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Atgriežas festivāls 
„VIA BALTICA”
> 4. lpp.

Rekonstruē 
Māras dīķi
> 5. lpp.

Klāt 9. Kuldīgas 
pusmaratons
> 7. lpp.

Vasaras karstuma rekordi liek Kuldīgas iedzī-
votājiem un viesiem pastiprināti meklēt iespēju 
veldzēties ūdens tuvumā.

Kuldīgas peldvieta „Mārtiņsala” ik gadu iegūst 
aizvien lielāku cieņu un popularitāti atpūtnieku vidū. 
Pludmalē jau piekto gadu lepni plīvo Zilais karogs, 
turklāt „Mārtiņsala” ir vienīgā, kas saņēmusi serti-
fikātu par tīru un labiekārtotu peldvietu pie upes.

Zilais karogs pludmalē apliecina izcilo ūdens 
kvalitāti un sakārtotību. Teritorijā ir atjaunots infor-
matīvais stends, norādes un ģērbtuves, ar smiltīm 
papildināts pludmales volejbola laukums un plud-
males zona pie gala laipas, bērni var atpūsties rotaļu 
laukumā vai izšūpoties lielajās šūpolēs.

Viens no nosacījumiem, lai iegūtu Zilo karogu, 

ir aktivitātes, kas saistītas ar vides un dabas aizsar-
dzību un reizē kalpo kā izziņas materiāls ne tikai 
iedzīvotājiem, bet arī viesiem. Šogad pludmales 
sakopšanas talkā interesenti tika iepazīstināti ar 
Ventas ielejā esošajām aizsargājamām teritorijām. 
Jūnija sākumā tika organizēta Ventas upes posma 
aizauguma tīrīšana, jo tas ir valsts nozīmes tūrisma 
objekts, kas nepietiekamas apsaimniekošanas rezul-
tātā zaudē savu bioloģisko daudzveidību un aina-
visko kvalitāti. Ūdensaugus izpļāva hektāra platībā. 
Savukārt pavasarī, palu šova „Lido zivis” laikā, tika 
veicināta Ventas dzīvo resursu saglabāšana, iesaistot 
iedzīvotājus un pasākuma apmeklētājus.

Kuldīgas peldvietā „Mārtiņsala” ik dienu no 
10.00 līdz 22.00 strādā glābšanas dienests. Glābēji 
atzīst, ka darbs karstajās dienās esot saspringtāks, 

jo peldēties gribētāji ūdens tuvumā ierodas jau 
priekšpusdienā. Oficiālā peldsezona ilgst līdz 
15. septembrim. 

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests 
aicina iedzīvotājus un atpūtniekus būt uzmanīgiem 
ūdenstilpņu tuvumā. Augustā plānots izglītojošs pa-
sākums – Mārtiņsalas peldvietā Kuldīgas glābšanas 
dienests organizēs pirmās medicīniskās palīdzības 
sniegšanas demonstrējumus, kuros apmeklētājus 
mācīs, kā nepieciešamības gadījumā sniegt pirmo 
medicīnisko palīdzību. Šī aktivitāte ir sevi attais-
nojusi jau vairāku gadu garumā, jo iedzīvotāji to 
apmeklē ar lielu interesi.

SIGNETA REIMANE, 
sabiedrisko attiecību speciāliste

EDUARDA DAMBERGA foto

Peldētava – veldzējums 
iedzīvotājiem un viesiem

1. un 2. augustā Kuldīgā jau otro gadu norisi-
nājās Dizaina filmu festivāls, kura ideja ir veici-
nāt izpratni par dažādām radošajām nozarēm  
un rosināt ikvienu no mums domāt radoši.

Festivāls ar diezgan skanīgo nosaukumu pirmajā 
brīdī varētu radīt iespaidu par šauram, specifiskam 
skatītāju lokam paredzētu pasākumu, taču autori, 
Singapūras dizaina studija „Anonymous” uzsver, ka 
festivāla ideja ir izmantot filmu kā mediju, lai iepa-
zīstinātu ikvienu interesentu ar stāstiem par radošām, 
interesantām personībām, projektiem un aktualitā-
tēm mākslas un dizaina pasaulē, kas, cerams, spēj 
iedvesmot sabiedrību kopumā dzīvot radošāk un 
rosina domāt ārpus ierastajiem stereotipiem. Festi-

vāls apkopo pēdējā laikā radītas un pasaulē atzinību 
guvušas jaunākās filmas par mākslu, arhitektūru, 
dizainu, fotogrāfiju, modi u.c. nozarēm. Lielākoties 
tās ir dokumentālas filmas, kas ļauj mums uzzināt 
un iepazīties, caur cilvēciskiem stāstiem atklājot 
mākslas pasauli.

Dizaina filmu festivāls ir Singapūras vadošās 
dizaina studijas „Anonymous” 2010. gadā radīts no-
tikums, kas ceļojis uz vairākām valstīm Āzijā, ASV 
un Eiropā, nu jau otro gadu – arī Latvijā, Kuldīgā. 

Šogad festivāla seansus brīvdabas kinoteātrī un 
Kuldīgas kultūras centrā apmeklēja vairāk nekā 400 
interesentu, savukārt atklāšanas pasākums – „Pecha 
Kucha” prezentāciju vakars, kurā spilgtas personības 

par savām idejām stāstīja klātienē, bija patīkami 
pārpildīts, radot pārliecību, ka Kuldīga patiesi no-
vērtē radošuma klātbūtni. Festivāls izpelnījās plašu 
publicitāti un rezonansi sabiedrībā, esam iedvesmoti 
vēl plašākam notikumam 2015. gadā. 

Festivālu rīkoja Kuldīgas Mākslinieku rezidence 
sadarbībā ar Singapūras dizaina studiju „Anony-
mous”, Latvijas Mākslas akadēmiju un kinoteātri 
„Bize”, atbalstīja Valsts kultūrkapitāla fonds, Liepā-
jas kultūras pārvalde, Kuldīgas novada pašvaldība, 
„Goldingen Knight Cinema”, Gētes institūts Rīgā, 
Latvijas Arhitektu savienība, „Neatkarīgā Rīta Avī-
ze”, žurnāls „IR”.

ILZE SUPE, Mākslinieku rezidences vadītāja

Uz skalas „No mākslas līdz dizainam”

Ar nepieredzēti lielu karstumu iesā-
cies augusts, aktīvs kultūras un sporta 
pasākumu mēnesis – turpinās festivāli, 
sporta notikumu dzīve rit pilnā sparā.

Tikko aizvadīts kalnu divriteņu 
maratons, kurš Kuldīgā atgriezās pēc 
divu gadu pārtraukuma un pulcēja ap 
2000 riteņbraucēju no visas Latvijas. 
Tajā uzvaru izcīnīja kuldīdznieks 
Krists Neilands. Bet Kuldīgas novada 
sporta skola jau gatavojas nākamajam 
pasākumam – skriešanas svētkiem, 9. 
Kuldīgas pusmaratonam, kas ierasti 
pulcē gandrīz 2000 skrējēju no visas 
Latvijas un citām Eiropas valstīm. 
Prieks, ka aizvien vairāk cilvēku pie-
vēršas aktīvai atpūtai un veselīgam 
dzīvesveidam. Par to liecina sportisko 
pasākumu daudzums un kvalitāte. 
Kuldīga vienmēr izcēlusies ar augstu 
sacensību organizatorisko līmeni. 
Novēlu latiņu turēt tikpat augstu kā 
līdz šim!

Augusta sākums piepildīts arī ar 
nozīmīgiem kultūras notikumiem. Par 
Kuldīgā notiekošajiem mākslas pasā-
kumiem ne tikai runā, bet tie tiek plaši 
atspoguļoti presē visā valstī. Tikko 
aizvadīts Dizaina filmu festivāls, kuru 
pagājušajā piektdienā aizsāka radošais 
prezentāciju un sarunu vakars „Pecha 
Kucha”. Pasākums pulcēja lielu intere-
sentu skaitu. Arī nākamajā dienā kino 
gardēži varēja baudīt pasaulē atzītas 
modei, gleznošanai, fotogrāfijai, ar-
hitektūrai un dizainam veltītas filmas. 

Savukārt Pelču pilī nu jau ceturto 
gadu tradicionāli norisinās Starp-
tautiskā fotogrāfijas vasaras skola, 
kas vienuviet pulcē profesionāļus un 
interesentus no visas pasaules – 72 
fotogrāfus no 24 valstīm. Paldies pasā-
kuma organizētājiem un iedzīvotājiem, 
kuri ar prieku dalībniekus uzņem!

15. un 16. augustā mūs gaida vēl 
viens liels notikums – rokmūzikas 
festivāls „Live Fest 2014”, kad kul-
dīdzniekus un viesus priecēs populāri 
ārzemju un pašmāju mūziķi.

Taču pilsētā un novadā norit arī 
aktīva būvniecība – nobeigumam 
tuvojas ilgi gaidītie Priedaines ciema 
ūdenssaimniecības sakārtošanas darbi, 
kuru rezultātā iedzīvotāji beidzot tiks 
nodrošināti ar kvalitatīvu ūdeni. Tāpat 
šobrīd tiek tīrīts un rekonstruēts Māras 
dīķis, un Kuldīga iegūs vēl vienu 
sakārtotu atpūtas vietu. Savukārt uz-
ņēmējdarbības atbalstam tiek attīstīta 
satiksmes infrastruktūra un uzlabota 
piekļuve, būvējot Adatu ielu. Uzsākta 
Ēdoles ielas apgaismojuma un gājēju 
celiņa izbūve. Notiek pēdējie projekta 
saskaņošanas darbi, lai varētu sakārtot 
Kuldīgas kultūras centra apkārtni. Lie-
las pārmaiņas piedzīvos arī Renda, jo 
tiks rekonstruēts centrs.

Izbaudīsim vasaras izskaņu Kul-
dīgā, apmeklējot dažādos kultūras un 
sporta pasākumus, karstajās dienās 
veldzēsimies Ventas rumbā un peldē-
tavā, vienkārši baudīsim mūsu vecpil-
sētas skaistumu. Lai visiem jauks un 
iespaidiem bagāts šis laiks!

Aktīvs 
pasākumu un 

būvniecības laiks
VIKTORS 
GOTFRIDSONS, 
Kuldīgas 
novada Domes 
priekšsēdētājas 
pirmais
vietnieks
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Jūlijā izsniegtās būvatļaujas
Objekta nosaukums Objekta adrese Pasūtītājs

„Ražošanas ēku komplekss – 1. 
kārta” „Veldzes”, Kabiles pagastā ZS „Veldzes 3”

Siltumtrases būvniecība 
Mucenieku ielā 6; 4 Baložu ielā 

un Adatu ielā, Kuldīgā

Mucenieku ielā 6; 4 Baložu 
ielā un Adatu ielā, Kuldīgā SIA „Kuldīgas siltumtīkli”

Šķūnis – noliktava Mucenieku ielā 24, Kuldīgā SIA „MS Investīcijas”
Daudzdzīvokļu mājas dzīvokļa 

rekonstrukcija Planīcas ielā 54-8, Kuldīgā Jānis Rozentāls

Dzīvojamā ēka Dzirnavu        
ielā 16, Kuldīgā Dzirnavu ielā 16, Kuldīgā Edgars Raitums

Adatu ielas izbūve Adatu ielas 6 līdz Baložu 
ielai 

Kuldīgas novada 
pašvaldība

Dārza mājas rekonstrukcija „Veldze” nr. 195, Rumbe-
nieki, Rumbas pagastā Dzintra Blūma

Optiskā tīkla infrastruktūras 
projektēšanas un būvniecības 
darbi Kurzemes plānošanas 

reģionā

Kuldīgā Latvijas Valsts radio un 
televīzijas centrs

Ielu apgaismojuma 
rekonstrukcija

Ēdoles un Nomales ielā, 
Kuldīgā

Kuldīgas novada 
pašvaldība

TP7230 elektroapgādes tīklu 
rekonstrukcija Kuldīgas pilsētā AS „Sadales tīkls”

Tehniskās apkopes punkta 
rekonstrukcija „Tornīši”, Rumbas pagastā Kristīne Rubene

Māras dīķa rekonstrukcija, 
Kuldīgā 

Māras dīķa rekonstrukcija 
Kuldīgā 

Kuldīgas novada 
pašvaldība

Meliorācijas sistēmu 
rekonstrukcija

„Pilsezers” un ”Zvejas”, 
Īvandes pagastā Mārtiņš Mētelis

Autoceļa „Kuldīgas ceļš” 
rekonstrukcija „Vīgneri”, Rendas pagastā Kuldīgas novada 

pašvaldība

Ūdenssaimniecības attīstība Kuldīgas novada Laidu 
pagasta Sermītes ciemā

Kuldīgas novada 
pašvaldība

Mēslu krātuve „Jaunarāji” „Rūķīši”, Turlavas pagastā Z/S „Jaunarāji”
Kūtsmēslu krātuve „Allažas” „Allažas”, Snēpeles pagastā Z/S „Allažas”

„TP-7289, TP-7327 (F-6) 
0,4kV elektroapgādes tīkla 

rekonstrukcija Snēpelē, 
Snēpeles pagastā, Kuldīgas 

novadā”

Kuldīgas novads, Snēpeles 
pagasts, Snēpele

AS „Sadales 
tīkls” Rietumu 

Kapitālieguldījumu daļa

Meliorācijas objekta 
„Kambarpļavas” nosusināšanas 

sistēmu rekonstrukcija
„Ezernieki”, Ēdoles pagastā Z/S „Ezernieki”

Dārza mājas rekonstrukcija Pūpolu alejā 5, Kuldīgā Undīne Rubene
Kūtsmēslu krātuve 

„Jaunrozbeķi”, 
„Jaunrozbeķi”, Kabiles 

pagastā Z/S „Rozbeķi”

Šķūņa – klēts rekonstrukcija Bauņu ielā 2, Novadniekos, 
Rumbas pagastā Inta Krauze

Ēkas (Kad. Nr. 
62010220045006) pagalma 
ieejas mezgla rekonstrukcija 

Baznīcas ielā 36, Kuldīgā SIA „RG Centrs”

Viesu nama „Pinka” ēdināšanas 
zāles būvniecība „Leismači”, Ēdoles pagastā SIA „COURLAND 

VILLAGE”

Būvniecības komisijā 2014. gada jūlijā lemtais
Būvniecības pieteikumi

Objekta nosaukums Adrese Lēmums
Pirts Parka ielā 10, Kuldīgā Izdots plānošanas un arhitektūras uzdevums

Dzīvojamās mājas jumta konstrukciju renovācija Baznīcas ielā 6, Kuldīgā Izdots plānošanas un arhitektūras uzdevums
Saimniecības ēkas rekonstrukcija Krasta ielā 29, Kuldīgā Izdots plānošanas un arhitektūras uzdevums

Glābšanas stacijas rekonstrukcija Mārtiņsalā, Stendes ielā, 
Kuldīgā Izdots plānošanas un arhitektūras uzdevums

Atpūtas māja un nojume  „Dižāpas”, Rendas pagastā Izdots plānošanas un arhitektūras uzdevums
Dzīvojamā māja  „Dižāpas”, Rendas pagastā Izdots plānošanas un arhitektūras uzdevums
Dzīvojamā māja  „Akmentiņi”, Vārmes pagastā Izdots plānošanas un arhitektūras uzdevums

Pirts Bauņu ielā 2, Novadniekos, 
Rumbas pagastā Izdots plānošanas un arhitektūras uzdevums

Dzīvokļa rekonstrukcija Policijas ielā 12-5, Kuldīgā Izdots plānošanas un arhitektūras uzdevums

Malkas šķūnis  „Mežsētas”, Priedainē, Kur-
māles pagastā Izdots plānošanas un arhitektūras uzdevums

Dārza māja, malkas šķūnis un lapene Lazdu alejā 32, Kuldīgā Izdots plānošanas un arhitektūras uzdevums
Dārza māja Akāciju alejā 3, Kuldīgā Izdots plānošanas un arhitektūras uzdevums

Pirts Lazdu alejā 30, Kuldīgā Izdots plānošanas un arhitektūras uzdevums
Dzīvojamās ēkas rekonstrukcija un garāžas 

jaunbūve Vidus ielā 10, Kuldīgā Izdots plānošanas un arhitektūras uzdevums

Meistaru ielas izbūve, Dārzniecības ielas un 
Siltumnīcu ielas rekonstrukcija Kuldīgā Izdots inženierplānošanas

uzdevums
Galdnieku darbnīcas un administratīvā ēka „Zauers”, Kurmāles pagastā Izdots plānošanas un arhitektūras uzdevums

Graudu kalte, transformatora ēka, sarga ēka  „Zauers”, Kurmāles pagastā Izdots plānošanas un arhitektūras uzdevums
Remontdarbnīcas rekonstrukcija par galdniecī-

bas uzņēmumu un 3 nojumju būvniecība Tehnikas ielā 4, Kuldīgā Izdots plānošanas un arhitektūras uzdevums

Dzīvojamās mājas rekonstrukcija Saldus ielā 4, Kuldīgā Izdots plānošanas un arhitektūras uzdevums
Ēkas rekonstrukcija Kalpaka ielā 4, Kuldīgā Izdots plānošanas un arhitektūras uzdevums

Dzīvojamā māja  „Liepkalni”, Kurmāles pagastā Izdots plānošanas un arhitektūras uzdevums

Akceptētie būvprojekti
Objekta nosaukums Adrese

Kabiles pamatskolas sporta kompleksa rekonstrukcijas 1. kārta  „Kabiles vidusskola”, Kabilē, Kabiles pagastā

Ēkas pagalma ieejas mezgla rekonstrukcija Baznīcas ielā 36, Kuldīgā
Šķūņa – klēts rekonstrukcija Bauņu ielā 2, Novadniekos, Rumbas pagastā

Dārzeņu noliktava  „Garīši”, Vārmes pagastā

Aitu kūts  „Sidraba Avoti”, Snēpeles pagastā

TP7343 „Saldenieki” 0,4 kV elektrolīnijas rekonstrukcija Snēpeles pagastā, Kuldīgas novadā

TP605 „Daneri” 0,4 kV gaisvada elektroapgādes tīkla 
rekonstrukcija Laidu pagastā, Kuldīgas novadā

Ūdensapgādes un sadzīves kanalizāciju tīklu būvniecība Klusā un Ausekļa ielā, Kuldīgā

Atkritumu izgāztuves „Svillas” rekultivācija  „Izgāztuve”, Laidu pagastā

Atkritumu izgāztuves „Kauši” rekultivācija  „Atkritumu izgāztuve”, Ēdoles pagastā

Atkritumu izgāztuves „Priedīškalns” rekultivācija Izgāztuve „Priedīškalns”, Turlavas pagastā

Putnu novērošanas tornis  „Dzirnieki”, Padures pagastā

Kūtsmēslu krātuve  „Allažas”, Snēpeles pagastā

Kūtsmēslu krātuve  „Jaunrozbeķi”, Kabiles pagastā

Kūtsmēslu krātuve  „Strēlnieki”, Kabiles pagastā

Valsts nozīmes ūdensnotekas „Valgale”, ŪSIK 36216, piketi 
72/75 -130/25, renovācija Kabiles pagastā, Kuldīgas novadā

Saimniecības ēka  „Strujas”, Padures pagastā

Publisko iepirkumu komisijā jūlijā pieņemtie lēmumi
Iepirkuma priekšmets Lēmuma pieņemšanas 

 datums Uzvarētājs

Ēdināšanas pakalpojumu nodrošināšana 
Kuldīgas pamatskolā 10.07.2014.

SIA „ERES”; pusdienas vienai personai EUR 1,03 (viens euro, 
03 centi), neskaitot PVN, un launags vienai personai EUR 0,41  

(četrdesmit viens cents) bez PVN
Gājēju celiņa izbūve Ēdoles ielā Kuldīgā, 
posmā no Ēdoles ielas 3 līdz Alsungas 

ielai
17.07.2014. SIA „Aizputes ceļinieks”; EUR 131 080,62 bez PVN

Griestu remonts Kuldīgas 2. vidusskolā 
Jelgavas ielā 62, Kuldīgā 31.07.2014. SIA „AB Būvniecība”; EUR 20 007,60 bez PVN

2014. gada jūlijā ekspluatācijā pieņemtās būves
Nosaukums Adrese Pasūtītājs

Dzīvojamās ēkas rekonstrukcija Mālu ielā 11, Kuldīgā Vija Supe-Ābele

Saimniecības ēka Mālu ielā 11, Kuldīgā Vija Supe-Ābele

Dzīvojamās mājas un saimniecības 
ēkas rekonstrukcijas 1. kārta Vienības ielā 24, Kuldīgā Mārīte Vāvera

Skatu torņa – lapenes demontāža Pārventas parks, Kuldīgā Kuldīgas novada 
pašvaldība

Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju 
iekškvartāla labiekārtojums

„Virši”, „Purenes”, 
„Papardes” un Nī „Bitīte”, 

Laidu pagastā

Kuldīgas novada 
pašvaldība

Mobilo sakaru bāzes stacija „Krūmiņi”, Rumbas pagastā SIA „Tele Tower”
Alekšupītes Dzirnavu dīķa tiltiņa 

(slūžu) renovācija Baznīcas ielā 36, Kuldīgā SIA „RG Centrs”

Pirts „Āpsīši”, Kurmāles pagastā Vija Bensone

Kaļķu ielas seguma rekonstrukcija 
posmā no Baznīcas ielas līdz 

Akmeņu ielai
Kuldīgā Kuldīgas novada 

pašvaldība

Meliorācijas sistēmas rekonstrukcija 
(kopprojekts)

Zemes īpašumi „Lidlauks”, 
„Reķi”, „Aizvēji”, „Upmaļas”, 

Turlavas pagastā 
ZS „Mežmalieši”

SIA „Kuldīgas siltumtīkli” informē, ka jauna siltumtīklu atzara izbūves 
laikā (Mucenieku, Baložu un Adatu ielā) no 4.08.2014. līdz 11.08.2014. tiks 
slēgta satiksme Mucenieku ielā – krustojumā ar Baložu ielu, apvedceļus 
nodrošinot pa Dzirnavu, Skrundas un Sūru ielu.

Savukārt no 4.08.2014. līdz 21.08.2014. tiks slēgta satiksme Baložu ielā. 
Ar satiksmes organizācijas shēmām slēgtajos ielu posmos var iepazīties 
uzņēmuma mājaslapā www.kuldigasilt.lv vai pašvaldības mājaslapā www.
kuldiga.lv. 

Izbūvējot jaunu siltumtīklu atzaru Baložu un Adatu ielā, šķērsojot Muce-
nieku ielu (kopā 600 m), centralizētajai siltumapgādei tiks pieslēgti daudzi 
jauni lietotāji Baložu, Liepājas, Mucenieku un Putnu ielā.

Trases būvniecību veiks SIA „Kuldīgas siltumtīkli”, tā tiks finansēta 
ar SEB bankas izsniegto kredītu. Visas trases būvniecības darbus iecerēts 
pabeigt līdz 15.09.2014.

ARTIS ROBERTS, 
SIA „Kuldīgas siltumtīkli” valdes priekšsēdētājs

Slēgta satiksme 
Mucenieku un Baložu ielā

Kuldīgas novada BJC 
izsludina konkursu uz

jaunatnes lietu 
speciālista amatu

Prasības:
• augstākā pedagoģiskā izglītība,
• prasme strādāt ar datoru,
• labas angļu valodas zināšanas, 
• komunikabilitāte.
  Pieredze darbā ar jaunatni, kultūras 
  pasākumu organizēšanu, projektu 
  sagatavošanu tiks uzskatīta par priekšrocību.

Konkursa pretendentiem jāiesniedz:
• izglītības dokumenta kopija,
• sertifikātu par cita veida apmācību kopijas,
• CV,
• motivācijas vēstule. 

Dokumentus lūdzam iesniegt 
Kuldīgas novada Bērnu un jauniešu centrā 

(1905. gada ielā 10, Kuldīgā) vai elektroniski 
e-pastā: jauniesucentrs@kuldiga.lv līdz 

2014. gada 15. augusta plkst.17.00. 
Informācija pa tālr. 26467724.

Valsts zemes dienests
izsludina konkursu uz

Kurzemes reģionālās nodaļas 
Kuldīgas biroja būvju kadastrālās uzmērīšanas 

speciālista amatu 
(uz nenoteiktu laiku)

Prasības pretendentiem/-ēm: 
• augstākā izglītība mērniecībā, zemes ierīcībā, ģeodēzijā, 
  ģeomātikā, būvniecībā, arhitektūrā vai specialitātēs ar apgūtu 
  kursu būvniecībā vai mērniecībā; 
• vēlamas zināšanas būvniecību un būvju kadastrālo uzmērīšanu 
  reglamentējošajos tiesību aktos un metodiskajos dokumentos; 
• prasme pielietot atbilstošus tehniskos līdzekļus un izmantot 
  darbam nepieciešamo programmnodrošinājumu;
• labas prasmes darbā ar datoru. Iemaņas darbā ar 
  „Microstation” programmatūru tiks uzskatīta par priekšrocību; 
• teicamas latviešu valodas zināšanas un krievu valodas 
  zināšanas sarunvalodas līmenī. Teicamas komunikācijas 
  prasmes;
• vēlama B kategorijas autovadītāja apliecība. Priekšrocības 
  kandidātiem, kuriem attiecīgajai nozarei atbilstoša vismaz 
  divu gadu teorētiskā un praktiskā darba pieredze.

Plašāka informācija par amatu atrodama dienesta mājaslapā: 
www.vzd.gov.lv sadaļā „Par mums/vakances”. 

Pretendentu pieteikšanās līdz 17. augustam, 
sūtot CV un pieteikuma vēstuli: konkurss@vzd.gov.lv.
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Veic grozījumus lēmumos
Izdarīja grozījumus ar Kuldīgas novada 

Domes 27.02.2014. sēdes lēmumu (prot. 
nr. 2, p. 47) apstiprinātajā Kuldīgas novada 
pašvaldības Būvinspekcijas nodaļas noli-
kumā, izslēdzot no tā 11.4. apakšpunktu.

Izdarīja grozījumus ar Kuldīgas novada 
Domes 25.03.2010. sēdes lēmumu (prot. 
nr. 5, p. 5) apstiprinātajā Kuldīgas novada 
pašvaldības policijas nolikumā, papildinot 
nolikumu ar 5.4. apakšpunktu.

Izdarīja grozījumus Kuldīgas novada 
Domes 2013. gada 28. februāra lēmumā 
(protokols nr. 3, p. 50) „Par sakņu dārziem 
Kuldīgas pilsētā”.

Izteica Kuldīgas novada Domes 2014. 
gada 26. jūnija (prot. nr.7, p. 76) lēmuma 
„Par ēkas daļas nojaukšanu L.Paegles 
ielā 5, Kuldīgā” 1. punktu šādā redakcijā:  
„Pēc cenu aptaujas par darbu veikšanu 
ēkas daļas demontāžai vai konservācijai un 
sakopšanai teritorijā ar ēku L.Paegles ielā 5, 
Kuldīgā, slēgt līgumu ar pretendentu, kurš 
piedāvā izdevīgāko cenu.”

Izdarīja grozījumus Kuldīgas novada 
Domes 2011. gada 27. janvāra lēmumā 
(protokols nr. 1, p. 7) „Par zemes vienības 
atdalīšanu no nekustamā īpašuma „Atmo-
das”, Laidu pagasts, Kuldīgas novads, un 
ieskaitīšanu rezerves fonda zemē, un izmai-
ņām zemes nomas līgumā”, atceļot lēmuma 
4. punktu un izsakot to šādā redakcijā: 
„Noteikt, ka no nekustamā īpašuma „At-
modas” atdalītā neapbūvētā zemes vienība 
ar kadastra apzīmējumu 62640010034, 
platība 7,10 ha, piekrīt Kuldīgas novada 
pašvaldībai.”

Izdarīja grozījumus ar Kuldīgas novada 
Domes 2011. gada 25. augusta lēmumu 
(prot. nr.10. p. 78) apstiprinātajā nolikumā 
„Nolikums par pasākumiem, kas saistīti ar 
papildu atlīdzību Kuldīgas novada pašval-
dības darbiniekiem”.

Izdarīja grozījumus Kuldīgas novada 
Domes 2011. gada 24. novembra lēmumā 
(protokols nr. 14, p. 6) „Par zemesgabala 
„Bites”, Ēdoles pagastā, Kuldīgas novadā, 
nomas līguma izbeigšanu”, grozot lēmuma 
2. punktu un izsakot to šādā redakcijā: „No-
teikt, ka neapbūvēta zemes vienība „Bites” 
ar kadastra apzīmējumu 62460060410, 
2,1 ha platībā, piekrīt Kuldīgas novada 
pašvaldībai.”

Izdarīja grozījumus Kuldīgas novada 
Domes 2010. gada 25. novembra lēmumā 
(protokols nr. 20, p. 1) „Par atteikšanos no 
nomas pirmtiesībām uz pastāvīgā lietoša-
nā bijušajām zemes vienībām „Boniņi 1” 
un „Boniņi 2”, Ēdoles pagastā, Kuldīgas 
novadā”, atceļot lēmuma 2. punktu un 
izsakot to šādā redakcijā: „Noteikt, ka 
neapbūvētas zemes vienības Boniņi 1” ar 
kadastra apzīmējumu 62460030115, 3,7 ha 
platībā un „Boniņi 2” ar kadastra apzīmē-
jumu 62460030118, 1,9 ha platībā, piekrīt 
Kuldīgas novada pašvaldībai.”

Izglītības jautājumi
Uz laiku no 30.06.2014. līdz 31.08.2014. 

slēdza Laidu pamatskolas Sermītes inte-
rešu centru.

Apstiprināja pārbaudes darbu vienotus 
vērtēšanas kritērijus Kuldīgas novada 
izglītības iestādēs saskaņā ar pievienoto 
pielikumu. Noteica, ka iepriekš minētie kri-
tēriji ir saistoši izglītības iestāžu un novada 
pašvaldības iniciētajos pārbaudes darbos. 

Apstiprināja grozījumus un papildināju-
mus Kuldīgas novada Domes 29.03.2011. 
lēmumā nr. 4, p. 29 saskaņā ar pievienoto 
pielikumu. Noteica, ka turpmāk dokumenta 
nosaukums ir „Kārtība par minimālo un 
maksimālo izglītojamo skaitu Kuldīgas 
novada pašvaldības vispārējās izglītības 
iestādēs, speciālās izglītības un pedagoģis-
kās korekcijas programmās, kā arī grupās, 
kurās realizē pirmsskolas izglītību”.

Apstiprināja Kuldīgas novada Domes 
nominācijas „Gada cilvēks izglītībā 2014” 
saņemšanai Kuldīgas Centra vidusskolas 
skolotāju Guntu Jankovsku.

Finanšu jautājumi
Atļāva Kuldīgas novada pašvaldībai 

pieņemt ziedojumu no AS „SEB banka”, lai 
atbalstītu 2014. gada 9. augustā organizēto 
9. Kuldīgas pusmaratona norisi.

Atļāva Kuldīgas novada pašvaldībai 
pieņemt ziedojumu no AS „SEB banka”, lai 
atbalstītu Ata Gunvalža Bērtiņa grāmatas 
„Latviešu skaņu plašu vēsture 100 gados” 
izdošanu.

Apstiprināja Vārmes pagasta pārvaldes 
maksas pakalpojumu par zāles pļaušanu 
ar trimmeri un zāles pļaušanu ar traktoru 
cenrādi. 

Slēdza pirkuma līgumu ar fizisku perso-
nu par pašvaldībai piederošā īpašuma SIA 
„Īvandes muiža” kapitāla daļu pārdošanu.

Pieņēma dāvinājumā no fiziskas perso-
nas durvju komplektu, ko nodeva Kuldīgas 
Restaurācijas centram.

Pagarināja pieteikšanās termiņu finan-
siālam atbalstam Kuldīgas novada talantī-
gajiem jauniešiem izglītības iegūšanai un 
studijām līdz 2014. gada 11. augustam. 

Piešķīra papildu finansējumu projekta 
„Vilgāles pamatskolas pievedceļa remonts” 
realizācijai. 

Piešķīra pēc iepirkuma procedūras 
pabeigšanas papildu finanšu līdzekļus 
no pašvaldības pamatbudžeta Kuldīgas 
2. vidusskolas ēdamzāles un kafejnīcas 
griestu remontam, starpstāvu pārseguma 
pastiprināšanai.

Ņēma ilgtermiņa aizņēmumu 2014. 
gadā no Valsts kases KPFI projekta „Sil-
tumnīcefekta gāzu emisijas samazināšana, 
iegādājoties divus jaunus, rūpnieciski ražo-
tus M1 kategorijas automobiļus Kuldīgas 
novada pašvaldības vajadzībām” priekšfi-
nansēšanai.

Sniedza galvojumu SIA „Kuldīgas 
ūdens” aizņēmumam no Valsts kases Kohē-
zijas fonda projekta „Ūdenssaimniecības at-
tīstība Kurmāles pagasta Priedaines ciemā” 
priekšfinansējumam un līdzfinsējumam. 

Atbalstīja ERČ Latvijas posma sarīko-
šanu 2015. gadā Kuldīgas novada pašval-
dības teritorijā un piešķīra līdzfinansējumu.

Neatbalstīja biedrības „Meža kon-
sultants” īstenojamā projekta „Medību 
jautājumi” realizēšanu, bet atbalstīja pro-
jektus „Mežaudžu kopšanas pamati” un 
„Mazvērtīgo un neproduktīvo mežaudžu 
produktivitātes celšana” realizēšanu un 
piešķīra līdzfinansējumu. 

Ņēma ilgtermiņa aizņēmumu no Valsts 
kases projekta „Stāvlaukuma Raiņa ielā 
21, Kuldīgā, rekonstrukcija un teritorijas 
labiekārtošana” īstenošanai.

Atļauj pabeigt būvniecību
Atļāva pabeigt dārza mājas ēkas 

būvniecību īpašumā „Ābele 60”, Ķiršu ielā 
32, Pelču pagastā; būvniecības procesu 
ražošanas ēkām zemes īpašumā „Laim-
dotas”, Deksnē, Padures pagastā; liellopu 
kūts un nojumes ēku būvniecību īpašumā 
„Allažas”, Snēpeles pagastā; veikala ēkas 
būvniecību valsts zemes īpašumā Planīcas 
ielā 2A, Kuldīgā.

Noteica, ka būvniecība jāveic Būvniecī-
bas likumā un Vispārīgajos būvnoteikumos 
paredzētajā kārtībā, t.i., Kuldīgas novada 
Domes Būvniecības komisijā jāizņem likum-
došanā noteiktā dokumentācija būvniecības 
uzsākšanai, jāizstrādā un akceptēšanai jā-
iesniedz būvprojekts un būvobjekts jānodod 
ekspluatācijā.

Izbeidz zemes lietošanas 
tiesības
Noteica, ka zemesgabala „Attāli”, Vār-

mes pagastā, lietotājam zemes lietošanas 
tiesības izbeidzas ar lēmuma pieņemšanas 
brīdi. Noteica, ka lietotājam uz zemesgaba-
lu ir nomas pirmtiesības, kas jāizlieto divu 
mēnešu laikā.

Noteica, ka zemesgabala „Zeltiņi”, 
Vārmes pagasts, lietotājas mantiniekiem 
zemes lietošanas tiesības izbeidzas ar 
lēmuma pieņemšanas brīdi. Noteica, ka 
mantiniekiem ir zemes nomas pirmtiesības, 
kas jāizlieto divu mēnešu laikā. Noteica, 
ka zemesgabals „Zeltiņi” piekrīt Kuldīgas 
novada pašvaldībai. 

Noteica, ka zemesgabala „Liepkalni”, 

Vārmes pagasts, zemes lietotājam zemes 
lietošanas tiesības izbeidzas ar lēmuma 
pieņemšanas brīdi. Noteica, ka lietotājam 
ir zemes nomas pirmtiesības, kas jāizlieto 
divu mēnešu laikā. 

Noteica, ka apbūvēta zemesgabala 
Sakņu ielā 1, Kuldīgā, zemes lietotāja 
mantiniekiem zemes lietošanas tiesības 
izbeidzas ar lēmuma pieņemšanas brīdi. 
Noteica, ka zemesgabals Sakņu ielā 1, Kul-
dīgā, piekrīt Kuldīgas novada pašvaldībai.

 
Nosaka zemes piekritību
Noteica, ka zemesgabals „Liepkalni”, 

Vārmes pagastā, piekrīt Kuldīgas novada 
pašvaldībai. 

Noteica, ka neapbūvēts zemesgabals 
„Rožkalni 1”, Īvandes pagastā, piekrīt Kul-
dīgas novada pašvaldībai.

Noteica, ka apbūvēti zemesgabali 
„Gāzes noliktava”, „Domina”, „Ābele” nr. 
60,  neapbūvēts zemesgabals „Riepas”, 
Pelču pagastā, piekrīt Kuldīgas novada 
pašvaldībai.

Noteica, ka apbūvēti zemesgabali „Pa-
dambji”, „Kalnsētas” Sermītē, zemesgabali 
ar kad. nr. 6264 006 0056, „Ieviņas”, „Ban-
gotnes”, „Atmodas”; neapbūvēti zemes-
gabali „Kalnliepas”, „Ausmas”, „Atmodas”, 
Laidu pagastā, piekrīt Kuldīgas novada 
pašvaldībai.

Noteica, ka apbūvēti zemesgabali 
„Liesmas” Novadniekos, „Veldze 35” Ce-
riņu ielā 18 un „Veldze 63” Saules ielā 8, 
Rumbeniekos, zemesgabals „Vārpnīcas”, 
Rumbas pagastā, piekrīt Kuldīgas novada 
pašvaldībai.

Noteica, ka apbūvēti zemesgabali „Cēr-
pi” un „Pakrasti”,  Kurmāles pagastā, piekrīt 
Kuldīgas novada pašvaldībai.

Noteica, ka apbūvēts zemesgabals 
„Snēpeles darbnīcas” un neapbūvēts 
zemesgabals „Snēpeles darbnīcas”, Snē-
peles pagastā, piekrīt Kuldīgas novada 
pašvaldībai.

Noteica, ka apbūvēti zemesgabali 
„Mežmalas”, „Jaunrotas”, „Graudi”, „Brieži”, 
„Zaļkalni”, „Veldres”; neapbūvēti zemesga-
bali „Jaunvirši”, „Jaunsiliņi”, „Jauncīruļi”, 
„Ozoldruvas”, „Mežmalas”, „Vangas”,  
Rendas pagastā, piekrīt Kuldīgas novada 
pašvaldībai.

Noteica, ka apbūvēti zemesgabali „Ūķi”, 
„Ziedlejas”, „Stiebri”, „Līvi”; neapbūvēti ze-
mesgabali „Stiebri”, „Jaunkrasti”, „Opmaņi”, 
Turlavas pagastā, piekrīt Kuldīgas novada 
pašvaldībai.

Noteica, ka neapbūvēts zemesgabals 
„Vecliepkalni”, Gudenieku pagastā, Kul-
dīgas novadā, piekrīt Kuldīgas novada 
pašvaldībai.

Noteica, ka apbūvēti zemesgabali „Ze- 
biekstes” un „Akmenāji”, Padures pagastā, 
piekrīt Kuldīgas novada pašvaldībai.

Piešķir nosaukumus un 
nosaka piekritību
Nekustamajam īpašumam Laidu pa-

gastā ar kad. nr. 6264 001 0005 piešķīra 
nosaukumu „Vilkači”, nekustamajam īpa-
šumam ar kad. nr. 6264 003 0002 – „Mar-
grietiņas”, precizēja zemesgabala ar kad. 
apz. 6264 003 0139 platību  un noteica, ka 
neapbūvētie zemesgabali  piekrīt Kuldīgas 
novada pašvaldībai.

Nekustamajam īpašumam Snēpeles 
pagastā piešķīra nosaukumu „Kalmes” un 
noteica, ka neapbūvētais zemesgabals  
piekrīt Kuldīgas novada pašvaldībai.

Nekustamajam īpašumam Turlavas 
pagastā ar kad. nr. 6292 008 0005 piešķīra 
nosaukumu „Vecdālderi” un noteica, ka 
neapbūvētais zemesgabals piekrīt Kuldīgas 
novada pašvaldībai.

Ieskaita rezerves zemes 
fondā
Ieskaitīja neapbūvētus zemesgabalus 

„Veldze 70”, Saules ielā 6 un „Veldze 202”, 
Sakņu ielā 6, Rumbeniekos, Rumbas pa-
gastā, rezerves zemes fondā.

Atdalīja zemesgabalu ar kad. apz. 
6284 006 0291 no nekustamā īpašuma 
„Zaļumiņi”, Rumbas pagastā, un piešķīra 

nosaukumu „Līguti”. Saglabāja nekustamā 
īpašuma lietošanas mērķi  – individuālo 
dzīvojamo māju apbūve. Ieskaitīja ne-
apbūvēto zemesgabalu „Līguti” rezerves 
zemes fondā.

Ieskaitīja neapbūvētu zemesgabalu 
„Daurāti”, Rumbas pagastā, rezerves 
zemes fondā.

Atdalīja zemesgabalu ar kad. apz. 6280 
010 0021 no nekustamā īpašuma „Jaunro-
tas”, Rendas pagastā, piešķīra nosaukumu 
„Vecrotas”. Saglabāja nekustamā īpašuma 
lietošanas mērķi  – zeme, uz kuras galvenā 
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, un 
ieskaitīja zemesgabalu „Vecrotas” rezerves 
zemes fondā.

Ieskaitīja neapbūvētu zemesgabalu 
„Gaujas”, Rendas pagastā, rezerves ze-
mes fondā.

Ieskaitīja zemes vienību ar kad. apz. 
62840070154, platība 0,2 ha, Rumbas 
pagastā, rezerves zemes fondā un piešķīra 
nosaukumu  „Starpnieki”. Noteica nekus-
tamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, 
uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 
mežsaimniecība.

Ieskaitīja neapbūvētus zemesgabalus 
„Žubītes Jakubovskis”, „Romāni”,  „Med-
ņusalas”, Kurmāles pagastā, rezerves 
zemes fondā.

Precizēja platības Kuldīgas novada 
pašvaldībai piekrītošajām zemes vienībām 
Rendas pagastā.

Kuldīgas novada pašvaldībai piekrīt, 
pieder un ierakstāmi zemesgrāmatā uz 
pašvaldības vārda pašvaldības autonomo 
funkciju veikšanai nepieciešamie zemes-
gabali Rendas pagastā, atbilstoši likumam 
„Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma 
tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāma-
tās” (3. panta otrā daļa 2. punkts, 4.1 panta 
otrās daļas 5.punkts), kas izmantojami 
satiksmes infrastruktūrai.

Kuldīgas novada pašvaldībai piekrīt, 
pieder un ierakstāmi zemesgrāmatā uz 
pašvaldības vārda pašvaldības autonomo 
funkciju veikšanai nepieciešamie zemes-
gabali Rendas pagastā, atbilstoši likumam 
„Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma 
tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāma-
tās” (3. panta otrā daļa 2. punkts, 4.1 panta 
otrās daļas 5.punkts) un „Par pašvaldībām” 
15.panta 2. un 5. punktu,  kas nepieciešami 
kapsētu teritorijām.

Gatavos
atsavināšanai
Gatavos atsavināšanai pašvaldības 

nekustamo īpašumu „Kalnansi 1”, Kabiles 
pagastā, kas sastāv no 0,4154 ha zemes-
gabala.

Atļāva izslēgt no Padures pagasta 
pārvaldes grāmatvedības uzskaites trans-
portlīdzekli „Ford Transit”, pārdodot to par 
brīvu cenu apdrošināšanas kompānijai BTA 
„Insurance Company” SE.

Gatavos atsavināšanai pašvaldības 
dzīvokļa īpašumu Manģenes ielā 10-31, 
Mežvaldē, Rumbas pagastā.

Atsavinās pašvaldības nekustamo īpa-
šumu –  zemesgabalu „Miezīši”, Īvandes 
pagastā, piedāvājot to pirkt uz zemes esošo 
būvju īpašniekam SIA „AB Centrs”. 

Atsavinās Kuldīgas novada pašvaldī-
bas dzīvokļa īpašumu „Staburadzes”-22, 
Sermītē, Laidu pagastā,  piedāvājot to pirkt 
dzīvokļa īrniecei.

Nodeva atsavināšanai publiskā izsolē 
ar augšupejošu soli Kuldīgas novada 
pašvaldības dzīvokļu īpašumus Ventspils 
ielā 51-1, Kuldīgā (sākumcena EUR 1500, 
izsoles solis – EUR 50),  Rumbas ielā 
13-6, Kuldīgā, (sākumcena EUR 2500, 
izsoles solis –  EUR 50). Apstiprināja izsoļu 
noteikumus. 

Nekustamais 
īpašums
Atļāva Snēpeles pagasta pārvaldei 

iznomāt nedzīvojamo telpu nr. 35 „Pagast-
mājā” ģimeņu biedrībai „Svētelis”. Noteica 
nomas maksu.

Izbeidza 2014. gada 6. maijā noslēgto 
Nedzīvojamo telpu nomas līgumu ar bied-

rību „Snēpeles pagasta deju kolektīvs”. 
Noslēdza līgumu ar biedrību par nedzī-
vojamās telpas „Pagastmājā” nodošanu 
bezatlīdzības lietošanā.

Piešķīra tiesības „MKT Group” slēgt 
nomas līgumu par nedzīvojamās telpas 
Sūru ielā 2, Kuldīgā, nomu līdz 2016. gada 
31. augustam.

Slēdza pirkuma līgumu ar fizisku perso-
nu par zemes gabala „Gravenieki”, Kurmā-
les pagastā, pārdošanu par nosacīto cenu.

Nodeva īpašumā bez atlīdzības daudz-
dzīvokļu mājas „Kalniņi”, Kabiles pagastā, 
11. dzīvoklim piekrītošās 326/8908 domāja-
mās daļas no ēkai piesaistītā zemesgabala.

Slēdza pirkuma līgumus un pārdeva 
par nosacīto cenu pašvaldības nekustamo 
īpašumu „Vītoli” un dzīvokļa īpašumu Dār-
za ielā 2-4, Ēdoles pagastā, vienīgajiem 
pretendentiem 2014. gada 21. jūlija izsolē.

Pagarināja zemes nomas līgumu ar 
SIA „Centrs” par zemesgabala „Spilves” 
iznomāšanu uz trīs gadiem.

Atjauno un izbeidz īres 
līgumus
Atjaunoja sociālo dzīvojamo telpu „Upī-

tes”-1, „Upītes”-2, „Upītes”-4, „Upītes”-5,  
„Upītes”-6, Gudenieku pagastā, īres līgu-
mus līdz 2014. gada 31. decembrim.

Atjaunoja sociālo dzīvojamo telpu 
„Gobas”-3, „Gobas”-5, „Gobas”-7, Ēdoles 
pagastā, īres līgumus uz 6 mēnešiem. 

Atjaunoja sociālās dzīvojamās telpas 
„Ūšas”-4, Padures pagastā, īres līgumu līdz 
2014. gada 30. novembrim.

Atjaunoja sociālo dzīvojamo telpu Ezera 
ielā 8 – 1., 6., 7., 9., 12., 13., 16., 18. dzīvok-
ļa Ķikuros, Turlavas pagastā, īres līgumus 
uz 6 mēnešiem. 

Izbeidza dzīvojamās telpas „Pasts”-4, 
Ēdoles pagastā, īres līgumu un slēdza 
to par sociālās dzīvojamās telpas „Go-
bas”-12, Ēdolē, izīrēšanu līdz 2015. gada 
31. janvārim.

Dažādi
Ar 2014. gada 1. novembri noteica 

dzīvojamās mājas Gaismas iela 7, Kuldīgā, 
pašvaldībai piederošajiem dzīvokļiem īres 
maksu 0,57 EUR/m2.

Nedeva piekrišanu Krievijas Federācijas 
pilsonim iegūt īpašumā nekustamo īpašumu 
„Circeņi”, Kurmāles pagastā.

Veiks pārreģistrāciju bieži sastopamo 
derīgo izrakteņu atļaujai nr. 4 smilts – grants 
un smilts ieguves karjerai „Renda” atradnes 
1979. gada izpētes iecirknī no akciju sa-
biedrības „Latvijas autoceļu uzturētājs” uz 
valsts akciju sabiedrības „Latvijas autoceļu 
uzturētājs” vārda.

Piešķīra Domes priekšsēdētājas viet-
niekam Aleksandram Langem ikgadējo 
atvaļinājumu divas kalendāra nedēļas no 
š.g. 25. augusta līdz 7. septembrim.

Piešķīra Domes priekšsēdētājai Ingai 
Bērziņai papildu atvaļinājumu piecas  
darbdienas.

Atlika jautājuma „Par „Noteikumu par 
reprezentācijas izdevumu uzskaites un 
norakstīšanas kārtību” apstiprināšanu” 
izskatīšanu uz 2014. gada augusta Sociālo, 
izglītības un kultūras jautājumu komitejas 
sēdi.

Pieņēma dāvinājumā dzīvokļa īpašumu 
nr. 14 Planīcas ielā 12, Kuldīgā, ar nosacī-
jumu, ka Kuldīgas novada pašvaldība daļēji 
sedz ilglaicīgās sociālās aprūpes un reha-
bilitācijas pakalpojuma izmaksas personas 
uzturēšanās laikā biedrības „Cilvēks cilvēka 
labā” Sociālo pakalpojumu centrā.

Apmaksāja ilgstošās sociālās aprūpes 
un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus 
turlavniecei SIA „Pansionāts Rokaiži”, 
laideniecei un ēdolniecei biedrības „Cil-
vēks cilvēka labā” Sociālo pakalpojumu 
centrā, vienai personai aprūpes namā 
„Valtaiķi”, maksājot starpību starp uzturē-
šanās izdevumiem un klientu maksājumu. 
Uzdeva p/a „Sociālais dienests” izskatīt 
jautājumu par iespējām piedzīt no vienas 
personas apgādniekiem pašvaldības 
veiktos maksājumus par sociālās aprūpes 
pakalpojumiem. 

Domes 2014. gada 31. jūlija sēde
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Kad Kuldīgas novada Domes 
priekšsēdētāja Inga Bērziņa 
1. jūlijā viesojās pie Skaidrītes 
un Oskara Kārkliņiem, viņi 
lepni atzina, ka „šodien tieši ir 
īstais laulības dienas datums un 
aprit 55 gadi”. 

„Es Kuldīgā dzīvoju jau 90 
gadu. Neticami, bet fakts! Man ir 
94 gadi, un ne viens vien saka, ka 
izskatos jaunāks. Redz, ko nozīmē, 
ka ir divas labas saimnieces – katra 
grib darīt labu. Arī meita dzīvo ar 
mums,” Oskars palepojoties iesāk 
stāstu. „Kara laikā vecāki aizbēga 
uz Krieviju, vēlāk no Krievijas uz 
Ukrainu – Melno jūru. Tur viņiem 
traki gāja. Tēvs bija sakrājis naudu, 
nopircis divus zirgus un ratus. Sakrā-
mēja visas mantas, iesēdināja sievu 
un bērnus ratos un taisījās braukt uz 
Latviju. Uz robežas mums atņēma 
gan zirgus, gan ratus un pateica, lai 
ejam, kur gribam. Tēvs atkal laiku 
pastrādāja, sakrāja naudu un nopirka 
divus vēršus – pa dienu brauca, pa 
nakti ganīja. Aizbrauca līdz Latvijas 
robežai, atkal atņēma vēršus un ratus 

22. jūlijā Kuldīgas novada Do-
mes priekšsēdētāja Inga Bērziņa 
devās pie Veltas un Viļņa Jēkab-
soniem, lai sveiktu viņus 50 gadu 
kāzu jubilejā. 

Priekšsēdētāju sagaidīja smaidīgi 
saimnieki kopā ar suņu meiteni Ronju. 
Viesistabā pie sienas redzami vairāki 
mākslas darbi, daļa no tiem ir jaunā-
kā mazdēla draudzenes gleznojumi. 
Veltas kundze pastāstīja: „Mazdēla 
draudzene beidza Liepājas Lietišķās 
mākslas vidusskolu, zīmējumus neļā-
vām likt nost, mums patīk.” 

Pāris lepojas ar meitu un trīs 
mazbērniem. Meita vairākus gadus 
strādājusi Rendas skolā par skolotāju 
un direktori, šobrīd dzīvo galvas-
pilsētā. Vecākā mazmeita pašlaik 
dzīvo Francijā, bet vidējais mazdēls 
pabeidzis Rīgas Tehnisko universitā-
ti un strādā Rīgā. Jaunākais mazdēls 
kādu laiku dzīvojis Liepājā, kur sa-
ticis savu otro pusīti, tomēr Liepāja 
nav iepatikusies, un viņi nolēmuši 
atgriezties Kuldīgā. 
Sarunājoties ar priekšsēdētāju, Vel-
tas kundze neslēpa prieku arī par 

55 laimīgi kopdzīves gadi

un teica, lai ejam, kur gribam. Labi, 
ka tēvs bija uzņēmīgs un nepadevās. 
Man bija četri gadi, kad atgriezāmies 
Latvijā.”

Vēlāk Oskaru gan aizsūtīja karā, 
gan 1946. gadā apcietināja. Vīrs 
atminas tos laikus un stāsta: „Atce-
ros 1939. gadu. Tad vēl viens otru 

Kuldīgas novada Domes priekšsēdētāja Inga Bērziņa (no labās) sveica Skaid-
rīti un Oskaru Kārkliņus 55 kopdzīves gados, kuros viņi pieredzējuši daudz, bet 

vienmēr zinājuši, ka jādomā labas domas – tās noteikti materializējas.

ar sievu nepazinām. Skaidrīte vēl 
nemaz nebija dzimusi! Rendā bija 
sporta svētki. Nemaz nezināju, ka 
tajā laikā tur piedzims mana nākamā 
sieva. Redz, kā dzīve iegrozās! Ja 
kāds toreiz kaut ko tādu būtu teicis, 
pasmietos un teiktu, lai muļķības 
nerunā,” Oskars piebilst.

Skaidrītes bērnība pagāja Rendas 
pagastā. Tur arī meitene pabeidza 
skolu un uzsāka pirmās darba gaitas 
dārzniecībā, līdz 1957. gada 25. 
jūlijā iepazinās ar Oskaru. Gadus, 
kad abi esot draudzējušies, Oskars 
sauc par „brūtes laiku”.

1959. gada 1. jūlijā ap pulksten 
13.00 pāris dzimtsarakstu nodaļā 
sarakstījās. Skaidrīte atceras: „Tajā 
dienā no Rendas uz Kuldīgu „nos-
topēju” smago mašīnu, jo autobuss 
kursēja reti. Šoferītis ļāva sēdēt 
„kuzovā”. Lietus līst, bet man mu-
gurā gaišs mētelis, lietussargu arī 
noturēt nevaru. Oskars gaida, bet 
brūtes kā nav, tā nav.” Aizgājuši uz 
dzimtsarakstu nodaļu, bet durvis 
slēgtas. „Toreiz dzimtsarakstu no-
daļā strādāja tāds apaļš kungs, kurš 
bija aizmirsis, ka mūs jāsaraksta,” 
atceras Oskars. Bet beigu beigās 
jau viss esot noticis un pavisam 
vienkārši – lieciniekus nevajadzēja, 
gredzeni nedrīkstēja būt, iedeva 
laulības apliecību, paspieda roku 
un viss. Arī svinības pāris nerīkoja.

Tālākā dzīve Skaidrītei saistās 

ar Kuldīgu: „Kad apprecējāmies, 
sāku strādāt „Mārā” – sākumā par 
krītotāju, pēc tam visus gadus par 
konstruktoru, bet pēdējos divus trīs 
– par tehnologu piegriešanas un šū-
šanas cehā. Un tad „Māru” likvidēja, 
un viss beidzās.” Savukārt Oskars 29 
gadus nostrādājis Mežvaldes MRS 
par galdnieku. 

Oskars klusībā ne reizi vien esot 
fantazējis, ka varētu uzcelt mājiņu 
Pārventā. Abi ar Skaidrīti pieprasījuši 
apbūves gabalu un īstenojuši jaunības 
sapni – uzcēluši māju tur, kur Oskars 
vēlējies. Skaidrīte stāsta: „Uz dzīvok-
li cerēt nevarējām, jo nevienam, kas 
bijis Sibīrijā, to nedeva.”

Vēlāk tika iegādāts arī auto. 
„Strādājām, krājām naudu un nopir-
kām lietotu moskviču par 8000 rub-
ļu. Kad „Mārā” bija iespēja rindas 
kārtībā dabūt žiguli, nopirkām. Pēc 
tam gan pāris nedēļas nācās iztikt ar 
dažiem rublīšiem!” saka Skaidrīte. 
Ar žigulīti esot izbraukājuši Latviju, 
Lietuvu, Igauniju un Kaļiņingradu.

SIGNETAS REIMANES, sabiedrisko 
attiecību speciālistes teksts un foto

Mazbērniem labs piemērs
Domes apsveikumu dzimšanas die-
nā, smaidīdama piebilstot: „Es prie-
cājos par jūsu dāvināto krūzīti, bet 
es palielīšos arī ar savu – no 1926. 
gada. Kad tētis precējās, viņiem tā 
tika uzdāvināta kāzās, un es to kā 
piemiņu glabāju.”
Jēkabsoni Kuldīgā atgriezušies ti-
kai pirms pāris gadiem. Agrāk par 
savām mājām saukta Renda, kur 
dzīvojuši Veltas vecāki. „Vīrs ir 
kuldīdznieks, bet dzimis Liepājā. 
Vecāki viņam dzīvoja Pārventā, 
bet mamma aizbraukusi uz Liepā-
ju un… tā iznācis, ka vīram tur bija 
jānāk pasaulē. Es esmu rendeniece 
ceturtajā paaudzē, viss mūžs pagā-
jis Rendā,” sacīja Veltas kundze.

Viļņa kungs dalījās atmiņās par 
laiku jūras skolā un dienestu armijā: 
„Mācoties Liepājas jūras skolā, man 
prakse bija uz kuģa, biju kapteiņa 
trešais vietnieks un maiņas vecākais. 
Viens no pienākumiem bija zivis 
laist ar groziem iekšā saldētavā, bet 
tur ap mīnuss 70 grādiem. Tie grozi 
brīžiem sasprūda, un tad bija jālien 
iekšā un jāpiņķerē vaļā. Mani jau 

brīdināja, ka no angīnas jāuzmanās, 
bet man, jaunam puisim, likās – kas 
tur angīna, pārdzīvošu, bet iegāza 
trakāk nekā biju domājis – uz visiem 
laikiem nācās no skolas izstāties.” 
Pēc tam viņš nolēmis dienēt armijā, 
taču, ņemot vērā to, ka tikusi di-
agnosticēta astma sākuma stadijā, 
ārsti norādījuši, ka Baltijas gaiss 

nav piemērots un viņam vajadzētu 
doties uz Vidusāziju. Viļņa kungs 
atceras: „Tad kara komisariātā 
sarunāju ar komisāru, ka mani tur 
aizsūta. Jūras skolā jau bija armijas 
režīms, tāpēc armijā man bija ļoti 
viegli – kā sanatorijā.” Tā viņš no-
kļuvis Fergānas ielejā, kur dienesta 
laikā apkalpojis lokatoru. „Man tas 

lokators bija viens no modernajiem, 
kādi bija padomju laikos, tas rādīja 
gan augumu, gan attālumu,” smai-
dot piebilst jubilārs. 

Atbildot uz jautājumu, kur pāris 
iepazinies, Veltas kundze atceras: 
„Iepazināmies Kuldīgā, kad Vilnis 
atgriezās no armijas. Mūs faktiski 
saveda kopā vīratēvs. Vilnis vēl bija 
dienestā, bet viņa tēvs man vienmēr 
teica, kad pārnāks no armijas dēls, tad 
es varēšu izvēlēties vienu no brāļiem.” 

Kāzas pāris svinējis vīra vecā-
tēva mājās Rumbas pagastā. „Tā 
iznāca, ka tieši tajā pavasarī beidzu 
vakarskolu un manā divdesmit 
piektajā dzimšanas dienā arī appre-
cējāmies,” pastāstīja Veltas kundze.

Uz jautājumu, kā tik ilgi izde-
vies būt kopā, gaviļniece atbildēja: 
„Nebija, kur sprukt. Nu, nezinu, 
ir jau gājis visādi, mani vecāki arī 
nodzīvoja garu mūžu, arī visādi 
gāja, bet turējās kopā, mēs tāpat. 
Mazbērniem arī labs piemērs.” 

EDUARDA DAMBERGA,  
sabiedrisko attiecību speciālista 

teksts un foto

Zelta pāris Velta un Vilnis Jēkabsoni kopā ar uzticamo Ronju.

Tradicionāli atzīmējot Baltijas 
ceļa gadadienu, 23. augustā Kul-
dīgā notiks festivāls „VIA  BAL-
TICA”, informēja Ilze Dimza, 
festivāla mārketinga un sabied-
risko attiecību vadītāja.

Festivālā koncertēs izcili mūziķi, 
kuri sniegs augstas kvalitātes kon-
certus radoši veidotās programmās. 

Kuldīgā festivāls notiks jau otro 
reizi. Ieeja visos koncertos ir bez 
maksas.

12.00 Kuldīgas Mākslas namā 
izskanēs koncerts „Muzikāls ceļo-
jums Gaujiene – Vīne”, kurā pieda-
līsies Liepājas stīgu kvartets – Līga 
Baltābola (vijole), Ginta Alžāne 
(vijole), Karlīna Īvāne (alts), Dina 
Puķīte (čells). Koncertprogramma 
piedāvā Jāzepa Vītola un L. van 
Bēthovena stīgu kvartetus. J.Vītola 
Stīgu kvartets Sol mažorā op. 27 
savulaik (1899) atklāja latviešu stīgu 
kvarteta vēsturi. Sanktpēterburgas 
kupča un mākslu patrona Mitrofana 
Beļajeva leģendārajās saviesīgajās 
piektdienās, kurās valdījis kvarteta 
kults, J.Vītols nereti pats ņēmis rokā 
altu un piedalījies muzicēšanā. Vītola 
Kvartetu drīz vien publicēja Beļajeva 

Ar koncertiem atgriežas festivāls „VIA BALTICA” 

apgāds, un 20. gs. sākumā tas bieži 
tika atskaņots daudzviet Eiropā. Sa-
vukārt Bēthovena daiļradē šis žanrs 
sasniedzis augstākās, vēl šodien 
nepārspētās virsotnes. Bēthovena 
opuss īpaši interesants ir Latvijas 
kontekstā, jo tā tapšanas procesā no-
tiek intensīva sarakste ar komponista 
bērnības draugu, Talsu mācītāju Kar-
lu Amendu, kuram Bēthovens atklāj, 

ka iedvesmojies no Šekspīra  „Romeo 
un Džuljetas” kapa ainas.

15.00 Kuldīgas kultūras centrā – 
„Melnā stārķa lidojums”. Piedalās: 
Rīgas saksofonu kvartets, Ieva Parša 
(mecosoprāns), Valdis Muktupāvels 
(balss, kokles, dūdas, birbīne). 
Koncertprogramma ir saistīta ar 
starptautisku vides projektu „Mel-
nais stārķis: dzīvības lidojums”, 

kurā tiek novērotas astoņas Latvijas 
melno stārķu meitenes savā pirmajā 
ceļojumā uz ziemošanas vietām 
Āfrikā. Muzikālais materiāls veidots 
kā individualizēta mākslinieciska 
refleksija par melnajiem stārķiem, 
tiem pārlidojot dažādas zemes: Bal-
tiju, Viduseiropu, Balkānus, Tuvos 
Austrumus, līdz beidzot nonākot 
Austrumāfrikā. Pirmatskaņojumus 
piedzīvos V.Muktupāvela, L.Celmas 
un U.Prauliņa darbi, dzirdēsim arī 
Etiopijas, Izraēlas, Moldovas un 
Balkānu valstu autoru skaņdarbus.

18.00 Kuldīgas Sv. Katrīnas 
baznīcā – „Impresijas”. Piedalās: 
vokālā grupa „Putni”, vadītāja Antra 
Dreģe. Programmā: K.Pētersons, 
M.Gribinčika, M.Jansons, O.Harka-
vijs (Ukraina), K.Sāriaho (Somija). 
V.Pūce, J.Ābols, P.Plakidis, P.Vasks 
u.c. Koncertprogrammas vadmotīvs 
un iedvesmas avoti ir baltiešu un 
ziemeļvalstu augsti profesionālā 
koru dziedāšanas kultūra, izci-
lās, ansambļa dziedāšanai veltītās 
kompozīcijas un tēma „Laiks” kā 
visu norišu un procesu mēraukla 
un lielākā vērtība. Kontrastējoši 
noskaņojumi, kas caur reāli mūzi-
kā iekomponētiem „pulksteņiem” 

tādos darbos kā somietes K.Sāria-
ho „Pulkstenis Tik-Tak”, V.Pūces 
„Laiks iet” un „Parasta diena” 
veidos trīs atšķirīgi ietonētu ainiņu 
ciklu. Lielākā daļa darbu, tai skaitā 
divi pasaules pirmatskaņojumi, 
komponēti vokālai grupai „Putni”. 
Koncerts „Impresijas” tiks atskaņots 
arī Bāzelē (Šveice) 2014. gada ok-
tobrī kā viens no mūsdienu mūzikas 
aģentūras „Gare du Nord” sezonas 
atklāšanas koncertiem. 

Pirmais festivāls „VIA BALTI-
CA” tapa kā jauna Baltijas valstu 
sadarbība kultūras kontekstā. Pa-
teicoties kaimiņvalstu organizāciju 
lielai atsaucībai, šobrīd festivāls ir 
pāraudzis triju valstu robežu un kļu-
vis par iniciatīvu kultūras sadarbībai 
Baltijas jūras reģiona mērogā.

Atgādinām, ka 1989. gada 23. au-
gustā vairāk nekā miljons Igaunijas, 
Latvijas un Lietuvas iedzīvotāju sa-
devās rokās, lai vienotos centienos pēc 
brīvības. Trīs tautu vienotības spēks 
lika pasaulei mūs sadzirdēt un palikt 
atmiņā kā unikāla, baltiešu dziesmotās 
revolūcijas liecība –  Baltijas ceļš.

SIGNETA REIMANE,  
sabiedrisko attiecību speciāliste

Publicitātes foto

Liepājas kvartets  23. augustā 12.00 koncertēs Kuldīgas Mākslas namā.
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31. jūlijā Kuldīgas novada Do-
mes vadība – priekšsēdētāja Inga 
Bērziņa un vietnieks Aleksandrs 
Lange – tikās ar Valsts policijas 
(VP) Kurzemes reģiona pār-
valdes priekšnieku Normundu 
Grūbi un VP Kuldīgas iecirkņa 
jauno priekšnieku Ģirtu Koki-
nu, lai iepazītos un pārrunātu 
turpmāko sadarbību, izteiktu 
novērojumus un priekšlikumus.

Ģ.Kokins pastāstīja, ka jau ticies 
ar Kuldīgas novada pašvaldības 
policijas priekšnieku Rinaldu Gūt-
pelcu, ar kuru pārrunāti drošības jau-
tājumi pilsētā un pagastos. I.Bērziņa 
ieteica organizēt tikšanos Kuldīgas 
un Ventspils pašvaldības policijai 
kopā ar VP Kuldīgas iecirkni, tā 
varētu būt vērtīga pieredzes apmaiņa 
abām pilsētām.

VP vadība jau iepazinusies ar 
aktuālajiem jautājumiem Kuldīgā 
un pagastos un domā, kā tos risināt. 
„Gribam labu sadarbību kārtības 

Māras dīķim jūlijā sākta re-
konstrukcija – tas tiks iztīrīts 
un apzaļumots, rekonstruēs arī 
meniķus. 

Projekta ietvaros dīķis tiek 
tīrīts ar ekskavatoru, jo tā malas 
ir piesērējušas un aizaugušas. Sa-
vukārt meniķi bijuši bojāti, tādēļ 
tos nomainīs. Paredzēts padziļināt  
gultni un planēt nogāzes. Izrakto 
grunti pa pagaidu piebraucamo ceļu 
apkārt dīķim novietos Sūru ielā 5. 
Ceļa posms līdz novietnei tiek re-
gulāri tīrīts.

Dīķis ir mākslīgi rakts un at-
rodas Alekšupītes palienā. Šī 
palienas daļa ir izbijusi lielākas 
ūdenskrātuves gultne, par to lieci-
na Dzirnavu ielas dambis un slūžas 
uz tā. Slūžas ir tā rekonstruētas, 
ka pacelt līmeni Alekšupītē vai 
nolaist Māras dīķi nav iespējams, 

tāpēc ūdenstilpni rok, padziļinot 
palienu līdz pamata gruntij.

Lai dīķa gultne nosusinātos un 
varētu sākt rekonstrukciju, pagā-
jušajā gadā tika aizbērts savie-
nojums ar Alekšupīti un nolaists 
ūdens. SIA „Kuldīgas komunālie 
pakalpojumi” 2013. gada vasarā 
ūdenstilpnē mītošās zivis ielaida 
citā dīķī, izlasītās divvāku glie-
menes pārvietoja uz Ventu un 
ūdensrozes pārstādīja.

Līguma kopējā summa ir no-
teikta EUR 23 349,10, neskaitot 
PVN, darbus veic SIA „AB Būv-
niecība”. Būvuzraugs objektam ir 
Jānis Cinis, bet autoruzraudzību 
veic SIA „Meliorprojekts”, kas ir 
arī būvprojekta autors.

Rekonstrukciju plānots pabeigt 
nākamā gada vasarā.

ZANE MIEZE, projektu speciāliste
SIGNETAS REIMANES foto

Kas tas būs?
Sadarbībā ar Kuldīgas novada 

pašvaldību, kokapstrādes un mēbeļu 

Kuldīgā jauns policijas priekšnieks
Kuldīgas novada 
Domes priekšsēdē-
tāja Inga Bērziņa un 
pirmais vietnieks 
Aleksandrs Lange 
iepazinās ar Valsts 
policijas Kurzemes 
reģiona pārvaldes 
priekšnieku Nor-
mundu Grūbi un VP 
Kuldīgas iecirkņa 
jauno priekšnieku 
Ģirtu Kokinu (blakus 
I.Bērziņai), kā arī 
pārrunāja novadā 
aktuālos jautājumus 
saistībā ar drošību.

jautājumos,” atzina I.Bērziņa. Paš-
valdība katru gadu iegulda papildu 
finansējumu drošības uzlabošanai, 
piemēram, uzstādot jaunas video-
kameras pilsētā un pagastos. Šogad 
plānots izvietot 10 jaunas kameras 
sešās vietās pilsētā.

N.Grūbis priecājas par pozitīvo 
tendenci darbinieku jautājumā – 
Kuldīgas iecirknim pievienojušies 
trīs jauni policisti, kuri tikko bei-
guši Policijas koledžu. Par viņiem 
jau dzirdētas labas atsauksmes. VP 
darbinieki tiek sūtīti arī uz dažādiem 
kursiem un apmācībām, lai gūtu 
jaunas iemaņas un zināšanas.

Ģ.Kokins 1998. gadā beidzis Poli-
cijas akadēmiju, pēc kuras ticis norī-
kots par kriminālpolicijas inspektoru 
toreizējā Ventspils pilsētas un rajona 
policijas pārvaldē. Vēlāk strādājis 
dažāda līmeņa vadošajos amatos – par 
iecirkņa inspektoru priekšnieku, 2000. 
gadā sācis strādāt par ekonomikas 
policijas priekšnieku, pēc tam par 
kriminālpolicijas biroja priekšnieku.

Informējam, ka VP pavēlē ir 
noteikts, ka dienesta interesēs uz 
noteiktu laiku, proti, trim gadiem, 
lai nodrošinātu efektīvu pienākumu 
izpildi, pulkvežleitnante Iveta Būde-
niece tika pārcelta Ventspils iecirkņa 

priekšnieces amatā, atbrīvojot viņu 
no tāda paša amata Kuldīgas ie-
cirknī. Savukārt pulkvežleitnants 
Ģ.Kokins ar šo pašu pavēli tiek pār-
celts priekšnieka amatā uz Kuldīgas 
iecirkni, atbrīvojot viņu no Ventspils 

iecirkņa priekšnieka amata. Pavēle 
stājās spēkā ar 23. jūliju.

SIGNETA REIMANE, sabiedrisko 
attiecību speciāliste

EDUARDA DAMBERGA foto

Pēc pāris gadiem durvis vērs LMA filiāle

2016./2017. mācību 
gadā plānots uzsākt 

studijas Latvijas 
Mākslas akadēmi-
jas filiālē, tādējādi 

veidojot Kuldīgu 
par atpazīstamu un 

radošu norišu centru 
Latvijā un starp-

tautiski (attēlā LMA 
filiāles vīzija). 

2013. gada vasarā Latvijas Mākslas akadēmija (LMA), Kuldīgas 
novada pašvaldība un LR Kultūras ministrija uzsāka sarunu par 
ieceri Kuldīgā izveidot LMA filiāli. 

ražošanas uzņēmumiem, kā arī ie-
saistot citas izglītības iestādes, LMA 
Kuldīgā plāno izveidot filiāli, kas 

veidotu Kuldīgas radošo industriju 
klastera kodolu, veicinot augstsko-
las, pētnieku, radošo profesionāļu un 
vietējo uzņēmēju sadarbību radošas 
vides un jaunu, eksportspējīgu pro-
duktu veidošanā, īpaši koka dizaina 
jomā. 

Studijas plānots uzsākt 2016./2017. 
mācību gadā, uzņemot ap 50 studentu 
un ik gadu ap 100 radošo prakšu un 
projektu dalībnieku no Rīgas un ār-
valstīm. Tiktu izveidotas ap 20 jaunas 
darbavietas, kā arī pastāvīgu vieslekto-
ru aprite no Rīgas un ārvalstīm.

2014. gada maijā Kuldīgas no-
vada pašvaldība iegādājās ēku Kal-
paka ielā 4 (platība 909 m2) filiāles 
izveidei. Bijusī Kuldīgas slimnīca no 
grausta pilsētas centrā tiks pārveido-
ta par mūsdienīgu izglītības centru ar 
modernu tehnoloģisko bāzi.

 Kāpēc tas ir vajadzīgs?
Šobrīd neviena no augstākās 

izglītības iestādēm Latvijā nespe-
cializējas koka dizaina un radošo 
industriju jomā – nav iespēju tur-
pināt studijas augstākajā mākslas 
izglītībā (piemēram, tehnikumu 
absolventi, galdniecības profesijas 
u.c. radošu arodu ieguvēji). Turklāt 
koka nozares potenciāls Latvijā nav 
pilnībā izmantots, nozares eksporta 

īpatsvarā dominē produkcija ar 
samērā nelielu pievienoto (radošo) 
vērtību. Darbnīcu, telpu un tehno-
loģiju trūkums mākslas, dizaina 
jomā neļauj iegūt nepieciešamās 
zināšanas un prasmes – mākslas 
skolu beidzēji un studenti šobrīd 
aizplūst uz ārvalstīm, lai iegūtu aug-
stāko mākslas izglītību, izmantojot 
modernu tehnoloģisko bāzi.

Kāpēc Kuldīga?
Filiāle atrodas tuvu resursu iegu-

ves vietai un industrijai (meža resur-
si, uzņēmēji kokrūpniecības jomā, 
loģistika, prakses vietas, tehnolo-
ģiju pārneses projekti u.c.), turklāt 
Kuldīga jau ir ieguldījusi radošumā 
un mākslā – ir izveidota rezidenču 
infrastruktūra, ir pieejamas Kuldīgas 
Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma 
darbnīcas, pašvaldība apņēmusies 
piedalīties kokapstrādes tehnoloģiju 
darbnīcas izveidē.

LMA un Kuldīgas novada paš-
valdībai ir izveidojusies veiksmīga 
ilgtermiņa sadarbība vairākkārtēju 
studentu projektu īstenošanā. Re-
ģionā ir izveidota labvēlīga augsne 
radošo industriju izaugsmei, izglītī-
bas procesa nepārtrauktība mākslas 
un profesionālo skolu absolven-
tiem no Kuldīgas, Saldus, Talsiem, 

Liepājas un pārējās Kurzemes. Ir 
izveidota un veiksmīgi darbojas 
Mākslinieku rezidence, kas nozīmē 
starptautisku viesmākslinieku klāt-
būtni pilsētā un iespējas sadarbībai 
mākslas projektos. Tā kā mācību 
procesā paredzēts apskatīt arī koka 
restaurācijas jautājumus, Kuldīgas 
saglabātais vēsturiskās arhitektūras 
mantojums un pieredze restaurācijā 
veido pateicīgu augsni un nozares 
izaugsmes iespējas.

2013. gada decembrī Latvijas 
Mākslas akadēmija un Kuldīgas 
novada pašvaldība parakstījusi 
nodomu protokolu par sadarbību 
filiāles izveidē.

Kuldīgas novada un visas Kur-
zemes nākotnes vārdā augstskolas 
klātbūtne mums nozīmē domāt par 
ilgtspēju un izaugsmi, par radošu, 
talantīgu un uzņēmīgu jauniešu 
klātbūtni novadā. Mums ir nozīmīgi, 
lai sabiedrība dzīvotu līdzi šīs idejas 
attīstībai, būsim priecīgi par vietējo 
uzņēmēju, mākslas un kultūras ini-
ciatīvu, kā arī izglītības iestāžu vēl-
mi sadarboties akadēmijas studentu 
projektos nākotnē.

ILZE SUPE, Kuldīgas Mākslinieku 
rezidences vadītāja

MĀRTIŅA BĒRZIŅA kolāža

Rekonstruē Māras dīķi

Māras dīķis rekonstrukcijas rezultātā būs iztīrīts, padziļināts un apzaļumots.
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13. – 17. jūlijā Zviedrijas pilsētā 
Gēteborgā notika Pasaules 
jauniešu kausa futbolā „Gothia 
Cup” sacensības, kurās piedalījās 
arī divas komandas no Latvijas 
Speciālās olimpiādes (LSO).

Vienu komandu veidoja dalīb-
nieki no Pelču speciālās internātpa-
matskolas-attīstības centra – Artis 
Baraks, Laimonis Baraks, Zigmunds 
Trams un Dzirciema internātskolas 
audzēkņi – Raivis Krūmiņš, Deivids 
Šteinbergs, Vairis Jaucis, Ernests 
Finks, Atis Blumbahs. Galvenais 
treneris bija Harijs Gulbis, trenere 
Nadija Strazdiņa, delegācijas va-
dītāja – LSO valdes priekšsēdētāja 
Gaļina Kaņējeva.

Katru dienu futbolistiem bija 
divas spēles, tas bija gan fiziski, gan 
psiholoģiski smags pārbaudījums. 
Pēc trešās dienas komanda bija iegu-
vusi 2. vietu pamatturnīrā un iespēju 
sacensties finālā par galveno balvu.

„Braucot uz stadionu, mūsu 
sportistiem 2. vieta vairs nešķita 
pievilcīga, un viņi stingri apņēmās 
iegūt 1. vietu un uz Latviju aizvest 
lielo kausu un zelta medaļas,” 

Lai attīstītu skautu kustību, 
paplašinātu bērnu un jauniešu 
redzesloku, sniegtu tiem pozitī-
vas emocijas un piedzīvojumus 
kristīgā vidē, jūlija vidū Val-
taiķos, Snēpelē un Cīravā tika 
organizētas skautu nometnes, 
kuras vadīja autonomo evaņģē-
liski luterisko draudžu mentors 
Klauss Lofts.

Nometnes dalībnieki kopīgi cēla 
skautu telti, kurināja ugunskuru, vā-
rīja zupu, spēlēja spēles un klausījās 
aizraujošos vadītāja stāstus. Jauniešu 
ieinteresētība un pozitīvās emocijas 
apliecināja, ka šādas nometnes ir 
jārīko atkal. Tāpēc draudzes turpinās 
šo tradīciju, piesaistot vēl vairāk jau-
niešu un organizējot jau divu dienu 
nometnes ar nakšņošanu teltī un 
citām skautu aktivitātēm gan šogad, 
gan arī nākamajā gadā. 

Šajā nometnē savu vikāra prak-
si uzsāka Latvijas Universitātes 
Teoloģijas fakultātes doktorantūras 
students Guntars Reboks un piedalī-
jās arī bērni un jaunieši no projekta 
„Priecīgas pēdas”, kas saņēma jau-
nus apavus no trimdas latviešiem. 
Šobrīd daļa no kristīgās skautu no-
metnes dalībniekiem ir devušies trīs 
nedēļu aktīvā atpūtā uz Zviedriju, 
Ēlandes salu – Sandbiju. Zviedrijas 
braucienu bērniem nodrošina Aiz-
putes, Snēpeles, Cīravas un Valtai-
ķu autonomās draudzes sadarbībā 
ar LELBaL (Latvijas evaņģēliski 
luterisko draudžu ārpus Latvijas) 
prāvesti Ievu Graufeldi.

VARA BITENIEKA, 
Valtaiķu, Snēpeles, Aizputes 

un Cīravas autonomo evaņģēliski 
luterisko draudžu mācītāja 

teksts un foto

Mūsējiem zelts un Gotijas kauss
stāstīja treneri. „Gaisa temperatūra 
bija ap 30 grādiem. Tas bija smags 
pārbaudījums sportistu izturībai. 
Pretinieki nemitīgi uzbruka, mūsē-
jie aizsargājās, tomēr otrā puslaika 
vidū islandieši rezultātu izlīdzināja. 
Pusotru minūti pirms spēles beigām 
Deivids iesita otros vārtus. Rezultātā 
Latvija – QSP/NES (Islande) 2:1, un 
mums zelta medaļa.”

Labākie spēlētāji turnīrā – Vairis, 
kurš iesita 5 vārtus, un Artis, kurš 
nekļūdīgi sargāja vārtus. 

LSO pirmā dalība Kima Kalštroma 
kausa (KKT) izcīņā notika 2012. gadā 
Gēteborgā, kad LSO komanda izcīnīja 
trešo vietu un pārbrauca mājās ar 
bronzas medaļām. Pasaules jauniešu 
kauss futbolā „Gothia Cup” notiek 
kopš 1975. gada un šogad svinēja 
40. gadadienu.

Sacensības organizē Speciālā 
olimpiāde (Special Olympics), tajās 
varēja piedalīties arī cilvēki ar in-
telektuālās attīstības traucējumiem. 
Turnīru organizēja zviedru futbolists 
Kims Kalštroms (Kim Källström) ar 
sievu Kristīni.

NADIJA STRAZDIŅA, trenere
Foto no arhīva

Latvijas Speciālās olimpiādes komandas sportisti, arī mūsu novadnieki, Pasaules jauniešu kausa futbolā „Gothia Cup” 
sacensībās ieguva 1. vietu.

Aizsāk kristīgo skautu tradīcijas

Bērni un jaunieši Valtaiķos guva pozitīvas emocijas un pieredzi skautu nometnē.

Jauniešu organizācija „Youth 
for Understanding” (YFU), kas 
nodarbojas ar vidusskolēnu 
apmaiņas programmām visā 
pasaulē, aicina pieteikties viesģi-
menes, kas būtu gatavas uzņemt 
apmaiņas skolēnus no Vācijas, 
Taizemes un Argentīnas.

YFU apmaiņas skolēni no visas 
pasaules Latviju kā savu viesvalsti 
galvenokārt izvēlas mūsu kultūras 
dēļ. Vēl jaunieši min skaisto un 
mierpilno dabu, ziemu, sniegu un, 
viņuprāt, interesanto tradīciju svinēt 
vārda dienu, kas citās valstīs nav 
ierasta prakse.

Jau vasaras izskaņā YFU prog-

rammas ietvaros Latvijā iebrauks 
14 apmaiņas skolēnu no Argentīnas, 
Taizemes un Vācijas, lai 11 mēnešus 
apmeklētu vietējo skolu un iepazītu 
mūsu zemes kultūru un ikdienu. Tā 
kā apmaiņas skolēni dzīvo viesģi-
menēs, šobrīd aicinām atsaukties 
ģimenes, kas labprāt uzņemtu skol-
nieces no Vācijas.

„Viesģimenei tā ir iespēja ne 
tikai gūt starptautisku pieredzi, 
iepazīt apmaiņas skolēna dzimtās 
zemes kultūru, bet arī uzlabot savas 
svešvalodu zināšanas, saprašanās 
prasmes, paplašināt redzesloku,” 
ģimenes ieguvumus uzsver YFU 
Latvija programmu koordinatore 

Baiba Ezeriņa.
Šobrīd jau pieteikušās vairākas 

viesģimenes no Rīgas, Rēzeknes, 
Ogres, Mārupes, Ikšķiles un Tal-
siem, kas vēlas uzņemt apmaiņas 
skolēnu uz vienu mācību gadu. 

Viesģimenes aicina atsaukties no 
visas Latvijas. Lai uzņemtu skolēnu 
savā lokā, nav nepieciešami grezni 
apartamenti vai liela savrupmāja, 
galvenais, lai apmaiņas skolēnam ir 
sava guļvieta un sirsnīgi cilvēki ap-
kārt, kas vēlas gūt šādu starptautisku 
pieredzi, iepazīstot citas kultūras.

Lai kļūtu par YFU viesģimeni, 
aicinām sazināties ar YFU biroju: 
info@yfu.lv, tālr. 67212025.

No 10. līdz 25. augustam bied-
rība „Saules sala” rīko īstermiņa 
motivācijas programmu (nometni) 
atkarībās/līdzatkarībā nonākušām 
personām un ģimenēm ar bērniem.

Pēc nometnes iespējama turp-
māka ilgstošas rehabilitācijas uz-

sākšana. Norises vieta –  sociālās 
rehabilitācijas centrs „Pusceļa māja 
personām/ģimenēm ar bērniem, ku-
ras nonākušas krīzes situācijā sava 
dzīvesveida dēļ” Ziru skolā, Ziru 
pagastā, Ventspils novadā. 

Iegūt sīkāku informāciju un 

pieteikties nometnei var atkarību 
konsultāciju punktā, Liepājas ielā 
8, Kuldīgā. Tālr. 63323427 vai 
22118117 (Naira Šķone), 22118114 
(Juris Šķonis).

NAIRA ŠĶONE, 
biedrības „Saules sala” vadītāja

Aicina pieteikties 
viesģimenes jauniešiem 

Motivācijas nometne atkarībās nonākušajiem

„Mamma mammai fonds” 
27.  augustā atzīmē piecu gadu 
jubileju, tāpēc vecāki kopā ar 
bērniem aicināti apmeklēt at-
vērto durvju dienu no 10.00 līdz 
12.00 Kuldīgā, Dzirnavu ielā 9, 
2. stāvā (Sociālajā dienestā).

Programmā – Montesori kabi-
nets, zīdīšanas atbalsta pasākums 
sadarbībā ar „Vecāku apvienību 
KKM” un citas aktivitātes. Līdzi 
jāņem labs garastāvoklis, vēlējums 
nākamajiem pieciem gadiem, gro-
ziņš ar veselīgu našķi. 

Lai izglītotu topošos un jaunos 
vecākus par zīdīšanas praktiska-
jiem jautājumiem un priekšrocībām 
mātes un bērna veselībai, biedrība 
„Latvijas Zīdīšanas veicināšanas 
konsultantu asociācija” Slimību 
profilakses un kontroles centra 
finansēta projekta ietvaros visā 
Latvijā organizē seminārus „Bērna 

zīdīšana – teorija un prakse” sa-
darbībā ar Kurzemes reģionālajiem 
atbalstītājiem. Bezmaksas seminārs 
norisināsies 20. augustā no 17.30 
līdz 19.30 Ventspilī.

Pasākumu mērķis ir motivēt 
jaunās māmiņas ēdināt bērnus no 
krūts, sniegt zināšanas un praktiskus 
padomus atbilstoši Pasaules Vese-
lības organizācijas ieteikumiem, lai 
zīdīšana būtu veiksmīga pēc iespējas 
lielākam skaitam māmiņu, kuras vē-
las zīdīt bērnu. Zīdīšanā svarīga loma 
ir ģimenes atbalstam, tādēļ semināros 
gaidīti arī tēvi un citi ģimenes locekļi.

Bezmaksas lekcijas plānotas visos 
Latvijas reģionos līdz 31.  decem-
brim, katru mēnesi saraksts mājaslapā 
www.zidit.lv tiek papildināts. 

BONIJA LASMANE, 
„Mamma mammai fonds” 

valdes priekšsēdētāja

 „Mamma mammai 
fonds” aktivitātes 



Vērienīgā SEB MTB velomaratona piektajā posmā uzvaru izcīnīja mājinieks 
Krists Neilands.
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SPORTA PASĀKUMI AUGUSTĀ

STARTS UN FINIŠS – Pilsētas estrādē.
Dienu pirms sacensībām – 8. augustā
18.00 – 22.00 – Pilsētas estrādē – 
reģistrācija un numuru saņemšana.
18.00 – 20.00 – Kuldīgas novada muzeja 
apmeklējums (dalībniekiem, uzrādot dalībnie-
ka numuru, ieejas biļetes cena – EUR 0,50).
22.30 Kuldīgas Pilsētas dārza brīvdabas ki-
noteātrī „Goldingen Knight Cinema’ – latviešu 
kino klasika – „Īsa pamācība mīlēšanā”. 
Ieeja bez maksas.
VISU DIENU – 
Ventas rumbas ūdens baudījums!
Sacensību programma 9. augustā
8.30 – Pilsētas estrādē – reģistrācija un 
numuru saņemšana.
11.00 – SEB Bērnu skrējiens (300 m).
12.00 – Tautas skrējiens (5,27 km); 
„NIKE” skrējiens (10,5 km); pusmaratons 
(21,097 km).
15.30 – Apbalvošana.
10.00 –18.00 – Kuldīgas novada muzeja 
apmeklējums (dalībniekiem, uzrādot medaļu, 
ieejas biļetes cena – EUR 0,50).
22.30 – Kuldīgas Pilsētas dārza brīvdabas 
kinoteātrī „Goldingen Knight Cinema” – 
Starptautiskās fotogrāfijas vasaras skolas 
(International Summer School of Photogra-
phy, ISSP) gala darbu projekciju prezentāci-
ja. Ieeja bez maksas.
VISU DIENU – 
Ventas rumbas ūdens baudījums!

Ģērbtuves un dušas
Vieglatlētikas manēža, Dzirnavu iela 13.
Kuldīgas sporta skola, Kalna iela 6.
Kuldīgas SC halle, Piltenes iela 23.
Kuldīgas SC sporta nams, Virkas iela 13.
Autostāvvietas
Pilsētas laukums (dalībniekiem iebraukšana 
pa Mucenieku –  Baložu –  Smilšu ielu 
līdz plkst. 10.00, izbraukšana plkst. 15.30).
Kuldīgas vieglatlētikas manēža, 
Dzirnavu iela 13.
Kuldīgas kultūras centrs, Raiņa iela 21.
Kuldīgas tirgus, Aizputes iela 2A.
Kuldīgas SC halle, Piltenes iela 23.
Kuldīgas SC sporta nams, Virkas iela 13.
Kuldīgas Centra vidusskola, 
Mucenieku iela 6.
Mucenieku iela 22.
Adatu iela 5.
Naktsmītnes
Kuldīgas vieglatlētikas manēžā, Dzirnavu 
ielā 13, līdzi jāņem savs matracis un citas 
gulēšanai nepieciešamās lietas. Izmaksas 
vienam cilvēkam – EUR 4. Manēžā būs 
iespēja nomazgāties siltā dušā, apmeklēt 
labierīcības un uzvārīt ūdeni tējai vai kafijai. 
Izmantot šo pakalpojumu varēs gan 8., gan 
9. augustā.
Citas iespējas nakšņošanai – 
www.visitkuldiga.lv

ANITA ZVINGULE, 
sabiedrisko attiecību speciāliste

Svinot 9. Kuldīgas pusmaratona 
nedēļu, Kuldīgas novada muzejs 
sagatavojis īpašus piedāvājumus 
pusmaratona dalībniekiem, infor-
mē muzeja sabiedrisko attiecību 
speciāliste Krista Jansone. 

8. augustā, piektdien, kad spor-
tisti aicināti izņemt starta numurus 
Pilsētas estrādē, Pētera ielā, no plkst. 
18.00 līdz 22.00 Kuldīgas novada 
muzejs būs atvērts un gaidīs apmek-
lētājus līdz pat 20.00. Tiem, kas būs 
jau paspējuši izņemt starta numurus, 
muzejs piedāvās īpaši draudzīgu 
cenu! Uzrādot numuru, ieejas biļete 
maksās vien EUR 0,50.

Ja nepaspēsiet apskatīt muzeju 
piektdien, nebēdājiet, arī sacensību 
dienā, 9. augustā, muzejs būs atvērts 
un sacensību dalībniekiem pieejams 
par zemāku cenu. Finišu sasniegušie 

dalībnieki balvā saņems medaļu, un, 
uzrādot šo medaļu, par biļeti būs 
jāmaksā EUR 0,50. Muzejs sestdien 
būs atvērts līdz 18.00.

Dāmu un kungu absolūtā vērtē-
juma pirmajam sešniekam muzejs 
dāvinās vienreizēju ekskursiju ar 
iespēju iepazīt ekspozīciju centru 
„Bangerta villa”. Kuldīgas novada 
muzejs piedzīvojis vērienīgu interjera 
rekonstrukciju un durvis apmeklētā-
jiem vēris tikai šajā pavasarī. Ēkas 
otrajā stāvā izveidots dzīvoklis, kurā 
ir iespēja ielūkoties 20. gs. sākuma 
turīga kuldīdznieka ikdienā – ēdam- 
istabā, dāmas buduārā, viesistabā, 
virtuvē, arī kunga kabinetā, kurā 
apskatāma daļa no kolekcionāra Jāņa 
Mētras apjomīgās kāršu kolekcijas, 
kas ir unikāla visā Baltijā. Muzejā 
skatāmas arī izstādes.

Katru piektdienas un sestdienas 
novakari kuldīdznieki un pilsētas 
viesi tiek gaidīti uz Kuldīgas novada 
muzeja rīkotajiem brīvdabas kinose-
ansiem Kuldīgas Pilsētas dārzā. „Gol-
dingen Knight Cinema” 8. augustā 
22.30 piedāvās noskatīties latviešu 
kino klasiku – „Īsa pamācība mīlē-
šanā”, bet 9. augustā uz lielā ekrāna 
tiks rādīta Starptautiskās fotogrāfijas 
vasaras skolas (International Summer 
School of Photography, ISSP) gala 
darbu projekciju prezentācija.

Esiet mīļi gaidīti viesmīlīgajā 
Kuldīgā uz skriešanas svētkiem – 
9. Kuldīgas pusmaratonu, kas no-
risināsies 9. augustā. Pieteikšanās 
www. kuldigas-pusmaratons.lv.

ANITA ZVINGULE, 
sabiedrisko attiecību speciāliste

Publicitātes foto

Muzejs un brīvdabas kino gaida ciemos skrējējus

Kuldīgas novada muzejs 8. un 9. augustā 9. Kuldīgas pusmaratona skrējējiem 
sniegs īpaši izdevīgus piedāvājumus.

Informācija Kuldīgas pusmaratona 
dalībniekiem

SEB MTB maratona piektajā 
posmā, kas lielajā karstumā 
norisinājās Ventas krastos Kul-
dīgā, uzvaru prestižajā „Skan-
di motors” distancē izcīnīja 
Latvijas vadošās riteņbraukša-
nas vienības „Rietumu – Del-
fin” pārstāvis Krists Neilands, 
kā arī Igaunijas sportiste Grēte 
Steinburga.

Lielākais Latvijas riteņbraukša-
nas sacensību seriāls – SEB MTB 
maratons – Kuldīgā atgriezās pēc 
divu gadu pārtraukuma, un tajā 
piedalījās vairāk nekā 1800 riteņ-
braucēju no Latvijas un Igaunijas. 
Trašu veidotāji bija sagatavojuši 
Kuldīgas apkārtnes reljefam inte-
resantas distances, kurās netrūka ne 
aizraujošu nobraucienu, ne vairāku 
kāpumu un ūdens šķēršļu.

Ar lielu interesi t ika gai-
dīts „Skandi motors” distances 
starts, kur kopvērtējuma līderis pēc 
četriem posmiem bija „Rietumu – 
Delfin” komandas sportists un 
Eiropas U-23 vicečempions šosejas 
riteņbraukšanā Andžs Flaksis. Fa-
vorītu pulkā šajā posmā jāmin arī 
A.Flakša komandas biedri – K.Nei- 
lands un Dmitrijs Sorokins. Tāpat 
uz visaugstākajām vietām Kuldīgā 
mērķēja „ZZK” komandas sportisti  
Arnis Pētersons un Mārtiņš Blūms.

61 km garajā distancē vadībā 
turējās „Rietumu – Delfin” sportisti 
K. Neilands un A.Flaksis, „ZZK” pār-
stāvji A.Pētersons un M.Blūms, kā 
arī vairāki citi riteņbraucēji. Pusceļā 
„Rietumu – Delfin” sportisti guva pat 
minūtes pārsvaru, ko līdz finišam vēl 
vairāk palielināja. Skatītāju atbalstīti 
riteņbraucēji sasniedza V.Plūdoņa 
Kuldīgas ģimnāzijas stadionu, kur 
par prieku mājiniekiem finiša līniju 
ar laiku 1’59’30 pirmais šķērsoja 
kuldīdznieks K.Neilands. Tā pagā-
jušā gada Latvijas čempionam bija 
pirmā uzvara šajā sezonā SEB MTB 
maratonā. Otrais bija A.Flaksis, bet 
trešo pozīciju ieņēma igauņu veterāns 
no „ZZK” vienības Alges Masig-

SEB MTB maratonā 
uzvaru izcīna kuldīdznieks

mets. Labāko sešniekā ierindojās arī 
Raido Kodanjporks, A.Pētersons un 
M.Blūms.

K.Neilands uzreiz pēc finiša at-
zina: „Man ir ļoti nozīmīgi uzvarēt 
Kuldīgā. Vēlējos parādīt kuldīdznie-
kiem, ka varu uzvarēt mājās. Biju 
arī gatavojies šim posmam. Četras 
reizes izbraucu trasi, zināju visas 
tehniskākās vietas, un tas daudz ko 
deva. Bija labi, ka Andžs atrāvās 
no visiem. Varējām lielu daļu trases 
braukt kopā. Galvenās atslēgas vie-
tas distancē bija braukt ātri tur, kur 
ir grants segums, kā arī labi veikt 
meža posmus.”

Sieviešu konkurencē nepārspēta 
arī Kuldīgā palika kopvērtējuma 
līdere G.Steinburga no Igaunijas. 
Ziemeļu kaimiņiene distanci veica 
2’24’34. Otrajā pozīcijā ierindojās 
viena no Latvijas vadošajām brau-
cējām Katrīna Jaunslaviete, uzva-
rētājai piekāpjoties par teju sešām 
minūtēm. Bet uz goda pjedestāla 
zemākā pakāpiena kāpa pieredzējusī 
Ingrīda Šmite. 

Junioru konkurencē pats ātrākais 
bija „NN Sporta” kluba pārstāvis 
Kārlis Tone.

Ļoti spraigs finišs izvērtās 39 km 

garajā „Virši-A” distancē, kur uz-
varētājs tika noskaidrots vien sta-
dionā. Pirmais tajā iebrauca „Trek 
team” vienības pārstāvis Jānis 
Bērziņš, kuram sekoja vēl viens 
no favorītiem – Jānis Ozols. Šādā 
secībā abi arī finišēja. J.Bērziņš trasē 
pavadīja 1’14’50. Divas sekundes 
vēlāk sacensības noslēdza J.Ozols, 
bet uz goda pjedestāla zemākā pa-
kāpiena kāpa J.Bērziņa komandas 
biedrs Tomass Kārlis Iļjenko, Jānim 
zaudējot 24 sekundes.

Dāmu konkurencē šajā distancē 
nepārspēta palika kopvērtējuma 
līdere Lāsma Ozola, kurai sekoja 
Endija Rutule un Rūta Brakovska. 
Komandu vērtējumā „Skandi 
motors” distancē nepārspēti pali-
ka „Rietumu – Delfin” sportisti, bet 
„Virši-A” braucienā triumfs „Avis 
Thule Veloprofs” vīriem.

Lieliskā gaisotnē pirmais posms 
aizritēja arī „Mammadaba” veselī-
bas distances veicējiem, bet topošie 
čempioni aizraujošās cīņās sacentās 
bērnu braucienā.

TOMS MARKSS, 
Latvijas Riteņbraukšanas 

federācijas preses sekretārs
Velo.lv foto

Pirmo reizi Kuldīgas pusmaratona 
medaļā atainota Ventas rumba, 
informē sacensību organizatore 
Saila Jansone.

Kuldīgas pusmaratona dalībnieki, 
kuri noskrien 21 km garo distanci, kopš 
sacensību pirmsākuma 2006. gadā, 
saņem īpaši kaldinātu medaļu. Arī šis 
gads nebūs izņēmums.

9. Kuldīgas pusmaratona medaļā, 
kuras dizaina autors ir Jānis Koz-
lovskis no SIA „Reklāmas Apgāds”, 
mākslinieciski attēlota Ventas rum-
ba – platākais ūdenskritums Eiropā 
(249 m).

Ventas rumba ir dabisks ūdens-
kritums, par kuru stāsta leģendas un 
vēsturiskus notikumus. Hercogs Jē-
kabs izgudroja zivju ķeramo ierīci uz 
rumbas, tādēļ Kuldīgu senatnē dēvēja 
par pilsētu, kurā lašus ķer gaisā. Arī 
medaļā iestrādātas skaistas zivtiņas, 
kas lec virs rumbas. Pavasaros un 
rudeņos vareno ūdenskritumu cenšas 
pārvarēt laši un vimbas.

Ikvienu Kuldīgas pusmaratona 
dalībnieku aicinām pēc skrējiena iz-
baudīt rumbas vareno spēku, izmasējot 
nogurušo ķermeni, lai ātrāk atgūtu spē-
kus. Ūdens dziedējošā un relaksējošā 
iedarbība ir pierādīta jau izsenis. Arī 
fotogrāfijas no peldes Ventas rumbā vai 
pastaigas gar Eiropas platāko ūdens-
kritumu sagādās patīkamas atmiņas 

Izkalta medaļa
ar Ventas rumbu

no Kuldīgā pavadītā laika.
Jāpiebilst, ka sociālajos tīklos 

„Twitter”, „Facebook” un „Drau-
giem” izspēlējām konkursu, kurā 
aicinājām uzminēt šī gada medaļas 
mistēriju. Iedzīvotāju aktivitāte bija 
ļoti liela. Un, lūk, laimīgie uzvarētāji, 
kas atminēja, ka šogad medaļu rotās 
Kuldīgas „pērle” – Ventas rumba. Pa-
reizi atbildējušais un izlozes veiksmes 
luteklis „Facebook” ir Zane Inovska, 
„Draugiem” – Edgars Dzenis, bet 
„Twitter” – CampariXX. Par īpašā 
krekliņa ar jaunās medaļas dizaina 
uzdruku saņemšanu vērsīsimies pie 
uzvarētājiem ar personīgām ziņām. 
Paldies visiem par dalību! Turpiniet 
sekot jaunumiem, labas ziņas būs vēl!

Sacensības organizē Kuldīgas no-
vada sporta skola un Kuldīgas novada 
Dome.

ANITA ZVINGULE, 
sabiedrisko attiecību speciāliste

7.VIII 19.00 Kuldīgas novada atklātais čempionāts futbolā  A.Grundmaņa stadions, Īsā iela 4, Kuldīga
9.VIII 11.00 9. Kuldīgas pusmaratons – bērnu skrējiens   Starts un finišs Kuldīgas estrādē
9.VIII 12.00 9. Kuldīgas pusmaratons – pusmaratona, NIKE, Tautas skrējiens Starts un finišs Kuldīgas estrādē
12.VIII 19.00 Kuldīgas novada atklātais čempionāts futbolā  A.Grundmaņa stadions, Īsā iela 4, Kuldīga
14.VIII 19.00 Kuldīgas novada atklātais čempionāts futbolā  A.Grundmaņa stadions, Īsā iela 4, Kuldīga
16.VIII 10.00 Kuldīgas novada atklātās vasaras sporta spēles  Sermīte, Kuldīgas novads
19.VIII 11.00 Kurzemes čempionāts 2014 futbolā U-11 grupā  A.Grundmaņa stadions, Īsā iela 4, Kuldīga 
20.VIII 17.30 Skriešanas seriāls „Kuldīgas apļi”, 6. kārta   Krauļu priedes, Kuldīga
21.VIII 19.00 Kuldīgas novada atklātais čempionāts futbolā  A.Grundmaņa stadions, Īsā iela 4, Kuldīga
26.VIII 19.00 Kuldīgas novada atklātais čempionāts futbolā  A.Grundmaņa stadions, Īsā iela 4, Kuldīga
27.VIII 11.00  Kurzemes tūre 2014 futbolā U-9 grupā   A.Grundmaņa stadions, Īsā iela 4, Kuldīga
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Kuldīgas novada Domes informatīvais izdevums „Kuldīgas Novada Vēstis”. Izdevējs – Kuldīgas novada Dome, Baznīcas ielā 1, Kuldīgā, Kuldīgas novadā, LV-3301. Atbildīgā par izdevumu – 
sabiedrisko attiecību speciāliste Signeta Reimane, tālr. 63350100. Iespiests SIA „Poligrāfijas grupa Mūkusala”, Mūkusalas iela 15a, Rīga, LV-1004. Tirāža – 10 077. Reģistrācijas apliecība Nr. 000702841.

MŪSU LAIKS

KAPUSVĒTKU DIEVKALPOJUMI KULDĪGAS NOVADĀ

PASĀKUMI PAGASTOS

BRĪVDABAS KINO KULDĪGAS PILSĒTAS DĀRZĀ

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

KINO AFIŠA

Šī gada vasara ir sportiskiem 
notikumiem bagāta. Sākot jau no 
jūnija, Kuldīgā notiek daudzi un da-
žādi augsta līmeņa sporta pasākumi.

Jūnijā jau trešo reizi bija „Čem-
pionu kauss” riteņbraukšanā, spor-
tistus trasē pavadīja un apbalvoja 
2000. gada Pasaules čempions 
riteņbraukšanā Romāns Vainšteins. 
Jāsaka, ka šogad sacensībās pieda-
lījās gandrīz visi labākie Latvijas 
riteņbraucēji un viesi no Lietuvas 
un Igaunijas.

Jūlijā Pilsētas svētku ietvaros 
pēc vērienīgas rekonstrukcijas no-
tika Kuldīgas skeitparka atklāšanas 
sacensības „Kuldīga Open”, kurās 
uzvaru guva pašmāju sportists Kārlis 
Leitis. Iespaidīgos sportistu trikus 
klātienē vērot bija ieradies krietns 
pulks skatītāju. 

Dienu vēlāk estrādē notika Lat-
vijas čempionāts spēkavīru pāriem. 
Kuldīgu pārstāvēja divi pāri, kuriem 
skatītāji juta līdzi un uzmundrināja. 
Pateicoties fantastiskajam līdzjutēju 
atbalstam, Latvijas čempiona titulu 
pāriem ieguva kuldīdznieks Māris 
Rozentāls.

26. jūlijā Kuldīgā pulcējās gan-
drīz 2000 riteņbraucēju, lai piedalī-
tos „SEB kalnu divriteņu” Kuldīgas 
posmā. Īpaši liels paldies zemes 
īpašniekiem, kuri ļāva veidot trasi 
savos īpašumos. Dalībnieku un orga-
nizatoru atsauksmes pēc sacensībām 
bija tikai pozitīvas.

Augusts tradicionāli iesāksies ar 
Kuldīgas pusmaratonu –  9. augustā 
jau 9. reizi Kuldīgas pilsētā norisi-
nāsies skriešanas svētki. Plkst. 11.00 
pirmie kā vienmēr distancē dosies 
SEB bērnu skrējiena dalībnieki, 
plkst. 12.00 uz starta stāsies 5 km 
Tautas distances, 10 km  NIKE dis-
tances, 21 km pusmaratona distances 
skrējēji. Aicinu pilsētas iedzīvotājus 
atbalstīt sportistus trasē, jo jūs esat 
labākie līdzjutēji Latvijā!

Vasaras sezonas izskaņā kā vien-
mēr notiks Kuldīgas novada atklātās 
6. vasaras sporta spēles. Šoreiz tās 
būs Laidu pagasta Sermītes ciema 
stadionā. Laidi cītīgi gatavojas šim 
notikumam, stadions tiek posts un 
sakārtots. Par dalību sacensībās 
novada iedzīvotājiem jāinteresējas 
pie sava pagasta sporta dzīves or-
ganizatora vai arī Kuldīgas novada 
sporta skolā.

Vasaras noslēgumā –  20. septem-
brī –  Kuldīgas novada sporta skola 
svinēs 60 gadu jubileju, uz svinīgo 
pasākumu tiek aicināti sporta skolas 
bijušie un esošie audzēkņi, darbi-
nieki un visi sportu mīlošie ļaudis. 
Pasākuma norises vieta – Kuldīgas 
kultūras centrs, sākums plkst. 18.00.

Karstā 
vasara

AGRIS KIMBORS, Kuldīgas novada 
sporta skolas direktors

8. augustā 22.30 – „Īsa pamācība mīlēšanā” (1982). 
Režisors Imants Krenbergs.

9. augustā 22.30 – Starptautiskās fotogrāfijas vasaras 
skolas (The International Summer School of Photography 
(ISSP)) gala darbu prezentācija.

15. augustā 22.00 – „Hanna Ārente” (Hannah Arendt, 
2012). Režisore Margarete von Trotta.

16. augustā 22.00 – „Jukonas skartie” (2014). Režisors 
Sandris Jūra.

22. augustā 21.30 – „Sprīdītis” (1985). Režisors 
Gunārs Piesis.

23. augustā 21.30 – „Mumini. Komēta nāk!” (Muminand the Comet Chase, 2010). 
Režisore Marija Lindberga.

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

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

P. 8.VIII 18.00 SOLIS AUGŠUP. 
Sv. 10.VIII 17.00 UZ VISU BANKU
P. 11.VIII 18.00 ASV, 2014
O. 12.VIII 18.30 Ilgums 1’52
T. 13.VIII 19.00 Romantiska muzikāla drāma
C. 14.VIII 18.00 Līdz 12. g.v. – neiesakām

P. 15.VIII 16.00 LIDMAŠĪNAS: DZĒŠ 
Sv. 17.VIII 16.00 UN GLĀBJ
P. 18.VIII 15.00; 17.00 ASV, 2014
O. 19.VIII 15.00; 17.00 Ilgums 1’23
T. 20.VIII 16.00; 18.00 Piedzīvojumu animācijas filma
C. 21.VIII 15.30; 17.30 Filma dublēta latviešu valodā

Sv. 17.VIII 18.00 SIMTS SOĻU CEĻOJUMS 
P. 18.VIII 19.00 ASV, 2014
O. 19.VIII 19.00 Ilgums 2’02
T. 20.VIII 20.00 Romantiska drāma
C. 21.VIII 19.00 Līdz 12 g.v. – neiesakām

Sv. 24.VIII 18.30 VAINĪGAS IR ZVAIGZNES
P. 25.VIII 18.00 ASV, 2014
O. 26.VIII 18.30 Ilgums 2’06
T. 27.VIII 16.30 Romantiska drāma
C. 28.VIII 19.00 Līdz 12 g.v. – neiesakām

S. 23.VIII 17.30  PĒRTIĶU PLANĒTAS ATMODA
Sv. 24.VIII 16.00 ASV, 2014, ilgums 2’10
O. 25.VIII 18.00 Asa sižeta piedzīvojumu filma,
T. 26.VIII 18.30 zinātniska fantastika
C. 27.VIII 16.30 Līdz 12 g.v. – neiesakām

ĪVANDĒ
16. augustā – došanās uz Kuldīgas 

novada sporta spēlēm.
GUDENIEKOS
Visu augustu kultūras namā skatāma 

Dzintara Lejas fotogrāfiju izstāde.
16. augustā – piedalīsimies novada 

sporta spēlēs Laidos (dalībniekiem pieteik-
ties līdz 11. augustam pa tālr. 29266724).

30. augustā 21.00 Basu tautas namā – 
atpūtas vakars. Ieeja –  EUR 3.

KABILĒ
30. augustā 19.00 parka estrādē (lietus 

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

PADURĒ
Līdz augusta beigām – Agates Māliņas 

darināto tērpu rotājumu izstāde.
Augustā un septembrī – Kuldīgas rado-

šās fotodarbnīcas darbu izstāde.
PELČOS
Ceturtdienās 16.00 bibliotēkā – Novad-

pētniecības skoliņa.
Vasaras lasīšanas maratons – kurš 

izlasīs visvairāk lappušu visas vasaras 
gaitā? Nāc uz bibliotēku, izvēlies grāmatas 
un aizpildi tabulu!

RENDĀ
Līdz septembrim kultūras nama organi-

zēts fotokonkurss „Mana Renda”. Sīkāk pa 
tālr. 26181470.

10. augustā 16.00 Rendas estrādē – 
Snēpeles amatierteātra izrāde „Viena tante 
teica jeb bezbērnu tēvs”. Ieeja – EUR 2, 
skolēniem – EUR 1.

13. augustā tiek organizēts brau-
ciens uz Tallinu. Sīkāka informācija pa 
tālr. 26181470.

22. augustā 8.00 – 12.00  atnesiet savos 
dārzos izaudzētos ziedus un traukus, kuros 
tos ielikt, lai varam visi kopā priecāties.

23. augustā pļaviņā pretī veikalam – 
ziedu izstāde.

No 23. līdz 29. augustam kultūras namā 

– izstāde „Rendenieku vaļasprieki”. Aici-
nām atnest savus brīvajos brīžos radītos 
darbiņus līdz 20. augustam, lai ļautu citiem 
papriecāties par paveikto.

RUMBĀ
9. augustā Ventas ciema „Bukaišos” – 

Rumbas pagasta Sporta diena.
14. augustā 19.00 Ventas ciema „Bu-

kaišos” – zoles vakars. 
16. augustā – piedalāmies Kuldīgas 

novada  vasaras sporta spēlēs.
29. augustā 17.00 Ventas ciema „Bu-

kaišos” – sveicam Rumbas pagasta pirm-
klasniekus.

SNĒPELĒ
Augustā un septembrī bibliotēkā  apska-

tāma pagasta pārvaldes vadītājas Daces 
Cielavas fotoizstāde „Saule un ūdens”.

No 18. līdz 29. augustam kultūras 
namā – nometne pagasta bērniem „Ne-
zinīši”.

TURLAVĀ
No 15. līdz 28. augustam – bibliotēka 

slēgta.
15. augustā pie Turlavas pamatskolas 

– sporta svētki bērniem.
22. augustā 18.00 Dižgaiļu parka estrā-

dē – Kuldīgas novada Bērnu un jauniešu 
centrs rādīs izrādi „Eža kažociņš”, pēc 
izrādes – ballīte.

VĀRMĒ
9. augustā vārmenieku saiets „Kā sen-

dienās”: 14.00 – svētbrīdis Vārmes baznīcā; 
18.00 – dižkoncerts brīvdabas estrādē 
„Liepu birzs”.  Vakara programmā – Andris 
Ērglis, kapela „Jūlijs” un „Rumbas kvartets”. 
Dalības maksa – EUR 5. Sīkāka informācija 
www.varme.lv vai pa tālr. 22030360. 

16. augustā 22.00 brīvdabas estrādē 
„Liepu birzs” – zaļumballe, spēlē grupa 
„Klaidonis”. Ieeja – EUR 5.

30. augustā 22.00 brīvdabas estrādē 
„Liepu birzs” – zaļumballe, spēlē grupa 
„Jūrkant”. Ieeja – EUR 5.

KULDĪGĀ
10. augustā, svētdien
14.00 – Annas kapos.
ĒDOLES PAGASTĀ
9. augustā, sestdien
13.00 – Paružu kapos,
14.00 – Lieģu kapos.
10. augustā, svētdien
10.00 – Lūšu kapos,
11.00 – Kaušu kapos,
12.00 – Vingru kapos,
13.00 – Ķesteru kapos,
14.00 – Almāles kapos,
15.00 – Postmuižas kapos.
KABILES PAGASTĀ
9. augustā, sestdien
10.30 – Gatviņu kapos,

12.00 – Kabiles kapos.
KURMĀLES PAGASTĀ
16. augustā, sestdien
10.00 – Vilgāles kapos,
10.30 – Viļenieku kapos,
11.00 – Pūču kapos,
11.30 – Ēmu kapos,
12.30 – Paulīnes kapos,
13.00 – Siliņu kapos,
13.30 – Kurmāles kapos,
14.00 – Segļu kapos.
LAIDU PAGASTĀ
31. augustā, svētdien
15.00 – Ārzes kapos,
16.00 – Laidu kapos.
PADURES PAGASTĀ
23. augustā, sestdien

11.00 – Nabas kapos,
12.00 – Beltes kapos,
13.00 – Padures kapos.
PELČU PAGASTĀ
9. augustā, sestdien
10.00 – Pelču kapos, 
11.00 – Ģīņu kapos,
12.00 – Rimzātu kapos, 
13.00 – Bišavu kapos.
VĀRMES PAGASTĀ
10. augustā, svētdien
12.00 – Kūlu kapos,
13.00 – Dreimaņu kapos,
14.00 – Spāru kapos.
7. septembrī, svētdien
12.00 – Alekšu kapos, 
13.00 – Busku kapos. 

Kuldīgas Mākslinie-
ku rezidences galerijā, 
Pils ielā 2, līdz 31. au-
gustam apskatāma glez-
notāja Andra Vītoliņa 
izstāde „Architektūra 
un Morāle”. 

Izstāde ir ne tikai 
mākslinieka filozofisks 
redzējums uz notieko-
šajiem procesiem mūs-
dienu pilsētbūvniecībā, 
kas ir attīstījusies in-
dustrializācijas, modernizācijas un 
pieaugošā patēriņa ietekmē, tas ir arī 
izziņas process un eksperiments, kas 

darbojas kā nepārtraukts 
prāta treniņš, lai noskaidrotu 
mūsdienu arhitektūras nozī-
mi telpā un laikā. Darbus no 
šīs sērijas 2013. gadā varēja 
apskatīt Parīzes mākslas 
galerijā „Nivet-Carzon”, 
daļa gleznu tika eksponētas 
arī Latvijā, galerijā „Alma”, 
bet Kuldīgas izstādi kopumā 
var dēvēt par „Architektūras 
un Morāles” pirmizrādi 
Latvijā. 

Izstāde apskatāma ceturtdienās, 
piektdienās, sestdienās un svētdie-
nās no 12.00 līdz 18.00.

Izstāde „Architektūra un Morāle”

No 4. līdz 7. augustam, četras 
naktis, koncertaģentūra „Live 
Fest” rīko nebijušu biļešu kam-
paņu „Nakts biļete”.

Kampaņas gaitā noteiktu biļeti 
(vienas dienas – 15. augusta vai 16. 
augusta, vai abu festivāla dienu) uz 
festivālu „Kuldīgas LIVE FEST 2014” 
būs iespēja iegādāties par pazeminātu 
cenu. Biļešu atlaides katram biļešu 
veidam katru nakti mainīsies atkarībā 
no pārdotā biļešu apjoma, taču atlaide 
būs no 20% līdz pat 35%.

Kampaņas pirmajā dienā iespēja 

iegādāties 15. augusta festivāla die-
nas biļeti par EUR 18.

Nakts biļešu izpārdošana sāksies 
vakarā no 20.00 un turpināsies līdz 
nākamās dienas 7.00. „Nakts biļeti” 
varēs iegādāties tikai interneta vei-
kalā – www.bilesuparadize.lv.

Detalizēta informācija par nakts 
biļešu izpārdošanas kampaņu un 
festivālu pieejama www.livefest.
lv mājaslapā. Biļešu atlaides tiks 
atklātas konkrētajā kampaņas dienā!

INTA KOZINDA, 
„Live Fest” pārstāve

Nenoguli savu „Nakts 
biļeti” uz „Live Fest”

1200  Svētku atklāšana
1220   Militāras un fiziskas aktivitātes pie  
 Īvandes upītes  (no 10 g. vecuma):
 1. Darbība ar ieročiem un praktiskā  
 šaušana.
 2. Fiziskās gatavības treniņi.
 3. Tūrisma tehnika ar virvēm, 
 ugunskuriem, orientēšanos.
 4. Speciālo uzdevumu komplekss.
 Var piedalīties individuāli vai koman- 
 dā pa 6 dalībniekiem vecumā no 
 10 gadiem. 
 Vēlams komandas noformējums.
13 00  Estrādē pasākumi bērniem
 Braukšanas sacensības bērniem  
 līdz 5 g. – savs ritenītis vai mašīnīte;
 Zīmēšana uz bruģa – dažādiem  
 vecumiem;
 Radošā darbnīca – dažādiem vecu 
 miem.
No 1330  Pašam savas pankūkas cepšana

1500   Koncerts „Māsas  Legzdiņas”                 
 Ieeja EUR 1,00
1700   Izrāde bērniem un  pieaugušiem.   
 Kuldīgas  BJC teātra studija. V.Plū- 
 doņa „ Eža  kažociņš”.  Ieeja brīva
18 00   Pļaviņā pretim veikalam „Jautrās  
 sacensības” (katrās  sacensībās  
 komandā 2 dalībnieki):
 • Ūdensnesējs; 
 • Mučeles stāsts;
 • Rituļa velšana;
 • Veiklie pirkstiņi; 
 • Žvīks, žvāks un gatavs; 
 • Olu kaujas;
 • Skriešana augstpapēžu kurpēs  
 (papēdis no 5 cm. Neder pilnā zole).
 Padomāsim par komandu 
 nosaukumu un noformējumu!
2100  Dienas rezumē un  apbalvošana
2130 –  230 Zaļumballe  kopā ar grupu 
 „Baltie  lāči”. Ieeja EUR  2,00

 23. augustā Rendas estrādē
RENDAS   PAGASTA SVĒTKI


