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Iznākušas jaunās 
“Kuldīgas Vēstules”
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Spāru svētki mūzikas 
skolas piebūvei 
> 5. lpp.
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VIKTOrS GOTFrIDSOnS,
Kuldīgas novada Domes 

priekšsēdētājas 1. vietnieks

Kuldīgā gatavojas 
11. pusmaratonam
> 7. lpp.

Krāšņi un neaizmirstami 
pasākumi “Dzīrēs”

Gada lielākie svētki “Dzīres 
Kuldīgā” šogad nosvinēti jau 
21. reizi, pulcējot tūkstošiem 
interesentu. Svētki notika no 
14. līdz 17. jūlijam, 
iedzīvotājiem un viesiem 
piedāvājot vairāk nekā 
200 dažādu pasākumu katrai 
vecuma grupai.

Uzrunātie cilvēki atzina, ka svēt-
kus ik gadu gaida un tie kļuvuši par 
neatņemamu pilsētas sastāvdaļu. Bez 
jau tradicionālajiem pasākumiem 
organizatori ik gadu piedāvā daudz 
neredzēta. Svētkus sāk plānot jau 
iepriekšējā gada rudenī, lai katrs 
“Dzīrēs” atrastu ko savai gaumei. 
Īpaši organizatori domā par to, ar 
kādu šovu ļaudis pārsteigt atklāšanā. 
Kuldīgas kultūras centra izpilddirek-
tors Andris Grīnvalds atzina: “Lai 
svētkus noorganizētu, strādāts daudz. 
Tiek meklēti tādi priekšnesumi un 
šovi, kas der tieši Kuldīgai. Un, ja tas 
viss izdodas, tad prieks ir gan svētku 
apmeklētājiem, gan organizatoriem.”

“Kuldīgas Dzīres” ir laiks, kad 
iedzīvotāji un viesi ir īpaši vienoti 
un labsirdīgi, savstarpēji saproto-
ši. Šogad svētkus ar spilgtiem un 
neaizmirstamiem priekšnesumiem 
kuplināja arī viesi no Beļģijas, 
Nīderlandes, Slovākijas, Francijas 
un citām valstīm. Neiztika arī bez 
tradicionālā lielkoncerta, gājiena, 
kurā piedalās simtiem iedzīvotāju un 
svētku viesu, Alekšupītes atrakcijām 
un citiem iemīļotiem un ierastiem 
pasākumiem.

Kuldīgas novada Domes priekš-
sēdētāja Inga Bērziņa saka lielu 
paldies par skaistajiem svētkiem 
Kuldīgas kultūras centra kolektīvam, 
kā arī iedzīvotājiem un viesiem, kuri 
pasākumu kuplināja ar savu klātbūtni 
un vienotību.

“Dzīres Kuldīgā” atklāja franču ielu teātris “Transe Express” ar piecmetrīgām, krāšņām un dziedošām lellēm kuplos 
krinolīnos, kuras gājienā pa Piltenes ielu pavadīja bundzinieki un ikviens svētku dalībnieks.

Dāmas un kungi Dārza svētkos gatavoja sev matu rotas un dažādas 
piespraudes no ziediem un citiem materiāliem.

Piltenes ielā bija iespēja apskatīt 
starptautisku stikla mākslas simpoziju 
“Eco Glass” izstādi “Gaismas objekti”, 
kurā piedalījās mākslinieki no Lietuvas, 
Baltkrievijas, Krievijas, Zviedrijas un Islandes.

Superatrakcijā “Zelta ikrs” tradicionāli piedalās vairāki tūkstoši dalībnieku, 
tādējādi atbalstot “Dzīru” norisi. šogad galvenajā balvā bija ceļojums uz 
ungāriju, kā arī 99 citas jaukas dāvanas no svētku atbalstītājiem.

alises fantāziju pasaulē bērni varēja ne tikai 
ielūkoties greizajos spoguļos un satikt trušus, 

bet arī pagatavot sev kūciņu uz kociņa.

Superatrakcijas 
“Zelta ikrs 2016” laimējušo 

numuru saraksts

GaLVEnā BaLVa – 0852
Pārējie laimējušie numuri: 
1914; 1898; 2040; 0940; 2433; 2034; 
0567; 1691; 1408; 0457; 2516; 1678; 
1771; 2220; 2195; 0623; 0222; 2280; 
0798; 2956; 1715; 2568; 2456; 0428; 
0954; 0932; 0446; 2114; 1759; 2237; 
1458; 1779; 2780; 2155; 0084; 1979; 
1136; 0234; 2260; 1380; 0773; 0807; 
1920; 1930; 1873; 0462; 2027; 1960; 
2022; 0445; 2870; 0805; 0012; 0872; 
2402; 1081; 2841; 1658; 2966; 2867; 
2411; 1836; 1606; 2706; 0709; 2832; 
1154; 1627; 1198; 1636; 1534; 0038; 
2604; 2047; 0840; 1461; 0489; 2982; 
1499; 0340; 0272; 2618; 1983; 1182; 
1333; 1752; 0661; 0868; 1644; 2374; 
2902; 1223; 0077; 2529; 2281; 1390; 
1204; 1741; 2593.

Aizvadīti 21. Kuldīgas pilsētas 
svētki. Absolūtais vairākums vie-
tējo iedzīvotāju un svētku viesu 
tos sauc par lieliskiem, neatkārto-
jamiem, vienreizējiem, tādiem, kas 
pilnībā attaisno savu nosaukumu – 
vislabākā nedēļas nogale Latvijā!

Tik daudzveidīgu programmu 
vēl nebijām pieredzējuši. Aizvadot 
kārtējos svētkus, vienmēr liekas, 
ka vairāk neko nevar izdomāt, taču 
ir cilvēki, kuri katros svētkos atrod 
ko jaunu un nebeidz mūs pārsteigt. 
Pilnīgi droši var apgalvot, ka 
ikkatrs apmeklētājs varēja atrast 
savai gaumei atbilstošu pasāku-
mu. Nav iespējams uzskaitīt visus 
tos, kas pielikuši savus spēkus, 
enerģiju un izdomu, lai šie svētki 
būtu tādi, kādi tie ir. Protams, tā 
visupirms ir svētku galvenā režiso-
re Inta Burnevica ar savu kultūras 
centra komandu. Vēl gribas pateikt 
lielu paldies Sigitai Vaivadei, Janai 
Bergmanei, Inesei Kronei, Ancei 
Priedei un Kristīnei Matevičai par 
svētku tapšanā ieguldīto enerģiju 
un izdomu! 

Svētkos, kā vienmēr, ļoti ap-
jomīgu darbu paveica pilsētas 
komunālais dienests. Viņu darbs 
ir neatsverams. Milzīgs paldies vi-
ņiem par to! Paldies arī apsargiem, 
policistiem, zemessargiem, medi-
ķiem un visiem, kurus nepiemi-
nēju, par lielo darbu svētku laikā!

Šogad pirmo reizi tika uzstādīts 
skaitītājs Liepājas ielā, lai kaut 
aptuveni  saprastu, cik cilvēku 
svētkus apmeklē. Jāsaka, ka skaitļi 
ir gana iespaidīgi – četrās dienās 
pa Liepājas ielu pārvietojās vairāk 
nekā 100 000 cilvēku. Protams, 
tas nenozīmē, ka bija tik daudz 
ļaužu, taču vienalga šie skaitļi ir 
ļoti ievērojami.

21. “Dzīres Kuldīgā” pabojāja 
tas, ka bija cietušie dažādos in-
cidentos, un gadījums ar ārzemju 
viesu saindēšanos. Rūpīgi anali-
zēsim, kāpēc tā notika, izdarīsim 
secinājumus un noteikti darīsim 
visu, lai nākamajos svētkos tas ne-
atkārtotos. Ļoti žēl, ka daži cilvēki 
sociālajos tīklos un medijos šos at-
gadījumus bija nolikuši centrālajā 
un galvenajā vietā, tādējādi radot 
sliktu iespaidu par mūsu svētkiem. 
Protams, tas mums godu nedara, 
taču tas nekādā veidā neraksturo 
brīnišķīgos pilsētas svētkus. Svēt-
ku organizācijas komitejas vārdā 
atvainojos visiem, kuri cietuši 
šajos incidentos. Turpmāk centīsi-
mies pierādīt, ka mēs mākam gan 
svinēt, gan justies droši svētkos 
un ikdienā.

21. “Dzīres Kuldīgā” ir bei-
gušās, lai dzīvo 22. “Dzīres Kul-
dīgā”! 

Svētki bija 
lieliski 

(Turpinājums 4. lpp.)
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Būvniecības komisijā 2016. gada jūnijā lemtais
akceptētās būvniecības ieceru dokumentācijas 

Objekta nosaukums Adrese Dokumentācijas veids
Katlu mājas nojaukšana L.Paegles ielā 10, Kuldīgā Paskaidrojuma raksts
Vecās transformatora ēkas - noliktavas nojaukšana L.Paegles ielā 12, Kuldīgā Paskaidrojuma raksts
Dzīvojamās ēkas gala fasādes no Dzintaru ielas puses 
atjaunošana Dzintaru ielā 6, Kuldīgā Ēkas fasādes apliecinājuma 

karte
Velonovietnes ierīkošana pie veikala “Supernetto“ Piltenes ielā 27, Kuldīgā Paskaidrojuma raksts
Divas atpūtas mājiņas un pirts  “Vistiņas”, Snēpeles pagastā Paskaidrojuma raksts
0,4 kV elektroapgādes pieslēgums  “Lauku Jaunnašķi”, Padures pagastā Tehniskā shēma
Divu darbnīcu ēku un šķūņa pārbūve Baznīcas ielā 36, Kuldīgā Skiču projekts
Dārza māja Kastaņu alejā 12, Kuldīgā Būvprojekts
Atbalsta kolonnas un balkona restaurācija Liepājas ielā 8, Kuldīgā Būvprojekts
Sporta un aktīvās atpūtas laukums Pētera ielā 10, Kuldīgā Paskaidrojuma raksts
Lauksaimniecības noliktavas pārbūve “Mežvidi”, Turlavas pagastā Būvprojekts
Žoga būvniecība Dzelzceļa ielā 28, Kuldīgā Paskaidrojuma raksts
Dzīvojamā māja  “Pūrīši”, Pelču pagastā Būvprojekts
Dzīvojamā māja Ošu ielā 6, Kuldīgā Būvprojekts
Dzīvojamās mājas pārbūve Tirgus ielā 1, Kuldīgā Būvprojekts

Moteļa ēka ar administrācijas telpām un palīgtelpām  “Jaunkļavas”, Rumbas pagastā Būvprojekts minimālā 
sastāvā

Saimniecības ēkas pārbūve par saimniecības ēku-darb-
nīcu Stendes ielā 24, Kuldīgā Būvprojekts minimālā 

sastāvā
Padures muižas kungu mājas dārza lieveņa – portika 
kāpņu restaurācija “Pils”, Padurē, Padures pagastā Ēkas fasādes apliecinājuma 

karte

Ēkas fasādes un telpu grupas vienkāršota atjaunošana Parka ielā 3, Kuldīgā Ēkas fasādes apliecinājuma 
karte; apliecinājuma karte

Palīgēkas vienkāršota telpu atjaunošana  “Viesturi”, Rendas pagastā Apliecinājuma karte
Taras noliktava Mucenieku ielā 26, Kuldīgā Paskaidrojuma raksts

Bruģēts laukums Riežupes ielā 1, Mežvaldē, Rumbas 
pagastā Paskaidrojuma raksts

Divas mazēkas – nojumes  “Ķirši”, Kurmāles pagastā Paskaidrojuma raksts
Atbalstsienas remonts Mucenieku ielā 30A, Kuldīgā Paskaidrojuma raksts
Šķūnis ar palīgēku  “Kambarvalki”, Rumbas pagastā Paskaidrojuma raksts
Brīvdabas estrādes “Liepu birzs” sēdvietu labiekārtojums Vārmes pagastā Paskaidrojuma raksts
Pontonu laipas, laipas pār strautu, žoga būvniecība un 
labiekārtojuma elementu novietošana “Cēberi”, Kurmāles pagastā Paskaidrojuma raksts

Dzīvojamās mājas pārbūve Planīcas ielā 52, Kuldīgā Būvprojekts

Gājēju celiņš un apgaismojums 

Celiņa izbūve - Saldus ielā, Kuldīgā, 
posmā no Stendes ielas līdz Valciņu ielai 
un Rudupes ielā Ventas ciemā, Kuldīgas 
novadā; apgaismojuma izbūve - posmā 
no Stendes ielas Kuldīgā līdz Rudupes 
ielai Ventas ciemā, Rumbas pagastā, 
Kuldīgas novadā

Būvprojekts

Daudzdzīvokļu ēkas restaurācija, atjaunošana un pār-
būve restaurācijas centra vajadzībām Baznīcas ielā 30, Kuldīgā Būvprojekts minimālā 

sastāvā

Dzīvojamās mājas nojaukšana un jaunbūve “Jaunsilarāji”, Padures pagastā Būvprojekts minimālā 
sastāvā

Meža autoceļa “Zaparožeca stiga” būve Rendas pagastā Būvprojekts minimālā 
 sastāvā

Jaudas slēdzis uz A403 Laidu pagastā Paskaidrojuma raksts

Siltumtrases būvniecība Iekškvartāla posmā Dzirnavu ielā 6, 
Liepājas ielā 8, Kuldīgā Apliecinājuma karte

Mazēkas – saimniecības ēkas “Bukstiņi”, Kurmāles pagastā Paskaidrojuma raksts
Dzīvojamās mājas pārbūve Ventspils ielā 17, Kuldīgā Būvprojekts
Saimniecības ēka Vijolīšu ielā 24, Kuldīgā Būvprojekts
AS “Latvijas valsts meži” Dienvidkurzemes mežsaimnie-
cības, Alsungas meža iecirkņa meža autoceļa “Vecais 
Puiļu ceļš” pārbūve 

Ēdoles pagastā Būvprojekts minimālā 
sastāvā

Ventspils ielas posma no Grants ielas līdz Gravas ielai 
un Ventspils un Gravas ielas krustojuma pārbūve Kuldīgā Tehniskā shēma

Trīs nojumes “Kvaņķi”, Snēpeles pagastā Paskaidrojuma raksts

Izdotās būvatļaujas 
Objekta nosaukums Adrese
Divu darbnīcu ēku un šķūņa pārbūve Baznīcas ielā 36, Kuldīgā
Dārza māja Kastaņu alejā 12, Kuldīgā
Atbalsta kolonnas un balkona restaurācija Liepājas ielā 8, Kuldīgā
Dzīvojamā māja  “Pūrīši”, Pelču pagastā
Dzīvojamās mājas pārbūve Tirgus ielā 1, Kuldīgā
Saimniecības ēkas pārbūve par saimniecības ēku-darbnīcu Stendes ielā 24, Kuldīgā
Daudzdzīvokļu ēkas restaurācija, atjaunošana un pārbūve restaurācijas centra vajadzībām Baznīcas ielā 30, Kuldīgā
Dzīvojamās mājas nojaukšana un jaunbūve  “Jaunsilarāji”, Padures pagastā
Meža autoceļa “Zaparožeca stiga” būve Rendas pagastā
AS “Latvijas valsts meži” Dienvidkurzemes mežsaimniecības, Alsungas meža iecirkņa meža 
autoceļa “Vecais Puiļu ceļš” pārbūve Ēdoles pagastā

2016. gada jūnijā ekspluatācijā pieņemtās būves
Nosaukums Adrese Pasūtītājs
Teritorijas labiekārtojums “Vecmeždreijas”, Laidu pagasts z/s “Jaunkalni”
Vasaras atpūtas māja “Plēšas”, Rendas pagasts Guntis Āboltiņš-Āboliņš / Līva Āboltiņa-Āboliņa
Meliorācijas sistēmu pārbūve “Intas”, Kabiles pagasts z/s “Lieknes” 

Publisko iepirkumu komisijā jūnijā pieņemtie lēmumi
Iepirkuma priekšmets Lēmuma pieņemšanas

datums Uzvarētājs

Dzīvojamās ēkas nesošo un norobežojošo konstrukciju renovā-
cija un restaurācija Baznīcas ielā 30, Kuldīgā 02.06.2016. SIA “Būvfirma INBUV”; 83 

964,63 EUR bez PVN

Pasākuma “Sunny Frog Grill & Party Kuldīgā” organizēšana 02.06.2016. SIA „beach lv”; 10 000,00 
EUR bez PVN

Kuldīgas novada pašvaldībai piederošo ceļu ar grants segumu 
planēšana Vārmes pagasta pārvaldes teritorijā 16.06.2016.

SIA “J.Rubeņi”; 25,70 EUR 
bez PVN par 1 km ceļa 
plātnes planēšanu

Būvdarbu veikšana objektā “Centra ceļa pārbūve Turlavā, Tur-
lavas pagastā, Kuldīgas novadā” 14.04.2016. SIA “Saldus ceļinieks”; 33 

141,67 EUR bez PVN

KULDīGAS NOVADA PAŠVALDīBA 
izsludina konkursu uz vakanto

Kuldīgas 2. vidusskolas direktora amatu

Prasības: atbilstība Izglītības likumā un Bērnu tiesību aizsardzības likumā noteiktajiem 
ierobežojumiem strādāt par pedagogu; atbilstība Izglītības likumā un Ministru kabineta 
noteikumos par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un profesionālās 
pilnveides kārtību noteiktajām prasībām; valsts valodas prasme atbilstoši Valsts valodas likuma 
prasībām un vismaz vienas Eiropas Savienības oficiālās valodas prasme profesionālajai darbībai 
nepieciešamajā apjomā; vismaz piecu gadu pedagoģiskā darba pieredze izglītības jomā. 
Par priekšrocību tiks uzskatīta vismaz piecu gadu pedagoģiskā darba pieredze izglītības vadības 
darbā, t.i.: darbs izglītības iestādes vadītāja vai vadītāja vietnieka amatā, cits darbs, ja tas saistīts 
ar izglītības darba un izglītības iestāžu darbinieku organizēšanu, vadīšanu un kontroli (metodisko 
apvienību, nevalstisko organizāciju u. c. vadītāji).

Konkursa pretendentiem jāiesniedz: pieteikums, motivācijas vēstule, īss dzīves un darba 
gaitu pārstāsts (CV), izglītību un kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas, rekomendācijas un 
ieteikuma vēstules (vēlamas).

Pieteikšanās termiņš no 22. jūlija līdz 10. augustam.
Dokumentus iesniegt Kuldīgas novada pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas un informēšanas 
centrā (Baznīcas ielā 1, Kuldīgā) vai elektroniski e-pastā: dome@kuldiga.lv līdz 10. augusta 
17.00. Informācija pa tālr. 63320216.

KULDīGAS NOVADA MUZEJS 
izsludina konkursu uz vakanto

KLIEnTu aPKaLPOšanaS SPECIāLISTa 
amatu uz noteiktu laiku

Prasības: augstākā izglītība, svešvalodu zināšanas, pieredze klientu apkalpošanā, labas 
komunikācijas spējas, laba spēja strādāt komandā.
Galvenie pienākumi: apkalpot klientus (sniegt apmeklētājiem informāciju par eksponātiem, 
ekspozīcijām un izstādēm), nodrošināt eksponātu drošību, vadīt ekskursijas un pasākumus, 
apkalpot muzeja kontus sociālajos tīklos.
Piedāvājam: iespēju pilnveidot savas zināšanas un prasmes kursos un semināros, skaistu darba 
vidi, stabilu un regulāru atalgojumu.
Konkursa pretendentiem jāiesniedz: pieteikums/motivācijas vēstule, CV, izglītību un 
kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas.

Dokumentus lūdzam iesniegt elektroniski, sūtot e-pastā: kuldigasmuzejs@inbox.lv.
Pieteikšanās termiņš – no 2016. gada 12. jūlija līdz 19. augustam.

Pieejams atbalsts ar lauksaimniecību 
nesaistītu darbību veicināšanai

Lauku atbalsta dienests (LAD) 
no 11. jūlija līdz 10. augustam 
izsludina projektu iesniegumu 
pieņemšanu apakšpasākumā “Atbalsts 
ieguldījumiem ar lauksaimniecību 
nesaistītu darbību radīšanā un 
attīstīšanā”.

Pasākuma mērķis ir veicināt ar lauksaim-
niecību nesaistītu saimniecisko darbību, 
arī tūrisma aktivitātēs un nodarbinātību 
lauku teritorijā, kā arī dažādot aktivitātes, 
lai attīstītu alternatīvus ienākumu avotus un 
palielinātu ienākumu līmeni lauku reģionos. 

LAD direktores vietnieks Ģirts Krūmiņš 
atzīst: “Šis ir ilgi gaidīts atbalsta pasākums, jo 
tā ir iespēja maziem lauku uzņēmējiem attīstīt 
uzņēmējdarbību, kā arī pilnveidot tūrisma 
pakalpojumus. Jau iepriekšējā plānošanas 
periodā interese par šo pasākumu bija ļoti 
liela – tika attīstīta dažādu pakalpojumu 
sniegšana laukos, arī kokapstrāde, metālap-
strāde un citas nozares. Tā ir iespēja ne tikai 
radīt darba vietas laukos, bet saglabāt arī 
esošās. Aicinu lauku uzņēmējus būt aktīviem 
un izmantot šo iespēju.”

Pirmās kārtas publiskais finansējums 
pieejams vairākām aktivitātēm: “Ar 

lauksaimniecību nesaistītu darbību at-
tīstība” un “Ar lauksaimniecību nesais-
tītu saimniecisko darbību dažādošana” 
EUR 5 000 000, sadalot to pēc reģiona-
lizācijas principa; aktivitātei “Tūrisma 
aktivitāšu veicināšana” EUR 5 000 000, 
arī to sadalot pēc reģionalizācijas principa. 

Projekta iesnieguma veidlapas un pla-
šāka informācija par finansējumu katram 
reģionam pēc reģionalizācijas principa, 
kā arī nosacījumiem atbalsta saņemšanai, 
ir pieejama: lad.gov.lv. 

Projektu iesniegumi jāiesniedz, iz-
mantojot LAD elektroniskās pieteikša-
nās sistēmu vai ievērojot Elektronisko 
dokumentu likumu, vai personīgi LAD 
reģionālajās lauksaimniecības pārvaldēs, 
vai LAD Centrālajā aparātā Zemkopības 
ministrijas Klientu apkalpošanas centrā 
Rīgā, Republikas laukumā 2, 2. stāva foajē 
(tālr. 67095000).

Projektu pieņemšana notiek Eiropas 
Savienības Eiropas Lauksaimniecības 
fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Lauku 
attīstības programmas (LAP) pasākuma 
“Lauku saimniecību un uzņēmējdarbības 
attīstības” apakšaktivitātē. 

LaD Lauku attīstības daļa

atcelts termiņš obligātai suņu 
apzīmēšanai ar mikroshēmu

Lai atvieglotu izmaksas suņu īpašniekiem, kuru finansiālās iespējas ir ierobežotas, val-
dība pieņēmusi grozījumus noteikumos par mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācijas kārtību.

Grozījumi nosaka, ka termiņš obligātajai suņu apzīmēšanai ar mikroshēmu un re-
ģistrācijai Lauksaimniecības datu centra (LDC) datubāzē tiek pārcelts no 2016. gada 
1. jūlija uz 2017. gada 1. janvāri.

Lai paplašinātu personu loku, kurām atļauta suņu apzīmēšana (mikročipa zemādas 
ievadīšana) un reģistrācija LDC datubāzē, kā arī lai samazinātu ar suņu apzīmēšanu un 
reģistrāciju saistītās izmaksas, tiks veikti grozījumi Veterinārmedicīnas likumā, nosakot, 
ka Pārtikas un veterinārā dienesta (PVD) inspektori vai pilnvaroti veterinārārsti, kā arī 
apmācītas personas, kurām ir līgums ar dzīvnieku patversmi, varēs nodarboties ar suņu 
apzīmēšanu un reģistrāciju datu centra datubāzē.

Vienlaikus grozījumi tiks izdarīti arī 2011. gada 21. jūnija noteikumos Nr. 491 “Mājas 
(istabas) dzīvnieku reģistrācijas kārtība”, nosakot, ka PVD inspektoriem vai pilnvarotiem 
veterinārārstiem, kā arī apmācītām personām, kurām ir līgums ar dzīvnieku patversmi, 
ir atļauta suņu apzīmēšana un reģistrācija LDC datubāzē.

rŪTa ruDZĪTE, Zemkopības ministrijas sabiedrisko attiecību speciāliste
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Jau tradicionāli līdz ar Kuldīgas pilsētas festivālu 
“Dzīres Kuldīgā” jūlijā iznācis arī žurnāla “Kuldīgas 
Vēstules” jaunākais numurs.

Šoreiz žurnālā varat lasīt sarunu ar “3x3” kustības no-
metņu rīkotāju un laikraksta “Kurzemnieks” redaktori Daigu 
Bitinieci, iepazīties ar pludmales volejbolista Jāņa Šmēdiņa 
atpūtas receptēm, lasīt par vides objektiem Kuldīgā, kur labprāt 
mīl apstāties tūristi, iepazīties ar liepājnieces Līgas Ķempes 
jaunajām apaļgleznām ar Kuldīgas skatiem uz tām, lasīt par 
Pelču peoniju dārzu “Ziedoņos” un doties rallija trasē ar tikai 
kuldīdzniekiem piemītošo azartu. 

Vēl jaunajās “Kuldīgas Vēstulēs” stāstīts par nacionālo 
partizānu kustības muzeju Rendā, Padures muižas saimnieka 
Jāņa Lazdāna centieniem atjaunot ēku, starptautisko fotogrāfu 
vasaras skolu un Kuldīgas skaistākajiem dievnamiem. Savas 
kulinārās idejas žurnāla veidotājiem atklāja pensionāru kluba 
“Rumbiņa” dalībnieki, bet visus acīgos aicinām atpazīt Kul-
dīgas ielas senās bildēs no muzeja krājumiem. 

Lasiet arī sarunu ar leģendāro ārstu Jāni Dimantu un baudiet 
vasaras pilnbriedu un rudens ražas laiku, lai jau decembrī tiktos 
ar jaunām “Kuldīgas Vēstulēm” un jauniem lepnuma pilniem 
stāstiem par pilsētas un novada cilvēkiem un norisēm.

Žurnālu “Kuldīgas Vēstules” jau sesto gadu izdod izdev-
niecība “Kurzemes Vārds”. Projektu atbalsta Kuldīgas novada 
Dome un Valsts kultūrkapitāla fonds mērķprogrammas „Latvi-
jas valsts mežu atbalsts kultūras programmām reģionos” pro-
jekta ”Kurzemes reģiona kultūras programma 2016” ietvaros.

anDa PŪCE, “Kuldīgas Vēstules” redaktore

Aicina apgūt tradicionālos amatus ēkas fasādes 
atjaunošanas procesā

Projekta “LiviHeri” jeb 
“Dzīvojam ar kultūras 
mantojumu” ietvaros, ko īsteno 
Kuldīgas restaurācijas centrs, 
šosezon tiek renovētas un 
restaurētas fasādes ēkai Baznīcas 
ielā 17 jeb tā sauktajam 
Stafenhāgena namam. 

Ikviens interesents aicināts uz 
izglītojošu semināru latviešu un 
angļu valodā otrdien, 2. augustā, 
12.00 Kuldīgas novada Domes 
lielajā zālē, lai uzzinātu par proble-
mātisku mūra-koka ēku restaurāciju. 

Lekciju lasīs arhitekts Aldis Orniņš. 
Savukārt  restaurators Jānis Mertens 
stāstīs par koka būvgaldniecības 
elementu korektu restaurāciju, bet 
Pērs Villijs Fergestads iepazīstinās ar 
Norvēģijas pieredzi ēku atjaunošanā. 
Paralēli šim semināram visu nedēļu 
notiks praktiska starptautiska res-
taurācijas darbnīca, kurā piedalīsies 
speciālisti no Lietuvas, Somijas, 
Norvēģijas un Latvijas. Darbnīcas 
ietvaros tiks apgūtas amatniecības 
prasmes, kas nepieciešamas jaunu 
slēģu izgatavošanai pēc Kuldīgas 
vēsturiskajiem analogiem, veicot 

kokapstrādi ar rokas instrumentiem. 
Vienlaikus notiks ēkas koka fasādes 
atjaunošana Baznīcas ielas pusē.

Lai pieteiktos abiem vai vienam 
semināram, jāsūta e-pasts projekta 
kontaktpersonai Ilzei Zariņai: ilze.
zarina@kuldiga.lv.

Jau iepriekš informējām, ka 
būvniecības process minētajā ob-
jektā jeb Stafenhāgena namā ir 
atklāts un noteiktā kārtībā pieejams 
apmeklētājiem, kas paredz, ka būv-
niecības procesa ietvaros veicamā 
ēkas koka/mūra fasāžu restaurācija 
un atjaunošana tiek īstenota kā kul-

tūrtūrisma produkts. Būvobjektu var 
apmeklēt ieinteresētās personas, lai 
gūtu priekšstatu par vēsturisku ēku 
atjaunošanas metodēm un izmanto-
jamiem materiāliem. Tas iespējams 
vienu reizi nedēļā – piektdienās no 
10.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 
15.00. Objekta apskate tiek orga-
nizēta grupām, kurās ir ne vairāk 
kā 10–15 personas. Lai pieteiktos 
objekta apskatei, jāsūta e-pasts pro-
jekta kontaktpersonai Ilzei Zariņai: 
ilze.zarina@kuldiga.lv.

Projekts tiek īstenots ar ES Ei-
ropas reģionālās attīstības fonda 

un Centrālās Baltijas programmas 
20014.–2020. gadam finansiālu 
atbalstu. 

Sekot informācijai par projekta 
aktualitātēm var projekta “LiviHeri” 
blogā https://liviheri.wordpress.com/ 

ILZE ZarIŅa, 
projekta kontaktpersona

Piešķir stipendijas novada 
talantīgajiem jauniešiem

Kuldīgas novada Dome jau 
ceturto gadu piešķirs stipendijas 
Latvijas akreditēto augstskolu 
pilna laika studiju pirmā kursa 
studentiem 2016./2017. mācību 
gadā.

Komisija apstiprināja pieteiku-
mus no astoņiem studentiem, kuru 
vidējā atzīme nav zemāka par 7,5 
un kuri atbilst citiem nosacījumiem.

Stipendiju saņems:
Ieva Kristiāna Bleive –  absolvē-

jusi V. Plūdoņa Kuldīgas ģimnāziju 
ar vidējo atzīmi 9,32 un studēs Lat-
vijas Universitātes Juridiskajā fakul-
tātē/ Humanitāro zinātņu fakultātē,

Līva Luīze Bleive –  absolvējusi 
V. Plūdoņa Kuldīgas ģimnāziju ar 
vidējo atzīmi 9,32 un studēs Rīgas 
Tehniskajā universitātē, Būvniecības 
inženierzinātņu fakultātē,

Gints Osis – absolvējis V. Plū-
doņa Kuldīgas ģimnāziju ar vidējo 
atzīmi 8,68 un studēs Latvijas Uni-
versitātes Juridiskajā fakultātē,

Beatrise Šmidberga –  absolvē-
jusi Kuldīgas Centra vidusskolu ar 
vidējo atzīmi 8,5 un studēs Rīgas 
Stradiņa universitātes Medicīnas 
fakultātē,

Asnate Matroze –  absolvējusi 
V. Plūdoņa Kuldīgas ģimnāziju ar 
vidējo atzīmi 8,5 un studēs Rīgas 
Stradiņa universitātes Medicīnas 
fakultātē,

Ilze Briede –  absolvējusi Liepā-
jas Valsts tehnikumu ar vidējo atzīmi 
8,42 un studēs Latvijas Universitātes 
Juridiskajā fakultātē,

Laura Āboliņa –  absolvējusi 
Kuldīgas Centra vidusskolu ar vi-
dējo atzīmi 8,37 un studēs Latvijas 
Universitātes Ģeogrāfijas un zemes 
zinātņu fakultātē,

Paula Grundmane –  absolvējusi 
Kuldīgas 2. vidusskolu ar vidējo 
atzīmi 8,1 un studēs Latvijas Lauk-
saimniecības universitātes Vides un 
būvzinātņu fakultātē.

Katra stipendija ir 70 EUR mē-
nesī, to izmaksā no septembra līdz 
jūnijam (10 mēnešus). Finansējums 
5600 EUR talantīgo jauniešu atbals-
tam paredzēts no mērķziedojuma, 
kuru Kuldīgas novada pašvaldī-
bas ziedojumu kontā ieskaitījusi 
SIA “SilJa” valdes priekšsēdētāja 
Silva Jeromanova-Maura.

SIGnETa LaPIŅa,
 sabiedrisko attiecību speciāliste

Brāķētos augļus un dārzeņus var ziedot labdarībai
Latvijas lauksaimnieki, 
pārtikas ražotāji vai saimnieki 
aicināti ziedot pārtikas bankai 
“Paēdušai Latvijai” standartiem 
neatbilstošus (izmēra, svara 
vai izskata ziņā), bet uzturā 
lietojamus augļus un dārzeņus, 
ko nodos trūkumā nonākušām 
ģimenēm un bērniem.

Noslēdzot ziedojumu līgumu, ir 
iespējams saņemt nodokļu atvieg-
lojumus. Nodokļa atlaide ir 85 
procenti no summas, kas ziedota, 
bet ne vairāk kā 20 procenti no 
uzņēmuma ienākuma nodokļa ko-

pējās summas attiecīgajā taksācijas 
periodā. 
“Ražas laiks ir sācies, tomēr ne vi-
sām trūkumā nonākušajām ģimenēm 
ir savs mazdārziņš, kurā izaudzēt 
kartupeli, burkānu vai kādu citu dār-
zeni. Savukārt augļi un ogas bērniem 
no šīm ģimenēm ir liels gardums. 
Tāpēc aicinām tirgošanai nederīgos 
dārzeņus un augļus neatstāt lauka 
malā, bet ziņot par iespējām šo 
produkciju saņemt ziedojumos. Mēs 
– pārtikas banka – parūpēsimies, lai 
šie produkti nonāk uz to cilvēku pus-
dienu galda, kuriem šī pārtika būtu 
nozīmīgs atspaids ikdienas solī,” 

saka “Paēdušai Latvijai” vadītāja 
Agita Kraukle. 
Pārtikas banka „Paēdušai Latvijai” 
ir Latvijas Samariešu apvienības 
(LSA) labdarības programma, kas 
sniedz atbalstu ar pārtiku ģimenēm 
ar bērniem ar ienākumiem zem izti-
kas minimuma. „Paēdušai Latvijai” 
ir 25 reģionālie partneri, kuriem 
ir pieejams savs transports, kura 
izmaksas tiek nosegtas. 
Lauksaimnieku organizāciju sadar-
bības padomes valdes priekšsēdētājs 
Edgars Treibergs: “Ņemot vērā šī 
gada Eiropas Savienības Padomes 
ziņojumu par pārtikas zudumiem 

un izšķērdēšanu, nākas atzīt, ka 
katru gadu gandrīz trešdaļa pārtikas 
iet zudumā vai tiek izšķērdēta. Lai 
uzlabotu šo kritisko statistiku un ma-
zinātu bezjēdzīgu pārtikas izmešanu, 
kurai ir ekonomikas, sociālas un vidi 
ietekmējošas sekas, aicinām ikvienu 
savu iespēju robežās piedalīties šajā 
akcijā un sniegt atbalstu tām sabied-
rības grupām, kuras nonākušas trū-
kumā, tādējādi ar savu rīcību padarot 
kāda līdzcilvēka ikdienu gaišāku.” 
Lauksaimnieku organizāciju sadar-
bības padome (LOSP) ir biedrība, 
kas apvieno valsts mēroga ražotāju 
un pārstrādātāju nevalstiskās organi-

zācijas, kas aptver Latviju un visus 
ražošanas sektorus. Organizācija 
formulē vienotu lauksaimnieku vie-
dokli ražotāju interešu aizstāvībai un 
tālākām sarunām ar valsts pārvaldes 
institūcijām, kā arī citiem sadarbības 
partneriem. 
Labdarībā aicina iesaistīties LSA 
pārtikas banka “Paēdušai Latvijai” 
sadarbībā ar LOSP.
Sīkāk par pārtikas banku –  www.
paedusailatvijai.lv.

BaIBa ParE, 
Latvijas Samariešu apvienības 

komunikācijas speciāliste

Pasākums – “Cecīlijas menuets”
30. jūlijā no 18.00 Kuldīgas 
novada Padures muižas kungu 
dzīvojamajā ēkā ikviens inte-
resents varēs paviesoties sen 
pagājušajos laikos, kad tika celta 
jaunā muižas ēka ampīra stilā 
un iekārtots angļu stila parks.

Programmas aktivitātes izraudzītas 
tā, lai ikviens viesis varētu iejusties 
muižas iemītnieku un viņu viesu ikdie-
nā, uzzinātu vairāk ne tikai par dzīvi 
lauku muižā, bet arī par aktuālajām 
tendencēm 19. gadsimta mākslā un 
kultūrā.

Pasākums nosaukts par godu 
vienai no Balfūru dzimtas Baltijā 
aizsācēja Džona Balfūra jaunākajām 
meitām – Cecīlijai Sofijai Balfūrai 
(1824–1896), jo saglabājies viņas 
paraksts kādā no jaunajai lēdijai reiz 
piederējušajām grāmatām. 

Padures muižas tagadējo dzīvo-
jamo ēku 1840. gadā būvējis skotu 
tirgotājs Džons Luiss Balfūrs. Kungu 
māja nav piedzīvojusi lielas pārbūves, 
tādēļ līdz mūsdienām saglabājusies 
oriģinālajā veidolā ar plašu sākotnējo 
būvdetaļu īpatsvaru. Ēka uzskatāma 
par unikālu 19. gadsimta 2. ceturkšņa 

būvmākslas paraugu Latvijas mērogā.
Kopš 2015. gada notiek aktīva 

muižas restaurācija un atjaunošana, 
kurai varat sekot facebook.com/Pa-
duresMuiza.

Pasākums ir bez maksas, bet viesi 
varēs ziedot savu artavu parka atjau-
nošanai. Interesenti aicināti ierasties 
laikmetam atbilstošā kostīmā. Nepa-
laidiet garām šo burvīgo iespēju! 

Pasākumu daļēji finansē Kurzemes 
plānošanas reģions un Valsts kultūrka-
pitāla fonds.

aLISE VOLanSKa, 
Padures klēts saimniece

Iznākušas jaunās 
“Kuldīgas Vēstules”

PrOGramma

18.00 –  viesu ierašanās, iepazīšanās un iejušanās muižas sadzīvē.
18.00–22.00 – gleznu izstāde – izsole “Impresionisma poēzija” (TMS “Kuldīgas 
palete” darbi).
18.30 – Stellas Pavlovičas un Līgas Aleksandras Jāvaldes senās mūzikas koncerts.
19.10 – ekskursija pa telpām muižas īpašnieka pavadībā (vīna pagraba apmeklējums 
ar iespēju degustēt dažādu ogu mājas vīnus un iespējami pārsteigumi muižas istabās).
20.30 – Šekspīra sonetus lasa Dace Priede.
21.00 – salona deju demonstrējumi ar iespēja tās apgūt (kopā ar Padures pagasta 
hobijklases dejotājiem).
21.45 – tējas vakars Cecīlijas gaumē muižas ēdamistabā.
Noslēgumā – uguņošana pils parkā.
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Krāšņi un neaizmirstami 
pasākumi “Dzīrēs”

Ekstrēmajā alekšupītes skrējienā šogad piedalījās 25 vīrieši un 12 sievietes. Dabīgos šķēršļus visātrāk 
izdevās pārvarēt snēpelniecei Zanei Zvirbulei un ventspilniekam Ināram Pilskungam, kurš šajās sacensībās ir 
uzvarējis jau piecas reizes. Balvā uzvarētāji saņēma naudas balvu 100 Eur un picu.

Liepājas ielu pārpludināja tirdziņš ar labāko, ko amatnieki un ražotāji var piedāvāt, kā arī 
iedzīvotāji un viesi, kuri vēlējās iegādāties sev ko tīkamu. Tirdziņš šogad darbojās visas svētku 
dienas, tajā tirgojās ap 300 amatnieku.

alekšupītes karnevālā šogad piedalījās septiņas atraktīvas un 
radošas komandas. attēlā Kuldīgas čigānu kompānija, kura 
skatītājiem piedāvāja dažādus pārtikas izstrādājumus un apģērbu.

“Dzīru” atklāšanā šogad izskanēja neapoliešu dziesmas no klasikas līdz mūsdienām. 

“Dzīru” gājiens kļuvis par neatņemamu svētku sastāvdaļu, kurā radoši un krāšņi sevi parāda 
ne tikai vietējie, bet arī svētku viesi. šogad dalībniekus apbalvoja piecās nominācijās. 
Par “atraktīvajiem kuldīdzniekiem” atzina diskotēku “Ventas Dzirkstis”, “Spilgtajiem 
kuldīdzniekiem” – apvienoto mednieku kolektīvu, “Sirsnīgajiem kuldīdzniekiem” – 
ugunsdzēsējus ar supervaroņu kostīmiem (attēlā), “jaunajiem kuldīdzniekiem” – skrejriteņu 
ražotāju “Dip Dap” un “muzikālajiem kuldīdzniekiem” – Kurzemes radio. Žūrijas sastāvā bija 
Kuldīgas novada Domes priekšsēdētājas vietnieks aleksandrs Lange, Latvijas nacionālā 
teātra aktieris jurģis Spulenieks, Latvijas radio korespondente Inga Ozola, māksliniece aiga 
Vaitkus un Kuldīgas Sv. annas ev. luteriskās baznīcas mācītājs mārtiņš Burke-Burkevics.

Ielu teātris “Pavana” no nīderlandes piedāvāja izrādi “Krāsas”, aizraujot 
tās skatītājus iedomu lidojumā un ar krāsainajiem tērpiem panākot 
hipnotizējošu efektu.

SIGnETa LaPIŅa,
 sabiedrisko attiecību speciāliste

IEVaS BEnEFELDES un 
SanDra KuZmICKa foto

 (Sākums 1. lpp.)

šurumburmā visai 
ģimenei “Zaļā pasaka 
senā pilsētā” bija 
iespēja izglītoties un 
izklaidēties kādā no 
16 pieturām. attēlā 
paši mazākie iejūtas 
autovadītāja lomā, ar 
miniatūrām smagajām 
mašīnām darbojoties 
mežizstrādē.

Spoguļcilvēki no Slovākijas bija 
svētku spožākie viesi. Tie pārsteidza 
ar sirreāliem kostīmiem, kustībām un 
priekšnesumiem.

Kuldīgas pilsētas festivāla or-
ganizatori pateicas ikvienam “Dzī-
ru” viesim par līdzdalību svētkos 
un aicina uz tikšanos pēc gada 
22. “Dzīrēs Kuldīgā”!
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13. jūlijā E.Vīgnera Kuldīgas 
mūzikas skolas piebūvē, piedalo-
ties Kuldīgas novada Domes un 
būvuzņēmēja AS “RERE grupa” 
vadībai, būvuzraugiem un ēkas 
projektētājam, notika spāru 
svētku svinības. 

Spāres jumta nesošajā konstruk-
cijā ir galvenais elements, un ar 
to uzsliešanu ēka iegūst kopskata 
veidolu. Spāru svētkos tradicionāli 
būves saimnieki izsaka atzinību 
projektētājiem, būvuzraugiem un 
celtniekiem par līdz šim paveikto, 
bet būvnieki ēkas augstākajā punktā 
paceļ spāru vainagu. Izrādot patei-
cību celtniekiem, saimnieki klāj 
svētku galdu.

Kuldīgas novada Domes priekš-
sēdētāja Inga Bērziņa spāru svētkos 
pateicās arhitektam un būvniekiem 
par paveikto darbu un izteica cerību, 
ka Kuldīgas mūzikas skolas ēka pēc 
pārbūves radīs prieku skolas audzēk-
ņiem, viņu vecākiem un pedagogiem, 
kā arī būs kvalitatīvi uzcelta būve, ar 
kuru varēs lepoties ne tikai Kuldīgā, 
bet arī Kurzemē un visā Latvijā.

Arhitekts Ēriks Cērpiņš akcen-
tēja, ka spāru svētki ir brīdis ēkas 
būvniecībā, kad netaustāmais kļūst 
taustāms, ticība pārvēršas realitātē, 
un novēlēja ēkas lietotājiem pēc 
tam, kad būvdarbi būs pabeigti, labi 
iejusties telpās, lai šajā ēkā ikviens 
varētu darīt savu darbu ar prieku. 

“Projekts ir ļoti interesants – gan 
ēkas vecā daļa, gan piebūve, kas 
apvienos ēkas iepriekšējo dzīvi ar 

jauno. Ceru, ka pārbūve tikai un 
vienīgi stiprinās to garu, kas šeit 
dzīvo, un šajās telpās labi skanēs,” 
sacīja AS “RERE grupa” valdes 
priekšsēdētājs Guntis Āboltiņš-Ābo-
liņš. Viņš pastāstīja, ka būvnieki ar 
lielu rūpību attiecas pret mūzikas 
skolas ēkas vēsturiskajām vērtībām. 
Piemēram, darba procesā skolas 
lielajā zālē, noņemot apšuvumu, 
konstatēti interesanti polihromi tra-
fareta krāsojumi. Veikta detalizētāka 
izpēte, un pēc izvērstām diskusijām 
ar arhitektu un ēkas pasūtītāju – 
pašvaldību – nolemts tos saglabāt 
un atjaunot.

Spāru svētkos visi ēkas pārbūves 
procesā iesaistītie parakstījās zem 
vēstījuma, kas saglabāsies nāka-
majām paaudzēm mūzikas skolas 
piebūves trešajā stāvā. 

“Kuldīgas mūzikas skolas re-
konstrukciju un piebūves celtniecību 
uzsākām 2015. gada rudenī. Šobrīd 
esam gandrīz pabeiguši jaunās pie-
būves ēkas karkasa mūrēšanu un 
betonēšanu, savukārt vēsturiskajā 
ēkā tiek pastiprinātas konstrukcijas 
un izbūvēts grīdas segums. Tāpat 
turpinās piebūves jumta konstruk-
ciju izbūve, vēsturiskās ēkas durvju 
un logu restaurācija, kā arī tiek 
izgatavoti logi jaunajai piebūvei. 
Tuvākajā laikā uzsāksim piebūves 
fasādes siltināšanu un apmūrēšanu 
ar dekoratīvajiem ķieģeļiem, tādējā-
di tā lieliski sasauksies ar vēsturisko 
ēku un iekļausies Kuldīgas pilsētas 
vēsturiskā centra ainavā. Uzsāksim 
arī vēsturiskās ēkas fasādes restaurā-

ciju,” par ēkā līdz šim paveikto stās-
ta projekta direktors, SIA “RERE 
meistari” vadītājs Ervīns Koncevičs.

Objekta galvenais būvuzņēmējs 
ir SIA “RERE meistari”. Mūzikas 
skolas pārbūves izmaksas ir 1,29 
miljoni EUR, ieskaitot PVN. Plā-
nots, ka būvdarbi tiks pabeigti līdz 
šī gada beigām. Mūzikas skolas 
pārbūves būvprojekta autors ir arhi-
tekts Ēriks Cērpiņš, SIA “Nams 3”, 
bet būvuzraudzību objektā veic SIA 
“Būves un būvsistēmas”.

Pārbūvējot mūzikas skolas ēku, 
iecerēts modernizēt tās inženier-
komunikācijas un optimizēt telpu 
funkcionālo plānojumu, tādējādi 
izveidojot pievilcīgu vidi mūzikas 
apguvei un uzlabojot skolas infra-
struktūru un materiāli tehnisko bāzi. 
Lai skolai vairs nebūtu jādarbojas 
divās ēkās, kā tas bija līdz šim, ēkai 
pagalma pusē tiks izbūvēta jauna, ar 
vēsturisko ēku saskaņota piebūve. 
Skolas audzēkņi un pedagogi pēc 
pārbūves varēs strādāt mūsdienīgās 
un labi aprīkotās klašu telpās, kas 
piemērotas dažādu mūzikas instru-
mentu apguvei, radošo spēju attīs-
tīšanai un zināšanu papildināšanai 
mūzikas vēsturē un teorijā.

Liels ieguvums būs speciāli kora 
nodarbībām izveidotā mācību klase, 
jo mūzikas skolā ir stipras kora 
dziedāšanas tradīcijas. Kora klase 
būs piemērota arī mazāku koncer-
tu rīkošanai (60 sēdvietas). Tāpat 
iecerēts uzlabot skolotāju darba 
vides apstākļus, jo viņu rīcībā būs 
atsevišķa skolotāju istaba, piemērota 

Nosvinēti E.Vīgnera Kuldīgas 
mūzikas skolas piebūves spāru svētki

gan pedagoģiskās padomes sēdēm, 
gan atpūtai, gan ikdienas darba 
jautājumu risināšanai. Labiekārtojot 
skolas teritoriju ap ēku, paredzēts 
izveidot laukumu publisku pasāku-
mu, piemēram, brīvdabas koncertu, 
muzikālu iestudējumu, norisei.

E.Vīgnera Kuldīgas mūzikas 
skola ir Kuldīgas novada pašvaldī-
bas profesionālās ievirzes izglītības 
iestāde, kurā īsteno piecas izglītības 
programmas: taustiņinstrumentu 
spēle (klavierspēle, akordeona 
spēle), stīgu instrumentu spēle 
(vijoļspēle, čella spēle), pūšamins-
trumentu spēle (flautas, saksofona, 
klarnetes, trompetes, mežraga  un 
eifonija spēle), sitaminstrumentu 
spēle un vokālā mūzika – kora klase. 

Trīsstāvu mūra ēka Smilšu ielā 6, 
kurā atrodas mūzikas skola, ir valsts 
nozīmes pilsētbūvniecības piemi-
nekļa “Kuldīgas pilsētas vēsturiskais 
centrs” un valsts nozīmes arheoloģi-
jas pieminekļa “Kuldīgas senpilsēta” 
daļa. Ēka celta 1914. gadā kā pilsētas 
ebreju pamatskola, tādējādi kopā 
ar 1875. gadā celto Kuldīgas lielo 
sinagogu un tās kompleksam pie-
derošajām celtnēm veidojot vienotu 
pilsētas ebreju kopienas sabiedrisko 
centru. Mūzikas skola šajā ēkā dar-
bojas kopš 1945. gada.

KrISTĪnE DuĻBInSKa, 
mārketinga un sabiedrisko attiecību 

nodaļas vadītāja 
EDuarDa DamBErGa foto

E. Vīgnera Kuldīgas mūzikas skolas piebūves spāru svētkos skolotāja Inguna 
Svara bija viena no tiem dalībniekiem, kas parakstījās zem vēstījuma.

Svinīgajā sudraba karotīšu 
pasniegšanas pasākumā 
12. jūlijā piedalījās 34 mazuļi 
ar vecākiem, māsiņām un 
brālīšiem.

Uz pasākumu bija aicināti 16 zēni 
un 18 meitenes, kuru dzimšana Kul-
dīgas novada dzimtsarakstu nodaļā 
reģistrēta no 2016. gada 1. maija līdz 
30. jūnijam, un bērniņi, kuru dzim-
šana reģistrēta citā dzimtsarakstu 
nodaļā, bet kāds no vecākiem ir 
deklarēts Kuldīgas novadā.

14 ģimenēs mazulis ir pirmais 
bērns, 15 ģimenēs – otrais, trīs ģi-
menēs – trešais, vienā – ceturtais un 
vienā – piektais.

25. aprīlī Kuldīgas novadā ir pie-
dzimušas dvīņu māsiņas – Evelīna 
un Karlīna, 31. maijā –  māsiņas Elī-
na un Karīna, bet 8. jūnijā – brālīši 
Artis un Leons.

Populārākais vārds jaundzimu-
šajām meitenēm ir Elīna (2), trīs 
meitenēm vecāki ir izvēlējušies 
divus vārdus: Emīlija Anna, Sintija 
Tīna un Nika Nikola un zēnam 
Rodrigo Luiss.

Mazuļus un vecākus sveica 
E.  Vīgnera Kuldīgas mūzikas skolas 
koncertmeistare Stella Pavloviča 
un saksofona spēles skolotāja Līga 
Aleksandra Jāvalde. Pasākums 
noslēdzās ar kopīgu fotografēšanos 
pie rātsnama. 

Visi Kuldīgas novada jaundzimu-
šie uz svinīgo pasākumu tiek aicināti 
reizi divos mēnešos, nākamā tikša-
nās būs 2016. gada 13. septembrī.

Aicinām bērniņu vecākus, kuri 

Jaundzimušie bērniņi saņem karotītes

nav apmeklējuši pasākumu un 
saņēmuši mazo piemiņas dāvani-
ņu, to izņemt gada laikā Kuldīgas 

novada Dzimtsarakstu nodaļā, 
ja bērniņa dzīvesvieta deklarēta 
Kuldīgas pilsētā. Ja mazuļa dzī-

vesvieta ir kādā Kuldīgas novada 
pagastā, tad dāvaniņu var saņemt 
pagasta pārvaldē.

ILOna ĶESTErE, 
Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja

EDuarDa DamBErGa foto

Pie rātsnama uz kopīgu foto pulcējās maijā un jūnijā dzimušie mazuļi ar ģimenēm un draugiem.
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2016. gada 28. jūlijs

Saistošie noteikumi Nr. 2016/9 “Grozījumi Kuldīgas novada pašvaldības saistošajos noteikumos 
Nr. 2010/7 “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā Kuldīgas novadā””

Izdoti saskaņā ar likuma “Par palīdzību dzīvokļa 
jautājumu risināšanā” 5. pantu, 7. panta sesto daļu,  
14. panta septīto daļu, 15. pantu, 17. panta pirmo daļu, 
19. pantu, 21.1 panta otro daļu, 21.2 panta otro daļu, 24. 
panta pirmo daļu, likuma “Par sociālajiem dzīvokļiem 
un sociālajām dzīvojamām mājām” 4. pantu, 7. pantu. 

Izdarīt Kuldīgas novada pašvaldības saistošajos 
noteikumos Nr. 2010/7 „Par palīdzību dzīvokļa jautā-
jumu risināšanā Kuldīgas novadā” (turpmāk tekstā – 
noteikumi) šādus grozījumus: 

Papildināt atsauces uz noteikumu izdošanas 
tiesisko pamatojumu tekstu pēc cipara un vārda “19. 
pantu” ar cipariem un vārdiem “21.1 panta otro daļu, 
21.2 panta otro daļu””.

Svītrot 5.3. punktu.
Papildināt II nodaļu ar 5.¹ punktu šādā redakcijā: 
“Tiesības uz palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā 

ir kvalificētiem speciālistiem”.
Papildināt noteikumus ar II¹ nodaļu šādā redakcijā:
“Dzīvojamo telpu izīrēšana kvalificētiem speciā-

listiem.
10.¹ Pašvaldība izīrē pašvaldībai piederošo dzī-

vojamo telpu:
10.¹1. kvalificētiem speciālistiem ar profesionālo vai 

augstāko izglītību pašvaldības attīstības programmā 
ietvertās attīstāmajās nozarēs, kas ir nepieciešami 
uzņēmējdarbības veicināšanai pašvaldības adminis-
tratīvajā teritorijā:

10.1 1.1. vieglās un smagās rūpniecības nozarē;
10.1 1.2. radošās industrijas nozarē;
10.1 1.3. tūrisma nozarē;
10.1 1.4. pakalpojumu sniegšanas nozarē;
10.1 1.5. lauksaimniecības nozarē;
10.1 1.6. meža nozarē;

10.¹2. speciālistiem valsts vai pašvaldības funkciju 
nodrošināšanai: 

10.1 2.1. inženierzinātņu nozarē;
10.1 2.2. izglītības un sporta nozarē;
10.1 2.3. kultūras nozarē;
10.1 2.4. veselības un sociālo pakalpojumu nozarē;
10.1 2.5. pārvaldības organizēšanas un nodroši-

nāšanas jomā;
10.1 2.6. tiesībsargājošo institūciju un glābšanas 

dienestu darbiniekiem.
10.² Dzīvokļu komisija var pieņemt lēmumu ieteikt 

Domei pašvaldībai piederošai neizīrētai dzīvojamai 
telpai noteikt speciālistam izīrējamas dzīvojamās 
telpas statusu.

10.³ Ja pašvaldība nav speciālista darba devējs, tā 
slēdz sadarbības līgumu ar speciālista darba devēju.

10.4 Pašvaldība dzīvojamās telpas īres līgumu ar 

speciālistu, kas uzsāk vai vēlas uzsākt darbu vietējos 
uzņēmumos vai arī valsts un pašvaldību iestādēs, slēdz 
uz darba tiesisko attiecību laiku, bet ne ilgāku par trim 
gadiem. Ja speciālists tikai uzsāks darba tiesiskās 
attiecības, uzņēmums vai iestāde pašvaldībai iesniedz 
vēstuli ar apliecinājumu par konkrētā speciālista ne-
pieciešamību.

10.5 Pašvaldība dzīvojamo telpu speciālistam izīrē, 
ievērojot Saistošo noteikumu IV. nodaļu.”  

Noteikumi tiek publicēti Kuldīgas novada Domes 
bezmaksas izdevumā “Kuldīgas Novada Vēstis”, kā 
arī Kuldīgas novada pašvaldības interneta mājaslapā 
www.kuldiga.lv.

Noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to 
publicēšanas. 

Paskaidrojuma raksts
Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības pamatojums

Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 9. punktu viena no pašvaldības autonomajām funkcijām ir sniegt palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā.
Kuldīgas novadā ir spēkā saistošie noteikumi Nr. 2010/7 “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā Kuldīgas novadā”.
2016. gada 18. aprīlī stājās spēkā grozījumi likumā “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”, kas paredz pašvaldībai tiesības izīrēt dzīvojamās telpas kvalificētiem speciālistiem pašvaldības attīstī-
bas programmā ietvertās attīstāmajās nozarēs, kā arī speciālistam valsts vai pašvaldības funkciju nodrošināšanai. Līdz ar to pašvaldībai ir nepieciešams grozīt Kuldīgas novada pašvaldības saistošos 
noteikumus Nr. 2010/7 “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”.
Tiesiskā regulējuma būtība ir tāda, ka tas dos iespēju pašvaldībai izīrēt dzīvojamās telpas nepieciešamiem, vajadzīgiem kvalificētiem speciālistiem (Kuldīgas novada pašvaldības attīstības programmā 
ietvertajā attīstāmajā nozarē nepieciešamam kvalificētam speciālistam un kvalificētam speciālistam, kas veic valsts vai pašvaldības funkciju nodrošināšanu)

2. īss projekta satura izklāsts Noteikumu projekts paredz izdarīt grozījumus saistošajos noteikumos Nr. 2010/7, svītrojot 5.3. punktu, papildinot II nodaļu ar  5.1 punktu un papildinot noteikumus ar II 1 nodaļu
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz 
pašvaldības budžetu

Nav nepieciešamības veidot jaunas institūcijas, darba vietas, paplašināt esošo institūciju kompetenci, lai nodrošinātu saistošo noteikumu grozījumu izpildi. Saistošo noteikumu grozījumu pieņemšana 
nepalielinās pašvaldības budžeta izdevumus

4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz 
uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Nav attiecināms. Uzņēmējdarbības vidi neietekmē

5. Informācija par administratīvajām procedūrām Jaunas institūcijas netiks radītas
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Konsultācijas nav notikušas

Kuldīgas novads – senioriem draudzīga vide
Kuldīgas novada p/a „Sociālais dienests” un pagastu pārvalžu 
sociālie darbinieki iedzīvotājiem piedāvā dažādus sociālos 
pakalpojumus, kurus nodrošina personas dzīvesvietā vai sociālās 
aprūpes institūcijā.

Pakalpojumi izstrādāti, bals-
toties uz senioru vajadzībām, kas 
sabiedrībā rodas, palielinoties vidē-
jam dzīves ilgumam, samazinoties 
dzimstībai un darbspējīgo iedzīvo-
tāju īpatsvaram.

Sociālo pakalpojumu “Aprūpe 
mājās” var saņemt personas, kurām 
vecuma, funkcionālu traucējumu 
vai veselības stāvokļa dēļ ir grūtības 
nodrošināt savas pamatvajadzības. 
Pakalpojumu aprūpētāji sniedz trīs 

līmeņos pēc individuāli izstrādāta 
aprūpes plāna. 

Saziņas sistēmas pakalpojums ie-
tver personas diennakts uzraudzību 
24 stundas diennaktī 7 dienas ne-
dēļā. Pakalpojums garantē drošības 
sajūtu, neatliekamo palīdzību un psi-
holoģisko atbalstu, izmantojot īpašu 
saziņas sistēmu – iekārtu un signāl-
pogu, kas atrodas aprocē vai kulonā. 
Saziņas sistēmas pakalpojums ir 
ērts lietošanā – krīzes brīdī atliek 

piespiest signālpogu un informēt par 
to, kas atgadījies. Signāls dienesta 
centrālē nonāk no jebkuras vietas 
dzīvoklī vai mājā. Vienlaikus ar 
signāla saņemšanu dienesta operato-
ram datora ekrānā redzama iepriekš 
apkopota informācija par personu 
– veselības stāvoklis, kontaktper-
sonas utt., kas palīdz operatīvāk un 
precīzāk nodrošināt palīdzību. Ja 
nepieciešams, situācijas risināšanā 
tiek iesaistīti operatīvie dienesti, 
piemēram, neatliekamā medicīniskā 
palīdzība, policija, ugunsdzēsēji u.c.

“Mobilā atbalsta pakalpojums” 
nodrošina praktiskus sociālos pakal-
pojumus Kuldīgas novada pagastos 

dzīvojošajiem pensionāriem un per-
sonām ar funkcionāliem traucēju-
miem, kurām nav pieejams pakalpo-
jums “Aprūpe mājās”. Pakalpojums 
paredz speciālistu komandas, tai 
skaitā, sociālā aprūpētāja, regulāru 
ierašanos aprūpējamās personas 
dzīvesvietā, nodrošinot aprīkoju-
mu personas pamatvajadzībām, kā 
arī 24 stundu saziņu un palīdzību 
pēc izsaukuma. Aprūpētāji palīdz 
arī veikt ikdienas higiēnu, uzkopt 
telpas, piegādāt pārtiku un nepie-
ciešamās preces.

Pakalpojums sociālās aprūpes 
centrā tiek nodrošināts gadījumos, 
kad sociālās aprūpes un rehabilitā-

cijas pakalpojumi dzīvesvietā nav 
pietiekami vai neatbilst personas 
vajadzībām

Informāciju par pakalpojumu 
pieprasīšanas, izvērtēšanas un sa-
ņemšanas kārtību sniedz un apmek-
lētājus pieņem Kuldīgas novada p/a 
“Sociālais dienests” Dzirnavu ielā 9, 
Kuldīgā un pagastu pārvalžu sociālie 
darbinieki.

InESE jaunZEmE, 
Kuldīgas p/a “Sociālais dienests” 

sociālā darbiniece,
IEVa ranCānE, 

Liepājas universitātes
 studiju programmas “Sociālais 

darbinieks” studente

6. augustā Kuldīgas “Live Fest’16” 
viena no daudzajām grupām, kas sniegs 
neaizmirstamu koncertu, būs portugāļu 
labākā grupa “Budda Power Blues”. 
“Live Fest” organizatori sniedz nelielu 
interviju ar grupas līderi Budda.

Vai Tev mūzika vienmēr ir ieņēmusi 
svarīgu lomu dzīvē?

Jā, bet tas nebija tik nopietni līdz 14 ga-
diem, pēc tam es vairāk pievērsos mūzikai un 
sāku darboties kā mūziķis. Pirms tam mūzika 
bija jūtama no vecāku puses, kā arī visur dzir-
dama ikdienā, īpaši jau braucienos ar mašīnu.

Vai ģimene arī ir muzikāla?
Mana māte sešdesmitajos gados bija 

dziedātāja, bet tēvs spēlēja basģitāru.
Pastāsti par savu bērnību pāris vārdos!
Tā bija brīnišķīga, lai arī mums nācās sa-

skarties ar finansiālām grūtībām. Mēs daudz 
spēlējām mūziku uz ielām kopā ar draugiem 
un brālēniem. Tā bija ļoti laimīga bērnība.

Kā jums radās ideja sanākt kopā un 
muzicēt?

Ap 2000. gadu es vēlējos distancēties no 
visu ierakstu kompāniju un radio uzstādīta-
jiem noteikumiem – es vēlējos vienkārši ek-
sperimentēt un spēlēt mūziku. Ietekmējoties 
no Jimmy Hendrix, “Led Zeppelin”, “Deep 
Purple”, Santana un visām rokgrupām, kas 
bija dzimušas no blūza mūzikas, es pats sāku 

prātot par blūza grupas izveidi. Atklāju “Red 
House Blues band”, un tas man šķita kaut 
kas lielisks! Drīz pēc tam es secināju, ka 
blūzs ir tas, kas man ļoti patīk un padodas, 
tāpēc viss kļuva pavisam nopietni. Vēlējos to 
visu attīstīt tālāk, paaicināju savu brāli spēlēt 
bungas un vienu draugu, kas spēlētu basu. 
Tad bija dzimuši “Budda Power Blues”. Ne-
kad nav bijis padomā spēlēt klasisku blūzu. 
Mūzikas radīšanā mums svarīgs ir impulss, 
improvizācija, blūza noskaņas maisot kopā 
ar roka pasauli. Tāpēc grupas nosaukumā ir 
vārds “spēks”.

Vai jūs viens otru pazināt jau iepriekš?
Nico ir mans brālis, un Pedro Ferreira ar 

mani kopā ir ļoti daudz spēlējis citās grupās.
Kāpēc tieši “Budda Power Blues”?
Nu, es esmu Budda un vēlējos cilvēkiem 

pavēstīt, ka mēs nespēlēsim vecā stila blūzu. 
Tas ir Spēka Trio ar lielu enerģiju un itin 
nemaz nav maigs.

Kā pavadi brīvo laiku?
Klausoties mūziku, skatoties filmas. Gal-

venokārt jau esot ar savu ģimeni un tuvajiem 
draugiem.

Kāda ir līdz šim pati neaizmirstamākā 
uzstāšanās?

To ir sarežģīti pateikt. Pieļauju, ka tā bija 
reize, kad iesildījām “AC/DC” Lisabonā vai 
pagājušajā gadā Brāgā “Noite Branca”, kur 
spēlējām vairāk nekā 100 000 cilvēkiem.

Ar ko Tu sapņo reiz sadarboties?
Ar Jimmy Page vai Robert Plant un 

Derek Trucks.
Kas, pēc Tavām domām, ir pats labā-

kais dzimtajā Portugālē? 
Dzīves kvalitāte. Lai gan Portugāle nav 

bagāta valsts, mēs tur varam dzīvot labi. 
Cilvēki, ēdiens un laikapstākļi ir brīnišķīgi. 
Es nekad to nemainītu pret kaut ko citu.

Kādi ir Tavi nākotnes plāni?
Drīzumā izlaidīsim jaunu ierakstu ar Ma-

ria João (labākā portugāļu džeza dziedātāja) 
un jau strādājam pie mūsu nākamā albuma.

“Budda Power Blues” radās 2004. gadā 
kā eksperimentāla grupa, apvienojoties trīs 
mūziķiem – Budda (vokāls un ģitāra), Nico 
(bungas) un Pedro Ferreiram (bass), spēlējot 
improvizētu mūziku bez jebkādiem komer-
ciāliem nolūkiem. Taču drīzumā grupa guva 
negaidītus panākumus.

Grupai ir piedēvēts tituls “Labākā portu-
gāļu grupa”, “Budda Power Blues” spēlē reti 
spēcīgu un kvalitatīvu blūzu, iedvesmojoties 
no 70. gadu rokmūzikas leģendām. Enerģē-
tiskums, aizrautība un liela publikas iesaiste 
ir tie apzīmējumi, kas visvairāk raksturo 
grupas koncertu sniegumus. Budda ir ģitāras 
virtuozs, kuru klausīties un vērot ir bauda, 
kas tai pašā laikā liek publikai vienlaicīgi 
atcerēties par Džimiju Hendriksu, “ZZTop” 
un “Led Zeppelin”.

Intervija ar “Live Fest’16” dalībniekiem 
“Budda Power Blues”

annEmarIja GraSmanE, 
“Live Fest” sabiedrisko attiecību speciāliste

Publicitātes foto
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Ir skolu brīvlaiks un 
atvaļinājumi; bērni, jaunieši un 
pieaugušie aktīvi apmeklē Zilā 
karoga pludmali Mārtiņsalā, 
tāpēc ir svarīgi ievērot dažādus 
drošības pasākumus.

Ikvienam objektīvi jāizvērtē sava 
peldēšana prasme, nepārvērtējot spē-
kus. Mārtiņsalas Zilā karoga plud-
males glābējs Aivars Ansons iesaka: 
“Dižošanās ar to, ka vari aizpeldēt 
vistālāk vai pārpeldēt pāri upei, nav 
tā vērta, lai riskētu ar savu dzīvību. 
Turklāt, ja iepriekšējā sezonā varēji 
pārpeldēt upi, tas vēl nenozīmē, ka 
vari to izdarīt arī šobrīd.” Nepazīsta-
mā vietā glābējs aicina uzreiz ūdenī 
nelēkt. Vispirms jāpārliecinās, vai 
gultnē nav akmeņu, nogrimušu asu 
priekšmetu, pret kuriem, lecot no 
augstuma, var gūt savainojumus. 
“Ja esi pārkarsis saulē, ūdenī jāiet 
lēnām, lai nebūtu strauja ķermeņa 
temperatūras maiņa, jo var sākties 
krampji. Ūdenī nevajag jokojoties 
skaļi saukt “Palīgā! Slīkstu!”, jo 

Jāievēro drošības pasākumi Zilā karoga pludmalē

aivars ansons 

situācijā, kad tiešām būs vajadzīga 
palīdzība, neviens vairs nepievērsīs 
uzmanību,” aicina A. Ansons Peldēt 
nepratējiem uz ūdens palīdzēs notu-
rēties tikai speciālā peldveste. Savu-
kārt piepūšamie peldlīdzekļi (riņķi, 
matracīši, bumbas u.c.) noder tikai 
rotaļām. Īpaša uzmanība jāpievērš 
pašiem mazākajiem.

rumbas šķērsošana
Vienmēr būs cilvēki, kuriem 

rumbas pāriešana sagādās vēlmi, asas 
izjūtas vai jaunu pieredzi. Glābējs 
atzīst, ka šo izpriecu nevar ne aizliegt, 
ne arī atļaut. Rumbas šķērsošana ir 
gandrīz katra iebraucēja un arī dau-
dzu vietējo iedzīvotāju neatņemama 
vasaras izprieca. “Iegūtais adrenalīns 
un apziņa, ka esi šķērsojis platāko 
ūdenskritumu Eiropā, ir pietiekams 
iegansts šo bīstamo izaicinājumu 
pieņemt. Tomēr ir daži ieteikumi, lai 
nenotiktu nelaime. Ūdens mainīgā 
līmeņa un spēcīgās straumes, kā 
arī nelīdzenās un slidenās virsmas 
dēļ, pārvietošanās pa rumbu ir ļoti 
bīstama maziem bērniem, kā arī bēr-
niem, kas atrodas pieaugušajiem uz 
pleciem,” informē A. Ansons.

Mārtiņsalas glābēju atbildības 
zona ir pludmale, nevis rumba, kā 
daudziem var šķist. Tomēr glābēji 
reaģē uz nelaimi arī ārpus pludma-
les. Peldēšanās un lēkšana rumbas 
labajā pusē (Mārtiņsalas peldvietas 

pusē) ir daudzu atpūtnieku vasaras 
izprieca. Tomēr rumbas otra puse 
glābējiem sagādā vislielākās ba-
žas. Tur nepeldas vietējie, bet gan 
iebraucēji. Rumbas kreisajā krastā 
arī šogad ir nācies doties palīgā 
vairākiem nelaimē nonākušajiem.

Trīs nesaprotamas 
zīmes
“Katra cilvēka vēlmes ir indivi-

duālas. Viens grib pludmalē atpūs-
ties kopā ar suni, cits karstajā dienā 
iedzert vēsu alu, bet dažs ir vienkārši 
atnācis svaigā gaisā uzpīpēt. Tomēr 
Zilā karoga pludmalē šīm nodarbēm 
nav vietas,” saka A. Ansons. Lai arī 
cik gudrs un miermīlīgs būtu dzīv-
nieks – tas tomēr neprot dabiskās 
vajadzības nokārtot šim nolūkam 
paredzētā vietā. Ansons papildina: 
“Tāpat sakošanas vai sabiedēšanas 
iespējamība ir ļoti liela, jo jāsaprot, 
ka neviens nevar garantēt suņa 
reakciju vietā, kur cilvēki atpūšas, 

laiskojas, smejas un skraida bērni.”
Jau sen ir zināms, ka smēķēšana 

lielāko kaitējumu nodara apkārtē-
jiem, nevis pašam smēķētājam, tāpēc 
ir skaidrs, ka smēķēt pludmalē nav 
pieļaujams. Arī izmestie izsmēķi 
rada vides piesārņojumu. Alkohols 
un ūdensprieki ir kategoriski nesa-
vienojamas lietas.

atstāto mantu 
glabātava
Tā kā Mārtiņsalas pludmale ir ļoti 

pieprasīta un atpūtnieku ir gana daudz, 
tad nereti tiek atrastas kādas atpūtnie-
kiem piederošas mantas. Tās ir daudz, 
un visas ir pieejamas glābēju dienesta 
telpās. Šobrīd tur savus īpašniekus gai-
da trīs optiskās brilles, kā arī dažādas 
drēbes, bērnu pulkstenis, rotaslietas un 
ūdenī mircis mobilais telefons.

SIGnETaS LaPIŅaS, 
sabiedrisko attiecību speciālistes, 

teksts un foto

aicina piedalīties ikvienu
Visus aicinām pieteikties skrējienam “Big-

bank skrien Latvija” mājaslapā www.bigbanks-
krienlatvija.lv. Īpašs piedāvājums Kuldīgas 
novada iedzīvotājiem – iespēja par zemāku 
cenu reģistrēties Kuldīgas vieglatlētikas ma-
nēžā, Dzirnavu ielā 13, darba dienās no 8.00 
līdz 17.00.

Šogad pieveikt 5,27 km aicināti arī nū-
jotāji. Saņemt numurus un reģistrēties varēs 
jau 12. augustā EXPO. Starti – 13. augustā: 
10.00 –  pusmaratonam, 12.30 – 5 km un 10 km 
distancei (arī nūjotājiem), bet 14.15 sākas starti 
bērnu skrējieniem.

Satiksmes ierobežojumi 
Pusmaratona laikā satiksmei būs slēgtas vai-

rākas ielas, un automašīnas trasē netiks ielaistas, 
tādēļ lūgums savlaicīgi pārvietot automašīnas, 
ja plānots kurp doties. 

9.30 – 14.30 – būs pilnībā slēgta transporta 
kustība: Pētera ielā, Akmens ielā, Upes ielā, 
Baznīcas ielā, Policijas ielā, Kalna ielā, 1905. 
gada ielā, Skolas ielā.

Daļēji slēgta satiksme: Grants ielā no Piltenes 
ielas līdz iebrauktuvei estrādē, Ventspils ielā 
no Kaļķu ielas līdz Grants ielai, Virkas ielā no 
Ventspils ielas līdz Akmens ielai, Kaļķu ielā no 
Ventspils ielas līdz Akmens ielai, Stendes ielā 
no Baznīcas ielas līdz Vijolīšu ielai, Liepājas 
ielā no Rātslaukuma līdz Pilsētas laukumam, 
Piltenes ielā no Liepājas ielas līdz Grants ielai. 
Paldies par sapratni! 

Olimpiskā noskaņa mūsu 
sportistu atbalstam rio
Kuldīgas pusmaratons sakrīt ar Riodežaneiro 

Olimpiādes norises laiku. Lai atbalstītu Latvijas 
sportistus, jo sevišķi kuldīdznieku – volejbolistu 
Jāni Šmēdiņu – aicinām ikvienu trasē doties 
Brazīlijas ritmu garā ar jautru noskaņojumu un 
košiem tērpiem!

Krāšņs brīvdienu piedzīvojums 
Kuldīgā 
Aicinām dalībniekus neaprobežoties tikai 

ar skrējienu 13. augustā, bet nedēļas nogalē 
izbaudīt visu, ko sniedz Kuldīga. 12. un 13. au-
gusta vakarā paredzēti īpaši seansi brīvdabas 
kinoteātrī “Goldingen Knight Cinema”. 12. au-
gustā 22.00 tiks demonstrēta 2013. gada filma 
“Simtgadnieks, kas izkāpa pa logu un pazuda”, 
savukārt 13. augustā 22.00 – ISSP darbu prezen-
tācija. Apskatīt pilsētu aicinām jautrā braucienā 
ar vilcieniņu Ludi. Gardas maltītes varēs nobau-
dīt romantiskajās kafejnīcās, bet pēc gleznaino 
ieliņu apskates aicinām atgūt spēkus īpašā ūdens 
procedūrā – peldē Ventas rumbā. Lielisks risinā-
jums tiem, kuri meklē naktsmājas, ir nakšņošana 
Kuldīgas vieglatlētikas manēžā gan 12., gan 
13. augustā. Tikai par 4 EUR būs nodrošināta 
pajumte, silta duša, labierīcības, iespēja uzvārīt 
ūdeni tējai, kafijai. Lūdzam pieteikties pa tālruni 
63321942, 29180358.

SaILa janSOnE, 
sacensību organizatore

Kuldīgā gatavojas 11. pusmaratonam

jauna trase 
Skriešanas seriāla “Bigbank skrien Latvija” 5. posms šogad pārsteigs 

ar jaunu trasi, līdz ar to gaidāmi jauni rekordi. Trases, kā ierasts, vīsies pa 
vēsturiskajām ieliņām starp skaistajiem Kuldīgas namiem, taču šogad atkal 
goda vietu ieņems senais ķieģeļu tilts. Šis trases posms maršrutā atjaunots 
pēc daudzu skrējēju lūguma.

13. augustā pa Kuldīgas senatnīgajām ielām tiks 
aizvadīts jau vienpadsmitais pusmaratons, kas 
iepriecinās ar jaunu trases maršrutu. Tajā spēkus 
varēs izmēģināt bērnu skrējienos, 5 un 10 kilometru 
distancē, kā arī pusmaratonā. Arī šogad tieši Kuldīgā 
tiks noskaidrots Latvijas čempions.

Trīs pagastos notiks mācības zemessargiem 
No 29. līdz 31. jūlijam trīs Kuldīgas novada pagastos – Kurmālē, Īvandē un Snēpelē – norisināsies 

Zemessardzes 45. nodrošinājuma bataljona taktiskās apmācības, kurās tiks izmantota salūtmunīcija, 
apgaismes raķetes un sprādziena imitācijas līdzekļi. Militārais transports pārvietosies pa Kurmāles, 
Īvandes un Snēpeles pagasta ceļiem.

anDrIS rIEKSTS, bataljona komandieris, pulkvežleitnants
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SPOrTa PaSāKumI jŪLIjā, auGuSTā

BrĪVDaBaS KInOTEāTrIS “GOLDInGEn KnIGhT CInEma”
KaPu SVēTKI

Vasara mūsu novadā ir sportis-
kiem notikumiem bagāta, un tā tas 
turpināsies līdz pat rudenim. 

 Jūlija sākumā Kuldīgas novada 
delegācija piedalījās Latvijas IV 
olimpiādē, kas tiek organizēta reizi 
četros gados un ir lielākais sporta 
pasākums valstī. Sacensībās star-
tēja vairāk nekā 4724 dalībnieki no 
94 pašvaldībām. Kuldīgas novada 
komanda izcīnīja četras medaļas: 
sudraba medaļas –  šaušanas sportā 
Valdis Kalējs, pludmales volejbolā 
– Toms Šmēdiņš un Aleksandrs So-
lovejs, bronzas medaļu riteņbrauk-
šanā ieguva Viesturs Lukševics un 
vieglatlētikā – Uģis Jocis. Gribu 
teikt lielu paldies visiem sportistiem 
un viņu treneriem par ieguldīto dar-
bu! Izdarīsim pareizos secinājumus 
par sasniegto un turpināsim strādāt, 
lai iegūtu vēl augstākus rezultātus 
Latvijas V olimpiādē 2020. gadā.

31. jūlijā Kuldīgā pulcēsies gan-
drīz 2000 riteņbraucēju, lai piedalī-
tos „SEB kalnu divriteņu” Kuldīgas 
posmā. Starta un finiša vieta būs 
pilsētas estrādē, tur notiks arī bērnu 
sacensības. Aicinu izmantot iespēju 
un piedalīties šajā pasākumā! Gūsiet 
lieliskas emocijas un varēsiet pār-
baudīt savus spēkus lielākajā kalnu 
divriteņu pasākumā Latvijā. 

Augustā jau tradicionāli notiks 
“Skrien Latvija” 5. posms “Kuldīgas 
pusmaratons”. Šogad 13. augustā 
jau 11. reizi Kuldīgā norisināsies 
skriešanas svētki. Šoreiz pirmie 
plkst 10.00 distancē dosies 21 km 
pusmaratona skrējēji, kuri veiks čet-
rus apļus pa skaistākajām Kuldīgas 
vietām, plkst. 11.30 uz starta stāsies 
5 km skrējēji tautas distancē, 10 km 
– “Nike” distancē, plkst. 14.15 tiks 
dots starts bērnu skrējieniem. Aicinu 
iedzīvotājus piedalīties un atbalstīt 
sportistus trasē, jo jūs esat labākie 
līdzjutēji Latvijā!

Vasaras turpinājumā, kā jau 
ierasts, notiks Kuldīgas novada 
atklātās 7. vasaras sporta spēles, šo-
reiz Turlavas pamatskolas stadionā. 
Turlavas pagasta pārvalde cītīgi ga-
tavojas šim notikumam, uzpošot sta-
dionu. Par dalību sacensībās aicinu 
novada iedzīvotājus interesēties pie 
sava pagasta sporta dzīves organiza-
tora vai arī Kuldīgas novada sporta 
skolā. Sacensību noslēgumā notiks 
atpūtas vakars Turlavas estrādē.

Lieli masu sporta pasākumi 
neizbēgami nes sev līdzi satiksmes 
ierobežojumus, tāpēc vēlos atvai-
noties visiem tiem, kuriem sagā-
dātas neērtības piekļūšanai saviem 
īpašumiem, un pateikties Kuldīgas 
novada iedzīvotājiem par iecietību 
un izpratni sacensību dienās.  

Lai mums visiem izdodas jauka 
un aktīva atpūta vasaras turpinā-
jumā!

aGrIS KImBOrS,
Kuldīgas novada sporta skolas 
direktors

Vasara – aktīvās 
atpūtas laiks

KaPu SVēTKI PILSēTā
7. augustā
12.00 – Meža kapos,
14.00 – Kalna kapos.
14. augustā
14.00 – Annas kapos.

KaPu SVēTKI PaGaSTOS
ēDOLē
13. augustā
14.00 – Lieģu kapos.
14. augustā:
10.00 – Lūšu kapos,
11.00 – Kaušu kapos,
12.00 – Vingru kapos,
13.00 – Ķesteru kapos,
14.00 – Almāles kapos,
15.00 – Postmuižas kapos.
GuDEnIEKOS
30. jūlijā:

13.00 – Kumsteru kapsētā,
14.00 – Struijas kapsētā.
20. augustā
13.00 – Adzes kapsētā,
14.00 – Baltkalna kapsētā.
ĪVanDē
27. augustā:
10.00 – Zvinguļu kapos,
11.00 – Apuzes kapos,
12.00 – Balgāļu kapos,
13.00 – Todaižu kapos,
14.00 – Kunču kapos,
15.00 – Ķaupu kapos,
16.00 – Deksnes kapos.
KurmāLē
3. septembrī

LaIDOS
28. augustā:
15.00 – Ārzes kapos,

16.00 – Laidu kapos.
PaDurē
20. augustā:
15.00 – Nabes kapsētā,
16.00 – Beltes kapsētā,
17.00 – Padures kapsētā.
PELČOS
13. augustā:
10.00 – Pelču centra kapos,
11.00 – Giņu kapos,
12.00 – Rimzātu kapos,
13.00 – Bišavu kapos.
Vārmē
13. augustā:
12.00 – Kūlu kapos,
13.00 – Dreimaņu kapos,
14.00 – Spāru kapos.
4. septembrī:
10.00 – Alekša kapos,
11.00 – Busku kapos.

ēDOLē
No 1. līdz 6. augustam kultūras namā – 

kuldīdznieka Kārļa Dazarta gleznu izstāde.
20. augustā 10.00 skolas sporta lauku-

mā – Ēdoles pagasta sporta diena. Aicinām 
pieteikties arī viesus.

27. augustā – velobrauciens “Ēdoles pe-
dālis – 2016”, brauciena kopgarums 20 km 
pa Ēdoles pagasta teritoriju. Izbraukšana no 
kultūras nama 10.00. Pieteikties pa telefonu 
29619084.

GuDEnIEKOS
Līdz 31. jūlijam Gudenieku kultūras 

namā – fotoizstāde “Gudenieku suiti”.
6. augustā 16.00 Basu tautas namā – Al-

berta Strazda grāmatas “Ar mīlu un dzīvību 
pūrā” prezentācija.

KaBILē
Visu vasaru bibliotēkā – Kabiles pamat-

skolas mākslas pulciņa dalībnieku zīmējumi 
“Taurenis – skaistākais vasaras zieds”.

26. augustā 20.00 saieta namā “Sen-
cis” – Šķēdes Dailas teātra viesizrāde –  
F.  Arnolda, E. Baha komēdija “Traks nu-
murs”. Ieeja – 1,50 EUR, skolēniem – 1 EUR.

27. augustā – atklātās sporta spēles. 
Svētku atklāšana 10.00 skolas stadionā. 
Pieteikšanās un sīkāka informācija pie 
Z.Blinda (25617954). 

Pēc sporta spēlēm 22.00–3.00 Kabiles 
parka estrādē – zaļumballe. Spēlēs Gints 
& Ojārs. Ieeja – 4 EUR.

KurmāLē
30. jūlijā – Vilgāles ezersvētki. Tehnisku 

iemeslu dēļ nenotiks peldēšanas sacensī-
bas. Plānots pludmales volejbols, koncerts 
un balle.

Pagasta pensionāri aicināti pa tālr. 
29257707 pieteikties dalībai 16. senioru 
saietā Ēdolē 30. jūlijā. 

LaIDOS
20. augustā Laidu pagasta nūjotāju 

brauciens uz Ventspils nūjošanas pasāku-
mu. Pieteikšanās līdz 15. augustam, tālr. 
29925202.

PaDurē
Līdz 31. augustam Padures pagasta 

bibliotēkā – ceļojošā Latvijas–Lietuvas 
kopprojekta fotoizstāde “Ezeri nākotnei”.

30. jūlijā 18.00 Padures muižas kungu 
dzīvojamajā ēkā – pasākums 19. gs. stilā 
“Cecīlijas menuets”.

rEnDā
Līdz 31. augustam bibliotēkā Jolantas 

Alkšares krustdūrienu tehnikā darināto 

darbu izstāde.
17. augustā – pensionāru ekskursija uz 

Rendu, degustēsim Hercoga Jēkaba vīnu, 
baudīsim gardu lašu zupu “Zāgkalnos” un 
apskatīsim Usmas baznīcu. Pieteikties līdz 
15. augustam (tālr. 26354396).

rumBā
Rumbas pagasta pārvaldes nama 

zālē – Kārļa Dazarta gleznu izstāde.
29. jūlijā 16.00 Rumbas pagasta pārval-

des nama zālē – minigolfs.
5. augustā 16.00 Rumbas pagasta 

pārvaldes nama zālē – minigolfs. 
7. augustā 12.00 Ventas ciemā – Rum-

bas pagasta “Ģimenes diena”.
24. augustā Rumbas pagasta sporta 

diena: 11.00 Mežvaldē, 14.00 Novadniekos, 
17.00 Ventas ciemā.

27. augustā 15.00 Rumbas pagasta 
pārvaldes nama zālē – minigolfs.

31. augustā pagasta pirmklasnieku 
sveikšana.

SnēPELē
Līdz 31. augustam bibliotēkā – Mudītes 

Martinovas un Katrīnas Annas Martīnovas 
gleznu izstāde.

TurLaVā
Līdz 22. augustam – bibliotēka slēgta.
30. jūlijā 12.00 Ķikuru ezera krastā – 

16. Ķikuru ezera svētki zemnieku stilā: 
6.00 – makšķerēšanas sacensības; 12.00 – 
svētku atklāšana; no 13.00 – sacensības 
“Trakajā futbolā” un “Stilīgajā volejbolā”, 
bērniem piepūšamās atrakcijas, pieau-
gušajiem – netradicionālas atrakcijas un 
stafetes; 19.00 – iespēja dziedāt karaoke; 
22.00–4.00 – dejas.

11. augustā pie Turlavas pamatskolas – 
Bērnu sporta svētki: 9.30 – reģistrēšanās; 
10.00 – svētku atklāšana.

Vārmē
No 3. līdz 26. augustam bibliotēkā – 

izstāde “Mārtiņš Freimanis amatieru foto-
redzējumā”.

6. augustā 10.00 brīvdabas estrādē 
“Liepu birzs” – amatierteātru saiets “Spiets”.

6. augustā 22.00 brīvdabas estrādē 
“Liepu birzs” – zaļumballe kopā ar grupu 
“Vēja runa”. Ieeja – 5 EUR.

20. augustā 22.00 brīvdabas estrādē 
“Liepu birzs” – zaļumballe, spēlēs grupa 
“Baltie lāči ”. Ieeja – 5 EUR.

27. augustā 22.00 brīvdabas estrādē 
“Liepu birzs” – zaļumballe, spēlēs grupa 
“Roja ”. Ieeja – 5 EUR.

29. jūlijā 23.00 –  “Barbekjū”, rež. E. Lavaine, 2014
30. jūlijā 23.00 –  “Visi ceļi ved uz Romu”, 
rež. E. Lemhagen, 2016
5. augustā 22.30 – “Pelnu sanatorija”, 
rež. D. Sīmanis, 2016
6. augustā 22.30 – “Savējie sapratīs. Sešdesmitie. 
Sākums”, rež. K. Luhaers, M. Bērents, I. Linga, 
2016
12. augustā 22.00 – “Simtgadnieks, kas izkāpa pa 
logu un pazuda”, rež. F. Herngren, 2013
13. augustā 22.00 – ISSP darbu prezentācija
19. augustā 22.00 – “Ūdensbumba resnajam runcim”, rež. V. Brasla, 2004
20. augustā 22.00 – “Bridženda”, rež. J. Ronde, 2015
26. augustā 21.30 – “Mācība”, rež. K. Grozeva, P. Valchanov, 2014
27. augustā 21.30 – “Mazais princis”, rež. M. Osborne, 2015

Seansus rīko Kuldīgas novada muzejs, atbalsta Kuldīgas novada Dome. 
“GOLDINGEN KNIGHT CINEMA” – LABS KINO, BRīVĀ DABĀ UN PAR BRīVU!

No 25. jūlija līdz 25. augustam 
KINo NETIEK DEMoNSTRēTS!

• Piektdien, 29. jūlijā, 19.00 pilsētas estrādē – muzikāla izrāde “Septiņi vecpuiši”. 
Lomās: Mārtiņš Vilsons, Rihards Lepers, Jānis Jarāns u. c. Biļetes “Biļešu paradīzes” 
tirdzniecības vietās, www.bilesuparadize.lv.

• Sestdien, 6. augustā, 15.30 Sv. Annas baznīcā – muzikālais dievkalpojums. Piedalās 
Raimonds Tiguls, Kārlis Kazāks, Jānis Holšteins un Māra Upmane-Holšteine. Ieeja – 7 EUR.

• Sestdien, 6. augustā, 18.30 pilsētas estrādē – “Kuldīgas Live Fest’16”. Uzstāsies: 
Citizens.lv, Miks Dukurs (Latvija), “Ida Bang &The Blue tears” (Zviedrija), Virginia Maestro 
(Spānija), “AcDC project” (Lietuva), “Budda Power Blues” (Portugāle), “Letz Zep” (UK).

• Sestdien, 20. augustā, 20.00 estrādē – izrāde “muļķe sirds”. Biļetes iepriekšpārdo-
šanā  “Biļešu paradīzes” kasēs un internetā – www.bilesuparadize.lv, bet izrādes dienā – 
estrādē pie ieejas. Biļešu cena: 6 – 10 EUR.

31.VII 12.00 SEB kalnu divriteņu maratons; starts un finišs pilsētas estrādē, Kuldīga
2.VIII 19.00 Kuldīgas novada atklātais čempionāts futbolā; A. Grundmaņa stadions, 
  īsā iela 4, Kuldīga
6.VIII 10.00 Kuldīgas novada atklātās 8. vasaras sporta spēles; Turlavas sporta bāze
7.VII 17.00 2. līgas čempionāts futbolā: FC “Nikers”–“Grobiņas SC”; A. Grundmaņa stadions, 
  īsā iela 4, Kuldīga
13.VIII  11. Kuldīgas pusmaratons; starts un finišs pilsētas estrādē, Kuldīga
17.VIII 17.30 28. skriešanas seriāls “Kuldīgas apļi – 2016”, 6. kārta; Krauļu priedes, Kuldīga
24.VIII 18.00 Velosacensības bērniem, 3. kārta; pilsētas estrāde, Kuldīga
28.VIII 16.00 2. līgas čempionāts futbolā:  FC “Nikers”–Talsi/FK “Laidze”; A. Grundmaņa stadions, 
  īsā iela 4, Kuldīga

Slēgs satiksmi 
sacensību laikā

31. jūlijā no plkst. 12.00 līdz 16.00 sacensību “SEB kalnu divri-
teņu maratons 2016” laikā tiks slēgta satiksme uz vecā Ventas tilta, 
Pētera ielā no Smilšu ielas līdz Ventspils ielai, Ventspils ielā  no 
Grants ielas līdz Policijas ielai, Policijas ielā, Baznīcas ielā  no Po-
licijas ielas līdz Ventas tiltam un Rumbas pagastā Rumbeniekos. 
Satiksme tiks ierobežota Krasta un Jaunsaimnieku ielā, Rumbas pagasta 
teritorijā Maņģenes virzienā, Mežvaldē.

Paldies par sapratni!

Filmēs TV seriālu par kara laiku
No 4. līdz 30. augustam Kuldīgā un ēdolē uzņems Krievijas TV seri-
āla “Nāvīgs numurs” epizodes. 

Filmēšanas laikā Kuldīgā radīsies zināmas neērtības, par ko filmēšanas 
grupa atvainojas kuldīdzniekiem un viesiem. Dažu epizožu filmēšanai ielās 
un uz vecā tilta ierobežos vai slēgs gājēju un autotransporta pārvietošanos, 
izslēgs ielu apgaismojumu un izmantos dūmu efektus. Sīkāk par satiksmes 
ierobežojumiem un filmēšanu – pēc 1. augusta mājaslapā www.kuldiga.
lv. Par dalību filmas masu skatos interesēties, zvanot Santai pa tālruni 
26884555.


