumbas pagastā. Toreizējais 
ēkas īpašnieks uzņēmējs Ainārs 
Gulbis, būvējot šo ēku, to bija ie-
cerējis kā savu privāto bibliotēku, 
tā arī nosaucis būvniecības ieceri. 
2003. gadā ēka gatavota nodošanai 
ekspluatācijā un Valsts zemes die-
nestā pasūtīta inventarizācijas lieta. 
Kā pašvaldībai atsūtītajā vēstulē 
skaidro Valsts zemes dienests, tai 
laikā klasifikācijas kodi ēkām pie-

šķirti, balstoties uz ēkas nosaukumu 
būvprojektā, jo tolaik klasifikācijas 
kodus projektos vēl nenorādīja.  

Reāli ekspluatācijā objekts no-
dots 2012. gadā. Pirms tam izstrā-
dātas izmaiņas būvprojektā, kur 
norādīts jau cits būves klasifikācijas 
kods, kas atbilst viena dzīvokļa mā-
jai. Gatavojot dokumentus par ēkas 
nodošanu ekspluatācijā, tehniskas 
kļūdas dēļ tajos norādīts sākotnē-
jais klasifikācijas kods – tāds, kā 
inventarizācijas lietā. Valsts zemes 
dienests pašvaldībai skaidro, ka brī-
dī, kad objekts nodots ekspluatācijā, 
aktualizēta inventarizācijas lieta, 
taču dienests nebija no īpašnieka sa-
ņēmis būvprojekta izmaiņas, līdz ar 
to arī informāciju, ka kods ir mainīts. 

Lūgts skaidrot situāciju, pašrei-
zējā īpašnieka pārstāvis advokāts 
Mārtiņš Martinsons pauda, ka ne-
precizitāte notikusi dažādu apstākļu 
rezultātā un īpašnieks ir gatavs 
sadarboties. Tāpat viņš norādīja, ka 

īpašniekam nekad nav bijis mērķa 
ēkai noteikt neatbilstošu lietošanas 
veidu. „Būvprojekta izmaiņās jau 
norādījām pareizo kodu un esam 
gatavi sakārtot visu tā, kā tam ir 
jābūt. Neprecizitāte ir jāizlabo,” 
sacīja M.Martinsons. Pēc īpašnieka 
pārstāvja uzklausīšanas Būvniecības 
komisija nolēma veikt izmaiņas aktā 
par ēkas nodošanu ekspluatācijā, 
norādot ēkas klasifikācijas kodu 
atbilstoši izmaiņām būvprojektā. 
Komisijas lēmumu nosūtīs Valsts 
zemes dienestam, bet arī īpašniekam 
jāiesniedz iesniegums Valsts zemes 
dienestam, jo bez tā izmaiņas veikt 
nav iespējams. 

Par patvaļīgas ēkas būvniecību 
Rumbas pagasta „Krišjāņos” būvin-
spektors Raimonds Kalējs komisijas 
locekļus informēja, ka būvinspektori 
šī gada 21. aprīlī apsekojuši īpašumu 
Rumbas pagasta „Krišjāņos” un iz-
pētījuši dokumentāciju. 2013. gada 
oktobrī būvniecības komisija ak-
ceptējusi būvprojektu „Mākslas 
galerija ar sporta un atpūtas namu 
Kuldīgas novada Rumbas pagasta 
„Krišjāņos””. Ēka klasificēta kā dzī-
vojamā ēka. Šādu ēku pēc teritorijas 
plānojuma ir atļauts būvēt. Diemžēl 

nezināmu iemeslu dēļ īpašnieks 
nav izņēmis būvatļauju un bez tās 
uzsācis būvniecību. Apsekojot ēku, 
secināts, ka būvdarbi veikti atbilstoši 
akceptētajam būvprojektam, kā 
arī notikusi īpašnieka maiņa. Tā 
kā veikta patvaļīga būvniecība, 
būvinspektori devuši norādījumus 
darbus apturēt. Būvprojekta derīgu-
ma termiņš ir beidzies, un atbilstoši 
likumam būvniecības ierosinātājam 
jāuzsāk jauns būvniecības process. 

Īpašnieka pārstāvis M.Martin-
sons skaidroja, ka plānots noformēt 
īpašnieka (pasūtītāja) maiņu, un 
jaunais īpašnieks ir gatavs sakārtot 
dokumentāciju, precizējot projektu 
atbilstoši jaunajam Būvniecības 
likumam. Lai pārstrādātu projektu, 
to saskaņotu un saņemtu būvatļauju, 
būtu nepieciešami 9 – 10 mēneši. 
Būvniecība bijusi apturēta jau pirms 
būvinspektoru vizītes. 

Pēc būvinspektoru atzinuma un 
īpašnieka pārstāvja skaidrojuma 
Būvniecības komisija nolēma – tā 
kā būvprojekts bijis akceptēts un 
būvniecības iecere atbilst teri-
torijas plānojumam, īpašniekam 
deviņu mēnešu laikā jāsakārto do-
kumentācija, lai būvniecību varētu 

turpināt. „Nav nodarīts kaitējums ne 
videi, ne trešajām personām, tāpēc 
ir samērīgi dot īpašniekam iespēju 
sakārtot dokumentāciju un novest 
būvniecību līdz galam,” sacīja ko-
misijas priekšsēdētājs G.Astičs. Ja 
īpašnieks noteiktajā termiņā doku-
mentus nenokārtos, jautājumu skatīs 
vēlreiz, tostarp lems par rosinājumu 
īpašnieku administratīvi sodīt. Līdz 
būvatļaujas saņemšanai spēkā ir 
būvinspektoru lēmums par būvnie-
cības apturēšanu, un ēku ekspluatēt 
nedrīkst.

Pašvaldības speciālisti aprē-
ķinājuši – ja ēka 2012. gadā būtu 
klasificēta kā atpūtas māja, nevis 
bibliotēka, tad pašvaldība nekus-
tamā īpašuma nodoklī par šo nam- 
īpašumu piecos gados –  no 2012. 
līdz 2016. gadam –  būtu iekasējusi 
tikai par EUR 59,47 vairāk. Līdz ar 
to apšaubāmi ir žurnālistu paustie 
pieņēmumi par īpašnieka apzinātu 
rīcību, lai vairākkārt samazinātu 
ēkas kadastrālo vērtību un maksātu 
daudz mazāku nekustamā īpašuma 
nodokli. 

KrISTĪnE DuĻBInSKa,
 mārketinga un sabiedrisko attiecī-

bu nodaļas vadītāja

Domes 2016. gada 26. maija sēde
apstiprina saistošos noteikumus un 
publiskos pārskatus
Apstiprināja Kuldīgas novada pašvaldības sais-

tošos noteikumus Nr. 2016/7 „Par specializētajiem 
tūrisma transportlīdzekļiem Kuldīgas novadā”, 
Nr. 2016/8 „Par Kuldīgas novada specializēto tū-
ristu transportlīdzekļu tehniskā stāvokļa kontroli”,  
Nr. 2016/9 „Grozījumi Kuldīgas novada pašvaldības 
saistošajos noteikumos Nr. 2010/7 „Par palīdzību 
dzīvokļu jautājumu risināšanā Kuldīgas novadā””, 
Nr. 2016/10 „Kuldīgas novada teritorijas kopšanas un 
būvju uzturēšanas saistošie noteikumi”, Nr. 2016/11 
„Grozījumi Kuldīgas novada pašvaldības 2011. gada 
27. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 2010/9 „Par 
sabiedrisko kārtību Kuldīgas novadā””, saistošos 
noteikumus „Kuldīgas novada pašvaldības 2016. 
gada budžeta grozījumi”, Nr. 2016/13 „Kuldīgas 
novada pašvaldības aģentūras „Kuldīgas attīstības 
aģentūra” maksas pakalpojumi””.

Apstiprināja Kuldīgas novada pašvaldības aģen-
tūru „Kuldīgas Galvenā bibliotēka” un „Sociālais 
dienests” 2015. gada publiskos pārskatus.

Apstiprināja Gudenieku, Ēdoles un Rumbas 
pagasta pārvaldes maksas pakalpojumu cenrādi.

Piedalīsies projektu konkursos
Akceptēja Kuldīgas novada pašvaldības dalību 

atklātā projektu konkursā „Lauku  attīstības program-
mas 2014.–2020. gadam” 19.2. pasākuma „Darbību 
īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās 
attīstības stratēģiju” ieviešanai 1. kārtā un iesniegt 
projekta pieteikumu „Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju 
iekškvartāla labiekārtojums Laidu pagastā Kuldīgas 
novadā” ar kopējām izmaksām EUR 14781,68.

Atbalstīja Kuldīgas novada pašvaldības dalību 
Izglītības un zinātnes ministrijas projektu konkursā 
„Sporta inventāra un aprīkojuma iegāde akreditē-
tajās vispārējās un profesionālās ievirzes sporta 
izglītības iestādēs”. 

Finanšu jautājumi
Atbalstīja Valda Kalēja dalību 2016. gada Eiro-

pas čempionātā Itālijā.
Ņems ilgtermiņa aizņēmumu 2016. gadā no 

Valsts kases projekta „Ventspils ielas posma no 
Grants ielas līdz Gravas ielai un Ventspils un Gra-
vas ielas krustojuma pārbūve Kuldīgā, Kuldīgas 
novadā” īstenošanai.

nekustamais īpašums
Iznomāja uz pieciem gadiem „MKT Group” ne-

dzīvojamās telpas (147,4 m2) Sūru ielā 2, Kuldīgā.
Slēdza nomaksas pirkuma līgumu par dzīvokļa 

īpašuma „Gaidas”-1, Keramikā, Padures pagastā, 
pārdošanu par nosacīto cenu.

Izbeidza nedzīvojamo telpu „Auto garāža” 
Laidu pagastā nomas līgumu ar biedrību „Laidu 

mednieks” ar 31.05.2016.
Atļāva V.Plūdoņa Kuldīgas ģimnāzijai slēgt 

patapinājuma līgumu ar nodibinājumu „Kuldīgas 
olimpiskais centrs” par zemesgabala daļas Piltenes 
ielā 25, Kuldīgā, nodošanu bezatlīdzības lietošanā 
uz 9 gadiem, lai biedrība izmantotu to projekta 
īstenošanai.

Slēdza pirkuma līgumu ar vienīgo pretendentu, 
pārdodot nekustamo īpašumu „Pauklejas 1”, Rum-
bas pagastā, par nosacīto cenu.

Izsniedza līdz 2040. gada 15. jūlijam AS „Latvi-
jas valsts meži” „Bieži sastopamo derīgo izrakteņu 
ieguves atļauju smilts-grants un smilts atradnei 
„Renda - 3””, kas atrodas zemes īpašumā „Valsts 
mežs Ezeri” Rendas pagastā. 

Slēdza līgumu par ceļa servitūta dibināšanu 
4,5 m platumā un aptuveni 22 m garumā nekustamā 
īpašuma Kurmāles iela 2, Kuldīga, zemes vienībā ar 
kad. apz. 62010130080, saskaņā ar pievienoto si-
tuācijas plānu par labu nekustamo īpašumu „Valsts 
mežs Kurmāle”, Kurmāles pagasts, zemes vienībai 
ar kad. apz. 62600010619 un „Vāveres”, Kurmāles 
pagasts, zemes vienībai ar kad. apz. 62600010560. 

uz laiku slēdz pirmsskolas grupas
Nolēma uz laiku no 01.07.2016. līdz 31.08.2016. 

slēgt Vārmes pamatskolas pirmsskolas grupas, 
no 01.06.2016. līdz 31.08.2016. – Ēdoles pamat-
skolas pirmsskolas grupas, no 01.07.2016. līdz 
05.08.2016. –  Vilgāles pamatskolas un Snēpeles 
filiāles pirmsskolas grupas, no 01.06.2016. līdz 
31.08.2016. –  Kuldīgas 2. vidusskolas un Rendas 
filiāles pirmsskolas grupas, no 20.06.2016. līdz 
31.07.2016. –  Kuldīgas Alternatīvās sākumskolas 
Padures filiāles pirmsskolas grupas, no 27.06.2016. 
līdz 31.08.2016. –  Laidu pamatskolas Sermī-
tes IC pirmsskolas grupas, no 20.06.2016. līdz 
14.08.2016. – Turlavas pamatskolas pirmsskolas 
grupas. 

Par pirmsskolas grupu slēgšanu 2016. gada 
vasaras periodā savlaicīgi brīdināt bērnu vecākus. 

zemes noma
Iznomāja fiziskām personām lauksaimniecības 

vajadzībām Kabiles pagastā zemes vienību ar kad. 
apz. 62580070443 (1,5 ha) īpašumā „Palīgsaimnie-
cības” un zemes vienību ar kad. apz. 62580070308 
(1,3 ha) īpašumā „Mucenieki”.

Iznomāja SIA „LatFarm” Gudenieku pagastā ze-
mes vienības ar kad. apz. 62500030256 (0,97 ha), 
62500030281, (0,79 ha) īpašumā „No Līdumiem” 
un rezerves zemes fonda vienību „Struijas”, kad. 
apz. 62500050216 (0,2 ha) izmantošanai lauk-
saimniecībā. 

Iznomāja zemes vienību Apšu ielā 26A, Kuldīgā, 
ar apbūves tiesībām privātmājas būvniecībai.

Iznomāja SIA „Latvijas finieris” nekustamo īpašu-

mu ar kad. Nr. 6201 034 0409, Cepļa iela 1, Kuldīgā.
Iznomāja zemesgabalu ar kad. apz. 6201 008 

0116, Nomales ielā 10, Kuldīgā. 
Iznomāja SIA „Laidari” lauksaimniecības vaja-

dzībām zemes vienību „Vecrotas”, Rendas pagastā, 
kad. apz. 6280 010 0021 (3,27 ha). 

Precizē platības
Precizēja platības Kuldīgas novada pašvaldībai 

piekrītošām zemes vienībām atbilstoši pielikumam.
Uzdeva Kabiles pagasta pārvaldei sagatavot 

vienošanos pie 2016. gada 8. aprīļa noslēgtā ze-
mes nomas līguma Nr. 9/2016, precizējot zemes 
nomas līguma 1.1. punktā norādīto nekustamā 
īpašuma „Žilinskis” zemes vienības (kad. apz. 
62580070159) platību.

Uzdeva Laidu pagasta pārvaldei sagatavot vie-
nošanos pie 2009. gada 30. aprīļa noslēgtā lauku 
apvidus zemes nomas līguma, precizējot zemes 
nomas līguma 1.1. punktā norādīto nekustamā 
īpašuma „SIA Līdums” zemes vienības (kad. apz. 
62640060063) platību.

atsavinās un gatavos atsavināšanai
Rīkos nedzīvojamo telpu grupu adresē „Auto 

garāžas”, Laidu pagasts, 86,07 m2 nomas tiesību 
izsoli. Apstiprināja izsoles noteikumus.

Noteica nekustamā īpašuma „Kokdarbnīca”, 
Laidu pagastā, nosacīto cenu EUR 1280. Pie-
dāvās pirmpirkuma tiesības uz būvju īpašumu 
zemes vienības „Norvilas” īpašniekam. Ja zemes 
īpašnieks neizmanto pirmpirkuma tiesības, atsa-
vinās atkārtotā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli 
nekustamo īpašumu „Kokdarbnīca”. Apstiprināja 
izsoles noteikumus.

Gatavos atsavināšanai zemes vienību Kastaņu 
alejā 24, Kuldīgā (0,0891 ha) un pašvaldības dzī-
vokļa īpašumu Piltenes ielā 26-35, Kuldīgā.

Atzina, ka dzīvojamās telpas Nr. 5, Mucenieku 
ielā 13, Kuldīgā, nav izmantojamas pašvaldības 
funkciju nodrošināšanai – palīdzības sniegšanai 
dzīvokļa jautājumu risināšanā, un gatavos  tās 
atsavināšanai.

Atsavinās pašvaldības nekustamos īpašumus – 
apbūvētu zemes vienību „Staburadzes”, Kabiles pa-
gastā (kad. Nr. 62580070180, platība – 0,2788 ha) 
un  zemes vienību „Ķimales smēde”, Padures 
pagastā (kad. Nr. 62720070057, platība – 1,48 ha), 
piedāvājot tos pirkt būvju īpašuma īpašniecēm un 
nomniecēm.

Atsavinās Kuldīgas novada pašvaldības dzī-
vokļa īpašumu „Lielmūrnieki”-4, Kurmāles pagastā,  
piedāvājot to pirkt dzīvokļa īrniecei.

Atsavinās pašvaldības nekustamo īpašumu – 
zemes vienību „Ēvarti”, Turlavas pagastā (kad. 
Nr. 62920060164, platība – 0,7931 ha), piedāvājot 
to pirkt būvju īpašniekam un nomniekam.

Noteica, ka nekustamais īpašums Rožu iela 
2, Kuldīga, ir nepieciešams pašvaldības funkciju 
nodrošināšanai – zaļās zonas vajadzībām. Atsavi-
nās pašvaldības dzīvokļa īpašumu Tirgus ielā 1-5, 
Kuldīgā, mainot pret līdzvērtīgu zemes īpašumu 
Rožu ielā 2, Kuldīgā.

Turpinās Rumbas pagasta pārvaldes bilancē 
esošā transportlīdzekļa „Citroen Berlingo” (iz-
laiduma gads 2003., nobraukums 226 387 km) 
atsavināšanu, pārdodot to par brīvu cenu. Noteica 
kustamās mantas atsavināšanas cenu – EUR 570.

Organizēs konkursus un pusmaratonu
Organizēs konkursus „Sakoptākā Kuldīgas 

novada lauku sēta 2016” un „Skaistākais Kuldīgas 
dārzs un sakoptākā teritorija 2016” no 1. jūnija līdz 
31. augustam. Apstiprināja konkursu  nolikumus  
un izveidoja komisijas.

Rīkos 11. Kuldīgas pusmaratonu/Latvijas čem-
pionātu pusmaratonā „Skrien Latvija” 5. posmu 
13. augustā. Apstiprināja sacensību nolikumu un 
rīcības komiteju. 

Dažādi
Izveidoja koordinācijas komisiju ilgstošās 

sociālās aprūpes un rehabilitācijas pakalpojumu 
nodrošināšanas funkciju nodošanai SIA „Kuldīgas 
slimnīca”. 

Nodeva sešas grāmatas „Atgriešanās Eiropā” 
Kuldīgas novada bibliotēkām, Alsungas novada 
bibliotēkai un Skrundas pilsētas bibliotēkai pēc 
saraksta.

Iznomāja rūpnieciskās zvejas tiesības pašpa-
tēriņam Vilgāles ezerā 2016. gadā ar zvejas limitu 
viens 30 m murds Kurmāles pagasta iedzīvotājam, 
nosakot nomas maksu EUR 17,10 gadā.

Noteica, ka transportlīdzekļiem, kuru pilna 
masa nepārsniedz 5 tonnas un kas apkalpo tirdz-
niecības vai citus uzņēmumus vai veic ar īpašumu 
apsaimniekošanu saistītus darbus objektos, kas 
atrodas tieši pie ielas gājēju posma un kam nav 
citu piebraukšanas iespēju, darbdienās no 6.00  
līdz 7.30 atļauts  braukt pa Liepājas ielu, kā arī 
apstāties un stāvēt  uz tās, ja netiek traucēta gājēju 
un velosipēdu vadītāju pārvietošanās.

Izdarīja izmaiņas Kuldīgas novada Domes 
Jaunatnes lietu konsultatīvās komisijas perso-
nālsastāvā un ievēlēja komisijā Inesi Astaševsku.

Atlika jautājuma „Par piedalīšanos atklāta pro-
jektu konkursā Eiropas Lauksaimniecības fondu 
lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas lauku attīstības 
programmas 2014.–2020. gadam apakšpasākuma 
19.2. „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības 
virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ieviešanas 
1. kārtā ar projektu „Daudzfunkcionālās kultūrvēs-
turiskās verandas izveide Laidu pagastā, Kuldīgas 
novadā” izskatīšanu uz jūnija sēdi.
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Vasara tradicionāli ir laiks, kad, 
aizvadot izlaidumus, četrās 
Kuldīgas vidusskolās un Kuldīgas 
Tehnoloģiju un tūrisma tehniku-
mā notiek audzēkņu uzņemšana 
10. klasē.

Brīvpusdienas visiem 
skolēniem
Kuldīgas novada pašvaldība jau 

vairākus gadus atbalsta skolēnus un 
viņu ģimenes, nodrošinot brīvpusdie-
nas. No 1. septembra tās būs audzēk-
ņiem līdz 12. klasei, kopskaitā – 2527 
skolēniem. Brīvpusdienu programma 
uzsākta pirms vairākiem gadiem un 
izpelnījusies vecāku atzinību. Tāpat 
visiem skolēniem un tehnikuma au-
dzēkņiem novada robežās ir iespēja 
sabiedriskajā transportā braukt par 
brīvu.

attīstīta interešu izglītība 
un sports
Septembrī skolēniem durvis vērs 

jaunizveidotais Tehniskās jaunrades 
centrs. Tajā jauniešiem piedāvās kvali-
tatīvu un profesionāli orientētu intere-
šu izglītību, interesenti varēs apmeklēt 
radio un TV pulciņus, kinoamatieru, 
lidmodelistu un automodelisma no-
darbības. Vienā telpā būs izvietota 
automodelisma trase, kas iecerēta arī 
plaša mēroga sacensībām. Telpās būs 
arī akvalangistu inventārs.

Pēc gada plānots pabeigt sporta 
skolas rekonstrukciju un baseina būv-
niecību. Tajā bērniem un skolēniem 
notiks peldēšanas apmācības. Ikviens 
varēs relaksēties SPA procedūru telpā, 
apmeklēt kādu no divām pirtīm, kā arī 
peldēties baseinā. Sporta skolā būs 
modernizētas riteņbraukšanas, šaha 
un dambretes telpas, sakārtota sporta 
zāle, kurā treniņus aizvadīs jaunie 
volejbolisti un futbolisti.

Piesaistīs finansējumu, 
lai turpinātu attīstību

Kuldīgas novada pašvaldība 
mērķtiecīgi strādā, lai piesaistītu un 

apgūtu vēl EUR 3,4 miljonus Eiro-
pas fondu naudu pilsētas skolām – 
Kuldīgas 2. vidusskolas un Kuldīgas 
Centra vidusskolas telpu renovāci-
jai, kā arī tiek apspriesta iespēja par 
internāta izveidi vidusskolēniem u.c. 
projekti. PIKC Kuldīgas Tehnoloģi-
ju un tūrisma tehnikumam plānots 
piesaistīt EUR 6,4 miljonus Eiropas 
fondu naudu skolas modernizācijai. 
Nākotnē Kalpaka ielā 4 tiks izvei-
dota Latvijas Mākslas akadēmijas 
filiāle, kas veidos radošo industriju 
klastera kodolu.

aizsargāti un kvalificēti 
pedagogi

Šogad Kuldīgas novada Dome 
noslēdza sadarbības līgumu ar 
Latvijas Izglītības un zinātnes darbi-
nieku arodbiedrības Kuldīgas starp-
novadu organizāciju, kas paredz 
aizsargāt novada izglītības iestāžu 
darbiniekus, piemēram, tiem, kuru 
stāžs novada izglītības iestādē ir 
vairāk nekā gads, piešķir veselības 

apdrošināšanu. Pedagogiem tiek 
sekmēta profesionālās kvalifikācijas 
izaugsme, regulāri rīkojot apmācī-
bas. Tie, kuru audzēkņi uzrādījuši 
sasniegumus mācību priekšmetu 
olimpiādēs valsts un novada mē-
rogā, saņem prēmiju. Tradicionāli 
pašvaldība ik gadu rīko skolotāju 
veselības vai sporta dienu, godina 
novada pensionētos skolotājus. Par 
tradīciju kļuvusi arī Kuldīgas nova-
da pedagogu konference, kurā sveic 
„Gada skolotāju”. Šogad pasākums 
notiks 26. augustā.

Kuldīgā strādā augsti kvalificēti 
pedagogi, ievērojamai daļai no tiem 
ir maģistra grāds. Skolotājiem un 
skolēniem ir iespēja doties piere-
dzes apmaiņas braucienos uz citām 
skolām Latvijā un ārvalstīs. Šāda 
pieredze paaugstina rezultātus, par 
to liecina sasniegumi olimpiādēs, 
konkursos, sacensībās un citur. No 
šī gada janvāra skolēnu karjeras 
izvēlei noder arī Domes apmaksātās 
mācību ekskursijas, kurās var doties 
10. klases.

Izglītojošas nometnes un 
darba pieredze

Vasarā pašvaldība skolēniem pie-
dāvā iesaistīties kādā no daudzajām 
organizētajām nometnēm. Tajās 
var ne tikai labi atpūsties, bet arī 
izglītoties un attīstīt sevi.  Bet liela 
daļa 16 un 17 gadus vecie jaunieši 
piesakās pašvaldības organizētajam 
nodarbinātības projektam, vasarā 
strādājot pie novada uzņēmējiem vai 
zemniekiem. Kuldīgas novada paš-
valdība pirmo reizi skolēnu projektu 
īstenoja 2011. gadā. Kopš tā laika 
uzņēmēji un zemnieki skolēniem 
nodrošinājuši 741 darba vietu.

Absolvējot vidusskolu ar labām 
un teicamām sekmēm, ikvienam 
vidusskolēnam ir iespēja pretendēt 
uz stipendiju, kas noderēs tālākām 
studijām augstskolām. Ik mēnesi 
studentam izmaksā EUR 70 visa 
mācību gada garumā.

SIgnETa LaPIņa, 
sabiedrisko attiecību speciāliste

Kuldīgā var iegūt labu vidējo izglītību

Kuldīgas 2. vidusskola – 
esi mūsējais! 

Sadarbība, izglītības kvalitāte, attīstība
Mūsu skola ir centrs, kur satiekas zināšanas, kur droši uzdod 
jautājumus, kopā meklē atbildes, risina neskaidrus jautājumus un 
rada jaunas iespējas. Mūsu skolā bērnus vada vēlme izzināt un 
piedzīvot, nevis bailes vai centieni izpatikt. Mūsu skolā skolotājs 
ir draugs un nākotnes gids.
2016./2017. m.g. 10. – 12. klasei mācību procesā tiks iekļauta 
saskarsmes kultūra, cilvēkdrošība, valsts aizsardzība. Ir iespēja 
padziļināti apgūt mācību kursu latviešu valodā, matemātikā un angļu valodā. Bet vācu valodas nodarbības notiek sadarbībā ar 
„Goethe Institut”.
Papildus Kuldīgas 2. vidusskola piedāvā autoapmācību, jauno ķīmiķu skolu, kā arī piedalīties starpkultūru projektā. Skola nodrošina 
pašvaldības apmaksātas brīvpusdienas un iespēju pavadīt brīvo laiku trenažieru zālē, futbola laukumā, korī, ansamblī vai citās aktivitātēs.
Attīstīsim starpdisciplināru pieeju – vienu tēmu apskatīt vairākos mācību priekšmetos, izmantojot starpdisciplināro mācīšanos, sasaistot 
mācību tēmas ar reālo vidi. Sadarbība un iniciatīva ir galvenie atslēgas vārdi. Skolas izglītības mērķis ir palīdzēt audzēkņiem atklāt 
un attīstīt savus talantus, apzināties vājos punktus un pilnveidot tos, mācīties pašam atrast informāciju un veidot savu personību, lai 
kļūtu par līdzsvarotu, patstāvīgu, radošu un idejām atvērtu cilvēku, kas zina, kā sasniegt mērķus.
No 13. jūnija līdz 31. augustam dokumentus pieņems darbdienās no 9.00 līdz 13.30 lietvedes kabinetā.
Nepieciešamie dokumenti: apliecība par pamatizglītības iegūšanu, sekmju izraksts, pase vai ID karte, medicīniskā izziņa (forma 063 U).

Tu vēl nezini, ko un kur mācīties?

Nāc mācīties Viļa Plūdoņa Kuldīgas ģimnāzijā!

Pievienojies mums, jo tevi te gaida! Ģimnāzijā varēsi pierādīt sevi 
kā jaunu un daudzsološu personību, apgūstot mācību vielu talantīgu 
pedagogu vadībā un pilnveidoties kādā interesēm atbilstošā nodarbē.

V.Plūdoņa Kuldīgas ģimnāzija 10. klasē aicina apgūt vispāriz-
glītojošā virziena programmu vai matemātikas, dabaszinību un 
tehnikas virziena programmu.

Pie mums ir iespēja mācīties autoapmācību, datoriku, teātra 
sportu, starpdisciplinārus uzdevumus un veselības mācību.

Dokumentu iesniegšana notiek 13. un 14. jūnijā no plkst. 9.30 
līdz 13.30.

Uzņemšanas komisijas tālrunis 27020675.

Par kvalificētu speciālistu var kļūt 
Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikumā

Profesionālās izglītības kompetences centra Kuldīgas Tehno-
loģiju un tūrisma tehnikumā (KTTT) audzēkņu uzņemšana notiek 
līdz 26. augustam.

Ar pabeigtu pamatizglītību KTTT piedāvā iegūt diplomu, atestātu 
vai kvalifikācijas apliecību (atkarībā no kvalifikācijas mācību ilguma) 
šādās profesijās: mēbeļu dizaina speciālists, automehāniķis, ēdinā-
šanas pakalpojumu speciālists, tūrisma informācijas konsultants, 
manikīra un pedikīra speciālists, pavārs, konditors, gaļas produktu 
kulinārs.

Ar pabeigtu vidusskolas vai arodvidusskolas izglītību vecumā 
līdz 30 gadiem iegūt diplomu vai atestātu (atkarībā no kvalifikācijas 

mācību ilguma) var šādās profesijās: autoelektriķis, loģistikas darbinieks, automehāniķis, viesmīlis, mēbeļu dizaina speciālists, SPA 
speciālists, manikīra un pedikīra speciālists.

Audzēkņiem ir iespēja saņemt valsts stipendiju noteiktajā kārtībā līdz EUR 150, darba apģērbu, apmaksātas obligātās veselības 
pārbaudes (pakalpojumu izglītības programmām), apmaksātas mācību ekskursijas un meistarklases, iespēju piedalīties apmaksātos 
starptautiskos projektos un konkursos, ceļa naudas kompensāciju Kuldīgas novada robežās.

Uzņemšanas komisija strādā: Liepājas ielā 31, Kuldīgā, tel./fax 63324082, 25631181, darbdienās no 8.00 līdz 16.00 (citā laikā – 
precizējot to ar komisiju), kuldigasttt@pcabc.lv, www.kuldigastehnikums.lv.

Kuldīgas Mākslas un humanitāro zinību 
vidusskola –  

tavas radošās karjeras sākums!

10. klasē audzēkņi aicināti apgūt vispārējo vidējo 
izglītību vispārizglītojošā virziena programmā (ar 
padziļinātu angļu valodas apguvi). Papildus iespējams 
apgūt grafisko dizainu, animāciju, grafiku, vides dizai-
nu, gleznošanu, zīmēšanu, keramiku.

SKoLA PIEDāVā:
 modernas mācību telpas un mūsdienīgu aprīkojumu;
 autoapmācību (bezmaksas teorija);
 darboties skolēnu līdzpārvaldē;
 dejot tautisko deju kolektīvā;
 dziedāt skolas ansamblī, korī;

  iespēju piedalīties vasaras nometnē 10. klašu 
skolēniem no 8. līdz 12. augustam (laivu brauciens un 
citas aizraujošas aktivitātes);
  draudzīgu un ģimenisku skolotāju un skolēnu 
kolektīvu;
 brīnišķīgu klases audzinātāju – Agitu Zubriļenu.

Stājoties 10. klasē, nepieciešamie dokumenti: apliecība par pamatizglītību un sekmju izraksts.
Dokumentus pieņem skolas lietvedībā no 13. jūnija līdz 16. jūnijam no 10.00 līdz 15.00 Kuldīgā, Pētera 

ielā 10. Tālr.: 27020574, 29479778. Plašāka informācija – www.kmhzv.kuldiga.lv, e-pasts: kmhzs@inbox.lv.
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Kuldīgas velofestivāls, kas ir 
lielākais nekomerciālais velofes-
tivāls Latvijā, notika 28. maijā 
un vienkopus pulcēja daudz 
pozitīvi noskaņotu riteņbraukša-
nas entuziastu. 

Dienas velobraucienā piedalījās 
ap 1500 dalībnieku, bet nakts brau-
cienā – 1000, kas ir rekords, jo divas 
reizes pārsniedza iepriekšējo gadu 
dalībnieku skaitu!

Laika apstākļi velobraucējus šo-
gad ļoti lutināja, un tas ļāva izbaudīt 
nesteidzīgu braucienu velosipēda 
mugurā kopā ar ģimeni, draugiem, 
kolēģiem, paziņām un citiem līdzīgi 
domājošajiem, baudot Kuldīgas 
apkārtnes skaistās dabas ainavas un 
svaigo gaisu.

Dienas braucienā dalībnieku vidū 

visiecienītākais bija 2. maršruts, kas 
vijās 28 km garumā. Otrais popu-
lārākais bija 1. maršruts ar kopējo 
garumu 12 km, bet paši izturīgākie 
mēroja 42 km garo 3. maršrutu, kurā 
bija pat kājām jāšķērso Veldzes upī-
te. Karstajā dienā upes pāriešana da-
lībniekus tikai priecēja, jo varēja gūt 
nelielu veldzi. Karstums tiešām lika 
sevi manīt, jo veldzēšanās pieturās 
pieprasījums pēc ūdens bija ļoti liels. 
Mežvaldes atpūtas laukumā vien 
dalībniekiem izdalīti 200 litru ūdens.

Šogad vecākais pasākuma da-
lībnieks bija Edgars Račis, kurš 
nosvinējis jau 86. dzimšanas dienu, 
bet jaunākā dalībniece – 2015. gadā 
dzimusī Gundega Strautmane, kura 
balvā saņēma Dip-Dap ritenīti.

Dižbalvu – „Kenzel Cruiser” 
velosipēdu, kuru dāvāja veloAtlai-

Pozitīvā gaisotnē aizvadīts jau devītais 
velofestivāls

des.lv – laimēja kuldīdzniece Zane 
Grīnberga.

Savukārt šī gada velofestivāla tē-
mai „Rock” vislabāk atbilda Kuldī-
gas „Rock line” meitenes. Viņas bija 
īpaši piedomājušas un piestrādājušas 
tērpu izvēlē, lai izskatītos pēc īstām 
roka meitenēm.

Nakts maršrutā bija izveidotas 
īpašas „Gaismas pieturas”. Tās 
sajūsmināja naksnīgos braucējus. 
Par spožāko nakts velobraucēju žū-

rija atzina velosipēdistu ar segvārdu 
Dons Kihots. Viņš divriteni un pats 
sevi bija izgaismojis, radot brīnu-
mainu tēlu, par to dāvanā saņemot 
EUR 300 vērtu dāvanu karti aktīvās 
atpūtas veikalā „Gandrs”. To dāvāja 
SIA „Velokurjers”.

Velofestivāla izskaņā senās Kul-
dīgas naksnīgajās debesīs atbalsojās 
grupas „Dagamba” spēcīgais ska-
nējums, paužot prieku par skaisti 
pavadīto dienu un nakti.

Pasākumu organizēja Kuldīgas 
aktīvās atpūtas centrs sadarbībā ar 
Kuldīgas novada Domi un Kuldīgas 
novada sporta skolu.

Paldies visiem par piedalīšanos! 
Uz tikšanos atkal nākamgad!

jana BErgmanE, 
Kuldīgas aktīvās atpūtas centra 

direktora vietniece
arTa guSTOVSKa foto

Sadziedāšanās svētki Kuldīgā
2. jūlijā Kuldīgā notiks Kur-
zemes Dziesmu svētki, kuros 
piedalīsies vairāk nekā 2000 
dziedātāju no Kurzemes un 
citiem Latvijas novadiem, kā arī 
Kurzemes novada pūtēju orķes-
tri, deju kolektīvi un folkloras 
kopas. 

Dziesmu svētku dalībnieki muzi-
cēs Kuldīgas Rātslaukumā, Pilsētas 
dārzā un estrādē, kā arī dosies svētku 
gājienā.

Svētki sāksies 12.00 ar folkloras 
kopu koncertu Rātslaukumā, turpi-
nāsies 14.00 ar pūtēju orķestru kon-
certu Pilsētas dārzā, bet noslēgsies 
18.30 ar svētku dalībnieku gājienu 
no Rātslaukuma uz pilsētas estrādi 
un svētku noslēguma koncertu es-
trādē 19.00. 

Kurzemes Dziesmu svētku māks-

linieciskā koncepcija un program-
ma veidota, izmantojot Kurzemes 
kultūrvēsturisko daudzveidību un 
programmā izceļot lībiešu, kuršu 
un suitu reģionālās pamatvērtības. 
Klausītāji un skatītāji varēs iepa-
zīties ar tematiski vienotu koncerta 
māksliniecisko programmu par kur-
zemnieku dzīvi un sajūtām saistībā 
ar saules ritējumu dienas laikā.

Nozīmīga vieta ierādīta latviešu 
tautas dziesmai – gan klasiskas apda-
res veidolā, gan tās izmantojumam 
mūsdienu komponistu oriģinālmū-
zikā. Koncerta programmā 2. jūlija 

vakarā skanēs Ernesta Vīgnera, 
Emiļa Melngaiļa, Alfrēda Kalniņa, 
Jēkaba Graubiņa, Alfrēda Feila, 
Jāņa Dreimaņa, Agra Engelmaņa, 
Raimonda Paula, Viļņa Šmīdberga, 
Jura Karlsona, Andra Kapusta, Jāņa 
Strazda latviešu tautas dziesmu ap-
dares, kā arī Jāņa Mediņa, Dzintara 
Kļaviņa, Imanta Kalniņa, Pētera 
Vaska, Selgas Mences, Zigmara 
Liepiņa, Jāņa Lūsēna, Uģa Prauliņa, 
Raimonda Tigula, Ērika Ešenvalda, 
Julgī Staltes, Andra Kontauta, Kārļa 
Lāča oriģinālkompozīcijas.

Kopkora skanējumu bagātinās 

solisti Aira Rūrā-
ne, Laura Teivāne, 
Ance Krauze, Juris 
Vizbulis un mūziķi 
Māris Kupčs, Aivars 
Meijers, Ivars Kal-
niņš, Edgars Kārklis, 
Jānis Strazds un citi. 
Noslēguma koncertu 
vadīt uzticēts kur-
zemniekiem, Dailes teātra aktieriem 
Ērikai Eglijai un Gintam Grāvelim.   

Kurzemes Dziesmu svētku kon-
certa mākslinieciskā vadītāja ir 
XXV Vispārējo latviešu Dziesmu 
svētku un Liepājas koru apriņķa 
virsdiriģente, Liepājas Univer-
sitātes profesore Ilze Valce, deju 
kolektīvu virsvadītāja – Ramona 
Irbe, bet pūtēju orķestru virsdiri-
ģents – Artūrs Maculēvičs. Koncerta 
režisore ir Nellija Kleinberga, tekstu 

autore – Rasa Bugavičute-Pēce, bet 
scenogrāfiju veido Juris Gals. Ar 
savu klātbūtni svētkus pagodinās 
arī maestro Gido Kokars un vairāki 
noslēguma koncerta programmas 
skaņdarbu autori.

Svētkus organizē Nacionālais 
kultūras centrs sadarbībā ar Kuldīgas 
novada pašvaldību.

KrISTĪnE DuĻBInSKa, 
mārketinga un sabiedrisko attiecību 

nodaļas vadītāja

SVĒTKU PROGRAMMA:
12.00 –  folkloras kopu koncerts Rātslaukumā, 
14.00 –  pūtēju orķestru koncerts Pilsētas dārzā, 
18.30 – svētku dalībnieku gājiens no Rātslaukuma, 
19.00 – Kurzemes Dziesmu svētku noslēguma koncerts pilsētas estrādē. 

Dienas velobraucienā šogad piedalījās 1500 dalībnieku, veicot kādu no trīs maršrutiem un pildot uzdevumus īpašajās 
pieturās.

Bērnu un jauniešu centra nodrošinātajā pieturā mežvaldē
interesenti veidoja latviskas rokassprādzes.

Kabilē spriež par pagasta sakopšanu, parku un ātru braukšanu
Ar tikšanos Kabilē noslēdzās 
ikgadējās iedzīvotāju sapulces 
novada pagastos.

Kabilniekus uzklausīt bija ie-
radies Kuldīgas novada Domes 
priekšsēdētājas 1. vietnieks Viktors 
Gotfridsons, valsts policijas un SIA 
„Kuldīgas komunālie pakalpojumi” 
pārstāvji, bet par pagasta aktualitā-
tēm pastāstīja pārvaldnieks Tālval-
dis Bergmanis.

Kabilniekus priecē ar AS „Latvi-
jas Valsts ceļi” gādību noasfaltētais 
bedrainais ceļa posms pagasta cen-
trā. Taču tam, ka tieši caur Kabili 
šobrīd ved īsākais ceļš no Kuldīgas 
uz Rīgu, ir arī negatīvas sekas – ceļ-
malā un grāvjos krājas daudz atkri-
tumu. Pārvaldnieks ir arī neizpratnē 
par lielo uzņēmumu – AS „Sadales 

tīkli”, „Lattelecom” un „Latvijas 
Valsts ceļi” – rīcību, nesavācot 
zem elektrolīnijām nocirstos zarus, 
nomainītos stabus un caurtekas. 
Diemžēl neatpaliek arī iedzīvotāji, 
piemēram, bezsaimnieka ēkā pie-
mēslots ar atkritumiem. Pagasts tos 
savāks, bet ceļu abās pusēs pārraks, 
lai turpmāk neveidotos izgāztuve.

Pērn uzņēmēji sākuši apsaim-
niekot Eģinieku purvu, kurā iegūst 
kūdru, līdz ar to radušās jaunas 
darba vietas. Tikmēr pagasta zem-
niekiem nereti trūkstot darbinieku, 
it īpaši atbildīgiem darbiem, kur 
nepieciešams visu izdarīt precīzi un 
jāstrādā ar tehniku. Pārvaldnieks 
pateicās zemniekiem, kuri attīrījuši 
laukus no krūmājiem un sakārtojuši 
teritorijas. Viņš arī priecājās par deju 
kolektīvu panākumiem skatēs un 

skolas deju kolektīva piedalīšanos 
skolēnu dziesmu un deju svētkos. 
Labi startējuši arī pagasta sportis-
ti. Vēl pārvaldnieks uzteica „Zilā 
krusta” patversmes darbiniekus, kuri 
palīdz atkarību valgos nonākušajiem 
atgriezties normālā dzīvē.   

Pagājušajā gadā pagasts par paš-
valdības piešķirto naudu remontējis 
bojātās jumta konstrukcijas mājai 
„Atpūtas”. Piesaistot naudu pro-
jektā, daļēji uzlikts jumts Kabiles 
vecākajai mājai, kurā saglabājies 
vēsturisks  manteļskurstenis un 
veco laiku maizes krāsns. Mājas sa-
kārtošanu iecerēts turpināt. T.Berg-
manis aicināja iedzīvotājus nākt ar 
ierosmēm, ko mājā varētu izvietot, 
jo šobrīd tai nav īsta pielietojuma.  
Risinātas arī problēmas ar nomas  
zemēm un servitūta ceļiem – diem-

žēl 90. gados mērnieki strādājuši 
visai nevērīgi. Tāpat izvērtēts, kuri 
dzīvokļi pašvaldībai ir vajadzīgi, bet 
kurus izsolīt.

Iedzīvotāji interesējās, vai pie 
tautas nama „Sencis” var izveidot 
gājēju pāreju. T.Bergmanis skaid-
roja, ka AS „Latvijas Valsts ceļi” 
to neļauj, jo šeit ceļš met līkumu. 
Aktuāls ir arī jautājums par ātruma 
pārsniegšanas ierobežošanu – daudzi 
pagasta centram braucot cauri daudz 
ātrāk nekā atļauts. Valsts policijas 
pārstāve Inga Spēkaine solīja lūgt 
policijas satiksmes uzraudzības rotai 
biežāk paviesoties Kabilē. Vēl iedzī-
votāji pauda bažas par kokiem parkā 
– stiprāks vējš mēdzot tos izgāzt, 
citus kokus izzāģējot, un kopumā to 
kļuvis par maz – parkā notiekošajos 
pasākumos esot auksti, jo nav pietie-

kama aizvēja. Darbinieki skaidroja, 
ka veselus kokus neviens nezāģē, 
nozāģēti vien slimie. 

Savukārt SIA „Kuldīgas komunā-
lie pakalpojumi” pārstāve Kristīne 
Silvestrova atgādināja iedzīvotā-
jiem, ka pārbūves bez saskaņošanas 
ar nama pārvaldnieku veikt nedrīkst, 
un aicināja ar ierosinājumiem par 
remontdarbiem vērsties pie apsaim-
niekotāja. Tāpat iedzīvotājiem ir 
tiesības pašiem pļaut zāli vai veikt 
kādus citus darbus mājas uzturēša-
nai, pretī saņemot atlaidi apsaim-
niekošanas maksai.  Apspriests tika 
arī atkritumu apsaimniekošanas un 
šķirošanas jautājums.

KrISTĪnE DuĻBInSKa, 
mārketinga un sabiedrisko attiecību 
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BĒRNU 
VELO-

SACENSīBAS
15. jūnijā 18.00 
pilsētas estrādē 

notiks 
VELOSACENSīBAS 

BĒRNIEM 
līdz 12 gadu vecumam. 
Aicināts ikviens mazais 

velosipēdists! 
Dalībnieku reģistrācija 

no 17.30.

Pēc svētkiem neguļam, skrienam Ventas ielejā!
Uzreiz pēc Jāņiem, 25. jūnijā, 
Ventas ielejā (sacensību starta – 
finiša zona Pilsētas dārzā) notiks 
ainaviskā taku skriešanas seriāla 
„Stirnu buks” 3. posms, kas būs 
sezonas līdzenākais un saudzīgā-
kais etaps. 

Visiem finišu sasniegušajiem 
dalībniekiem –  piemiņas medaļa 
un ekskluzīva iespēja nopeldēties 
Ventas rumbā, būs arī lustes!

Lielākoties trase vedīs Kuldī-
gas novadam piegulošajā Rumbas 
pagastā. Seriāla trešais posms da-
lībniekus vilinās aizsargājamās 
dabas teritorijās – Ventas ielejas 
dabas liegumā un Riežupes dabas 

parkā. „Stirnu buka” pērnā gada 
čempions, kuldīdznieks Kristaps 
Bērziņš savu mājas trasi raksturo kā 
pilnīgi atšķirīgu no citiem etapiem. 
„Šis būs līdzens un viegls posms,” 
sacīja K.Bērziņš, „Ventas ielejā nav 

tādu kalnu un pauguru kā Riekstu-
kalnā vai Gaujas nacionālajā kalnā. 
Sportisti varēs baudīt skaistu dabu 
Riežupes un Veldzes upītes apvidū.”

Pieredzējušais skrējējs iesaka 
noteikti izmēģināt 5 km garo „Vā-
veres” distanci bez laika kontroles 
tiem, kuri neskrien ikdienā. „Būs 
interesanti skriet pāri Kuldīgas til-
tam, paraudzīties uz Ventas rumbu, 
Alekšupīti. Trase metīs līkumiņu 
pa vecpilsētu, Pilsētas laukumu un 
gājēju ielu, arī gar abiem Ventas 
krastiem,” Kristaps aicina tos, kuri 
šaubās skriet vai neskriet, noteikti 
piedalīties šajā posmā. Savukārt 
„Zaķa” (~13 km), „Stirnu buka”(~21 
km) un „Lūša” (~29 km) trase vedīs 

līdz pat Riežupes smilšu alām.
Visu distanču dalībnieki skries 

garām Eiropas platākajam ūdens-
kritumam jeb Ventas rumbai, trasi 
lielākoties veicot pa plakanu reljefu, 
ko pavadīs daudzveidīgi mežains, 
stāvkrastiem, dižkokiem, smilš-
akmeņiem, neparastām alām un 
retiem augiem bagāts fons. Distancē 
dalībniekiem būs brīnišķīga iespēja 
šķērsot veldzējošu straujteci.

Kalnu karaļa sprinta etaps šoreiz 
būs mērens un dinamisks. Bērni 
„Susura” distancē (0,6 – 1 km) va-
rēs iejusties sporta sacensību vidē 
bez laika kontroles. Lai iedrošinātu 
mazos ķiparus sportot un lieki viņus 
nesatrauktu, „susuriem” rezultāti 

netiks mērīti, taču apbalvoti tiks pieci 
finišu ātrāk sasniegušie puikas un 
meitenes. Visi „Susura” distancē fini-
šējušie censoņi, tāpat kā pieaugušie, 
tiks sveikti ar jauku piemiņas medaļu.

Uzmanību! Tā kā pirms sacen-
sībām ir Līgo svētku brīvdienas, 
kas ir arī banku brīvdienas, aicinām 
dalībniekus pieteikties savlaicīgi! 
Dalības maksu ieteicams veikt līdz 
20. jūnijam – trīs darba dienas pirms 
sacensībām, lai pārskaitījumi sa-
sniegtu mērķi un dalībnieks saņemtu 
zaļo gaismu reģistrācijai startam!

Plašāka informācija par taku 
skrējienu vietnē www.stirnubuks.lv.

rImanTS LIEPIņš, 
„Stirnu buka” seriāla iniciators

Augusta vidū, kad sportisti aizstāvēs Latvijas godu olimpiskajās spēlēs Rio, daudzi sportiska un veselīga 
dzīvesveida piekritēji pulcēsies Kuldīgā, lai sestdien, 13. augustā, piedalītos 11. Kuldīgas pusmaratonā, 
kas ir lielākā skriešanas seriāla Latvijā „Bigbank Skrien Latvija” 5. posms un vienlaikus Latvijas 
čempionāts pusmaratonā.

Dalībnieki skrējienam reģis-
trēties un saņemt numurus varēs 
12. augustā no 18.00 līdz 21.00 
un 13. augustā no 7.30 sacensību 
reģistratūrā. Sportisti startēs un 
finišēs Kuldīgas pilsētas estrādē. 
Skrējēji, kuri apņēmušies noskriet 
pusmaratona distanci (21,097 km), 
startēs 10.00, savukārt „Nike” skrē-
jiena (10,50 km) un Tautas skrējiena 

(5,27 km) dalībnieki, kā arī nūjotāji 
(5,27 km) startēs 12.30. Nūjošanas 
distance Kuldīgas pusmaratona 
programmā iekļauta pirmoreiz.

Paši mazākie bērnu skrējienā 
dosies 14.15, bet sacensības noslēg-
sies ar apbalvošanu 15.00. Kuldīgas 
pusmaratona trase ir sertificēta un 
vijas pa pilsētu, ļaujot izbaudīt skais- 
tākās vietas, unikālo vecpilsētu un 

gleznainās ainavas.
Ar sacensību nolikumu iepazīties 

un pieteikties Kuldīgas pusmaratonam 
iespējams www.kuldigas-pusmara-
tons.lv, www.bigbankskrienlatvija.lv 
vai personīgi Kuldīgas vieglatlētikas 
manēžā, Dzirnavu ielā 13. Tālruņi 
informācijai: 27842624, 63321942.

Pusmaratonā absolūtajā vērtēju-
mā 1. – 6. vietu ieguvējus (sievietes 

Jau 11. reizi notiks Kuldīgas pusmaratons
un vīriešus) apbalvos ar naudas 
balvām. 1. – 3. vietu ieguvējus (sie-
vietes un vīriešus) vecuma grupā ap-
balvos ar organizatoru un atbalstītāju 
sarūpētām balvām. Visi finišējušie 
saņems piemiņas medaļas un dip-
lomu. Ar atbalstītāju un organiza-
toru sarūpētām balvām apbalvos arī 
„Nike” un Tautas skrējiena labākos.

Savulaik, kopā ar domubiedriem 
sarīkojot pirmo Kuldīgas pusmara-
tonu, tā idejas autors Kuldīgas slim-
nīcas vadītājs Ivars Eglītis aizsāka 
pusmaratonu kustību Latvijā. No 
skrējiena ar mazliet vairāk nekā 200 

dalībniekiem Kuldīgas pusmaratons 
izveidojies par vērienīgiem skrieša-
nas svētkiem. Tradicionāli skrējiens 
norisinās laikā, kad vasara ir piln-
briedā, tāpēc Kuldīgas pusmaratonu 
mēdz saukt par karstāko Latvijā.

Sacensības rīko Kuldīgas novada 
Dome, Kuldīgas novada sporta skola 
un sporta klubs „Katrīna”. Kopumā 
skriešanas sezonā notiks septiņi „Big-
bank Skrien Latvija” posmi visos 
Latvijas kultūrvēsturiskajos reģionos.

KrISTĪnE DuĻBInSKa, 
mārketinga un sabiedrisko attiecību 

nodaļas vadītāja

uzmanĪBu!
18. jūnijā riteņbraukšanas sacensību 

„Čempionu kauss 2016” 
laikā no 16.00 līdz 19.00 tiks 

SLēgTa SaTIKSmE:
Piltenes ielā no Vītolu ielas līdz Liepājas ielai,
Liepājas ielā no Piltenes ielas līdz Smilšu ielai,
Smilšu ielā no Liepājas ielas līdz Mālu ielai,
Mālu iela visa garumā,
Vītolu ielā no Mālu ielas līdz Piltenes ielai,
Pilsētas laukums.

ATVAINOJAMIES PAR SAGāDāTAJāM NEĒRTīBāM!

agrIS KImBOrS, Kuldīgas novada sporta skolas direktors

Sāk tirgot īpašās kuldīdznieku biļetes 
uz „LiveFest’16”

Kuldīgas novada pašvaldībā no-
slēgusies iepirkuma procedūra, 
kā rezultātā Kuldīgas kultūras 
centra kasē par īpašu cenu – 
tikai EUR 7,50 – ir nopērkamas 
kuldīdznieku biļetes uz rokfesti-
vālu „LiveFest’16”, kas 6. au-
gustā notiks Kuldīgas pilsētas 
estrādē.

Kuldīdznieku biļetes ir nopērka-
mas tikai un vienīgi, personīgi iero-
doties kultūras centra kasē Kuldīgā, 
Raiņa ielā 21, 2. stāvā. Kase atvērta 
darbienās no 9.00 līdz 18.00, tālru-
nis 633 22201. Plānots, ka kopumā 
tirdzniecībā būs 1300 īpašo kuldīdz-

nieku biļešu. Iegādājoties biļetes uz 
festivālu „Biļešu paradīzes” kasēs 
citviet Latvijā un internetā, šobrīd 
tās cena ir EUR 17,50. Laika gaitā 
biļešu cena vēl mainīsies – no 1. jū-
nija tā ir EUR 20, no 1. jūlija būs 
EUR 22,50, bet festivāla dienā ieejas 
biļete maksās EUR 25.

Kuldīgas novada Domes priekš-
sēdētāja Inga Bērziņa ir gandarīta, ka 
rasta iespēja novada iedzīvotājiem par 
draudzīgu cenu iegādāties biļetes uz 
populāro vasaras izklaides pasākumu 
„LiveFest’16”, un aicina šo iespēju 
izmantot, lai klātienē izbaudītu festi-
vāla gaisotni un noklausītos uzaicināto 
viesmākslinieku uzstāšanos.

Kā jau iepriekš ziņots, turpinot 
iesākto tradīciju, jau ceturto gadu 
Kuldīgas pilsētas estrādē norisinā-
sies vasaras rokmūzikas festivāls 
„LiveFest’16”. Šogad tas notiks 
vienu dienu – 6. augustā, un, tāpat kā 
citus gadus, festivālā uzstāsies gan 
vietējie, gan ārvalstu mūziķi.

Zināms, ka koncertā būs vies-
mākslinieki – grupas „Letz Zep”, 
„Virginia Maestro” un „ACDC 
Project”. Festivālu rīko SIA „Live 
Fest”. Vairāk informācijas par fes-
tivālu –  www.livefest.lv.

KrISTĪnE DuĻBInSKa, 
mārketinga un sabiedrisko attiecību 
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Lai veicinātu pilsētvides sakop-
tību un kārtību Kuldīgas pilsētā 
un noskaidrotu skaistākos 
dārzus un to īpašniekus (apsaim-
niekotājus), Kuldīgas novada 
Domes deputāti maija Domes 
sēdē nolēma arī šogad no 1. jū-
nija līdz 31. augustam organizēt 
konkursu „Skaistākais Kuldīgas 
dārzs un sakoptākā teritorija 
2016”.

Konkursa mērķis ir sekmēt pil-
sētvides sakopšanu, veicināt kārtību 
individuālo un pašvaldības māju, 
iestāžu, sabiedrību, organizāciju, 
uzņēmumu, tirdzniecības un pa-
kalpojumu objektu teritorijās, kā 
arī radīt interesi Kuldīgas pilsētas 
iedzīvotājos un motivēt iesaistīties 
pilsētas sakopšanā.

Piedalīties konkursā var īpašumi, 
kas atrodas Kuldīgas pilsētā, un to 
īpašnieki, kas izveidojuši skaistus 
dārzus un uztur labā kārtībā terito-
riju. Konkursa nolikums atrodams 
Kuldīgas novada mājaslapā www.
kuldiga.lv.

Pieteikumus no 1. jūnija līdz 
1. jūlijam var iesniegt fiziskas un ju-
ridiskas personas, aizpildot anketu, 
kurā tiek norādīta vērtējamā objekta 
adrese, īpašnieks, kontakttālrunis, 
kā arī pieteicēja vārds, uzvārds/
nosaukums, kontakttālrunis. 

Pieteikumu iespējams iesniegt: 
internetā www.kuldiga.lv, Kuldīgas 
novada pašvaldības Apmeklētā-
ju pieņemšanas un informēšanas 
centrā, Baznīcas ielā 1, Kuldīgā, 
nosūtot e-pastā: kristine.dulbinska@
kuldiga.lv.

Vienam pieteikuma anketas 
aizpildītājam izlozes kārtībā tiks 
piešķirta pārsteiguma balva.

Konkursā pieteiktās teritorijas 
apsekos īpaši izveidota komisija, 
kuru vadīs Kuldīgas novada paš-
valdības vides speciāliste Dace 
Jansone. Vērtēs galvenokārt iz-
veidotāja izdomu, nevis finansiālo 
ieguldījumu dārzu veidošanā un 
teritoriju kopšanā un uzturēšanā. 
Komisija novērtēs tīrību un kārtību 
īpašumā un tam pieguļošajā terito-

rijā, iebraucamo ceļu jeb priekšdār-
zu, teritorijas zonējumu, telpisko 
plānojumu, tā atbilstību funkcijai, 
augu stādījumus, to kompozīciju, 
ekoloģisko saderību, augu veselīgu-
mu, ceļu, arhitektūras mazo formu 
kvalitāti, sakoptību, žogu izskatu, 
pārsteigumu jeb dārza savdabīgumu, 
īpašas pozitīvas pazīmes vai atšķi-
rības. Augstāko vērtējumu iegūs 
tas īpašums, kurā būs izpildīti visi 
konkursa rādītāji.

Pieteiktās teritorijas izvērtēs līdz 
31. augustam. Uzvarētājus apbalvos 
1. oktobrī Hercoga Jēkaba gada-
tirgus laikā. Konkursa rezultātus 
publicēs Kuldīgas novada Domes 
informatīvajā izdevumā „Kuldīgas 
Novada Vēstis” un pašvaldības 
mājaslapā www.kuldiga.lv.

Nominācijās „Skaistākais Kuldī-
gas dārzs”, „Sakoptākais daudzdzī-
vokļu māju pagalms” un „Sakoptā-
kais uzņēmums Kuldīgas pilsētā” 
uzvarētāji saņems naudas balvas un 
atzinības rakstus: 1. vieta – EUR 
150 un atzinības zīmi „Skaistākais 

Konkurss „Skaistākais Kuldīgas dārzs 
un sakoptākā teritorija 2016”

Kuldīgas dārzs un sakoptākā teri-
torija 2016”, 2. vieta – EUR 100, 
3. vieta – EUR 75.

Nominācijā „Skaistākais gaisa 
dārzs” uzvarētājiem piešķirs naudas 
balvas un atzinības rakstus: 1. vie-
tai – EUR 75, 2. vietai – EUR 50, 3. 

vietai – EUR 30.
Konkursa komisijai ir tiesības 

katrā nominācijas grupā piešķirt 
vairākas 1., 2., 3. vietas. 

KrISTĪnES DuĻBInSKaS, 
mārketinga un sabiedrisko attiecību 

nodaļas vadītājas, teksts un foto

Pagājušajā gadā nominācijā „Ģimeņu māju teritorija Kuldīgas pilsētā” 1. vietu 
ieguva janušu ģimenes īpašums.

Pilsētas bērnudārzi 
strādās arī vasarā 

Kuldīgas novada Domes mai-
ja sēdē deputāti apstiprināja 
pagastos izvietoto pirmsskolas 
grupu slēgšanu noteiktos posmos 
vasarā, taču pilsētā bērnudārzi 
turpinās darboties. 

Pagastu pirmsskolas grupu au-
dzēkņu vecāki par izglītības iestāžu 
slēgšanu vasaras mēnešos ir savlai-
cīgi brīdināti.

No 1. jūlija līdz 31. augustam 
lemts slēgt Vārmes pamatskolas 
pirmsskolas grupas nelielā bērnu 
skaita un plānoto remontdarbu dēļ. 
Tāpat deputāti izskatījuši pamatskolu 
direktoru iesniegumus – par Ēdoles 
pamatskolas pirmsskolas grupu slēg-
šanu no 1. jūnija līdz 31. augustam, 
jo bērnu skaits samazinās, plānoti 
remontdarbi un darbinieku atvaļi-
nājumi, par Vilgāles pamatskolas un 
Snēpeles filiāles pirmsskolas grupu 
slēgšanu no 1. jūlija līdz 5. augustam 
mazā bērnu skaita un darbinieku 
atvaļinājumu dēļ. Laidu pamatskolas 
Sermītes interešu centra pirmsskolas 

grupas bērniņi vasaras brīvdienās do-
sies no 27. jūnija līdz 31. augustam, 
Kuldīgas 2. vidusskolas un Rendas 
filiāles pirmsskolas grupu darbs 
būs pārtraukts no 1. jūnija līdz 31. 
augustam, bet Turlavas pamatskolas 
pirmsskolas grupas nestrādās no 
20. jūnija līdz 14. augustam saistībā 
ar bērnu skaita samazināšanos un 
plānotajiem remontdarbiem. No 20. 
jūnija līdz 31. jūlijam slēgtas būs arī 
Kuldīgas Alternatīvās sākumskolas 
Padures filiāles pirmsskolas grupas.

Kuldīgā pirmsskolas izglītības 
iestāžu „Ābelīte”, „Cīrulītis” un 
„Bitīte” darbinieki aptaujājuši vecā-
kus par bērnudārza nepieciešamību 
vasaras mēnešos. Ar samazinātu 
grupu skaitu visi trīs bērnudārzi strā-
dās visu vasaru. Šogad neturpinās 
iepriekšējo gadu praksi, kad bērni 
apmeklēja citu bērnudārzu, kamēr 
pašu iestāde bija slēgta darbinieku 
atvaļinājumu laikā. 

SIgnETa LaPIņa, 
sabiedrisko attiecību speciāliste

Saviļņojošs darba jubilejas koncerts
Par īstiem flautistu svētkiem 
izvērtās E.Vīgnera Kuldīgas 
mūzikas skolas skolotājas Hedas 
Auziņas 40 darba gadu jubilejas 
koncerts mākslas namā.

Savu skolotāju sveikt bija iera-
dušies absolventi, audzēkņi un viņu 
vecāki, kolēģi, kori „Ventava” un 
„Rāte”, kuros jubilāre ir dziedājusi 
un bijusi kormeistare.

Koncertu sirsnīgi vadīja skolotāja 
Marta Ozoliņa. Viņas izvēlētās dzej-
nieces Kornēlijas Apškrūmas vārdi 

„Ir svarīgi, lai vienmēr ietu līdzi tā 
sajūta, kas mūžu dara zaļu, ka esi 
kādam bijis vajadzīgs” atspoguļoja 
H.Auziņas 40 darba gadus.

Koncerta sākumā klausītājus 
pārsteidza un iepriecināja skolotājas 
izveidotais svilpavnieku koris. Tam 
sekoja flautas klases audzēkņu un 
absolventu solo priekšnesumi (kon-
certmeistare Līga Saulgrieze), savu-
kārt izskaņā 23 flautu koris saviļņo-
joši atskaņoja melodijas no Ričarda 
Rodžera „Mūzikas skaņas”, kuram 

diriģente bija skolotāja H.Auziņa.
Savā apsveikumā skolas direk-

tore Maruta Rozīte teica: „Darba 
svētki – kas var būt vēl skaistāks!” 
Šiem vārdiem var tikai pievienoties, 
jo svētku sajūtā bijām visi – gan 
koncerta dalībnieki, gan klausītāji.

Vēlam skolotājai Auziņai vēl 
daudz radošu darba gadu un sakām – 
paldies par koncertu!

VaIra LEITE, 
E.Vīgnera Kuldīgas mūzikas 

skolas skolotāja

Konkurss „Sakoptākā Kuldīgas novada lauku sēta 2016”
Lai veicinātu lauku vides sakoptību un kārtību Kuldīgas novadā, no-
skaidrotu un godinātu sakoptākos lauku māju, zemnieku saimniecī-
bu un ražošanas uzņēmumu, iestāžu, veikalu, individuālo uzņēmumu 
un daudzdzīvokļu māju sētu un pagalmu īpašniekus (apsaimnieko-
tājus), Kuldīgas novada Domes deputāti nolēma arī šogad organizēt 
konkursu „Sakoptākā Kuldīgas novada lauku sēta 2016”.

Konkurss notiks no 1. jūnija 
līdz 31. augustam. Tā mērķis ir 
ieinteresēt un iesaistīt iedzīvotājus 
savas sētas labiekārtošanā, sakop-
šanā, pilnveidošanā, tā veicinot 
Kuldīgas novada pagastu attīstību 
un sakoptību.

Pieteikties aicināti Kuldīgas 
novada pagastos atrodošos īpašumu 
saimnieki, kuri izveidojuši skaistus 
dārzus un uztur labā kārtībā īpašuma 
teritoriju. Iespējams gan pašiem 
pieteikt savu saimniecību, gan arī 
pieteikt citus skaistu sētu īpašniekus, 
piemēram, kaimiņus. Konkursa no-
likums ir publicēts Kuldīgas novada 
mājaslapā www.kuldiga.lv.

Pieteikumi līdz 1. jūlijam iesnie-
dzami internetā:

• www.kuldiga.lv, 

• Kuldīgas novada pašvaldības 
Apmeklētāju pieņemšanas un in-
formēšanas centrā, Baznīcas ielā 1, 
Kuldīgā, 

• Kuldīgas novada pagastu pār-
valdēs,

• nosūtot e-pastā: evita.peterso-
ne@kuldiga.lv.

Konkursa 1. kārtu organizē Kul-
dīgas novada pagastu pārvaldes, ar 
pārvaldes vadītāja rīkojumu izvei-
dojot žūrijas komisiju trīs locekļu 
sastāvā, 2. kārtu organizē Kuldīgas 
novada pašvaldība. Pirmajā kārtā 
tiek vērtētas sakoptākās pagastu 
sētas, otrajā kārtā –  1. kārtas 1. 
vietu ieguvēji.

Teritorijas vērtēs trīs nomināci-
jās, nosakot sakoptāko Kuldīgas no-
vada lauku sētu, sakoptāko Kuldīgas 

novada zemnieku saimniecību, ra-
žošanas vai individuālo uzņēmumu, 
kā arī sakoptāko Kuldīgas novada 
daudzdzīvokļu māju.

Konkursā vērtēs kopiespaidu 
(ēku, pagalma, iebraucamā ceļa, 

dārza izvietojumu, to iekļaušanos 
apkārtējā vidē), dzīvojamo un saim-
niecības ēku stāvokli (krāsojumu, 
māju nosaukumu uzrakstus, pasta 
kastītes, karoga mastu u.c.), apza-
ļumošanu (zāliena laukumus, ziedu 

izvietojumu, celiņus, žogus), notei-
kumu ievērošanu (sanitāro stāvokli, 
mājdzīvnieku turēšanu, ugunsdrošī-
bu), piemājas zemes, apkārtējās teri-
torijas racionālu izmantošanu, zemei 
pieguļošo grāvju un ceļmalu tīrību, 
kā arī iesaistīšanos ES projektos un 
tiešajos maksājumos.

Augstāko vērtējumu iegūs tā 
sēta, kurā būs izpildīti visi konkursa 
rādītāji.

Rezultātus paziņos un uzva-
rētājus sveiks 1. oktobrī Hercoga 
Jēkaba gadatirgus laikā. Uzvarētā-
jus – 1. vietu ieguvējus visās trīs 
nominācijās – apbalvos ar Kuldīgas 
novada Domes Atzinības zīmi un 
naudas balvu EUR 150. Žūrija pēc 
saviem ieskatiem var noteikt 2. un 
3. vietas ieguvējus/konkursa lau-
reātus, piešķirot naudas balvu EUR 
100 – 2. vietas ieguvējiem un EUR 
75 – 3. vietas ieguvējiem.

KrISTĪnE DuĻBInSKa,
 mārketinga un sabiedrisko 

attiecību nodaļas vadītāja
EDuarDa DamBErga foto

Par sakoptāko Kuldīgas novada lauku sētu pagājušajā gadā apbalvoja rum-
bas pagasta „Vēverus” (īpašnieki Tālbergu ģimene).

 Līgums ar RPIVA paredz plašas iespējas izglītībā 
25. maijā Rīgas Pedagoģijas un 
izglītības vadības akadēmijas 
(RPIVA) rektore Daina Voita 
un Kuldīgas novada Domes 
priekšsēdētāja Inga Bērziņa 
parakstīja sadarbības līgumu 
par Kuldīgas reģiona iedzīvotāju 
izglītības līmeņa paaugstināšanu 
un novada ekonomikas attīstības 
veicināšanu.

Noslēgtais līgums paver plašas 
sadarbības iespējas izglītības, pētnie-
cības, kultūras un atbalsta sniegšanas 

jomā. RPIVA iesaistīsies reģiona 
izglītības problēmu risināšanā un spe-
ciālistu sagatavošanā, mācību prakšu 
un mentoru sagatavošanā, karjeras 
izglītībā un konsultēšanā, piedāvās 
mūžizglītības un tālākizglītības prog-
rammas dažādām mērķauditorijām, 
psiholoģisko palīdzību un atbalstu, 
bibliotēku pakalpojumus, projektu 
izstrādi un īstenošanu, piedalīsies 
konferenču un semināru organizēša-
nā un nacionālā kultūras mantojuma 
saglabāšanā, tādējādi veicinot reģio-

na ekonomisko attīstību. 
Līguma parakstīšanā piedalījās 

Kuldīgas novada pašvaldības izpild-
direktore Ilze Dambīte-Damberga, 
Izglītības nodaļas vadītāja Santa 
Dubure un RPIVA Kuldīgas filiāles 
vadītāja Ruta Karloviča. Pēc rekto-
res uzaicinājuma I.Bērziņa laipni 
piekrita darboties RPIVA padom-
nieku konventā.

LIgITa āzEna, 
rPIVa sabiedrisko attiecību un 

informācijas daļas vadītāja
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mūSu LaIKS

KuLDĪgaS KuLTūraS cEnTrā 

PaSāKumI PagaSTOS

2016. gada 9. jūnijs

SPOrTa PaSāKumI jūnIjā

BrĪVDaBaS KInOTEāTrIS „gOLDIngEn KnIghT cInEma”

10. jūnijā 22.30 Sv.Katrīnas baznīcā (Baznīcas iela 31, Kuldīgā) – Baznīcu nakts 
koncerts „Kad uzzied nakts”. Piedalās kamerkoris „Rāte”.

21. jūnijā 11.00 - 13.00 Kuldīgas ielās un laukumos – lustīga ielīgošana.
23. jūnijā 22.30 – 3.00 Pilsētas dārzā – Līgo vakars. Balli spēlēs grupa „Fokši”.

ēDOLē
22. jūnijā 20.00 Dzirnavu dārzā pie 

ugunskura – Jāņu ielīgošanas lustes – 
koncerts ar Līgo tradīcijām.

23. jūnijā 22.00 Dzirnavu dārzā – Līgo 
nakts balle. Spēlēs grupa „Ēnas”; 1.00 gar 
ezeru pāri slūžu tiltam – puspliko skrējiens.

ĪVanDē
1.  jūlijā 21.00 aiz īvandes muižas – za-

ļumballe. Spēlēs brāļu Rozentālu apvienība 
„R2” no Ventspils. Ieeja – EUR 3.

8. jūlijā īvandes iedzīvotāji aicināti doties 
ekskursijā. Sīkāka informācija un pieteikša-
nās pagasta pārvaldē.

KaBILē
10. jūnijā 17.50 – 23.00 Kabiles baz-

nīcā – Kabiles ev. lut. draudze ielūdz uz 
„Baznīcu nakts” pasākumu.

14. jūnijā 11.00 pie piemiņas akmens – 
Komunistiskā genocīda upuru piemiņas 
diena un ziedu nolikšana.

Pēc ziedu nolikšanas kopā dosimies 
uz Nacionālās pretošanās kustības mu-
zeju Rendas pagastā. Pieteikties pa tālr. 
25618976.

23. jūnijā parka estrādē – „Nāc līgo 
Desmalā!”: 21.00 – ielīgosim vakaru kopā 
ar Kabiles pašdarbniekiem; 23.00 – 4.00 – 
lustīgus dančus spēlēs Banchiks (Artūrs 
Bānis no Ventspils). Līdzi jāņem jāņuzāles, 
groziņš, noderēs arī ērta seģene sēdēšanai. 
Ieeja bez maksas.

KurmāLē
23. jūnijā Vilgāles estrādē – Līgo vakars. 

21.00 visi aicināti pie „Dālderu” mājas 
krustojuma gājienam uz estrādi. Pēc tam 
pašdarbnieku koncerts, ugunskura iedeg-
šana un zaļumballe. Ieeja brīva.

LaIDOS
Līdz 10. jūnijam „Bitītē” – kokapstrādes 

pulciņa darbu izstāde.
21. jūnijā 19.00 Rudē – Vasaras 

saulgrieži.
23. jūnijā 16.00 estrādē (lietus gadījumā 

„Bitītē”) – ielīgošanas pasākums; 22.00 – 
Līgo danči.

PaDurē
Līdz 17. jūnijam bibliotēkā – Mudītes un 

Katrīnas Annas Martinovas gleznu izstāde.
22. jūnijā 20.00 pie Padures klēts – Jāņu 

ielīgošana. Aicināti ierasties ar jāņuzālēm, 
lai kopīgu pītu lielo Padures Jāņu vainagu, 
kā arī aicināti Padures Jāņi un Līgas uz 
godināšanu. Jāņu vainadziņu konkurss 
un balle kopā ar „Dy Matīss un savējo”. 
Pasākums bez maksas.

PELČOS
Jūnijā bibliotēkā – grāmatu izstāde 

„Mākslas baudītājiem”; no 16. jūnija – sen-
lietu izstāde „Katrai lietai ir savs stāsts”.

23. jūnijā 13.00 ābeles ciemā, Klusās 
ielas galā, laukumā pie priedītēm – Līgo 
dienas pasākums kopā ar folkloras kopu 
„Nārbuļi”.

23. jūnijā 21.00 laukumā pie Pelču 
tautas nama – Līgo balle. Ieeja bez maksas.

rEnDā
7. jūnijā – organizēts brauciens uz 

Latvijas Nacionālo teātri „Žurkas ex libris”. 

Biļetes cena – EUR 10,92. 
23. jūnijā 22.30 estrādē – Jāņu nakts 

zaļumballe kopā ar grupu „Duets” no Lie-
pājas.  Ieeja brīva.

rumBā
No 2. jūnija Rumbas pagasta pārvaldes 

nama zālē – Kārļa Dazarta gleznu izstāde.
11. jūnijā 15.00 bērniem, 17.00 pieau-

gušajiem Rumbas pagasta pārvaldes nama 
zālē – minigolfs.

17. jūnijā 14.15 Ventas ciema „Bu-
kaišos” – „Sieru dižošanās”. Ikviens aicināts 
atnest paša gatavotu sieru. Dalīsimies arī 
ar receptēm.

23. jūnijā 22.00 Ventas ciemā – zaļum-
balle kopā ar grupu „Ugāles ritmi”.

6. jūlijā Rumbas pagasta senioru eks-
kursija uz Rundāles pili, Bauskas pili, kā arī 
Bauskas muzeja programmu ekspozīcijā 
„Piedzīvojums Bauskā 20. gadsimtā” un 
„Medus pili”. Pieteikties līdz 1. jūlijam, vairāk 
informācijas pa tālr. 20251385.

SnēPELē
22. jūnijā no 18.00 pagasta brīvdabas 

estrādē – gatavosimies Līgo svētkiem pasā-
kumā – „Līgo Snēpelē!”. Siera degustēšana, 
alus smeķēšana, pīrāgu un raušu baudīša-
na, vainagu pīšana, zāļu tēju vākšana, pirtī 
iešana, līksma dancošana un aplīgošana, 
dažādas spēles. Pasākumā jautrus dančus 
dejos VPDK „Snēpele”, pirtī iešanu izspēlēs 
amatierteātris, visus apdziedās sieviešu 
ansamblis „Mozaīka” un vīru vokālais an-
samblis, bet lustīgu meldiņu spēlēs kapela 
„Kā ir, tā ir”.

TurLaVā
Jūnijā bibliotēkā – brīvmākslinieces 

Andras Pelnas darbu izstāde „Kokteilis”; 
TTMS „Kuldīgas palete” darbu izstāde „Ne 
asakas”; Sandras Brantevicas pildspalvu 
izstāde; PII „Lāčuks” radošo darbu izstāde 
„Mana mīļākā krāsa”; līdz 17. jūnijam – 
Tatjanas Tilkas pītie darbi no papīra izstādē 
„Labāk vienreiz redzēt…”; grāmatu izstāde 
„Vasaras saulgrieži”.

No 18. jūlija līdz 22. augustam – bib-
liotēka slēgta.

23. jūnijā 20.00 Turlavas Dižgaiļu parka 
estrādē – Līgo svētki, Turlavas amatierte-
ātra pirmizrāde – Ritas Missūnes komēdija 
„Šauj viņu nost”; pēc pasākuma –  Līgo 
balle.

Vārmē
Līdz 17. jūnijam bibliotēkā – „Vārmenie-

ku rokdarbu un amatniecības darbu izstā-
de”; no 20. jūnija – vārmenieces Lāsmas 
Vilkas gleznu izstāde.

16. jūnijā 18.00 atpūtas parkā „Aizupī-
tes” – ielīgošana kopā ar ventiņu zāļu sievu 
Līgu Reiteri. Zāļu vainagu un pušķu pīšana, 
augu izzināšana un to ārstnieciskais spēks.

22. jūnijā 20.00  brīvdabas estrādē 
„Liepu birzs” – Vārmes amatierteātra „Es 
un Tu” pirmizrāde –  A.Birbeles komēdija 
„Kapusvētki PR”. Ieeja brīva.

23. jūnijā 23.00 brīvdabas estrādē „Lie-
pu birzs”– Līgo zaļumballe, spēlēs grupa 
„Eja”. Ieeja – brīva.

Tūrisma teorijā teikts, ka vietas 
jeb galamērķa, kāda ir arī Kuldīga, 
atpazīstamība un zīmolvedība, pēc 
grūti ieguldīta darba mārketingā sāk 
atmaksāties un izpausties aptuveni 
pēc 25 gadiem.

Kopš 1995. gada, kopš dibinājām 
tūrisma centru Kuldīgā, kas veido 
tūrisma attīstību Kuldīgas novadā, 
pagājis 21 gads. Tūristu skaits gadu 
no gada pieaug par 11 – 15%, salīdzi-
not ar iepriekšējo gadu. Pat vislielā-
kajiem skeptiķiem redzams, ka katru 
gadu aug tūrisma uzņēmumu skaits 
un vasarā nedēļas nogalēs viesnīcās 
un krodziņos viss piepildīts, un tas arī 
bija mūsu mērķis. Tāpat mūsu mērķis 
bija ierakstīt latviešu prātos domu – ja 
vēlies romantiku, brauc uz Kuldīgu.

Cits jautājums, kā piepildīt Kuldī-
gu ar iebraucēju atstāto naudu nese-
zonā. Tāpēc pilsēta radīja pasākumus 
pavasarī un rudenī. Ļoti veiksmīgs 
izaudzis Hercoga Jēkaba gadatirgus, 
„Lido zivis”, arī „Velofestivāls”, kas 
no vienas velodienas, kuru pirmo-
reiz, starp citu, tolaik atklāja neviens 
cits kā tagadējais Valsts prezidents 
Raimonds Vējonis, –  tagad izaudzis 
par lielāko nekomerciālo festivālu 
Latvijā. Tomēr laiku pa laikam var 
just, ka ieaugam pašapmierinātībā, 
ikdienišķā rutīnā un provinciālā 
pašsajūsmā. Kādam šķiet, ka citas 
pilsētas zog idejas, citam pietrūkst 
attieksmes, kādam naudas un vēl 
kādam laika. Astrologi gan saka, ka 
laiks rit arvien ātrāk un būs arvien 
mazāk. Tomēr ir jāseko līdzi, kas no-
tiek kaimiņpilsētās, reģionos un bla-
kus valstīs. Vidzemē attīstās mobilo 
aplikāciju tūrisma maršruti, Latgalē 
izveidots lielākais Veloparks Latvijā, 
visās pilsētās būvē veloceliņus, rado-
šās velodarbnīcas un organizē  jaunus 
velopasākumus. Mums Dievs ir devis 
šo mazo, burvīgo pilsētu, radošus cil-
vēkus un inovatīvus prātus. Lai mēs 
būtu konkurētspējīgi ne tikai Kurze-
mē, bet arī tālāk, mums jāražo jaunas 
idejas un tādas piesaistes, kas atvedīs 
gan latviešus, gan ārzemniekus. 

Latvija var piedāvāt daudz vairāk 
nekā tikai tradicionālo, uz kultūras 
un dabas vērtībām balstīto tūrismu. 
Mūsu attīstības klupšanas akmens 
ir savstarpējās sadarbības trūkums. 
Manuprāt, veicinot sadarbību un uz-
ņēmēju apvienošanos, mēs radītu jau-
nus, interesantus tūrisma piesaistes 
objektus. Tūristiem ir jāpiedāvā viss 
komplekss – vīndaris, naktsmītnes, 
muzeji, krodziņi, amatnieki u.c. Gan-
drīz katrā Latvijas pilsētā ir lieliski 
tūrisma objekti, bet iespēju apmeklēt 
to visu kopā neviens nepiedāvā. 

Jāiet laikam līdzi. Ir pienācis laiks 
kaut ko mainīt. Vai ir plāns? Jā, ir gan, 
cits jautājums, vai visi esam gatavi 
radošām un radikālām pārmaiņām. 
Vai uzņēmēji ieklausīsies tendencēs, 
vai vadītāji – prioritātēs un konku-
rētspējīgās idejās, iedzīvotāji – citos 
radošajos iedzīvotāju prātos un visa 
pilsēta – laikā? Vai iesim laikam 
līdzi?

Laikam līdzi

arTIS guSTOVSKIS, 
Kuldīgas aktīvās atpūtas 
centra direktors

14. jūnijs – Komunistiskā genocīda 
upuru piemiņas diena

Godinot komunistiskā genocīda upuru piemiņu, Kuldīgas novada Dome 
un Kuldīgas novada muzejs aicina 14. jūnijā 11.00 uz ziedu nolikšanu un 
atceres brīdi pie piemiņas akmens Pētera ielā.  Kalpos Sv. Katrīnas ev. 
lut. draudzes mācītājs Viesturs Pirro. Pēc piemiņas brīža Kuldīgas novada 
muzeja telpās būs kafijas galds.

Šogad aprit 75 gadi kopš viena no traģiskajiem notikumiem Latvijas 
vēsturē, kad 1941. gada naktī no 13. uz 14. jūniju aptuveni 16 000 Latvijas 
iedzīvotāju tika izsūtīti uz PSRS soda nometnēm un piespiedu nometināšanas 
vietām, kā rezultātā daudzi gāja bojā bada, slimību un necilvēcīga darba dēļ.

Kuldīgas kultūras biedrība „Līvija”
18. jūnijā 14.00 Sv. Katrīnas baznīcā

ielūdz  uz
Medicīnas darbinieku dienai veltītu koncertu.

Dziedās Aira Rūrāne un Juris Vizbulis, 
pie klavierēm –  Veronika Rinkule.

Brīvdabas kino seansi:

• 10. jūnijā 23.30 – „mežonīgie stāsti”, 
  rež. Damiens Szifrons, 2014.
• 11. jūnijā 23.30 – „mustangs”, 
  rež. Denīze Gamze Ergjuvena, 2015.
• 17. jūnijā 23.30 – „Es esmu šeit”, 
  rež. Renārs Vimba, 2016.
• 18. jūnijā 23.30 – „ausma”, 
  rež. Laila Pakalniņa, 2015.
• 24. jūnijā 23.30 – „Laimes formula”, 
  rež. Antra Cilinska, 2015.
• 25. jūnijā 23.30 – „rūdolfa mantojums”, rež. Jānis Streičs, 2010.

Seansus rīko Kuldīgas novada muzejs, atbalsta Kuldīgas novada Dome.
„Goldingen Knight Cinema” – labs kino, brīvā dabā un par brīvu!

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. 12.VI 16.00 aLISE aIzSPOguLIjā
P. 13.VI 17.30 2016, ASV
O.  14.VI 17.30  Ilgums 1’53
T.  15.VI 18.00 Ģimenes piedzīvojumu filma
C. 16.VI 17.30 7+

Sv. 12.VI 18.00 WarcraFT: SāKumS
P. 13.VI 19.30 2016, ASV
O.  14.VI 19.30  Ilgums 2’03
T.  15.VI 20.00 Asa sižeta piedzīvojumu filma, 
C. 16.VI 19.30 zinātniska fantastika, 12+

P. 17.VI 17.30 raČETS un KLanKS
Sv. 19.VI 16.00 2016, ASV
P.  20.VI 17.00  Ilgums 1’34
O.  21.VI 17.30 Animācijas piedzīvojumu filma
T. 22.VI 17.00 Filma dublēta latviešu valodā, 7+

P. 17.VI 19.30 VIEnāDIE
Sv. 19.VI 18.00 2015, ASV
P.  20.VI 19.00  Ilgums 1’41
O.  21.VI 19.30 Zinātniska fantastikas filma
T. 22.VI 19.00 12+

15.VI 17.30 28. skriešanas seriāla „Kuldīgas apļi – 2016” 4. kārta; Krauļu priedes, Kuldīga
15.VI 18.00 Velo sacensības bērniem, 1. kārta; pilsētas estrāde, Kuldīga
18.VI 16.00 „Čempionu kauss” riteņbraukšanā; starts un finišs Pilsētas laukumā, Kuldīgā
25.VI 10.00 Taku skrējienu seriāla „Ventas ielejas „Stirnu buks”” bērnu skrējiens; 
  starts un finišs Pilsētas dārzā, Kuldīgā
25.VI 11.00 Taku skrējienu seriāla „Ventas ielejas „Stirnu buks”” skrējiens; 
  starts un finišs Pilsētas dārzā, Kuldīgā
29.VI 10.00 Kuldīgas novada atklātais čempionāts pludmales volejbolā jauniešiem U-19, 
  U-15 grupā; smilšu laukumi, Piltenes iela, Kuldīga
30.VI 10.00 Kuldīgas novada atklātais čempionāts pludmales volejbolā jauniešiem U-17, 
  U-13 grupā; smilšu laukumi, Piltenes iela, Kuldīga


