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VIKTOrS GOTFrIDSOnS,
Kuldīgas novada Domes 

priekšsēdētājas 1. vietnieks

Pašu rokām 
paveikts daudz
> 6. lpp.

8. un 9. oktobrī aizvadīts pirmais 
Kuldīgas starptautiskais teātra 
festivāls “Teātris ir visur”. 
Skatītāju interese bijusi ļoti 
liela, biļetes izpārdotas uz visām 
izrādēm un ar nepacietību tiek 
gaidīts nākamais gads.

Festivāls nosaukumu attaisnojis 
pilnībā, jo profesionālas izrādes 
notika gan uz lielām, gan mazām 
skatuvēm kultūras, mākslas cen-
tros, skolā, kafejnīcās un baznīcā. 
Festivālā piedalījās profesionāli 
mākslinieki ne tikai no Latvijas, bet 
arī no ārzemēm. Izrādes bērniem, 
jauniešiem un pieaugušajiem lika 
gan smieties, gan raudāt. Piemēram, 
Karaliskā improvizācijas teātra izrā-
di pārcēla uz lielākām telpām lielā 
skatītāju pieprasījuma dēļ. Daudzi 
vēlējās jautri un bezrūpīgi pavadīt 
laiku, pēc izrādes atzīstot, ka tāda 
smieklu deva nav gūta sen. Savukārt 
uzrunātie Maskavas dramatiskā te-
ātra izrādes “Vilki un avis” skatītāji 
atzina, ka tā aizrāvusi ar ekspresīvo 
un profesionālo aktieru sniegumu.

Divās dienās no trīspadsmit pa-
sākumiem vienpadsmit bija izrādes. 
Iespēju tās apmeklēt izmantoja ne 
tikai kuldīdznieki, bet arī viesi no 
citām pilsētām un pat Krievijas.

Festivāla rīkotāja Dana Čerņe-
cova pastāstīja: “Mēs izvēlējāmies 
izrādes un māksliniekus, par kuriem 
bijām pārliecināti, ka izrādes būs ļoti 
labas un ka mākslinieki nepievils.” 
Savukārt režisors Elmārs Seņkovs 
atzina: “Šāds pasākums māksli-
niekus pilnveido un attīsta. Tas ir 
vislabākais atbalsts aktieriem, ja tiek 
rīkoti šādi festivāli.”

Sergejs Galamazovs, Maskavas 
teātra mākslinieciskais vadītājs, 
priecājās par iespēju viņa komandai 
piedalīties “Teātris ir visur” festivā-
lā: “Tā ir lieliska ideja un satriecoša 
iespēja Kuldīgā izveidot radošu 
teātra zonu līdzīgi kā citās Eiropas 
pilsētās, kas nav galvaspilsētas. 
Tas var piesaistīt publiku, tūristus, 
finansējumu un investīcijas.”

Festivāla organizēšanā nodibinā-
jums “Skatuves mākslas producentu 

Teātra festivālā – skatītāju 
smiekli, asaras un ovācijas 

fonds” sadarbojās ar Latvijas Kul-
tūras akadēmijas festivālu “Patri-
arha rudens”, “Dirty Deal teatro”, 
Karalisko improvizācijas teātri, 
Maskavas teātri un citiem.

Kuldīgā ir senas teātra spēlēšanas 
tradīcijas, tomēr profesionāla teātra 
nav. Tāpēc festivāls “Teātris ir visur” 
plānots kā ilgtermiņa projekts, kas 
notiks reizi gadā.

SIGnETa LaPIŅa, 
sabiedrisko attiecību speciāliste, 

IEVa BEnEFELDE, 
Skrundas TV producente
raIVO BuTEnIEKa foto

▲ Paši mazākie 
piedalījās izrādē 

“Pielipīgie vārdi”, 
kur viņi kopā ar 
aktieri izspēlēja 
dažādus notiku-

mus dzīvnieku un 
priekšmetu pasau-

lē, veidojot nelielus 
stāstus.

◄ Kadrs no māras 
Ķimeles aktieru 
un režisoru kursa 
2013. gadā iestudē-
tās izrādes “Liesmo-
jošā tumsa”.

Pavisam nesen Domes vadības 
komisija izvērtēja pašvaldības kapi-
tālsabiedrību vadītāju darbu, ņemot 
vērā darba rezultātus iepriekšējā 
gadā un padarīto šogad. Pašvaldību 
kapitālsabiedrību darbs jāizvērtē, jo 
to nosaka likums, par pamatu ņemot 
katras kapitālsabiedrības izstrādāto 
un pieņemto vidēja termiņa darbības 
stratēģiju trīs gadiem un īstermiņa 
darbības plānu konkrētajam gadam.

Kuldīgas novadā darbojas četras 
pašvaldības kapitālsabiedrības – 
SIA “Kuldīgas komunālie pakal-
pojumi” (KKP), SIA “Kuldīgas 
ūdens”, SIA “Kuldīgas siltumtīkli” 
un SIA “Kuldīgas slimnīca”. Šoreiz 
nedaudz vairāk par KKP.

“Kuldīgas komunālie pakalpo-
jumi”, ko vada Pēteris Gobzemis, ir 
tas uzņēmums, kura darbu nereti vis-
vairāk kritizējam, jo to redzam ik uz 
soļa gan pilsētā, gan tagad arī laukos, 
kopš KKP pārņēmusi māju apsaim-
niekošanu un atkritumu izvešanu ne 
tikai pilsētā, bet arī novadā. Domes 
lēmums KKP pārņemt pašvaldībai 
piederošo dzīvojamo fondu novadā 
bija loģisks un pareizs, jo darbs šajā 
jomā ir ievērojami uzlabojies. Lai arī 
neiet viss tik gludi, tomēr progress 
vērojams visu māju apsaimnieko-
šanā. Pēdējā laikā ļoti aktivizējies 
darbs ar parādniekiem, iedzīvotāju 
parādi mazinās. Arī atkritumu saim-
niecības darbs uzlabojas, ievērojami 
palielinās iedzīvotāju iesaistīšanās 
atkritumu šķirošanā. 

Ielu uzturēšana pilsētā arī ir KKP 
rūpe, un nevar noliegt, ka arī šeit ir 
redzami pozitīvi rezultāti. Bedraino 
ielu skaits mazinās ar katru gadu, 
pateicoties gan ielu pārbūvēm, gan 
remontdarbiem. No lielajām ielām 
palikusi Jelgavas ielas pārbūve, tur 
darbus ceram uzsākt tuvākajā laikā 
par struktūrfondu finansējumu. Par 
lielu slogu izvēršas lielais grantēto 
ielu skaits pilsētā. Tās grūti uzturēt, 
lai iedzīvotāji būtu apmierināti. 
Turpmākajos gados centīsimies 
pamazām tās noklāt ar asfaltu. Ko-
pumā uzskatu, ka KKP labi strādā, 
apsaimniekojot mūsu pilsētas ielas. 
Uzņemot ciemiņus, varam dzirdēt, 
ka Kuldīga ir ļoti tīra un sakopta 
pilsēta. Šeit jāpiemin gan KKP 
zaļumsaimniecības cilvēki, gan 
sētnieki, kuru veikums dara mūsu 
pilsētu tīru un skaistu. 

P. Gobzemim izveidojusies ļoti 
laba komanda, katru nozari vada zi-
noši un atbildīgi vadītāji.  Pateicoties 
labam sabiedrisko attiecību darbam, 
ievērojami audzis uzņēmuma prestižs 
sabiedrībā. Par to liecina arī 68% 
iedzīvotāju pozitīvais vērtējums. Pro-
tams, darba vēl daudz, taču pašvaldī-
bas vērtējumā uzņēmuma darbs ir bijis 
veiksmīgs un tika novērtēts pozitīvi.

Komunālo 
pakalpojumu darbs 
vērtējams pozitīvi
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Būvniecības komisijā 2016. gada septembrī lemtais

akceptētās būvniecības ieceru dokumentācijas 
Objekta nosaukums Adrese Dokumentācijas veids
Malkas šķūnītis un dārza instrumentu novietne Pūpolu aleja 3, Kuldīga Paskaidrojuma raksts
Mazēkas novietošana Dzelzceļa iela 11, Kuldīga Paskaidrojuma raksts
Elektroapgādes pieslēgums Jasmīnu iela 17, Ābele, Pelču pagasts Tehniskā shēma
Administratīvās ēkas telpu vienkāršotā atjaunošana Pilsētas laukums 2, Kuldīga Apliecinājuma karte
Dzīvojamās mājas un siltumnīcas nojaukšana, dzīvojamā 
mājas būve, “Silajāņi”, Kurmāles pagasts Būvprojekts

Valsts nozīmes ūdensnotekas Lējējupe, ŪSIK kods 
3652:01, pik.56/78-169/84; 244/00-284/08 atjaunošana

Snēpeles un Kurmāles pagasts, Kuldīgas novads; Raņķu pagasts, 
Skrundas novads Būvprojekts

Pašapkalpošanās automazgātava Adatu iela 5, Kuldīga Būvprojekts
Mazēkas - lapene un bišu māja “Priedes”, Ēdoles pagasts Paskaidrojuma raksts
Nobrauktuves un stāvlaukuma izbūve “Treidas”, Padures pagasts Būvprojekts
Dzīvokļa vienkāršota atjaunošana Virkas iela 25-41A, Kuldīga Apliecinājuma karte
Labiekārtojums “Veckuldīgas pilskalns”, Kuldīga Paskaidrojuma raksts
Būvmateriālu testēšanas laboratorijas ēka “Teņi”, Kurmāles pagasts Būvprojekts
Žogs Aizputes iela 37, Kuldīga Paskaidrojuma raksts
Neizmantotās būves-transformatoru apakšstacijas, 
nojaukšana Ventspils iela 103C, Kuldīga Paskaidrojuma raksts

Žogs “Liepnieki”, “Segļi”, “Palienas”, Pieceplis”, “Jānkalni”, Pelču pagasts Paskaidrojuma raksts
Saimniecības ēkas pārbūve Dzirnavu iela 23, Kuldīga Būvprojekts
Neizmantotas būves – transformatora apakšstacijas, 
nojaukšana “Ozolkalni 2”, Rumbas pagasts Paskaidrojuma raksts

Ainavu dīķu tīrīšana “Lejastiezumi”, Rendas pagasts Paskaidrojuma raksts
Elektroapgādes pieslēgums “Vāveres”, Kurmāles pagasts Tehniskā shēma
Dzīvojamā māja “Avotkalni”, Ēdoles pagasts Būvprojekts
Dzīvojamā māja Ausekļa iela 4, Kuldīga Paskaidrojuma raksts
Žogs Vienības iela 35A, Kuldīga Paskaidrojuma raksts
Malkas šķūnis „Teikas”, Vilgāle, Kurmāles pagasts Paskaidrojuma raksts
Ēkas fasādes vienkāršotā atjaunošana – jumta seguma 
nomaiņa Krauļu iela 4, Kuldīga Ēkas fasādes apliecinā-

juma karte
Meliorācijas sistēmu pārbūve “Rīvas”, “Mikas”, “Valāti”, “Pīlādži”, Turlavas pagasts Būvprojekts
Elektrības uzskaites sadales pārvietošana “Rožkalni”, Padures pagasts Tehniskā shēma

Izdotās būvatļaujas 
Objekta nosaukums Adrese
Dzīvojamās mājas un siltumnīcas nojaukšana, dzīvojamā mājas būve “Silajāņi”, Kurmāles pagasts
Valsts nozīmes ūdensnotekas Lējējupe, ŪSIK kods 3652:01, pik.56/78-
169/84; 244/00-284/08 atjaunošana 

Snēpeles un Kurmāles pagasts, Kuldīgas novads; Raņķu pagasts, Skrundas 
novads

Pašapkalpošanās automazgātava Adatu iela 5, Kuldīga
Nobrauktuves un stāvlaukuma izbūve “Treidas”, Padures pagasts
Būvmateriālu testēšanas laboratorijas ēka “Teņi”, Kurmāles pagasts
Saimniecības ēkas pārbūve Dzirnavu iela 23, Kuldīga
Dzīvojamā māja “Avotkalni”, Ēdoles pagasts
Dzīvojamā māja Ausekļa iela 4, Kuldīga
Meliorācijas sistēmu pārbūve “Rīvas”, “Mikas”, “Valāti”, “Pīlādži”, Turlavas pagasts

2016. gada septembrī ekspluatācijā pieņemtās būves
Nosaukums Adrese Pasūtītājs
Ēkas “Skola” atjaunošana “Skola”, Vārmes pagasts Kuldīgas novada pašvaldība
Dzīvojamā māja, pirts saimnie-
cības ēka “Zālītes”, Rendas pagasts Viktors Šroms

Ražošanas ēku pārbūve Dārzniecības iela Nr. 1, 3, 
Meistaru iela 1, Kuldīga SIA “Stiga RM”

Ēkas pārbūve par noliktavu ar 
biroja telpām Tehnikas iela 9, Kuldīga SIA “LARENTE”

Dzīvojamās ēkas atjaunošana Strautu iela 3, Kuldīga SIA “Kuldīgas komunālie 
pakalpojumi”

Ēkas atjaunošana Kalna iela 14, Kuldīga Māris Saukāns
Ūdens ieguves urbums “Kvanķi”, Snēpeles pagasts Zane Grīnvalde
Dārzeņu noliktava Vārmes pagasts ZS “Garīši”

Publisko iepirkumu komisijā septembrī pieņemtie lēmumi
Iepirkuma priekšmets Lēmuma 

pieņ. datums Uzvarētājs

Ielu apgaismojuma rekonstrukcija daudzdzīvokļu 
ēku iekšpagalmos Gaismas un Parka ielā, Kuldīgā 15.09.2016.

SIA “KCE”; 
26 946,16 EUR 
bez PVN

Autoruzraudzības veikšana objektā “Kuldīgas 2. 
vidusskolas telpu renovācija Jelgavas ielā 62, 
Kuldīgā”

15.09.2016. SIA “3 d birojs”; 
9750 EUR bez PVN

Par tiesībām veikt finanšu revīziju Kuldīgas novada 
Domē, pašvaldības iestādēs un sniegt zvērināta 
revidenta ziņojumu

15.09.2016.
SIA “Grant Thornton 
Baltic”; 12 200 EUR 
bez PVN

Atklāts konkurss “Būvdarbu veikšana objektā 
“Meistaru ielas izbūve, Dārzniecības ielas un 
Siltumnīcu ielas rekonstrukcija Kuldīgā, Kuldīgas 
novadā””

19.09.2016.

Personu apvienība 
“SC&I”; 
1 572 052,67 EUR 
bez PVN

Lēmuma pieņemšana pašvaldības iepirkumā 
“Ēdiena sagatavošana un piegāde Kuldīgas 2. 
vidusskolai uz virtuves telpu remontdarbu laiku”

05.09.2016.

SIA “Saules ieleja 3”; 
1,22 EUR bez PVN 
(cena vienai personai 
dienā)

Lēmuma pieņemšana pašvaldības iepirkumā 
“Pakalpojuma sniegšana būvuzraudzībā objektā 
“Kuldīgas 2. vidusskolas telpu renovācija Jelgavas 
ielā 62, Kuldīgā””

05.09.2016.
SIA “Būves un 
būvsistēmas”; 
7800 EUR bez PVN

Iestājoties aukstajam laikam, 
Kuldīgā noslēgumam tuvojas 
būvdarbi divos objektos – Rum-
bas kioskā un Ventspils ielā.

rumbas kioskam – 
vēsturiskais izskats
Kuldīgas novada pašvaldība 

ir sakārtojusi savā īpašumā esošo 
Rumbas kiosku, un 17. oktobrī 
notika tā nomas tiesību izsole. Kio-
sku nomā ieguva SIA “Exquisito”. 
“Nomniekam būs laiks un iespēja 
iekārtot ēkas interjeru,” norāda Kul-
dīgas novada pašvaldības Attīstības 
pārvaldes vadītājs Gints Preiss.

Paviljona jeb tā saucamā Rum-
bas kioska sakārtošanas projekta 
galvenais uzdevums bija saglabāt 
pēc iespējas vairāk etnogrāfisko 
ēkas detaļu, tāpēc paviljons atguvis 
vēsturisko izskatu un atbilst sākot-
nējai iecerei ēku veidot senlatviskā 
stilā. Vēsturiskajā izskatā atjauno-
tas terases margas, renovētas inže-
nierkomunikācijas, bet lietusūdens 
novadīšanas sistēma ierīkota tālāk 
no ēkas pamatiem. Atjaunoti arī 
logi un durvis, dēļu apšuvums 
paviljonam un mūra ārsiena pag-
rabam ar dolomītkaļķakmens 

Atjauno Rumbas kiosku un sakārto Ventspils ielu

virsmām, kā arī nomainīts salmu 
jumts, saglabājot brodiņu rotāju-
mus ar zirgu galvām. Būvdarbi 
kopumā izmaksāja 71 tūkstoti eiro, 
ieskaitot PVN, ko pilnībā sedza 
Kuldīgas novada pašvaldība. Būv-
darbus veica SIA “Warss+”, Rum-
bas kioska pārbūvi projektēja SIA 
“Ozola & Bula, arhitektu birojs”, 
būvprojekta vadītāja Vija Ozola, 
bet būvuzraudzību veica Jānis 
Āboliņš, SIA “AB Būvniecība”.

Ventspils ielas bruģētais 
posms – arī autobraucējiem
Nobeigumam tuvojas Ventspils 

ielas rekonstrukcija posmā no Grants 
līdz Gravas ielai. Iela šobrīd jau 
atvērta satiksmei, atlicis vien dažos 
posmos izbūvēt ietves. Pēc pārbūves 
iela būs pieejama ne tikai gājējiem, 
bet arī autobraucējiem. 

Ventspils iela ir viena no vecpil-
sētas ielām, kur saglabāts apaļais 

bruģis un izbūvētas betonēto plākšņu 
ietves ar šķelto bruģi, kas ainaviski 
ļoti labi iekļaujas vecpilsētā. Līdz ar 
brauktuves seguma un gājēju ietves 
atjaunošanu izbūvēts arī Ventspils 
un Gravas ielas krustojums, apgais-
mojuma tīkls un paveikti citi darbi. 
Būvdarbus saskaņā ar publisko 
iepirkumu procedūras rezultātiem 
veica SIA “A-Land”, tie izmaksāja 
281 tūkstoti eiro. Būvuzraudzību 
nodrošināja AS “Ceļu inženieri”, 
Gatis Ozols, bet autoruzraudzību – 
SIA “Inženiertehniskie projekti”, 
Gvido Rēķis.

Ventspils ielas posma sakārtošana 
sākās 2015. gadā, kad SIA “Kuldīgas 
ūdens” projekta “Ūdenssaimniecī-
bas attīstība Kuldīgas aglomerācijā, 
2. kārta” ietvaros izbūvēja ūdensva-
da un sadzīves kanalizācijas tīklus, 
kā arī daļēji atjaunoja brauktuves 
laukakmens segumu. 

Vēl var pieteikties vecpilsētas 
 glābšanas programmai
Aicinām vecpilsētas ēku īpašnie-

kus, apsaimniekotājus vai iedzīvo-
tājus vēl līdz 31. oktobrim iesniegt 
pieteikumus vecpilsētas glābšanas 
programmai “Valsts nozīmes kul-

tūras pieminekļa “Kuldīgas pilsētas 
vēsturiskais centrs” teritorijā esošo 
ēku, kā arī Kuldīgas novadā esošu 
Latvijas valsts aizsargājamo kultūras 
pieminekļu sarakstā ietverto ēku res-
taurācija un konservācija”. Pieteiktie 
un atbalstītie projekti pilnībā būs 
jārealizē līdz nākamā gada 30. no-
vembrim. Plašāk par projektu un 
nolikums atrodams www.kuldiga.lv.

Iepriekšējos gados īstenoti vairāk 
nekā 50 projekti. “Tas ir labs veids, 
kā ar pašvaldības līdzfinansējumu 
sakārtot ēkas pilsētbūvniecības 
pieminekļu teritorijā. Iedzīvotāju 
aktivitāte ar katru gadu pieaug. Ēkas 
atgūst sākotnējo izskatu,” skaidro 
G.Preiss. Viņš papildina, ka tuvākajā 
laikā tiks izsludināts arī daudzdzī-
vokļu māju pagalmu labiekārtošanas 
konkurss. Šogad to izsludinās ātrāk, 
lai jau gada nogalē varētu izskatīt 
pieteikumus un pieņemt lēmumu par 
atbalstāmajiem projektiem, savukārt 
ziemā iesniedzējiem būs laiks saga-
tavot dokumentus un nākamā gada 
aktīvajā būvniecības sezonā laikus 
uzsākt darbus.

SIGnETa LaPIŅa, 
sabiedrisko attiecību speciāliste

EDuarDa DamBErGa foto

rumbas kiosks restaurēts un atguvis vēsturisko izskatu.

No 1. septembra darbu uzsākuši 
15 Latvijas Investīciju un attīs-
tības aģentūras (LIAA) biznesa 
inkubatori. 

Kuldīgas Biznesa inkubators 
atrodas Pilsētas laukumā 4, 3. stāvā, 
un tā pakalpojumi ir pieejami trīs 
Kurzemes novadu uzņēmējiem un 
uzņēmējdarbības uzsācējiem, kuru 

deklarētā vai juridiskā adrese ir Kul-
dīgas, Skrundas vai Alsungas novadā.

Inkubatora mērķis ir atbalstīt 
jaunu, dzīvotspējīgu un konkurēt-
spējīgu komersantu izveidi un at-
tīstību, nodrošināt fiziskas personas 
un komersantus ar uzņēmējdarbības 
uzsākšanai un attīstībai nepieciešamo 
vidi, konsultācijām, apmācībām un 

pasākumiem par vispārīgiem uzņē-
mējdarbības jautājumiem, mentoru 
atbalstu un grantu līdzfinansējumu.

Būtiskākā administratīvā atšķirība, 
salīdzinot ar iepriekšējo programmu, ir 
tā, ka biznesa inkubācijas pakalpoju-
mus vairs nesniedz privāti operatori, 
bet gan LIAA reģionālās struktūrvienī-
bas. Papildus jau ierastajiem pakalpo-

LIAA biznesa inkubators aicina pieteikties uzņēmējus
jumiem jaunajā programmā ir paredzēts 
arī grantu līdzfinansējums – līdz 5000 
EUR ražošanas iekārtu un materiālu ie-
gādei un līdz 10 000 EUR specifiskiem 
pakalpojumiem, piemēram, prototipu 
izstrādei, licencēšanai u. tml.

Jaunajā programmā ir pieejama 
arī tā sauktā pirmsinkubācija, tur 
uzņēmēji var testēt savas biznesa 
idejas un saņemt konsultācijas. Kat-
rā biznesa inkubatorā ir izveidota 
koprades telpa jeb “open-office”, kur 
gan pirmsinkubācijas procesā, gan arī 
pēc uzņemšanas inkubatorā var gan 
strādāt, gan tikties ar klientiem, gan arī 
veidot īpašu vidi pieredzes apmaiņai.

Inkubatorā uzņēmumi var saņemt 
visu nepieciešamo atbalstu un pakal-
pojumus uzņēmējdarbības attīstībai. 

Visiem pakalpojumiem tiek piemērots 
50% līdzfinansējums. Jāpiebilst, ka 
pakalpojumi, kas ir pieejami fiziskām 
personām un uzņēmējiem pirmsinku-
bācijā ir bezmaksas.

Iesniegumi uzņemšanai biznesa 
inkubatorā jau tiek pieņemti. Infor-
māciju par pieteikšanās kārtību un 
citu saistošu informāciju var iegūt 
LIAA mājaslapā www.liaa.gov.lv vai 
arī kontaktējoties ar Kuldīgas Biznesa 
inkubatora vadītāju Līgu Raitumu.

LIAA biznesa inkubatori tiek fi-
nansēti projekta “Reģionālie biznesa 
inkubatori un radošo industriju inku-
bators” ietvaros. 

LĪGa raITuma, 
Kuldīgas biznesa inkubatora vecākā 

projektu vadītāja
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Arhitektūras dienu ietvaros dalībnie-
kiem praktiskajās darbnīcās bija jāga-
tavo priekšlikumi degradēto teritoriju 
iekļaušanai un atjaunošanai vēsturiska-
jā vidē.

“Šī gada tēma ir aktuāla visā Latvijā. 
Degradētās teritorijas ir tās, no kurām 
mums nevajadzētu izvairīties un izlikties 
neredzam. Tās ir teritorijas, kuras mums jā-
iekļauj un jāatgūst vēsturiskajā vidē,” sacīja 
Kuldīgas novada pašvaldības Būvniecības 
nodaļas vadītāja, arhitekte Jana Jākobsone.

Uz konferenci bija aicināti vairāki lek-
tori, kuri dalībniekus izglītoja par to, kā 
degradētās teritorijas tiek iekļautas vidē citur 
pasaulē un kādi piemēri ir Latvijā, kādas 
stratēģijas varam veidot un kādas praktis-
kas darbības veikt. Konferencē dalībnieki 
noklausījās lekciju par to, vai degradētās 
teritorijas ir šķērslis vai iespēja nākotnes 
attīstībai, kā arī par laikmetīgās mākslas 
muzeja novietnes meklējumiem Rīgā un par 
neizmantoto ēku pagaidu lietošanu kā degra-
dēto teritoriju revitalizācijas instrumentu.

Praktiskajā daļā dalībnieki diskutēja par 
Kuldīgas pilsētvidei atgūstamajām vietām. 

Tika izvēlētas piecas teritorijas, kas Kuldīgā 
ir aktuālas ne tikai speciālistiem, bet arī 
iedzīvotājiem – vecā “Vulkāna” teritorija, 
ēka Skolas ielā 2, Kalna ielā 18 un 22, Baz-
nīcas ielā 20. Latvijas Arhitektu savienības 
pārstāvji sniedza ieteikumus, kādu iespēju 
viņi saredz šo teritoriju atjaunošanā, ja nav 
pieejami lieli līdzekļi, un kā tās iedzīvināt 
vecpilsētā. “Sapratām, ka grūti radīt priekšli-
kumus, ja nav līdzekļu, bet arhitekti centās,” 
atzīst J. Jākobsone. Apsverams šķitis priekš-
likums “Vulkāna” apkārtnē ierīkot taku, kas 
iezīmētu teritoriju, pa kuru iespējams pār-
vietoties. Kā zināms, “Vulkāna” teritorija ir 
bīstama ar pusnojauktām ēkām un pazemes 
pagrabiem. Taka veidotu stāstu par to, kas 
šeit bijis iepriekš. Šāda prakse izmantota arī 
citās valstīs. Priekšlikumi saņemti arī par 
funkcijām, kas Kuldīgai trūkst, piemēram, 
arhitektūras muzejs, suņu pastaigu laukums 
u.c. “Kopumā secinājām, ka graustu teritori-
jas vidē jācenšas iekļaut, daudz nebūvējot un 
nepārbūvējot. Katra maza lieta, kas teritorijā 
tiek attīstīta, ar laiku attīsta arī apkārtni. Tā 
esam jau darījuši vairākās vietās vecpilsētā, 
un cilvēki sarosās pozitīvā nozīmē,” rezumē 
Būvniecības nodaļas vadītāja.

Kuldīgas novada pašvaldība, 
sadarbojoties ar arhitektiem, 
pēc trīs gadu apjomīga darba 
izveidojusi vienkārši uztvera-
mu darba burtnīcu “Kuldīgas 
vecpilsētas apbūves noteikumi 
attēlos” par apbūves detaļām, 
faktūrām, proporcijām, apjomu 
tipiem, konstrukcijām, tehniski 
pareiziem risinājumiem vecpilsē-
tas ēku saglabāšanai.

Kuldīgas vecpilsēta ieguvusi 
valsts nozīmes pilsētbūvniecības 
pieminekļa “Kuldīgas pilsētas vēs-
turiskais centrs” statusu, tāpēc 
nianšu un arhitektonisko vērtību 
skaidrošana ir viena no prioritātēm 
to saglabāšanā, kam Kuldīgas nova-
da pašvaldība velta uzmanību. Lai 
informēšana notiktu pēc iespējas 
pilnvērtīgāk un vēsturiskā ēka tiktu 
uztverta kā vienota sistēma, izde-
vums “Kuldīgas vecpilsētas apbūves 
noteikumi attēlos” vienkāršā valodā 
un ar brīvu roku zīmētās skicēs 
skaidro specifiskos vecpilsētas ap-
būves noteikumus. Katra skice pa-

PAzIņojumS 
par lokālplānojuma 

apstiprināšanu un saistošo 
noteikumu pieņemšanu

Kuldīgas novada Dome 2016. gada 
29. septembrī ir pieņēmusi lēmumu 
(Nr.12., p. 33.) “Par Kalpaka ielas 
lokālplānojuma apstiprināšanu un 
saistošo noteikumu Nr. 2016/16 
“Kalpaka ielas lokālplānojums” 
izdošanu”.

Ar apstiprināto lokālplānojumu 
var iepazīties Kuldīgas novada 
pašvaldības mājaslapā www.kuldiga.
lv, interneta portālā www.geolatvija.
lv un Kuldīgas novada pašvaldībā 
Baznīcas ielā 1, Kuldīgā.

Sagaidot Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienu, Kuldīgas novada paš-
valdība līdz 11. novembrim aicina uzņēmumu un iestāžu vadītājus un iedzīvotājus 
ar priežu vītnēm, kas apvītas ar sarkanbaltsarkanā karoga lenti, izrotāt veikalu, 
biroju, iestāžu, uzņēmumu un dzīvokļu parādes durvis.

Kuldīgas novada pašvaldība dāvinās 
sarkanbaltsarkano lenti (4 metrus) tām 
ēkām, kuras nav SIA “Kuldīgas komunālie 
pakalpojumi” (KKP) apsaimniekošanā un 
kuras atrodas pilsētas centrā – Liepājas ielā 
(līdz Piltenes ielas krustojumam), Baznīcas 
ielā (līdz Kuldīgas Sv. Katrīnas evaņģēliski 
luteriskai baznīcai) un Pasta ielā (līdz Jelgavas 
ielas krustojumam). Sarkanbaltsarkano lenti 
var saņemt Kuldīgas novada Domē, Baznīcas 
ielā 1, Kuldīgā.

KKP svētku rotājumā noformēs savu 
apsaimniekojamo ēku parādes durvis: Baz-
nīcas ielā ēkām nr. 3, 7, 9, 10, 17, 18, 19, 21, 

22, 23, 27, 29; Liepājas ielā ēkām nr. 8, 11, 
12, 14, 17, 18, 24, 25, 29, 32, 43; Policijas 
ielā ēkai nr. 1 un Jelgavas ielā namam nr. 1.

No katra kuldīdznieka entuziasma un ak-
tīvas rīcības būs atkarīgs, cik krāšņi izdosies 
11. un 18. novembra svētki mūsu pilsētā. 
Kuldīgas novada pašvaldība cer uz iedzī-
votāju atsaucību un jau iepriekš pateicas 
par ieguldījumu svētku noskaņas radīšanā.

Vītnes pēc valsts svētkiem lūgums iz-
mantot Ziemassvētku rotājumiem.

InESE SuLOjEVa, 
Būvniecības nodaļas vadītājas vietniece

Arhitektūras dienās diskutē par graustu 
iekļaušanu vidē

arhitektūras dienu ietvaros dalībniekiem praktiskajās darbnīcās bija jāgatavo priekšlikumi degradēto teritoriju 
iekļaušanai un atjaunošanai vēsturiskajā vidē.

SIGnETa LaPIŅa, sabiedrisko attiecību speciāliste
EDuarDa DamBErGa foto

Izveidots viegli saprotams materiāls par vecpilsētas 
apbūves noteikumiem

pildināta ar īsām teksta piezīmēm un 
formulējumiem. Ieteikumos ņemti 
vērā risinājumi mūsdienu prasībām 
atbilstošu dzīves apstākļu radīšanai 
tā, lai ēkas eksterjers saglabātos 
autentisks, piemēram, siltinot ēku, 
nodrošinot to ar nepieciešamajām 

komunikācijām vai pieejamību cil-
vēkiem ratiņkrēslos.

“Tā ir kā darba burtnīca, kuru 
aicinām paņemt bez maksas paš-
valdībā vai lejupielādēt mājaslapā 
www.kuldiga.lv ikvienam – gan 
iedzīvotājiem, ēku īpašniekiem un 

apsaimniekotājiem, plānojot ēku uz-
turēšanu un atjaunošanu, gan prak-
tizējošiem arhitektiem, kuriem būs 
iespēja radīt atbilstošākus projektu 
risinājumus lokālajai pilsēttelpai un 
konkrētai ēkai, gan pašvaldību dar-
biniekiem,” aicina Kuldīgas novada 
pašvaldības Būvniecības nodaļas 
vadītāja, arhitekte Jana Jākobsone.

Izdevuma autori ir Aldis Orniņš, 
Kuldīgas vecpilsētas arhitekts no 
1978. līdz 2003. gadam, daudzu 
vēsturisku ēku atjaunošanas un izpē-
tes projektu autors Kuldīgā un citās 
Latvijas pilsētās, SIA “Darbnīca A 
projekti” vadošais arhitekts, Kristīne 
Veinberga, arhitekte, kura veic Lat-
vijā nozīmīgu objektu arhitektonisko 
izpēti, Juris Zviedrāns, Kuldīgas 
novada pašvaldības Vecpilsētas 
vides komisijas loceklis, vēsturisko 
ēku saglabāšanas un atjaunošanas 
speciālists, kā arī Ilmārs Dirveiks, 
arhitektūras vēstures zinātņu dok-
tors, kultūras pieminekļu izpētes un 
saglabāšanas eksperts, restaurators, 
arhitekts un Rīgas Tehniskās univer-
sitātes Arhitektūras un pilsētplānoša-

nas fakultātes praktiskais docents. 
Izdevums tapis ar Valsts kultūrka-
pitāla fonda un Kurzemes kultūras 
programmas finansiālu atbalstu.

Kuldīgā darbs ar sabiedrību, tās 
izglītošana un informēšana ir veik-
smīgi attaisnojusies, par to liecina ES 
kultūras mantojuma balva “Europa 
Nostra”, kas saņemta kategorijā “Iz-
glītība, apmācība un izpratnes veicinā-
šana par kultūras mantojumu”. 2014. 
gadā saņemta Latvijas Arhitektūras 
Gada balva par koncepcijas izveidi un 
vizuālā materiāla izstrādi “Ielu telpu 
restaurācija Kuldīgas vecpilsētā”, 
2015. gadā saņemts Valsts kultūras 
pieminekļu aizsardzības inspekcijas 
Kultūras mantojuma gada balvas 
atzinības raksts par ieguldījumu kul-
tūras mantojuma jomā nominācijā 
“Kultūras mantojuma popularizēšana” 
un saņemts apbalvojums nominācijā 
“Kultūras mantojuma izpēte” par 
grāmatas “Kuldīga. Arhitektūra un 
pilsētbūvniecība” izdošanu.

SIGnETa LaPIŅa,
 sabiedrisko attiecību speciāliste

EDuarDa DamBErGa foto

Tagad ikvienam pieejams pašvaldības veidots skaidrojošs materiāls vienkāršā valodā 
par apbūves noteikumiem vecpilsētā.

Par ēku ārdurvju 
rotāšanu valsts svētkos

Kuldīgas novada pašvaldība aicina iedzī-
votājus, uzņēmumu un iestāžu vadītājus ar 

priežu vītnēm izdekorēt ēkas.
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jau ceturto gadu Kuldīgas 
novadā karjeras izglītībai 
tiek pievērsta īpaša uzmanība 
nedēļas garumā. 

Novadā tika organizētas 16 dažā-
da veida aktivitātes, kurās kopumā 
iesaistījušies vairāk nekā 2000 bērnu 
un jauniešu, pārstāvētas visas nova-
da izglītības iestādes.

Papildus novadā rīkotajiem pasā-
kumiem arī katrā izglītības iestādē 
tika organizētas aktivitātes, kurās 
piedalījās novada skolēni. Viņi 
guvuši jaunu pieredzi, piedaloties 
gan radošajās darbnīcās, gan pildot 
Vīnes testu, kas paredzēts profesio-
nālās piemērotības noteikšanai un 
apzinātas karjeras virzīšanai, gan 
iesaistoties spēlēs un konkursos, 
kā arī apmeklējot uzņēmumus un 
iepazīstot to darbu. Pie bērniem 
viesojās pat roboti Lenijs un Zipijs, 
lai novada trešklasniekus ievadītu 
programmēšanas pasaulē. Karjeras 

14. oktobrī topošajā restaurā-
cijas centrā Baznīcas ielā 30 
svinēja spāru svētkus.

“Nākotnē šis nams būs tāda kā 
ārstniecības iestāde citām ēkām Kul-
dīgā, kur varēs atnākt, pakonsultēties, 
uzzināt kaites, noteikt ārstēšanās 
procedūru un izrakstīt pareizās zāles, 
lai ēku varētu atjaunot un tā varētu 
dzīvot tālāk,” gandarīts par jaunajām 
telpām restaurācijas centram ir res-
taurators Jānis Mertens. Te būs gan 
darbnīca, gan atsevišķa krāsotava, 
kā arī izglītības un semināru telpas. 
Tā kā telpas būs krietni plašākas nekā 
tās, kur restauratori strādā šobrīd, 
darbus varēs paveikt raitāk.

Ēka Baznīcas ielā 30 ir valsts 
nozīmes pilsētbūvniecības piemi-
nekļa “Kuldīgas pilsētas vēsturiskais 
centrs” un valsts nozīmes arheoloģi-
jas pieminekļa “Kuldīgas senpilsēta” 
daļa. Tā pēc ugunsgrēka bija sliktā 
stāvoklī, tāpēc vajadzēja veikt ne-
sošo un norobežojošo konstrukciju 
renovāciju un restaurāciju.

Šobrīd namam uzstādītas spāres, 
un līdz ziemas sākumam būvnieki 
plāno sakārtot jumtu, lai pēc tam 
varētu turpināt darbus iekšpusē. 

Ēkā top jaunas, daudz plašākas 
telpas Kuldīgas restaurācijas cen-
tram, kam esošajās telpās ir kļuvis 
par šauru. Bez darbnīcām šeit ie-
kārtos arī izstāžu telpu ar mācību 
klasi. Pārbūve norisinās starptautiska 

projekta “LiviHeri” jeb “Dzīvojam ar 
kultūras mantojumu” ietvaros, pēc 
iespējas saglabājot ēkas vēsturiskos 
elementus un detaļas. Iecerēts, ka šī 
ēka būs vēl viena vieta Kuldīgā, kur 
varēs iepazīties ar izciliem restau-
rācijas piemēriem, un vienlaikus tā 
kalpos arī tūristu piesaistei. Šeit būs 
iespējams, piemēram, iepazīties ar to, 
kādi vēsturiski bijuši konkstrukciju 
savienojumi, kā logs tiek iestiprināts 
sienā vai kā veidots dūmenis. 

“Katra vecā māja ir kā grāmata 
ar savu stāstu un likteni. Ir ārkārtīgi 
interesanti šo stāstu mēģināt saprast 
un izzināt. Cik tas viss ir neizzināms, 
to neviens tā īsti nevar saprast, jo 
brīdī, kad šķiet, ka viss ir izpētīts 
un saprasts, atklājas atkal kas jauns.   
Piemēram, ja apmetums nebūtu 
samircis lietū, nebūtu atklājies deko-
ratīvs ornamentāls krāsojums. Šādas 
nejaušības kārtojas viena uz otras, 
un objekts ir kā nebeidzams stāsts,” 
spāru svētkos sacīja projekta autors 
arhitekts Aldis Orniņš.

Būvprojektu izstrādājuši SIA “Dar-
bnīca A projekti” pieredzējušie arhi-
tekti Aldis un Anita Orniņi, kuri ļoti 
labi pārzina Kuldīgas arhitektūru. Arī 
būvdarbu veicējiem – SIA “Būvfirma 
INBŪV” – ir liela pieredze vēsturisku 
ēku atjaunošanā, tostarp uzņēmums 
piedalījās Kuldīgas vecā rātsnama 
restaurācijā, kur apmeklētājiem ir 
iespējams iepazīt tradicionālu 19. gad-
simta sākuma koka māju būvniecības 

Kuldīgas novada muzejs aicina uz konferenci 
par izglītības attīstību

27. oktobrī 11.00 Kuldīgas kul-
tūras centrā norisināsies ikga-
dējā Kuldīgas novada muzeja 
rīkotā konference “Izglītības 
sistēmas attīstība Kurzemē līdz 
Pirmajam pasaules karam”, 
kurā aicināts piedalīties ikviens 
interesents.

Dalību konferencē vēlams pie-
teikt līdz 25. oktobrim, rakstot 
e-pastā: muzejs.jolanta@inbox.lv.

Jautājums par izglītību ir bijis 
svarīgs visos laikos un nenoliedza-
mi ieņem svarīgu vietu arī šodienas 
Latvijā. Tādēļ ir svarīgi runāt par 
šo tēmu, izvērtējot vēsturiskos 

apstākļus un nosacījumus, lai sa-
prastu, kā izglītības sistēma 19. gs. 
veidojās tāda, kāda tā bija.

Konferences darba 
kārtība
“Skolotājs, folklorists, sabied-

riskais darbinieks Ansis Ler-
his-Puškaitis (1852–1903)”, Dita 
Silava – Džūkstes pasaku muzeja 
vadītāja.

“Baltijas skolotāju seminārs – 
skolotāju kalve”, Indra Orehova – 
Kuldīgas novada muzeja krājuma 
glabātāja.

“Kuldīgas vācu ģimnāzija”, 
Daina Antoniška – Kuldīgas no-
vada muzeja eksperte pētnieciskajā 
darbā.

“Sko las  Dundagas  muižā 
(1804–1867)”, Ivars Abajs – Ku-
balu skolas–muzeja vadītājs.

“Ernesta Dinsberga pedagoģis-
kais mantojums”, Mirdza Jonele – 
Talsu novada muzeja direktore.

“Profesionālās izglītības aizsā-
kumi Ventspilī 20. gs. sākumā”, 
Ingrīda Štrumfa – Ventspils muzeja 
vadošā vēsturniece.

“Pilsētas skolas Kurzemē 16.–
18. gs.”, Agris Dzenis – Kandavas 
novada muzeja vēsturnieks.

“Dažu laikmeta likumsakarību 
iezīmējums Jura Plāķa un Ernesta 
Plāķa atmiņu grāmatā”, Eduards 
Liniņš – publicists, Latvijas radio 
vecākais redaktors.

“Ieskats vispārējās izglītības 
situācijas raksturojumā Latvijas 
teritorijā 19. gs.”, Dr. Ērika Vugu-
le – LU Pedagoģijas, psiholoģijas 
un mākslas fakultātes pasniedzēja, 
LU pētniece.

19. gs. atnesa pavisam jaunas 
vēsmas Latvijas izglītības sistēmā 
un līdz ar to arī Kurzemes pilsētās. 
Arvien vairāk tika atvērtas skolas, 
kurās bija tikai dažas klases un 
bērni ieguva elementāras prasmes 

lasīt, rakstīt un rēķināt. Savu aktu-
alitāti 19. gs. nezaudēja arī tā sau-
camās privātskolas. Skolas ieguva 
noteiktu statusu un iedalījumu. 
Tika uzsākta skolotāju sagatavo-
šana. Parādījās pirmās nopietnās 
mācību grāmatas un metodikas, 
pēc kurām apmācīja skolēnus. 
Visas izglītības iestādes iekļāvās 
pilsētas attīstības vidē, darbojoties 
ne tikai skolas iekšējā dzīvē, bet 
arī piedaloties pietiekami plašos 
pilsētas kultūras pasākumos.

jOLanTa mEDIŅa, 
Kuldīgas novada muzeja pētniecis-

kās nodaļas vadītāja

Izdzīvota Karjeras nedēļa 

nedēļas koordinatori saka lielu pal-
dies visiem, kas iesaistījās, atbalstīja 
un darbojās kopā ar skolēniem. “Ie-
spējas ir atkarīgas tikai un vienīgi no 
paša cilvēka, no mērķtiecības, gri-

basspēka, komunikācijas spējām,” 
raksta Linda Bliska (Kuldīgas 2. 
vidusskola, 12. klase). Izmantosim 
piedāvātās iespējas arī nākamgad.

Latvijā Karjeras nedēļu jau piek-

to gadu organizē VIAA sadarbībā ar 
pašvaldību izglītības pārvaldēm. Tā 
notiek 25 Latvijas pilsētās un nova-
dos. To atbalsta Eiropas Komisijas 
programmas “Erasmus+” karje-

ras konsultēšanas un informācijas 
tīkls “Euroguidance”.

LILITa maČTama,
Izglītības nodaļas speciāliste
EDuarDa DamBErGa foto

Skolēni, kuri viesojās Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā, iepazinās ar 
ugunsdzēsēju darbu un ietērpās arī glābēju tērpos.

Kuldīgas uzņēmumā “ZigZag Factory” jaunieši iepazina ražošanas procesus un 
uzzināja, kā nonākt līdz savam uzņēmumam.

Svin spāru svētkus topošajam restaurācijas centram

tradīciju. Būvuzraudzību objektā 
veic SIA “Būves un būvsistēmas”. 
Ēkas atjaunošana norit divās kārtās. 
1. kārtu finansē Kuldīgas nova-
da pašvaldība. Būvdarbi izmaksā 
144 tūkstoši eiro (ar PVN). Savukārt 
2. kārtas īstenošanai piesaistīts pro-
jekta “LiviHeri” līdzfinansējums.

Projekta “LiviHeri” mērķis ir ie-
mācīties, kā dzīvot, apsaimniekot un 

attīstīt vēsturisku pilsētu, saglabājot 
tās tipisko pilsētvidi un dzīvotspēju. 
Projekts paredz attīstīt jaunus, tema-
tiski vienotus kultūrtūrisma piedāvā-
jumus, izmantojot vietējos kultūras 
un dabas resursus, kā arī izzinot 
iesaistīto partneru vēsturisko pilsētu 
kopīgo un atšķirīgo. Projekta ietva-
ros iecerēts organizēt praktiskas un 
teorētiskas restaurācijas darbnīcas, 

radot izcilus restaurācijas piemērus 
un attīstot kultūrtūrisma objektus 
Kuldīgas vecpilsētas ēkās Baznīcas 
ielā 30 un Baznīcas ielā 17. 

KrISTĪnE DuĻBInSKa, 
mārketinga un sabiedrisko attiecību 

nodaļas vadītāja
EDuarDa DamBErGa foto

Baznīcas ielas 30 ēka, kurā top restaurā-
cijas centrs, svinēja spāru svētkus.

Eiropas Reģionālās 
attīstības fonds

EIROPAS SAVIENĪBA
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Bāriņtiesas visā Latvijā šogad svin 20 gadu jubileju.
 Bāriņtiesu darbība Latvijā tika 

atjaunota 1996. gadā. Pirms tam ar 
šobrīd bāriņtiesas risinātajiem jau-
tājumiem nodarbojās bērnu tiesību 
inspektors rajona tautas deputātu 
padomes izpildkomitejā. Sākotnēji 
pilsētā šo institūciju sauca par bāriņ-
tiesu, bet pagastā – par pagasttiesu, 
taču līdz ar jauna Bāriņtiesu likuma 
izdošanu 2006. gadā pagasttiesu 
nosaukumu nomainīja, šo institūciju 
gan pilsētās, gan laukos nosaucot par 
bāriņtiesu. Līdz ar teritoriālo reformu 
2009. gadā, kad, apvienojoties 13 
pagastiem un Kuldīgas pilsētai, izvei-
dojās Kuldīgas novads, apvienojās arī 
visu 13 pagastu bāriņtiesas, bet kopš 
2014. gada darbojas vienota Kuldīgas 
novada bāriņtiesa, kas aptver gan 
Kuldīgu, gan visus 13 pagastus. 

Likumdošana bāriņtiesai nosaka 
ļoti dažādus darba uzdevumus, 
un tās darbības sfēra ir pietiekami 
plaša. Bāriņtiesas priekšsēdētāja 
Inta Sūna uzsver, ka visi darbinieki 
risina jautājumus visās iestādei de-
leģētajās jomās – gan strādā bērnu 
un ģimeņu problēmu risināšanā, 
gan pagastos notariāli apstiprina 
darījumus, kuru apmērs nepārsniedz 
noteiktu summu, pilnvaras, aplieci-
na parakstus un veic citus likumā 
noteiktos darbus, kas pēc būtības ir 
notāru darbs. Teritorijās, kur notāri 
nav pieejami, arī šis ir bāriņtiesas 
uzdevums. Daudzi iedzīvotāji to arī 
izmantojot, jo valsts nodevas, kas 
cilvēkam jāmaksā par pakalpojumu 
bāriņtiesā, noteiktas salīdzinoši ze-
mākas nekā notāriem. I. Sūna stāsta, 
ka šos pakalpojumus var izmantot 
arī pilsētnieki, vien jādodas uz kādu 
no tuvējiem pagastiem. 

Šobrīd novada bāriņtiesu veido 
12 darbinieki – 10 no viņiem strādā 

ar lietām, divi ir tehniskie darbi-
nieki, kā arī ir noslēgts līgums ar 
psihologu, kurš palīdz bāriņtiesas 
darbiniekiem savas kompetences 
ietvaros. I. Sūna uzteic savu kolek-
tīvu, sakot, ka komandā darbojas 
ļoti kompetenti, zinoši speciālisti. 
Viņa arī atzīst, ka kopā ar kolēģiem 
nemitīgi izglītojas – izmanto jebkuru 
iespēju apmeklēt dažādus noderīgus 
kursus, apmācības, seminārus, lai 
būtu zinoši un spētu labi darīt savu 
darbu. Viņi savas zināšanas nodod 
arī tālāk, piemēram, rīko apmācības 
aizbildņiem. Bez zināšanām nepie-
ciešama arī spēja ātri un rūpīgi izvēr-
tēt situāciju un nekavējoties pieņemt 
lēmumu, uzņemties atbildību.  

Daudzi no darbiniekiem strādā 
jau ilgus gadus un ir uzkrājuši 
vērtīgu pieredzi. No pirmās dienas 
bāriņtiesu sistēmā strādā Skaidrīte 
Jurevska, 19 gadus šajā darbā aiz-
vadījušas Vija Astaševska, Daiga 
Kūma un Alda Grīna. Ar labu vārdu 
priekšsēdētāja piemin arī bijušos 
ilggadējos kolēģus, piemēram, Re-
nāti Slūku, Mariju Cīruli un citus. 
Kolektīvu salīdzinoši nesen papildi-
nājusi jaunā speciāliste Evita Zīle un 
bijušais prokurors Agnis Birznieks. 

Vaicātas par to, kāpēc cilvēks 
izvēlas šādu nebūt ne vieglu darbu, 
pieredzējušās darbinieces teic, ka 
izjūt šo darbu kā sūtību. Viņas zina, 
ka var nākties piedzīvot situācijas, 
kuras nespēs aizmirst nekad, apzinās 
arī, ka jebkurā diennakts laikā jābūt 
gatavām, ka saņems telefona zvanu 
un būs nekavējoties jādodas risināt 
situāciju. Izvairīties no izdegšanas 
darbā palīdz vaļasprieki, fizisks 
darbs dārzā, pašu ģimeņu sniegtais 
atbalsts. “Savas problēmas šķiet 
mazākas, kad saskaries ar tām, kas ir 

Bāriņtiesai – 20

klientiem,” teic ilggadējā bāriņtiesas 
locekle A. Grīna. Viņai šķiet, ka šāds 
darbs palīdz daudz vairāk novērtēt 
pozitīvo paša dzīvē. 

Visi darbinieki šobrīd galvenokārt 
strādā Kuldīgā, bet katram bāriņtiesas 
loceklim ir noteikts, par kurām no 
novada teritorijām viņš atbild. Dar-
binieki, kuru atbildības jomā ir kāds 
pagasts, divas reizes nedēļā noteiktos 
laikos ir sastopami pagastā, sniedzot 
nepieciešamos pakalpojumus un 
konsultējot iedzīvotājus, kuriem 
nepieciešama palīdzība. Ar lietām 
darbinieki strādā patstāvīgi, lēmumu 
gatavošanas procesā gan mēdzot 

konsultēties ar kolēģiem. Lēmumus 
bāriņtiesā pieņem koleģiāli, lemšanā 
piedaloties ne mazāk kā trim bāriņ-
tiesas locekļiem.

Rezumējot veicamo darbu, 
I. Sūna teic, ka galvenokārt viņas un 
kolēģu rūpju lokā ir mazais cilvēk-
bērns, viņa personisko un mantisko 
interešu un tiesību aizstāvība. Bā-
riņtiesas darbinieki risina situācijas, 
kad vecāki par bērnu pienācīgi nerū-
pējas vai nespēj parūpēties – pēta 
situāciju, strādā ar vecākiem, lemj, 
vai drīkst bērnu atstāt ģimenē. Ja 
tas nav iespējams, tad jālemj un jā-
gādā par to, kurš par bērnu turpmāk 

rūpēsies – aizbildnis, audžuģimene 
vai arī personāls bērnunamā. Tāpat 
rūpju lokā ir adopcijas jautājumi un 
šķiršanās gadījumi, kad pieaugušie 
nespēj vienoties par to, kā turpmāk 
rūpēsies par bērnu. Bāriņtiesai darbā 
ļoti palīdz sabiedrotie – pedagogi 
skolās un bērnudārzos, valsts un 
pašvaldības policijas darbinieki, so-
ciālie darbinieki, kuri palīdz pamanīt 
situācijas, kuru risināšanā bāriņtiesai 
būtu jāiesaistās. 

KrISTĪnE DuĻBInSKa, 
mārketinga un sabiedrisko attiecību 

nodaļas vadītāja
EDuarDa DamBErGa foto

Oktobra vidū Kuldīgas novada bāriņtiesas kolektīvs devās uz rīgu uz svinīgo pasākumu par godu bāriņtiesu sistēmas 
divdesmitajai gadskārtai, kurā Kuldīgas novada bāriņtiesas priekšsēdētājas vietniece Vija astaševska (stāv tieši aiz 
Ē.Valtera skulptūras) tika apbalvota ar labklājības ministra atzinības rakstu, novērtējot viņas ilggadējo pašaizliedzīgo amata 
pienākumu pildīšanu. 

7. oktobrī Kuldīgas kultūras centrā 
pulcējās vairāk nekā 200 senioru, 
lai piedalītos Veselības dienā.

Pasākumā bez maksas konsultā-
cijas sniedza un izmeklējumus veica 
vairāki speciālisti. Apmeklētākās 
bija sirds veselības pārbaude, kāju 
vēnu skrīnings, kā arī kaulu blīvuma 
mērījumi. Speciālisti deva norādīju-
mus un ieteikumus veselības prob-
lēmu mazināšanai. Seniori aktīvi 
piedalījās vingrošanas nodarbībās, 
kurās guva praktiskus padomus par 
to, kā pareizi celt, nest un novietot 
dažādus smagus priekšmetus, un 
meditēja gongu un flautas skaņās.

Padomus par ārstniecības augu 
vākšanu, lietošanu un nozīmi vese-
lībā sniedza farmācijas doktore Vija 

Eniņa. Senioriem šī bija saistoša 
tēma, un viņi pēc lekcijas uzkavējās, 
lai noskaidrotu atbildes uz intere-
sējošiem jautājumiem. Savukārt 
personības treneris Aivis Kārkliņš 
dalījās pieredzē un padomos par 
to, kā sadzīvot dažādām paaudzēm.

Kā jau ierasts, lielu atsaucību arī 
šogad guva “Labsajūtas salons”, 
kurā dāmas varēja iegūt jaunas frizū-
ras, make–up un manikīru. Kuldīgas 
Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums 
(KTTT) pirmo reizi piedāvāja pro-
cedūru – parafīna vanniņas rokām, 
par tām seniori bija īpaši priecīgi. 
Ikviens varēja izveidot līdzi ņemša-
nai savu minidārzu, vaska sveci un 
aromātisku skrubi rokām.

Pasākuma laikā liela rosība valdīja 
kafejnīcā. Apmeklētāji tur varēja 

baudīt KTTT vārīto skābeņu zupu 
un ceptos kārumus. Šefpavārs Jānis 
Arājums piedāvāja dažādas receptes 
un iespēju degustēt salātus un kok-
teiļus no āboliem, burkāniem, medus 
un paniņām.

Dienas noslēgumā sirsnīgu un 
īpaši Kuldīgai veidotu koncertprog-
rammu sniedza Varis Vētra.

Pasākumu organizēja Kuldīgas 
novada pašvaldība, Kuldīgas aktīvās 
atpūtas centrs, Kuldīgas kultūras 
centrs, KTTT, atbalstīja “Veselības 
centrs 4”, Kuldīgas Galvenā bib-
liotēka, Kuldīgas novada muzejs, 
rokdarbu kopa “Čaupes”.

jana BErGmanE,
 Kuldīgas aktīvās atpūtas centra 

vadītāja vietniece
EDuarDa DamBErGa foto

Seniori Veselības dienā izgaršo, izbauda un uzzina

Smaržu terapijā Veselības dienas dalībnieki gatavoja roku skrubi.

“Kuldīgā ir daudz, ko darīt,” teic Kuldīgas 
pensionāru biedrības “Rumbiņa” jaunā 
vadītāja zigrīda Sīle. Viņa aicina ikvienu 
Kuldīgas senioru, kuram ir vēlme darbo-
ties un būt sabiedrībā, nākt uz biedrību un 
piedalīties aktivitātēs, lai darītu savu dzīvi 
interesantāku un krāsaināku. 

Biedrības paspārnē darbojas dažādi interešu 
pulciņi, kuros var dziedāt, spēlēt akordeonu, dejot, 
iestudēt skečus, darināt rokdarbus vai vingrot 
kādā no trim vingrošanas grupām. Nodarbību 
klāstu būtu iespējams arī paplašināt, piemēram, 
ar kulinārijas kursiem, pērļošanas vai cita veida 
rokdarbu pulciņiem, taču nepieciešami cilvēki, 
kuri tos vadītu. Tāpēc “Rumbiņas” vadītāja laipni 
aicina pulkā tos, kuri vēlas iesaistīties biedrībā un 
dalīties savās zināšanās un prasmēs ar pārējiem. 
Biedrība savās rindās labprāt redzētu arī cilvēkus 
ar pieredzi projektu rakstīšanā un ieviešanā.

Pulciņiem nav noteiktas darba sezonas, tāpēc 

droši var tiem pievienoties jebkurā brīdī. Vasarā 
gan daļa pulciņu ņem atelpu, taču daudzi turpina 
darboties, jo ar savu uzstāšanos bagātina pilsētas 
kultūras pasākumus, piemēram, festivālu “Dzīres 
Kuldīgā”. Z. Sīle stāsta, ka “Rumbiņas” telpās 
Liepājas ielā 14 sētas mājā no pirmdienas līdz ce-
turtdienai no 9.00 līdz 14.00 vienmēr kāds ir – viņa 
pati vai kāds no biedriem. Atliek tikai atnākt un 
aprunāties par iesaistīšanos biedrībā un pulciņos.

Vēl “Rumbiņas” biedriem patīk ceļot – viņi brauc 
ekskursijās paši un uzņem ciemos draugus no citiem 
novadiem. Biedrības aktīvisti regulāri organizē arī 
atpūtas pasākumus un viktorīnas. Piemēram, sep-
tembrī notikusi viktorīna “Atcerēsimies skolu”, bet 
21. oktobrī 11.00 notiks jau nākamā viktorīna “Garšu 
kaleidoskops”. Uz to aicināts ikviens, kura krājumā 
ir neparasti konservi, ievārījumi, sālījumi, marinēju-
mi, skābējumi. Pasākumā degustēs gardos ēdienus 
un par tiem balsos, bet visvairāk punktu ieguvušā 
garduma autors atklās pārējiem savu īpašo recepti.  

No oktobra līdz maijam reizi mēnesī biedrība 

rīko arī atpūtas pēcpusdienas. Nākamais sarīko-
jums par rudens tēmu ieplānots 29. oktobrī 13.00 
Virkas ielā 15, “Poligona” zālē. Uz to aicināts 
jebkurš interesents, vien lūgums pieteikties, 
zvanot pa tālruni 28335824 Zigrīdai, lai visiem 
pasākumā pietiktu vietas. Balles mūziku spēlēs 
Māris no Ventspils. Sarīkojumā piedalīsies arī 
“Rumbiņas” draugi no citiem novadiem.

Z. Sīle atgādina, ka ikviens interesents var 
noīrēt biedrības telpas saviem sarīkojumiem un 
pasākumiem, ja vien zāle nepieciešamajā laikā ir 
brīva. Par to jāinteresējas “Rumbiņas” telpās pie 
priekšsēdētājas vai kasieres, kurām ir zināms zāles 
izmantošanas grafiks. Vēl biedrības telpās ir arī 
pirts un sauna, kā arī pieejams veļas mazgāšanas 
pakalpojums. Šo pakalpojumu izmantošanai 
jāpiesakās pa tālruni 63322085 vai 29567976.

KrISTĪnE DuĻBInSKa,
 mārketinga un sabiedrisko attiecību nodaļas 

vadītāja
EDuarDa DamBErGa foto

“Rumbiņa” aicina pulciņā

jaunā pensionāru biedrības “rumbiņa” 
vadītāja Zigrīda Sīle ikvienu interesentu 
aicina pievienoties bariņam.
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jau 11 gadus novada aktīvie 
iedzīvotāji pašu rokām daudz 
padara projektā “Darīsim 
paši”. Šogad konkurss noslēdzās 
26. septembrī, realizēti tika 45 no 
69 iesniegtajiem projektiem.

Kuldīgas novada priekšsēdētājas 
vietnieka palīdze, konkursa “Darīsim 
paši” koordinatore Evita Pētersone 
pastāstīja: “Prieks un gandarījums par 
to, ka iedzīvotāji paši saviem spēkiem 
spēj paveikt patiesi lieliskas lietas. 
Atjaunotas kāpņu telpas un pagalmi, 
izveidotas sporta un atpūtas vietas, 
sakārtoti bērnu rotaļu laukumi, sašūti 
jauni tērpi, atjaunoti un no jauna uz-
būvēti malkas šķūnīši, labiekārtotas 
kapsētas, tajās atjaunoti zvanu torņi, 
krusti un žogi. Kārtējo reizi varam 
pārliecināties, cik daudz var paveikt ar 
nelielu finansējumu, lietā liekot savas 
prasmes, gribasspēku, entuziasmu un 
gribu darboties. Apbrīnojamas idejas 
tika izlolotas projektu pieteicēju galvās, 
un rokas šīs idejas ir ieviesušas dzīvē.”

43 projekta dalībniekam pieeja-
mā atbalsta summa bija 600 EUR, 
bet diviem – 300 eiro. Paveikto 
vērtēja žūrija: Aleksandrs Lange, 
Indra Iveta Gaile, Aivars Siliņš, 
Daiga Mellere un Evita Pētersone. 
Iedzīvotāju veikums tiks prezentēts 
noslēguma pasākumā 16. decembrī 
Kuldīgas kultūras centrā.

Ieskats pirmajos 17 paveiktajos 
projektos.

Biedrība “Grants 29”, Kuldīgā
Par saņemto līdzfinansējumu 

biedrība iegādājās materiālus krāso-
šanas un citiem darbiem un daudz-
gadīgos krūmiņus, lai labiekārtotu 
mājas pagalmu. Iedzīvotāji laboja, 
tīrīja un sakārtoja smilšu kastes, 
nozāģēja vecos krūmus un iestādīja 
jaunus, izgatavoja soliņus un atkri-
tumu urnas, kā arī izveidoja skaistu 
puķu dobi. Projekta realizēšanā 
iesaistījās iedzīvotāji no 21 dzīvokļa.

Projekts “mūsu mājai” Kaļķu 
ielā 7, Kuldīgā

Nereģistrētās iedzīvotāju grupas 

koordinatore Elza Maiga Brence par 
projekta mērķi uzstādīja dzīvojamās 
mājas fasādes un vides uzlabošanu, 
mājas sētas pusē uzbūvējot ārdurvju 
uzjumteni, rekonstruējot logu slēģus 
un izremontējot koplietošanas telpas 
ieejas koridorā. Mājā dzīvo četras 
ģimenes, kurās visi iedzīvotāji ir 
pensionāri. Mājas iedzīvotāji jau 
2014. gadā par projekta līdzfinan-
sējumu veikuši kosmētisko remontu 
kāpņu telpā un nomainījuši ārdurvis 
pagalma pusē. Bet 2015. gadā kāpņu 
telpas remontu pabeiguši mazajā 
koridorā un sakārtojuši ēkas fasādes 
durvis. Lai laika apstākļi nebojātu 
nesen sakārtotās durvis, nu bijis ne-
pieciešams izbūvēt jumtiņu virs tām. 
Mājai pagalma pusē nošpaktelētas 
ārsienu plaisas. Iedzīvotāji atzīst, 
ka māja kļuvusi vizuāli pievilcīgāka 
ne tikai pašiem iedzīvotājiem, bet 
vecpilsētā kopumā.

Kāpņu telpa Baznīcas ielā 22, 
Kuldīgā

Projekta dalībnieki piecu cilvēku 
sastāvā atjaunoja kāpņu telpu, sagla-
bājot vēsturisko stilu – nokrāsoja 
sienas un griestus, restaurēja durvis, 
nokrāsoja kāpnes un margas. Grupas 
dalībnieki gribēja izveidot sakoptu 
vidi ap sevi, tādējādi motivējot citus 
un uzturot kārtībā māju, kas celta 
19. gadsimtā.

“Iedzīvotāji Valtaiķiem”, Lai-
du pagasts

Ar projekta palīdzību grupa uz-
laboja Laidu tautas nama apkārtni, 
ieejas kāpnes, izveidoja roku bals-
tus, lai atvieglotu iedzīvotāju, īpaši 
senioru, iekļuvi ēkā. Tajā atrodas 
vienīgais pārtikas veikals Valtaiķos, 
tāpēc padarītais pozitīvi novērtēts.

mājas iekšpagalma rekons-
trukcija, apkārtnes labiekārtoša-
na Planīcas ielā 2, Kuldīgā

Iedzīvotāju grupa nobruģējusi 
ieejas teritoriju, izveidojusi hid-
roizolāciju daļai mājas pamatu. 
Sakārtota mājas siena, kurai bijis 
bojāts apmetums, nomainīts jumtiņš 
virs ieejas un no pāri palikušajiem 

ķieģeļiem uzlabota taciņa zālienā. 
Iedzīvotāju atsaucība bijusi necerēti 
liela, atzina projekta koordinatore 
Inta Āboliņa.

Lipaiķu baznīcas sakristejas 
telpas apkures remonts

Turlavas pagasta Lipaiķu evaņ-
ģēliski luteriskā draudze baznīcai no 
jauna uzmūrēja skursteni, izgatavoja 
un uzstādīja galdu baznīcas dārzā, 
kas noder sadraudzības pasākumiem, 
bērnu un jauniešu nodarbībām, drau-
dzes locekļu sarunām. Tāpat nokrāso-
ti sakristejas griesti, sienas un grīda. 
Draudze priecājas par paveikto, tagad 
te uzturēties mācītājam un citiem 
kalpotājiem ir daudz patīkamāk un 
mājīgāk. Palīdzību projektam neat-
teica arī ciema iedzīvotāji.

Kurmāles pagasta mājas ie-
dzīvotāji

Projekta ietvaros desmit cilvēku 
grupa atjaunoja jumtiņu virs ieejas 
ēkai  “Saldenieki 1” Vilgālē, nomai-
nīja koka durvis, izkrāsoja kāpņu 
telpu, kā arī sakārtoja pagalmu. 
Talkā darbu atrada ikviens, tāpēc pēc 
padarītā bija īpašs prieks pie kopīga 
zupas katla secināt, cik daudz kopā 
iespējams paveikt.

Daudzdzīvokļu māja “Atmo-
das” Priedainē, Kurmāles pagastā

Vairāki mājas iedzīvotāji auto-
stāvvietu vēlējās padarīt funkcionāli 
un vizuāli sakārtotu, un kopā tas iz-
devās. Darbā iesaistījās pat jaunākie 
mājas iedzīvotāji. Autostāvvietas 
paplašināšanas darbi paveikti piecās 
stundās. Gandarījums, redzot rezul-
tātu, ikvienam ir liels.

Biedrība “Padure” un grupa 
“Savējie”

Biedrība “Padure” Padures pagastā 
radījusi vidi brīvā laika pavadīšanai un 
sporta aktivitātēm. Izveidots daudz- 
funkcionāls laukums ar gumijotu 
virsmu, basketbola groziem dažāda 
vecuma spēlētājiem, iegādātas bum-
bas. Laukums ieguvis arī strītbola 
laukuma statusu. Laukumā var spēlēt 
dambreti, lēkt klasītes un četrstūri. 

“mums patīk dzīvot Kuldīgā!”

Pašu rokām padarītais patīkami pārsteidz

Ēkai Dzirnavu ielā 6 pārbūvēts 
lievenis, un tagad  tajā ērti var iekļūt 
cilvēki ratiņkrēslos. Mājā atrodas 
gan dzīvokļi, gan sabiedriskas ies-
tādes – frizētava, šuvēja un grāmat-
vedība. Grupas koordinatore Aleta 
Jonele atzina, ka iesaistītie ir laimīgi 
un gandarīti par savu veikumu.

Bērnu laukuma izveide audžu-
ģimenes bērniem Turlavas pagasta 
“Tilksātos”

Demontējot vecās bērnu rotaļu 
laukuma konstrukcijas, uzstādītas 
jaunas, atjaunota smilšu kaste. Jau-
nās šūpoles bērni ir iemīļojuši no 
pirmās dienas.

Bērnu rotaļu laukums Vārmes 
pamatskolai

Iedzīvotāju grupa “Aktīvie ve-
cāki” Vārmes pagasta pamatskolas 
teritorijā izveidoja jauku bērnu 
rotaļu laukumu. Lielāko daļu darba 
paveikuši saviem spēkiem – slīpē-
juši, zāģējuši, krāsojuši. Iegādāti 
vien daži elementi un aprīkojums. 
Mazākie iedzīvotāji par laukumu 
interesi izrādījuši uzreiz pēc tā pa-
beigšanas, saņemti atzinīgi vārdi no 
pamatskolas personāla un vecākiem.

Gudenieku pagastā izveidotā 
entuziastu grupa “Rokas darba 
nebijās” paveica lielisku darbu Ba-
sos, Ūdru kapsētā, atjaunojot zvanu 
torni. Kā atzīst grupas koordinatore 
Iveta Stebule: “Projektu mums izde-
vās pabeigt ar Dieva palīgu.”

Biedrība “Kuldīgas manto-
jums”

Lai iepriecinātu “Mazo bērnu 
skolas” audzēkņus, biedrības dalīb-
nieki projekta ietvaros paplašināja  

un pilnveidoja āra teritoriju ar jau-
nām atrakcijām pie skoliņas. 

jauna veļas žāvētava upīškalnā
Šādu ideju realizēja iedzīvotāju 

grupa “Zelta rokas”. Tika organi-
zētas talkas, kurās demontēja vecās 
žāvētavas stabus, noraka zemes 
virskārtu, lai iebetonētu jaunus 
metāla stabus, uzliktu skaistu šķin-
deļu jumtu. Žāvētava ir sešus metrus 
gara. Darbs saliedēja ne tikai “Zelta 
roku” dalībniekus, bet arī visus mā-
jas iedzīvotājus.

Kabiles skolas pārziņa, Ro-
berta Filholda kapa vietas sakār-
tošana

Projekta ietvaros tika sakārtota 
bijušā Kabiles skolas pārziņa Rober-
ta Filholda kapa vieta un uzstādīts 
piemiņas akmens. Sakārtotā pie-
miņas vieta tika atklāta ar svinīgu 
pasākumu, kas pulcēja gan skolēnus, 
gan skolotājus.

Atpūtas un aktivitāšu laukuma 
pilnveidošana Parka ielā 22

Biedrība “Dzīvo sportisks, ve-
sels, laimīgs” jau otro gadu piedalās 
projektu konkursā “Darīsim paši” 
un otro gadu projekta pieteikums 
ir atbalstīts. Mērķis –  sporta un 
aktivitāšu laukuma izveide. Pagā-
jušajā gadā tika iekārtots volejbola 
laukums un atpūtas vieta bērniem 
ar šūpolēm un slīdkalniņu. Šogad 
sporta laukums papildināts ar strīt-
bola laukumu – uzstādīts basketbola 
grozs un izveidots cietais segums. 

SIGnETa LaPIŅa, 
sabiedrisko attiecību speciāliste

EVITaS PĒTErSOnES foto

Grants ielas 29. daudzdzīvokļu nama iedzīvotāji labiekārtoja pagalmu, lai prieks pašiem un citiem.

Kaļķu ielā 7, Kuldīgā iedzīvotāji sakārtoja mājas fasādi un uzbūvēja uzjumteni virs 
ieejas durvīm.

Padures pagastā grupa “Savējie” izveidoja sporta laukumu brīvā laika pavadīšanai.

Iespēja novada jauniešiem saņemt praktisku atbalstu izglītības 
un nodarbinātības problēmu risināšanā

Kuldīgas novada jaunieši vecumā 
no 15 līdz 29 gadiem, kuri šobrīd 
nestrādā, nemācās un neapgūst 
arodu, kā arī nav reģistrēti Nodar-
binātības valsts aģentūrā kā bez-
darbnieki, tiek aicināti pieteikties 
jauniešu prasmju un personības 
attīstības projektā “PRoTI un 
DARI!”.

Projekta mērķis ir sniegt jauniešiem 

atbalstu, lai viņi varētu veiksmīgāk 
izvēlēties izglītības virzienu un mā-
cību iestādi vai piemērotu darbu, kā 
arī iespēju iesaistīties sabiedriskajās 
aktivitātēs.

Projektā noskaidros jaunieša 
vajadzības, zināšanas un spējas, 
kopā ar viņu izstrādās individuālo 
pasākumu programmu, kurā būs 
iekļautas dažādas aktivitātes: eks-

kursijas uz uzņēmumiem un mā-
cību iestādēm jaunieti interesējošu 
profesiju iepazīšanai, tikšanās ar 
karjeras konsultantu, iesaistīšanās 
sporta un kultūras pasākumos, kā arī 
brīvprātīgā darba aktivitātēs.  

Jauniešu iesaistes ilgums projektā 
ir no viena līdz 6 mēnešiem, nepiecie-
šamības gadījumā – līdz 9 mēnešiem.

Projekts “PROTI un DARI!” tiek 

finansēts no Eiropas Sociālā fonda un 
valsts budžeta līdzekļiem, Kuldīgas 
novadā to realizē Kuldīgas novada 
pašvaldības Izglītības nodaļa sadarbībā 
ar pašvaldības aģentūru “Sociālais 
dienests” un Kuldīgas novada Bērnu 
un jauniešu centru.

Projekts turpināsies līdz 2018. gada 
beigām, tā aktivitātēs varēs piedalīties 
83 jaunieši.

Plašāku informāciju par projektu 
var iegūt pie programmas “PROTI 
un DARI!” vadītājas Baibas Grīn-
bergas, e-pasts: baiba.grinberga@
kuldiga.lv, tālr. 28463142, Ivetas 
Diržininkas, e-pasts: iveta.dirzinin-
ka@kuldiga.lv, tālr. 28616222.

IVETa DIrŽInInKa, 
projekta vadītāja
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SPOrTa PaSāKumI OKTOBrĪ un nOVEmBrĪ

Kuldīgas novada pagastu 
sadziedāšanās svētki

11. novembrī, kad Latvijā svinēs Lāčplēša dienu, no 18.00 līdz 22.00 
Deksnes pasākumu zālē interesenti aicināti uz pagastu sadziedāšanās 
svētkiem “Es dziedu Latvijai”.

Svētkos aicināti piedalīties Kuldīgas novada ansambļi un individuālie 
izpildītāji ar vienu tautasdziesmas dziedājumu un vienu latviešu komponistu 
dziesmu. Dalībniekus lūdz pieteikties līdz 7. novembrim. Sadziedāšanos 
vadīs Kuldīgas Alternatīvās sākumskolas Padures filiāles skolēni.

Pasākumu rīko biedrība “Padure” Latvijas simtgades ietvaros ar projekta 
“Iesaisties Kurzemē!”, LR Kultūras ministrijas un “Kurzemes NVO atbalsta 
centra” finansiālu atbalstu.

SIGnETa LaPIŅa, 
sabiedrisko attiecību speciāliste

Padurē notiks 
tautasdziesmas svētki

31. oktobrī no 18.00 līdz 22.00 Deksnes pasākumu zālē ikviens aici-
nāts piedalīties pasākumā “Citiem Helovīni, mums svētki latviešu 
tautasdziesmai”.

Pasākumā uzstāsies Kuldīgas Alternatīvās sākumskolas Padures filiāles 
skolēni ar nelielu tautasdziesmu uzvedumu, folkloras kopa “Kūrava”, bet 
dančus spēlēs kapela “Strops” no Saldus. Būs arī konkursi par tautasdzies-
mām, sejas masku gatavošana un citas interesantas izdarības.

Tautasdziesmu vakaru organizē biedrība “Padure” projekta “Ieskaties 
Kurzemē!” finansējuma ietvaros. Aktivitāte tiek realizēta ar LR Kultūras 
ministrijas un “Kurzemes NVO atbalsta centra” finansiālu atbalstu.

SIGnETa LaPIŅa, 
sabiedrisko attiecību speciāliste

VārmES PaGaSTa PārVaLDE
izsludina konkursu uz vakanto

KuLTŪraS nama VaDĪTāja amatu (uz noteiktu laiku).

Prasības kultūras nama vadītāja amata pretendentam: kultūras darbinieka izglītība (tiks uzskatīta par noteicošo pretendentu izvē-
lē) vai cita sociālās vai humanitārās jomas izglītība; personības piemērotība amatam; pamatzināšanas reklāmas un sabiedrisko 
attiecību jomā; vēlama autovadītāja (B kategorijas) apliecība.
Dokumenti, kurus pretendentam jāiesniedz konkursa komisijai: izglītību apliecinošu dokumentu kopijas (uzrādot oriģinālus), CV, 
motivācijas vēstule, kurā norādīts tālruņa numurs.

Dokumenti iesniedzami slēgtā aploksnē līdz 25. oktobrim plkst. 12.00 pagasta pārvaldes sekretārei Vārmes pagasta pārvaldē, 
“Avotiņi”, Vārme, Vārmes pagasts, Kuldīgas novads LV–3333. 

Pagasta pārvaldes darba laiks: P. 8.00–12.30, 13.00–17.30; O., T., C. 8.00–12.30, 13.00–16.30; P. 8.00–12.30, 13.00–15.30.

Konkurss notiks divās kārtās: iesniegto dokumentu izvērtēšana; pārrunas ar pretendentiem. Pārrunas notiks Vārmes pagasta 
pārvaldē, par laiku vienojoties ar pretendentu telefoniski.

22. un 23. oktobrī Kuldīgas 
novada Īvandes luterāņu baznīcā 
norisināsies pasākumi par godu 
baznīcas 200 gadu jubilejai.

Sestdien, 22. oktobrī, 14.00 
Īvandes baznīcā notiks Kuldīgas 
baznīcu apvienotā kora koncerts 
un svētbrīdis. Savukārt svētdien, 
23. oktobrī, 14.00 būs dievkalpo-
jums ar Īvandes baznīcā kalpojušo 
mācītāju piedalīšanos, bet pēc tā 
koncertēs kamerkoris “Rāte” kopā 
ar Uldi Marhilēviču.

Īvandes baznīcas draudze aicina 
ikvienu piedalīties svētku pasāku-
mos. Ieeja tajos – par ziedojumiem.

Pašreizējā Īvandes luterāņu baz-
nīca celta 1815. gadā muižas tuvumā 
ezera krastā, bet iesvētīta 1816. gada 
12. novembrī. Līdz Pirmajam pasau-
les karam  baznīcā darbojās gan vācu, 
gan latviešu draudze. 1936. gadā 
baznīcai uzlikts cinkota skārda 
jumts, ēka sakārtota, salabots altāris, 
kancele,  soli. Kancele un altāris 
veidoti klasicisma stilā. Draudzes 

Svinēs Īvandes baznīcas 
200 gadu jubileju

priekšnieks atradis kanceles pamatā 
iegrieztu gadskaitli 1858 un uzvārdu 
Miķelsons. Iespējams, tas ir uzvārds 
meistaram, kas iekārtojis interjeru.

Īvandes draudze spītīgi pastā-
vējusi arī padomju gados, un tas 
ir atsevišķu īvandnieku nopelns. 

Šobrīd dievkalpojumi notiek divas 
reizes mēnesī. Baznīcā ir laba akus-
tika,tāpēc šeit vokālie dziedājumi ir 
skanīgi.

InTaS BrŪDErES,
 Īvandes pagasta pārvaldes 

sekretāres, teksts un foto

Īvandes luterāņu baznīca 22.–23. oktobrī svinēs 200 gadu jubileju.

Leģendu nakts Pelču pilī
29. oktobrī no plkst. 20.00 
Pelču pilī Leģendu naktī notiks 
tradicionāls izglītojošs pasākums 
“Atklāj Pelču pils noslē-
pumus!”. 

Pasākuma viesiem pa-
redzēts ieskatīties firsta 
Līvena guļamistabas aiz-
kulisēs, kā arī būt 1945. 
gada notikumu vēsturisko 
pagriezienu lieciniekiem. 
Kas vēlēsies, varēs veldzē-
ties pie “mīlestības” tiltiņa 
“karstā” avotiņa, kā arī piedalīties 
pils likteņlīniju viktorīnā jeb spēlē. 
Ļaujoties dziesmu valdzinājumam, 
interesenti varēs izdejoties uz pils 
balkona, bet gardēži nobaudīt firsta 

mīļāko ēdienu pils pagraba virtuvē. 
Pasākuma vērīgākajiem viesiem būs 
iespēja satikties ar Balto dāmu.

Leģendu nakts apmek-
lētāji aicināti nenokavēt iz-
klaides sākumu! Noslēgu-
mā, plkst. 22.00, visi tiks 
aicināti pulcēties laukumā 
pie ieejas pilī, jo tiks iz-
teikts svarīgs paziņojums.

Ieeja pasākumā ir bez 
maksas. Plašāka informā-
cija pa tālruni 26803366.

Pasākumu rīko Pelču pagasta 
pārvalde, Pelču bibliotēka un Pelču 
tautas nams.

SIGnETa LaPIŅa, 
sabiedrisko attiecību speciāliste

28. oktobrī 17.00 aicinām uz 
Kuldīgā dzīvojošā gleznotāja 
Laura mīlbreta personālizstādes 
“Derības zīme” atklāšanu Kuldī-
gas novada muzejā. Izstāde būs 
apskatāma līdz 20. novembrim.

L. Mīlbrets Latvijas Mākslas 
akadēmiju absolvējis 2004. gadā. 
Viņam personālizstādes bijušas 
galerijās “Bastejs”, “Istaba”, Agijas 
Sūnas mākslas galerijā un Kuldīgas 
Mākslas namā. Mākslinieks regulāri 
piedalās grupas izstādēs Latvijā un 
ārvalstīs. Viņa darbi ir Latvijas, 
ASV, Kanādas, Dānijas un Norvēģi-
jas mākslas kolekcionāru kolekcijās.

“Derības zīme” ir atgādinājums par 

to, kas ir mūžīgs un nekad nebeidzas. 
Uz brūkošās Bābeles fona un cilvēces 
centieniem ar pagaidu konstrukcijām 
aizvietot uz mūžības postamenta 
nostiprinātos likumus, derības zīme 
kā daudzkrāsaina liecība varavīksnes 
simbolā, mainoties laikiem, gadiem 
un gadsimtiem, politiskajām iekārtām, 
impērijām, tehnoloģijām, reliģiskiem 
uzskatiem, ir nemainīga dabas parā-
dība. Tā liecina par spēku, kas laiku 
pa laikam, uzticami, ar daudzkrāsainu 
žestu atklāj savu varenību uz strauji 
mainīgās pasaules fona.

Tad Dievs sacīja: “Šī ir Mana 
derības zīme, ko Es celšu starp Sevi 
un jums un ikvienu dzīvu radījumu, 
kas ir ar jums, uz mūžu mūžiem. 

Savu varavīksni Es lieku padebešos, 
tā lai ir par derības zīmi starp Mani 
un pasauli.” (1Moz. 9:12-13)

Kuldīga iedvesmo, un to par savu 
plenēru un rezidenču vietu izvēlas 
aizvien vairāk mākslinieku no visas 
pasaules. Bet ir arī tādi, kas šo pil-
sētu izvēlas par savu dzīvesvietu, 
lai ikdienā šeit dzīvotu un radītu. 
Kuldīgas novada muzejs turpina 
iepazīstināt ar pilsētā aktīvi strādā-
jošo mākslinieku daiļradi, augustā 
muzejā bija skatāmas Kuldīgā dzī-
vojošās igauņu mākslinieces Agnes 
Liping gleznas.

KrISTa janSOnE, 
Kuldīgas novada muzeja mārketin-

ga un izglītības nodaļas vadītāja

Laura Mīlbreta personālizstāde 
“Derības zīme”

Kā krāsaina kļavas lapa
mūsu senatnīgās, rudens saules 
pielietajās pilsētas ielās oktobra 
otrās nedēļas laikā bija vērojama 
īpaša bērnu un jauniešu kustība. 

Kā krāsains un spilgts akcents 
atzīmējams koncerts 13. oktobra 
pēcpusdienā Mākslas namā, kurā 
muzicēja 10–16 gadus veci skolēni 
no Bulgārijas, Ukrainas, Baškīrijas, 
Krievijas un Baltkrievijas.

Jaunie mūziķi, kuri viesojās 
mūsu pilsētā, ir starptautisko kon-
kursu laureāti, kuri pēc panākumiem 
konkursos saņēmuši uzaicinājumu 
mācīties Maskavas prestižajās mūzi-
kas izglītības iestādēs. Savukārt pēc 
fonda “Jaunie talanti – mūzika bez 
robežām” festivālkonkursa kā balvu 

saņēmuši iespēju doties uz Latviju, 
lai iepazītos ar mūsu zemi un tās 
cilvēkiem, sniedzot divus koncertus. 
Kā pastāstīja fonda priekšsēdētāja 
Tatjana Koroļova, šogad jaunie 
mūziķi uz Latviju devās jau 17. reizi. 
Katru reizi koncertiem tiek izvēlētas 
citas vietas, šoreiz tās bija Jēkabpils 
un Kuldīga. Savukārt katrā šādā 
viesošanās laikā Latvijas mūzikas 
skolas audzēkņiem tiek piedāvāta 
kāda Maskavas mūzikas augstskolas 
mācību spēku meistarklase.

Kā tas bija sagaidāms, jauno 
mūziķu muzikālais un tehniskais 
līmenis bija ļoti augsts un apvienoju-
mā ar nevainojamu skatuves kultūru 
sniedza patiesu pārdzīvojumu.

Pat mūsu ziemeļnieciski atturīgā 

publika nereti zāli pāršalca skaļām 
ovācijām, bet koncerta izskaņā, kad 
dalībnieki kopā atskaņoja speciāli 
šim braucienam un instrumentālistu 
sastāvam rakstīto skaņdarbu, kam 
par pamatu ņemta Latvijā labi zinā-
mās dziesmas “Circenīša Ziemas-
svētki” melodija, klausītāji sajūsmā 
aplaudēja, kājās stāvot.

Domāju, ka klātesošajiem jaunie-
šiem, redzot un dzirdot, kā klavieres, 
vijole, akordeons, trompete var ska-
nēt, ja to spēlē regulāri un ar prieku, 
dos vēlmi pilnveidot savas prasmes 
un iemaņas.

STELLa PaVLOVIČa, 
E. Vīgnera Kuldīgas mūzikas skolas 

skolotāja

22.X 19.00 MMA cīņas; KNSS halle, Piltenes iela 25, Kuldīga
22.X 11.00 LVF kausa izcīņa volejbolā U-14 grupā zēniem; 
  KNSS sporta nams, Virkas iela 13, Kuldīga
23.X 10.00 Kuldīgas novada atklātais čempionāts volejbolā; 
  KNSS sporta nams, Virkas iela 13, Kuldīga
23.X 11.00 LVF kausa izcīņa volejbolā U-12 grupā zēniem; 
  KNSS manēža, Dzirnavu iela 13, Kuldīga
25.X 19.00 Latvijas čempionāts Nacionālajā līgā 2. divīzijā volejbolā vīriešiem: 
  Kuldīgas NSS–Talsi; KNSS halle, Piltenes iela 25, Kuldīga
29.X 10.00 Kuldīgas novada atklātais čempionāts volejbolā; 
  KNSS sporta nams, Virkas iela 13, Kuldīga
29.–30.X 10.00 LR komandu čempionāts galda tenisā; 
  KNSS halles, Piltenes iela 25, Kuldīga
30.X 11.00 LJBL-LR čempionāts basketbolā jauniešiem, minispēles; 
  KNSS sporta nams, Virkas iela 13, Kuldīga
1.XI 18.00 Kuldīgas novada atklātais čempionāts volejbolā; 
  KNSS halle, Piltenes iela 25, Kuldīga
3.XI 20.00 Latvijas 1. līgas čempionāts florbolā: Kuldīga–FK “Saulkalne”; 
  KNSS halle, Piltenes iela 25, Kuldīga
5.XI 10.00 Kuldīgas novada atklātais čempionāts volejbolā; 
  KNSS sporta nams, Virkas iela 13, Kuldīga
6.XI 11.00 LVF kauss volejbolā U-12 grupā meitenēm; 
  KNSS halle, Piltenes iela 25, Kuldīga
8.XI 10.00 Kuldīgas novada atklātās skolēnu sacensības veiklības stafetēs; 
  KNSS manēža, Dzirnavu iela 13, Kuldīga
12.XI 11.00 Kuldīgas novada atklātais čempionāts šahā; 
  KNSS šaha klubs, Liepājas iela 14, Kuldīga
12.XI 11.00 Kuldīgas kauss telpu futbolā U-11 grupā zēniem; 
  KNSS halle, Piltenes 25 iela, Kuldīga
13.XI 12.00 Kuldīgas novada atklātais čempionāts vieglatlētikā; 
  KNSS manēža, Dzirnavu iela 13, Kuldīga
13.XI 10.00 Kuldīgas novada atklātais čempionāts volejbolā; 
  KNSS sporta nams, Virkas iela 13, Kuldīga
13.XI 14.00 Latvijas čempionāts Nacionālajā līgā 2. divīzijā volejbolā vīriešiem: 
  Kuldīgas NSS–Madona; KNSS halle, Piltenes iela 25, Kuldīga
15.IX 18.00 Kuldīgas novada atklātais čempionāts volejbolā; 
  KNSS halle, Piltenes iela 25, Kuldīga



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

mŪSu LaIKS

KuLDĪGaS KuLTŪraS cEnTrā 

PaSāKumI PaGaSTOS

2016. gada 20. oktobris

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

KInO aFIša

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

Ceturtdien, 27. oktobrī, 19.00 – dzejas un mūzikas vakars “Tā roze”. Raimonds Pauls, 
Zigfrīds Muktupāvels. Jāņa Petera, Leona Brieža un Jāņa Sudrabkalna dzeja R. Paula 
mūzikā. Ieejas biļetes – 10, 12 EUR, biļetes – KKC un www.bilesuparadize.lv.

Otrdien, 8. novembrī, 19.00 – dokumentāla eseja, kustību izrāde “man gribas iet...” 
Dokumentālās piezīmēs un dzīvesstāstā balstīta kustību, vārdu un skaņu eseja par realitātē 
fiziski nekustīgu sievieti, mākslinieci, cimdu adītāju, filosofi  Jetti Užāni, tautā sauktu par 
Cimdu Jetiņu. Pirms izrādes varēs aplūkot mobilo izstādi. Ieejas biļetes – 5 EUR, pensio-
nāriem, invalīdiem, skolēniem un studentiem – 3 EUR, KKC kasē.

Sestdien, 12. novembrī, 19.00 – Kuldīgas kultūras centra amatiermākslas kolektīvu 
koncerts. Ieeja bez maksas.

Sestdien, 19. novembrī, 20.00–3.00 – disko balle “Par pēdējo lapu”. Ielūdz “Ventas 
Dzirkstis”. Biļetes iepriekšpārdošanā KKC kasē 5 EUR, pasākuma dienā līdz 21.00 – 6 
EUR, vēlāk – 9 EUR.

Piektdien, 25. novembrī, 19.00 – mūzikls “Čigānu princese”. Mūzikls ir starptautisks 
projekts, kas norisinās vairākās valstīs, piedaloties 11 māksliniekiem. Ieeja – 8, 10, 12, 15 
EUR, biļetes – KKC un visās “Biļešu paradīzes” kasēs.

Karjeras nedēļa ir ļoti laba iespē-
ja skolēniem ielūkoties pieaugušo 
dzīvē un saprast, kas viņus sagaida 
nākotnē. Tas, ka jaunieši tiek iepa-
zīstināti ar darba tirgu un sagatavoti 
gaidāmajam, palīdz viņiem vieglāk 
izvēlēties nākotnes profesiju un 
atrast tajā piemērotu darbu.

Šajā nedēļā bija daudzpusīgs 
piedāvājums, skolēniem tika pie-
dāvāti dažādi pasākumi – gan 
tādi, kas tika organizēti visiem 
novada vidusskolēniem, gan tādi, 
kas notika skolas ietvaros. Novada 
vidusskolēni pulcējās uz divām 
lekcijām – “Darbs e-vidē” un “Ko 
darba devējs gaida no darbinieka”. 
Es biju uz otro lekciju, un tā, pēc 
manām domām, bija ļoti interesanta 
un noderīga, jo informēja par to, kā 
veidot un uzlabot darbspējīgumu, 
kļūt konkurētspējīgam. Tika runāts 
par dažādām niansēm, kas jāievēro, 
dodoties uz darba interviju, rakstot 
CV vai motivācijas vēstuli. Šāda 
informācija skolēniem ir nepiecie-
šama, jo katrs sīkums var izšķirt to, 
vai viņš nākotnē iegūs vēlamo dar-
bu. Un kur gan citur jaunietis lai to 
uzzina, ja ne klausoties izglītotos un 
pieredzējušos cilvēkos un uzklausot 
viņu padomus?

Kuldīgas Centra vidusskolā pa-
pildus vēl bija SEB bankas darbinie-
ču sagatavota nodarbība “Rītdiena 
pienāca vakar”, kurā viņas stāstīja 
par ienākumiem, izdevumiem un to 
plānošanu, darba algu, nodokļiem 
un pensijām. Viņas uzsvēra regulāru 
ienākumu un pārdomātu izdevumu 
nozīmi, kā arī to, cik svarīgi ir 
veidot uzkrājumus. Notika arī īpaši 
zēniem paredzēta nodarbība par mi-
litāro karjeru un valsts aizsardzību. 
Nedēļas beigās bija Ventspils augst-
skolas lekcija “IT profesionālās 
karjeras iespējas darba tirgū”. Tur 
tika stāstīts gan par augstskolu, gan 
par darbu ar informācijas tehnolo-
ģijām, tomēr visinteresantākās bija 
praktiskās nodarbības. Mums bija 
jāveido prezentācijas par nākotnes 
profesiju, kurā jāietver informācija 
par profesijai nepieciešamajām 
prasmēm, mācību priekšmetiem, 
kas jāapgūst padziļināti, izglītības 
iestādēm, kurās var to apgūt, un 
iespējamajām darbavietām. Arī 
skolotāji šajā nedēļā uzsvēra sava 
mācāmā priekšmeta nozīmi darb-
spējīguma veicināšanā.

Sociālajos tīklos varēja sekot 
līdzi Karjeras nedēļas notikumiem 
un noskatīties filmu “Zaļais pipars”. 
Protams, skolēni var interneta vidē 
pildīt dažādus testus, kas parādīs 
viņu intereses un jomas, kurās varē-
tu strādāt. Kopumā Karjeras nedēļu 
es vērtēju pozitīvi un uzskatu, ka tā 
jauniešiem ir ļoti noderīga.

Iespēja ielūkoties 
darba tirgū

ELĪZa janSOnE, 
Kuldīgas centra vidusskolas 
11. klases skolniece 

S. 22.X 15.00  KuBO un DIVaS STĪGaS
Sv. 23.X 14.00  2016, ASV, ilgums 1’41
Sv. 23.X 16.00 Animācijas ģimenes filma 
P. 24.X 17.30 Filma dublēta latviešu valodā
T. 26.X 18.00 7+
C. 27.X 17.30 

S. 22.X 17.00  mEITEnE VILcIEnā
Sv. 23.X 18.00  2016, ASV, ilgums 1’47
P. 24.X 19.30 Trilleris, mistika
T. 26.X 20.00 12+
C. 27.X 19.30 

P. 28.X 15.30  TrOĻĻI
Sv. 30.X 14.00  2016, ASV
Sv. 30.X 16.00 Ilgums 1’22
P. 21.X 18.00 Animācijas ģimenes filma
T. 2.XI 16.00 Filma dublēta latviešu valodā
T. 2.XI 18.00 U 
C. 3.XI 16.00

P. 28.X 17.30  InFErnO
O. 1.XI 20.00  2016, ASV, Japāna, Turcija, Ungārija
T. 2.XI 20.00 Ilgums 2’01, 12+
C. 3.XI 18.00 Trilleris

P. 28.X 20.00  BrIDŽITaS DŽOunSaS maZuLIS
Sv. 30.X 18.00  2016, Īrija, Lielbritānija, Francija, ASV
P. 31.X 20.00 Ilgums 1’59
O. 1.XI 17.30 Komēdija, asa sižeta filma
C. 3.XI 20.30 12+

Salidojam pēc 50 gadiem, 
1966. gada Kuldīgas astoņgadīgās skolas 

pirmklasnieki!
Tas notiks 29. oktobrī 17.00 SIA “Rumba” ēdnīcā (“Lauktehnikā”). 

Dalības maksa –  8 EUR. 
Lūgums dalību pieteikt un samaksāt līdz 24. oktobrim. 

Kontakttālrunis – 29477713 Dina, 26021992 Inguna.

Meklē Ziemassvētku egli
Kuldīgas novada pašvaldības Būvniecības nodaļas vadītājas viet-

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

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

ĒDOLĒ
Oktobrī kultūras namā – Mudītes Martinovas 

personālizstāde eļļas glezniecībā un Katrīnas An-
nas Martinovas 1. personālizstāde glezniecībā.

GuDEnIEKOS
Līdz decembrim Gudenieku kultūras namā – 

Silvijas Teteres krustdūrienā izšūto rokdarbu 
izstāde.

29. oktobrī 21.00 kultūras namā – “Rudens 
balle”. Spēlēs duets “Tomēr jāpadomā”. Ieeja – 
3 EUR.

8. novembrī tiek organizēts brauciens uz 
Ventspili, uz  koncertu “Manas tautas likteņdzies-
ma”. Biļetes cena – 15 EUR. Lūgums pieteikties 
līdz 1. novembrim.

15. novembrī 19.00 kultūras namā – svinīgs 
pasākums par godu Latvijas proklamēšanas 
gadadienai. Koncertu sniegs grupa “Mūzikas 
kolekcija”.

ĪVanDĒ
22. un 23. oktobrī Īvandes baznīcas 200 gadu 

jubilejas pasākumi. 
Īvandnieka, rakstnieka M. Kalndruvas 

simtgadei veltīti pasākumi – 3. novembrī 17.00 
Kuldīgas Mākslas namā, 9. novembrī 11.00 
Īvandes muižā.

KaBILĒ
Līdz 26. oktobrim bibliotēkā – Riharda 

Lasmaņa darinātās koka lāpstiņas un nazīši. 
Izstādes laikā konkurss “Atpazīsti koka sugu”.

18. novembrī 19.00 saieta namā “Sencis” – 
LR proklamēšanas gadadienai veltīts koncerts. 
Programmā “Brīnumi notiek” piedalīsies Latvijas 
Nacionālā teātra aktieris Juris Hiršs. Ieeja bez 
maksas. Līdzi jāņem svecīte, kuru iedegtu jāat-
stāj saieta nama zālienā.

KurmāLĒ
Pagasta izstāžu zālē – Skaidrītes Vjaksas 

fotogrāfijas; novembrī – “Kuldīgas paletes” 
mākslinieku gleznas.

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

17. novembrī 19.00 pagasta pasākumu 
zālē – Latvijas dzimšanas dienai veltīts pašdarb-
nieku koncerts.

LaIDOS
Darbību sāk bezmaksas pulciņi: ceturtdienās 

17.00 Laidu muižas labajā spārnā – vokālais 
ansamblis, vada Dagnija Šteinberga; piektdienās 
18.00 Laidu skolas labajā spārnā – amatieru 
teātris, vada Raimonda Vilmane; ceturtdienās 
19.00 Laidu muižas labajā spārnā – līnijdejas, 
vada Guna Stankevica; piektdienās 18.00 – kok- 
apstrādes pulciņš, vada Uldis Zembergs.

Līdz 31. oktobrim Sermītes bibliotēkā – 
mākslas studijas “Otiņas” dalībnieku darbu 

izstāde.
8. novembrī 14.00 Sermītes bibliotēkā – 

meistarklase “Tautisko brošu izgatavošana”. 
Nodarbību vadīs Zane Ferstere. Pieteikties pa 
tālr. 29925202, 26858805.

9. novembrī 9.30 Sermītes bibliotēkā – Bērnu 
žūrijas pasākums projekta ekspertiem – bērnu-
dārza audzēkņiem.

No 10. līdz 30. novembrim Sermītes bib-
liotēkā – bērnudārza audzēkņu darbu izstāde 
“Lupatiņi”.

16. novembrī 18.00 Laidu skolas sporta 
zālē – koncerts par godu Latvijas Republikas 
proklamēšanas dienai. Uzstāsies grupa “Mūzikas 
kolekcija”. Ieeja – bez maksas. Transportu var 
pieteikt pa tālr. 29925202.

25. novembrī 9.30 Sermītes bibliotēkā – lite-
ratūras stunda bērnudārza audzēkņiem – literāta 
Arnolda Auziņa daiļrade.

PaDurĒ
Līdz oktobra beigām bibliotēkā – Padures 

pagasta audēju jaunāko darbu izstāde.
Līdz 15. decembrim bibliotēkā – biedrības 

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

24.–28. oktobrī bibliotēkā – radošā darbnīca 
skolēnu brīvlaikā.

17. novembrī 19.00 Deksnes pasākumu 
zālē – LR proklamēšanas gadadienas pasākums. 
Tiks godināti Padures pagasta labie ļaudis. Kon-
certu sniegs Padures sievu un senioru vokālais 
ansamblis, Padures bērnu tautisko deju kolektīvs 
un zvanu ansamblis “Campanella” no Liepājas. 
Balle kopā ar muzikantiem “Nakts ziņas”. Pasā-
kums un balle bez ieejas maksas. 

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

PELČOS
Pirmdienās no 18.00 keramikas pulciņa no-

darbības (vadītāja Agnese Fogele). Informācija 
pie tautas nama vadītājas Indras Vilmanes.

Otrdienās 11.00 bibliotēkā – e-prasmes. 
Trešdienās (iesācējiem) 16.30, ceturtdienās 
(A1), piektdienās (A2) 18.00 bibliotēkā – spāņu 
valodas nodarbības.

Trešdienās 18.00 tautas namā – jauktais 
vokālais ansamblis “Avots” (vadītāja Jana Paipa). 
Gaidīti jauni dalībnieki visās balsu grupās, īpaši – 
zēni un vīri. Tālr. 63326145.

Trešdienās 10.45 bibliotēkā – angļu valoda 
bērnudārza vecākajai grupai (nodarbību vada 
Hugo Basante Gonzalez un Elene Kaievi); 

trešdienās 16.00 “Pagrabiņā” – angļu valoda 
bērniem kopā ar Eleni no Gruzijas; otrdienās un 
piektdienās 16.00 “Pagrabiņā” – angļu valoda 
pieaugušajiem; ceturtdienās 16.00 tautas namā – 
gruzīnu dejas bērniem; ceturtdienās 18.00 tautas 
namā – gruzīnu dejas jauniešiem un pieauguša-
jiem; piektdienās 18.00 “Pagrabiņā” – aktivitātes 
angļu valodā dažādiem vecumiem.

Piektdienās 18.00 tautas namā – vingroša-
nas nodarbības ķermeņa stājai un pašsajūtai 
(vadītāja Malda Ruņeniece).

Bibliotēkā – Kārļa Dazarta gleznu izstāde; 
grāmatu izstāde “Zelta rudens”.

rEnDā
Līdz 31. oktobrim bibliotēkā – Kārļa Dazarta 

gleznu izstāde.
Uzsākot sezonu, Rendas kultūras nams aici-

na jaunus dalībniekus deju kolektīvā un vokālajā 
ansamblī. Pieteikties pa tālr. 26181470.

27. oktobrī tiek organizēts brauciens uz 
Ventspils “Jūras vārtiem” uz Valmieras drāmas te-
ātra izrādi “Ziema zem galda”. Biļetes cena – 8,50 
EUR. Pieteikties un samaksāt līdz 21. oktobrim.

31. oktobrī 15.00 kultūras namā – “Gardēžu 
klubiņa” nodarbība “Mana garšīgākā ēdienu re-
cepte”. Atnāc ar savu garšīgāko ēdienu recepti, 
nepieciešamajiem produktiem un iemāci to paga-
tavot citiem. Sīkāka informācija pa tālr. 26181470.

8. novembrī 16.45 tiek organizēts brauciens 
uz Liepājas teātra izrādi “Mīlestības neprāts”. Biļe-
tes cena – 9 EUR. Pieteikties un samaksāt līdz 3. 
novembrim. Sīkāka informācija pa tālr. 26181470.

11. novembrī 19.00 kultūras namā – LR 
proklamēšanas un Lāčplēša dienas svinīgais 
pasākums – dzejkoncerts “Par Latviju”. Pieda-
lās Liepājas teātra aktrise Sigita Jevgļevska un 
Kristens Kupčs. Pēc pasākuma balle kopā ar 
grupu “Liepavots”. Ieeja pasākumā un ballē – 
bez maksas.

rumBā 
Bibliotēkā – Gunitas Stārastes fotoizstāde 

“Viršu laikā”.
Līdz 31. oktobrim Rumbas pagasta pārvaldes 

nama zālē – TTMS “Kuldīgas palete” gleznu 
izstāde “Ziedi”.

25. oktobrī 13.00 Ventas ciema “Bukaišos” – 
galda spēļu sacensības.

28. oktobrī 18.00 – Rumbas pagasta senioru 
balle. Programmā Raņķu pagasta amatierteātra 
viesizrāde, komēdija “Bābu mednieki”, balle 
ar muzikantu Vili no Stendes. Ierašanās ar 
groziņiem.

No 2. līdz 30. novembrim pārvaldes nama 
zālē apskatāma Ligitas Traščenko gleznu izstāde.

2. novembrī 14.15 “Bukaišos” – kulinārijas 
pasākums “Gardēži”.

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

SnĒPELĒ
Oktobrī bibliotēkā – Daces Cielavas foto-

grāfiju izstāde; snēpelnieces Guntas Freibornes 
dekoratīvo ķirbju izstāde.

No 24. līdz 31. oktobrim bibliotēkā – literāra 
izstāde “Harijam Gulbim – 90”.

26. oktobrī 9.30 kultūras namā – “Tinam, 
pinam, līmējam”. Radoša nodarbība pirmsskolas 
sagatavošanas grupas bērniem.

26. oktobrī 15.00 kultūras namā – praktisko 
nodarbību cikla “Radoši, praktiski, interesanti un 
arī sātīgi” nodarbība.

28. oktobrī 15.00 kultūras namā – tikšanās 
ar Eiropas brīvprātīgajiem – Eleni no Gruzijas un 
Hugo no Spānijas.

TurLaVā
Oktobrī bibliotēkā – grāmatu izstāde “Ra-

došas idejas meklē grāmatās 2016”; līdz 28. 
oktobrim – Ināras Zeltītes rokdarbu izstāde 
“Krāsu spēles vienā rakstā”; TTMS “Kuldīgas 
palete” darbu izstāde “Impresionisma poēzija”; 
no 3. novembra – PII “Lāčuks” darbu izstāde 
“Krāsainais rudens”.

24. oktobrī 11.00 bibliotēkā – tamborēšana 
Ināras un Anniņas stilā, interesentiem iemācot 
pāris rakstu. Līdzi jāņem dzija un tamboradata.

29. oktobrī 16.00 kultūras namā – “Helovīnu 
pēcpusdiena”, ierašanās helovīnu tērpā.

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

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

18. novembrī 19.00 kultūras namā – Latvijas 
valsts proklamēšanas dienai veltīts koncerts, 
kurā koncertēs dziedošais aktieris Andris Bērziņš.

26. novembrī 19.00 kultūras namā – koncerts 
“Adventi gaidot”. Uz ikgadējo vokālo ansambļu 
sadziedāšanas koncertu aicināti tuvi un tāli 
kolektīvi. Pieteikties e-pastā: zanda.spulgite@
kuldiga.lv vai pa tālr. 28614939.

VārmĒ
21. oktobrī 20.00 sporta hallē – 2. līgas spēle 

florbolā: FK “Vārme”– SC “Mēmele” (Code).
29. oktobrī 19.00 kafejnīcā “Kārlis” – Vārmes 

pašdarbnieku un sportistu sezonas atklāšanas 
balle. Spēlēs grupa “VIA Sienāži”. Aicināti visi 
Vārmes amatiermākslas kolektīvu dalībnieki un 
sportisti. Dalības maksa – 5 EUR (galdi klāti). 


