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Ar 2014. gada 28. augusta Kuldīgas novada 
Domes lēmumu tika izveidota Kuldīgas no-
vada pašvaldības iestāde „Kuldīgas novada 
bāriņtiesa”, kas darbu uzsāka no reģistrēša-
nas dienas Valsts ieņēmumu dienestā – 2014. 
gada 3. septembrī.

Pirms tam darbojās divas bāriņtiesas – novada, 
kurā bija apvienotas visas pagastu bāriņtiesas, un 
pilsētas. Lai darba organizācija būtu efektīvāka, 
tika izveidota viena iestāde, par priekšsēdētāju 
ievēlot Intu Sūnu.

„Zvērests, ko devām, ir apliecinājums tam, 
ka pildīsim pienākumus godprātīgi un nesavtīgi, 
pieņemsim drosmīgus lēmumus. Es novēlu mums 
visām kopā būt stiprām, emocionāli noturīgām un 
profesionālām,” sacīja I.Sūna.

Bāriņtiesas darbiniekus sveica arī Kuldīgas 
novada Domes priekšsēdētāja Inga Bērziņa: 
„Šogad un šodien ir notikušas būtiskas pārmaiņas 
– mēs apstiprinām jaunu bāriņtiesu, kas turpmāk 
strādās kā atsevišķa iestāde. Jebkurās pārmaiņās, 
kas tiek veiktas, galvenokārt domājam par to, lai 

darbs būtu efektīvāks un dotu vislielāko labumu 
cilvēkiem.”

Šobrīd Kuldīgas novada bāriņtiesā strādā 12 
darbinieces – priekšsēdētāja, divas vietnieces, 
7 bāriņtiesas locekles, tehniskās darbinieces – 
priekšsēdētājas palīdze, sēžu sekretāre un psiholo-
ģe, kura strādā ar vardarbībā cietušajiem bērniem 
un audžuģimenēm. Bāriņtiesas priekšsēdētāja 
I.Sūna pastāstīja: „Mūsu komanda kļuvusi profe-
sionālāka, un apvienojoties bāriņtiesas pakalpoju-
mi ātrāk nonāks līdz iedzīvotājiem, darbs noritēs 
operatīvāk.” Bāriņtiesas darbā tiek izvirzīti augsti 
kritēriji, kuri, vadoties pēc likuma, tiek stingri 
ievēroti. Ik dienu pilsētā un pagastos ir problēmas 
un situācijas, kurās vajadzīga bāriņtiesas palīdzī-
ba. Šādas situācijas palielina iestādes kompetenci. 
„Bērnu tiesības ir ļoti sensitīvas. Mums ir jābūt 
stipriem un zinošiem. Likums ir ļoti bargs, un 
tas jāsabalansē ar sirds gudrību,” sacīja I.Sūna.
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Novadā izveido vienotu bāriņtiesu

Kuldīgas novada bāriņ-
tiesas priekšsēdētāja 
turpmāk būs Inta Sūna, 
kura kolēģiem vēlēja iz-
turību, godprātīgi pildot 
pienākumus.

3. oktobrī Kuldīgas novada bāriņtiesas darbinieki nodeva svinīgu zvērestu būt uzticīgi Latvijai, godprātīgi pildīt valsts likumus un 
Kuldīgas novada bāriņtiesas amata pienākumus. 

 no  kreisās: priekšsēdētājas vietniece Daiga Kūma, Kuldīgas novada Domes 
priekšsēdētāja Inga Bērziņa, bāriņtiesas priekšsēdētāja Inta Sūna, vietniece Vija 

astaševska, bāriņtiesas locekle Skaidrīte jurevska, sekretāre Inese Leināte, 
bāriņtiesas locekles  aiga Saulgrieze, Evita Zīle, Ingrīda Dīriņa, Ilze medniece, 

renāte Slūka, alda Grīna, Kuldīgas novada Domes izpilddirektore
 Ilze Dambīte-Damberga, bāriņtiesas sekretāre Iveta šternberga.

Klāt rudens ar ražas novākšanas 
darbiem un atlikušajiem hektāriem 
ziemāju sējas. Bet pats svarīgākais 
notikums Latvijā – tikko notikušās 
12. Saeimas vēlēšanas.

Patīkami, ka šoreiz Kuldīgas no-
vads bija aktīvāko novadu sarakstā – 
vēlējuši 57% balsstiesīgo iedzīvotāju. 
Ievēlētie politiskie spēki rāda, ka 
cilvēki uzticas pašreizējai koalīcijai 
un vēlas Saeimā redzēt arī kādu jaunu 
strāvojumu. Tas, ka pārstāvēta partija 
„No sirds Latvijai” ar Ingunu Sudra-
bu priekšgalā, nebūt nav pārsteigums. 
Domāju, ka pamanītas tiks arī novadu 
un reģionu problēmas. Ja kādreiz 
lielajām partijām tās aizmirstas, tad 
„Latvijas Reģionu apvienība” un Sa-
eimā ievēlētie pašvaldību vadītāji to 
atgādinās. Tas būs nepieciešams gan 
pie nākamā gada budžeta sastādīša-
nas, gan dalot un nosakot spēles no-
teikumus ES fondu jautājumā. ZZS 
panākums, protams, nepārsteidz, se-
višķi labie rezultāti Kurzemē. Tomēr 
gribētos, lai biedri, kas pārstāv mūsu 
novadu šajā partijā, kopā ar citiem 
Kurzemes pašvaldību pārstāvjiem 
aktīvi noturētu veiksmīgu reģiona 
attīstību, neliekot uzsvaru tikai uz 
Ventspili un Liepāju. Cerēsim, ka 
noteiktajā laikā izdosies izveidot strā-
dāt varošu koalīciju, jaunu valdību 
un nejutīsim pārrāvumu Saeimas un 
valdības darbā.

Ar rudens atnākšanu rūpes ir arī 
mūsu pašvaldības uzņēmumiem, 
kas novadā nodrošina māju apsaim-
niekošanu, siltumapgādi, ūdens un 
kanalizācijas pakalpojumus. Prieks, 
ka izdevies atrisināt kvalitatīva ūdens 
piegādi Priedaines ciemā un izveidot 
dienestu, kas turpmāk novada pagas-
tos varēs novērst problēmas. Saistībā 
ar siltumapgādi varam secināt, ka 
esam ziemai gatavi.

Klāt arī notikums, kas pēdējos 
gados iepaticies ne tikai Kuldīgas 
novada ļaudīm, bet arī viesiem – Jē-
kaba tirgus. Zinu, ka kultūras centra 
vadītāja Inta ar komandu kārtējo reizi 
mums sarūpējusi interesantu dienu 
un arī vakaru. Tas viss ļaus uz brīdi 
atrauties no ikdienas rūpēm un jauki 
pavadīt nedēļas nogali.

Pēdējā novada Domes sēdē tika 
izveidota medību koordinācijas 
komisija un man uzticēta tās vadība. 
Komisijā ir pārstāvji no Lauku atbal-
sta dienesta, Valsts mežu dienesta, 
mednieku organizācijas un citām 
institūcijām. Šī komisija necīnīsies 
ar Āfrikas cūku mēra izplatību, bet 
risinās Ministru kabineta noteiktas 
lietas saistībā ar mednieku un zemes 
īpašnieku kolektīviem, meža dzīvnie-
ku radīto postījumu novēršanu un šai 
saistībā radušos strīdu izskatīšanu.

Kas attiecas uz Āfrikas cūku mēri, 
tad problēma ir ārkārtīgi nopietna, tas 
skar ne tikai cūku audzētājus, bet ne-
tieši var ietekmēt ikvienu no mums. 
Tāpēc aicinu sekot informācijai un 
ievērot visus noteiktos ierobežoju-
mus un veicamos pasākumus.

Gatavojamies 
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Bāriņtiesa aizstāv un pasargā
Par Kuldīgas novada bāriņtiesas darbības teritoriju noteikta Kuldīgas 

novada administratīvā teritorija – Kuldīgas pilsēta un Ēdoles, Īvandes, 
Gudenieku, Kurmāles, Padures, Turlavas, Laidu, Snēpeles, Padures, 
Kabiles, Vārmes, Rumbas, Rendas pagasts.

Bāriņtiesas vispārīgie pienākumi noteikti Latvijas Republikas Civilliku-
mā, Bāriņtiesu likumā, Bērnu tiesību aizsardzības likumā un citos normatī-
vajos aktos. Galvenā prioritāte  – nodrošināt aizstāvību bērna vai aizgādnībā 
esošās personas personiskajām un mantiskajām interesēm un tiesībām. 
Bāriņtiesa aizstāv bērna personiskās un mantiskās intereses attiecībās 
ar vecākiem, aizbildņiem un citām personām, tai skaitā lemj par bērna 
aizgādības tiesību pārtraukšanu, atņemšanu un atjaunošanu, aizbildnības 
nodibināšanu. Lēmumus pieņem koleģiāli, taču īpašos gadījumos, ja bērna 
veselība un dzīvība ir apdraudēta, bāriņtiesas priekšsēdētājs, priekšsēdē-
tāja vietnieki un bāriņtiesas locekļi var pieņemt vienpersoniskus lēmumus.

Bāriņtiesa Kuldīgas novada pagastu teritorijās Civillikumā noteiktajos 
gadījumos sniedz palīdzību mantojuma lietu kārtošanā, gādā par man-
tojuma apsardzību, kā arī izdara apliecinājumus un pilda citus šā likuma 
uzdevumus.

Bāriņtiesas uzdevumi:
1) apliecina darījumu, ja to slēdz attiecīgās bāriņtiesas darbības teritorijā 

dzīvesvietu deklarējušie iedzīvotāji savstarpēji un ar citām personām un 
darījuma summa nepārsniedz EUR 8537;

2) apliecina līdzmantinieku un kopīpašnieku vienošanos par mantojuma 
vai kopīpašuma sadali (neatkarīgi no īpašuma vērtības), ja sadalāmā manta 
vai tās daļa atrodas attiecīgās bāriņtiesas darbības teritorijā;

3) ieraksta testamentu grāmatā to iedzīvotāju testamentus, kuru 
deklarētā dzīvesvieta ir attiecīgās bāriņtiesas darbības teritorijā, pieņem 
glabāšanā šo iedzīvotāju privātos testamentus (neatkarīgi no novēlētās 
mantas vērtības), kā arī pieņem bāriņtiesai glabāšanā nodoto testamentu 
atsaukumus (neatkarīgi no testatora dzīvesvietas);

4) apliecina to iedzīvotāju pilnvaras (izņemot universālpilnvaras), kuru 
deklarētā dzīvesvieta ir attiecīgās bāriņtiesas darbības teritorijā, un pieņem 
šo iedzīvotāju pilnvaru atsaukumus;

5) apliecina uz dokumentiem to iedzīvotāju paraksta īstumu, kuru dek-
larētā dzīvesvieta ir attiecīgās bāriņtiesas darbības teritorijā;

6) apliecina tāda dokumenta noraksta, kopijas vai izraksta pareizību, 
kurš attiecas uz konkrēto personu;

7) pēc līdzēju iesnieguma saņemšanas izsniedz paziņojumu par līguma 
grozīšanu vai uzteikšanu līdzēju pretējām pusēm, ja to deklarētā dzīvesvieta 
ir attiecīgās bāriņtiesas darbības teritorijā;

8) apliecina parakstus uz nostiprinājuma lūguma zemesgrāmatai, ja 
viens no lūdzējiem ir deklarējis dzīvesvietu attiecīgās bāriņtiesas darbības 
teritorijā;

9) sagatavo dokumentu projektus.

Bāriņtiesas apliecinājums juridiskā ziņā pielīdzināms notariālajam 
apliecinājumam.

Bāriņtiesa iekasē valsts nodevas:
1) par darījuma akta projekta sagatavošanu — EUR 11,38;
2) par darījuma apliecināšanu — EUR 7,11;
3) par testamenta sastādīšanu vai atsaukšanu — EUR 18,50;
4) par testamenta pieņemšanu glabāšanā — EUR 34,15;
5) par pilnvaras sagatavošanu — EUR 4,27;
6) par pilnvaras apliecināšanu — EUR 2,85;
7) par paraksta apliecināšanu — EUR 2,85;
8) par apliecinājumu un citu darbību reģistra izraksta sastādīšanu un 

izsniegšanu — EUR 1,42 (par katru lappusi);
9) par noraksta vai izraksta sastādīšanu — EUR 1,42 (par katru lappusi);
10) par noraksta, izraksta vai kopijas apliecināšanu — EUR 0,43 (par 

katru lappusi);
11) par paziņojuma izsniegšanu — EUR 4,27;
12) par apliecības izsniegšanu par izsniegto paziņojumu — EUR 4,27;
13) par nostiprinājuma lūguma sastādīšanu — EUR 7,11;
14) par paraksta apliecināšanu uz nostiprinājuma lūguma — EUR 4,27;
15) par mantojuma saraksta sastādīšanu — EUR 48,38;
16) par cita veida dokumentu sastādīšanu — EUR 4,27 (par katru 

lappusi).
Pašvaldības Dome ir pieņēmusi lēmumu par atvieglojumu piemēroša-

nu valsts nodevām, un ģimenēm vai personām, kurām piešķirts trūcīgās 
ģimenes vai maznodrošinātās personas statuss, ir noteikts šāds valsts 
nodevas apmērs:

1) par pilnvaras sagatavošanu – EUR 1,07;
2) par pilnvaras apliecināšanu – EUR 0,71;
3) par paraksta apliecināšanu – EUR 0,71;
mantinieks un mantojums
Bāriņtiesa sniedz palīdzību mantiniekam, ja mantinieks grib izlietot 

inventāra tiesību (sastādīt mantojuma sarakstu) un tiesa vai notārs man-
tojuma saraksta sastādīšanu uzdevis bāriņtiesai.

Bāriņtiesa ir tiesīga iekasēt maksu par ceļa izdevumiem, kas saistīti ar 
mantojuma saraksta sastādīšanu, testamenta sastādīšanu vai apliecināju-
ma izdarīšanu ārpus bāriņtiesas telpām. Bāriņtiesa ir tiesīga iekasēt maksu 
par pasta un citiem faktiskajiem izdevumiem, kas saistīti ar apliecinājumu 
izdarīšanu un citu funkciju veikšanu.

Ar katru gadu bāriņtiesas kompetence, tiesības un pienākumi palielinās. 
Un tikai godprātīgi, nebaidoties pieņemt drosmīgus lēmumus, liekot citu 
intereses augstāk par savējām un iestājoties par tiem, kas ir bezpalīdzīgi, 
mēs varēsim nodrošināt šo personu tiesības un intereses.

Bāriņtiesas adrese – Baznīcas iela 9, Kuldīga, Kuldīgas novads, 
LV- 3301.

Bāriņtiesas sastāvs
Kuldīgas novada bāriņtiesas priekšsēdētāja – Inta Sūna, 
pieņemšanas laiks:  pirmdien 15.00 – 18.00,
   ceturtdien 9.00 – 12.00;
priekšsēdētājas vietnieces – Vija Astaševska, 
pieņemšanas laiks:  pirmdien 15.00 – 18.00,
   ceturtdien 9.00 – 12.00;
Daiga Kūma, pieņemšanas laiks Rumbas pagastā: 
   pirmdien 14.00 – 17.30,
   ceturtdien 8.00 – 12.00.
Bāriņtiesas locekļi

Pagasts Vārds, uzvārds Pieņemšanas laiks

Ēdole Ingrīda Dīriņa Pirmdien 14.00 – 17.30,
ceturtdien 8.00 – 13.00

Īvande Ingrīda Dīriņa Ceturtdien 14.00 – 16.00

Gudenieki Ingrīda Dīriņa Pirmdien 8.30-13.00,
trešdien 14.30-16.30

Kabile Aiga Saulgrieze Pirmdien 15.00 – 17.30,
ceturtdien 8.00 – 10.00

Vārme Aiga Saulgrieze Otrdien 13.00 –16.00,
piektdien 16.00 –18.00

Kurmāle Renāte Slūka Pirmdien 14.00 – 16.00,
ceturtdien 14.00 – 16.00

Laidi Evita Zīle Pirmdien 12.00-14.00,
ceturtdien 13.00 – 16.00

Turlava Evita Zīle Pirmdiena 15.00-17.00,
ceturtdien 9.00 –12.00

Pelči Alda Grīna Pirmdien 13.00 – 17.30,
ceturtdien 8.00 – 10.30

Renda Alda Grīna Otrdien 8.00 –11.00,
ceturtdien 13.00 –16.30

Snēpele Ilze Medniece Otrdien 10.00 –15.00,
piektdien 8.30 –11.00

Padure Ilze Medniece Pirmdien 13.00 –17.30,
ceturtdien 9.00 –12.30

Kuldīga Ilze Medniece Pirmdien 9.00 –12.00

Kuldīga Skaidrīte Jurevska Pirmdien 15.00 – 18.00,
ceturtdien 9.00 –12.00

InTa SŪna,
Kuldīgas novada bāriņtiesas priekšsēdētāja

Kuldīgas novada pašvaldība saskaņā ar 
Publiskas personas mantas atsavināšanas likumu p ā r d o d:

• atkārtotā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu „Lācītis”, Ēdoles 
pagastā, Kuldīgas novadā.

Nekustamais īpašums atrodas Ēdoles centrā, tā sastāvā ir zemesgabals 0,77 ha platībā, kadastra 
apzīmējums 6246 006 0292, administratīvā ēka un divas palīgēkas. Nosacītā cena – EUR 12960, 
drošības nauda – EUR 1296, reģistrācijas maksa – EUR 15, izsoles solis – EUR 100.

Izsole notiks mazajā zālē Baznīcas ielā 1, Kuldīgā, 2014. gada 10. novembrī plkst. 13.00.
Dalībnieku reģistrācija no sludinājuma publicēšanas dienas līdz 7. novembrim plkst. 16.00;

• atkārtotā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu Jasmīnu alejā 1, 
Kuldīgā, Kuldīgas novadā.

Nekustamais īpašums atrodas Kuldīgas pilsētā dārzkopības sabiedrībā „Kurzemīte”, tā sastāvā 
ir zemes gabals ar kad. apz. 6201 034 0325, platība 623 m2. Nosacītā cena – EUR 880, drošības 
nauda – EUR 88, reģistrācijas maksa – EUR 15, izsoles solis – EUR 50.

Izsole notiks mazajā zālē Baznīcas ielā 1, Kuldīgā, 2014. gada 10. novembrī plkst. 13.30.
Dalībnieku reģistrācija no sludinājuma publicēšanas dienas līdz 7. novembrim plkst. 16.00;

• atkārtotā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu Zāles ielā 2, Kuldīgā, 
Kuldīgas novadā.

Nekustamais īpašums atrodas Kuldīgas pilsētā, tā sastāvā ir zemes gabals ar kad. apz. 6201 
024 0171, platība 2710 m2. Nosacītā cena – EUR 11360, drošības nauda – EUR 1136, reģistrācijas 
maksa – EUR 15, izsoles solis – EUR 100. 

Izsole notiks mazajā zālē Baznīcas ielā 1, Kuldīgā, 2014. gada 10. novembrī plkst. 14.00.
Dalībnieku reģistrācija no sludinājuma publicēšanas dienas līdz 7. novembrim plkst. 16.00;

• mutiskā izsolē ar augšupejošu soli dzīvokļa īpašumu Zaļā ielā 4-1, Kuldīgā, Kuldīgas 
novadā.

Nekustamais īpašums atrodas Kuldīgas pilsētā, tā sastāvā ir divistabu dzīvoklis ar kopējo 
platību 47,3 m2 un kopīpašuma 473/6130 domājamās daļas no būves, labiekārtots, atrodas ēkas 
otrajā stāvā. Īpašuma kadastra nr. 6201 900 3264. Nosacītā cena – EUR 3800, drošības nauda – 
EUR 380, reģistrācijas maksa – EUR 15, izsoles solis – EUR 50. 

Izsole notiks mazajā zālē Baznīcas ielā 1, Kuldīgā, 2014. gada 10. novembrī plkst. 14.30.
Dalībnieku reģistrācija no sludinājuma publicēšanas dienas līdz 7. novembrim plkst. 16.00;

• mutiskā izsolē ar augšupejošu soli dzīvokļa īpašumu Zaļā ielā 4-5, Kuldīgā, Kuldīgas 
novadā.

Nekustamais īpašums atrodas Kuldīgas pilsētā, tā sastāvā ir divistabu dzīvoklis ar kopējo 
platību 46,8 m2 un kopīpašuma 468/6130 domājamās daļas no būves, labiekārtots, atrodas ēkas 
otrajā stāvā. Īpašuma kadastra nr. 6201 900 3265. Nosacītā cena – EUR 4100, drošības nauda – 
EUR 410, reģistrācijas maksa – EUR 15, izsoles solis – EUR 50. 

Izsole notiks mazajā zālē Baznīcas ielā 1, Kuldīgā, 2014. gada 10. novembrī plkst. 15.00.
Dalībnieku reģistrācija no sludinājuma publicēšanas dienas līdz 7. novembrim plkst. 16.00.

Izsoles noteikumus un informāciju par īpašumu var saņemt Kuldīgas novada pašvaldības 
informācijas centrā Baznīcas ielā 1, Kuldīgā. Informācija pa tālruni 63323738, 26459091, 
e-pasts: viktors.gotfridsons@kuldiga.lv.

SIA „Kuldīgas siltumtīkli” šobrīd aktīvi 
gatavojas jaunajai apkures sezonai gan 
Kuldīgas pilsētā, gan novada četros 
pagastos, kuros uzņēmums nodrošinās 
siltumenerģijas ražošanu un piegādi.

Svarīgākie sagatavošanās darbi ir paveikti 
– par šķeldas piegādēm ir noslēgti līgumi ar 
lielākajiem piegādātājiem, malka ir sagādāta 
un sagatavota, izvēlēti granulu piegādātāji, 
katlumājām veikti profilaktiskie remontdarbi 
un siltummezglos – siltumenerģijas skaitītāju 
pārbaudes. Līdz apkures uzsākšanai vēl atse-
višķās vietās jāuzstāda jauni siltumenerģijas 
skaitītāji, kā arī jāpabeidz iesāktie darbi 
jaunajos pieslēgumos. 

Darba cēliens pēc iepriekšējās apkures 
sezonas SIA „Kuldīgas siltumtīkli” darbinie-
kiem bijis ļoti spraigs, jo uzņēmums saviem 
spēkiem un ar SEB bankas izsniegtu kredītu 
būvē jaunu siltumtrases atzaru no Mucenieku 
līdz Adatu ielai, un centralizētai siltumap-
gādei tiks pieslēgti 16 jauni lietotāji gan 
Mucenieku, gan Baložu, gan Liepājas ielā.  
Lai arī ir jau oktobris, uzņēmums iecerējis 
līdz sala iestāšanās laikam izbūvēt jaunus 
atzarus, lai pie centralizētās apkures pieslēgtu 
gan vairākas privātmājas, gan ugunsdzēsēju 
depo ēkas. 

Vienlaikus ar šiem darbiem uzņēmuma 
darbinieki sadarbībā ar Kuldīgas attīstības 
aģentūru strādā, lai iesniegtu projektu jaunu 
siltumtrašu izbūvei nākamajā gadā – šobrīd 
tiek izskatītas iespējas centralizētajiem 

tīkliem pieslēgt gan Kuldīgas slimnīcu, gan 
vairākus potenciālos klientus – veikalus 
„Domo” un „Lats”, bijušo „Lattelekom” 
ēku un citas.

Uzņēmums informē, ka siltumenerģijas 
tarifam netiek plānotas izmaiņas un ka arī 
nākamajā apkures sezonā tas saglabāsies 
EUR 49,80 par megavatstundu (Mwh) plus 
PVN, bet, ja veikti vasaras maksājumi, tad 
EUR 48,38 par Mwh. 

Varētu teikt, ka uzņēmumam lielākais 
izaicinājums nākamajai apkures sezonai ir 
ar SIA „Kuldīgas siltumtīkli” pakalpojumu 
apmierināts klients gan pilsētā, gan laukos. 
Pārņemot pagastu siltuma saimniecības, 
uzņēmuma darbiniekiem būs lielāks darba 
apjoms, savukārt pagastu iedzīvotājiem 
mainās gan maksāšanas kārtība (turpmāk 
jānorēķinās būs par patērētām Mwh pēc ta-
rifa, nevis apkures nodrošināšanas izmaksas, 
izdalot uz kvadrātmetriem, kā tas bija līdz 
šim), gan pakalpojuma sniedzējs.

Uzņēmums aicina visas neskaidrības un 
jautājumus risināt uzreiz, tiklīdz tie radu-
šies, un droši zvanīt un rast risinājumu. SIA 
„Kuldīgas siltumtīkli” telefons uzziņām 
63323721.

Lai kopīgiem spēkiem mums izdodas gan 
nodrošināt, gan saņemt kvalitatīvu pakalpo-
jumu par atbilstošu cenu!

arTIS rOBErTS, 
SIa „Kuldīgas siltumtīkli” 

valdes priekšsēdētājs

Siltumtīklu prioritāte – 
apmierināti klienti

Aicina izvirzīt pretendentus 
Gada balvai

Lai godinātu labākos novada uzņēmējus un amatniekus, aicinām aizpildīt anketu un 
izvirzīt pretendentus „Kuldīgas novada uzņēmēju un amatnieku gada balvai 2014”.

Līdz 15. oktobrim aizpildīto anketu jāievieto kastēs – Kuldīgas novada Domē, Baznīcas 
ielā 1, jebkurā Kuldīgas novada pagasta pārvaldē, lielveikalos: „Supernetto”, Piltenes ielā 
27; „Elvi”, Gravas ielā 1; Kuldīgas slimnīcā, Aizputes ielā 22 un Rūtas Eglītes ģimenes 
ārsta praksē, Smilšu ielā 22. Var sūtīt arī e-pastā: liga@kuldiga.lv. Anketas atrodamas 
www.kuldiga.lv.
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nosaka zemes piekritību
Noteica, ka apbūvēts zemesgabals „Bernāni”, 

Pelču pagastā (platība 0,043 ha), piekrīt Kuldī-
gas novada pašvaldībai. Uzdeva Pelču pagasta 
pārvaldei ar ēkas īpašnieci noslēgt nomas līgumu 
un reģistrēt zemesgabalu uz pašvaldības vārda 
zemesgrāmatā.

Noteica, ka neapbūvēts zemesgabals „Jaunozol-
nieki”, Rendas pagastā (3,61 ha), piekrīt Kuldīgas no-
vada pašvaldībai un uzdeva Rendas pagasta pārvaldei 
to reģistrēt uz pašvaldības vārda zemesgrāmatā.

Noteica, ka apbūvēts zemesgabals „No Vizbu-
ļiem” (1,5 ha) un neapbūvēti zemesgabali „Akmen-
tiņi”, Gudenieku pagastā (2,7 ha 1,6 ha), piekrīt 
Kuldīgas novada pašvaldībai un uzdeva Gudenieku 
pagasta pārvaldei tos reģistrēt uz pašvaldības 
vārda zemesgrāmatā.

Nekustamajam īpašumam Gudenieku pagastā 
ar kad. nr. 6250 003 0007 piešķīra nosaukumu „No 
Birzmaļiem” un noteica, ka neapbūvēti zemesga-
bali „No Birzmaļiem” ar kad. apz. 6250 003 0131 
(2,1 ha), 6250 003 0211 (1,6 ha), 6250 003 0227 
(2,4 ha) un 6250 003 0287 (3,1 ha) piekrīt Kuldīgas 
novada pašvaldībai un uzdeva Gudenieku pagasta 
pārvaldei reģistrēt zemesgabalus uz pašvaldības 
vārda zemesgrāmatā.

Nekustamajam īpašumam Gudenieku pagastā 
ar kad. nr. 6250 003 0004 piešķīra nosaukumu „No 
Jaunupītēm” un noteica, ka neapbūvēti zemesga-
bali „No Jaunupītēm” ar kad. apz. 6250 003 0099 
(5,4 ha), 6250 003 0202 (0,6 ha), 6250 003 0203 
(1,2 ha) piekrīt Kuldīgas novada pašvaldībai un 
uzdeva Gudenieku pagasta pārvaldei reģistrēt ze-
mesgabalus uz pašvaldības vārda zemesgrāmatā.

Noteica, ka neapbūvēti zemesgabali „Cebļas”,  
„Jaunmeiri”, „Jaunmežmaļi”, „No Muceniekiem”, 
„No Pujātiem”, „No Vizbuļiem”, „No Zemzariem”,  
Gudenieku pagastā, piekrīt Kuldīgas novada paš-
valdībai un uzdeva Gudenieku pagasta pārvaldei 
reģistrēt zemesgabalu uz pašvaldības vārda ze-
mesgrāmatā.

Nekustamajam īpašumam Gudenieku pagastā 
ar kad. nr. 6250 005 0002 piešķīra nosaukumu „No 
Vīgriežiem” un noteica, ka zemesgabals piekrīt 
Kuldīgas novada pašvaldībai. Uzdeva Gudenieku 
pagasta pārvaldei to reģistrēt uz pašvaldības vārda 
zemesgrāmatā.

Zemesgabalam ar kad. apz. 6250 003 0199 
precizēja platību – 1,16 ha un noteica, ka neap-
būvēts zemesgabals „No Cetukiem”, Gudenieku 
pagastā, piekrīt Kuldīgas novada pašvaldībai. 
Uzdeva Gudenieku pagasta pārvaldei to reģistrēt 
uz pašvaldības vārda zemesgrāmatā.

Precizēja platības zemesgabaliem ar kad. apz. 
6250 003 0256 – 0,97 ha un ar kad. apz. 6250 003 
0281 – 0,79 ha.

Noteica, ka neapbūvēti zemesgabali „No 
Līdumiem”, Gudenieku pagastā, piekrīt Kuldīgas 
novada pašvaldībai un uzdeva Gudenieku pagasta 
pārvaldei reģistrēt zemesgabalus uz pašvaldības 
vārda zemesgrāmatā.

Zemesgabalam ar kad. apz. 6250 002 0078 
precizēja platību – 0,71 ha un noteica, ka apbūvēts 
zemesgabals „Selgas”, Gudenieku pagastā, piekrīt 
Kuldīgas novada pašvaldībai. Uzdeva Gudenieku 
pagasta pārvaldei to reģistrēt uz pašvaldības vārda 
zemesgrāmatā.

Noteica, ka apbūvēti zemesgabali „Lapsēni”, 
„Lazdukalni”, „Miglas”, Kabiles pagastā, piekrīt 
Kuldīgas novada pašvaldībai un uzdeva Kabiles 
pagasta pārvaldei reģistrēt zemesgabalus uz 
pašvaldības vārda zemesgrāmatā.

Noteica, ka neapbūvēti zemesgabali „Edgari”, 
„No Pūcēm” un „No Jaunpūcēm” (13,71 ha un 3,29 
ha), Kurmāles pagastā, piekrīt Kuldīgas novada 
pašvaldībai. Uzdeva Kurmāles pagasta pārvaldei 
reģistrēt zemesgabalus uz pašvaldības vārda 
zemesgrāmatā.

Noteica, ka apbūvēti zemesgabali „Alkšņi”, 
„Burtnieki 1”, „Dūjas”, „Krūmkalni”, „Siliņi”, „Vīn-
valki” un neapbūvēti zemesgabali „Alkšņi”, „Krūm-
kalni”, Laidu pagastā, piekrīt Kuldīgas novada 
pašvaldībai un uzdeva Laidu pagasta pārvaldei 
tos reģistrēt uz pašvaldības vārda zemesgrāmatā.

Zemesgabalam ar kad. apz. 6264 003 0133 pre-
cizēja platību – 3,45 ha un noteica, ka neapbūvēts 
zemesgabals „Burtnieki 1”, Laidu pagastā, piekrīt 
Kuldīgas novada pašvaldībai. Uzdeva Laidu pagas-
ta pārvaldei reģistrēt zemesgabalu uz pašvaldības 
vārda zemesgrāmatā.

Noteica, ka neapbūvēts zemesgabals „No 

Sīļiem” un apbūvēts zemesgabals „Oši”, Turlavas 
pagastā, piekrīt Kuldīgas novada pašvaldībai un 
uzdeva Turlavas pagasta pārvaldei tos reģistrēt 
uz pašvaldības vārda zemesgrāmatā.

Noteica, ka neapbūvēts zemesgabals „Ošnieki 
1” un apbūvēts zemesgabals „Ventsalas”, Rumbas 
pagastā, piekrīt Kuldīgas novada pašvaldībai un 
uzdeva Rumbas pagasta pārvaldei tos reģistrēt 
uz pašvaldības vārda zemesgrāmatā.

Ieskaita rezerves zemes fondā
Zemesgabalam ar kad. apz. 6250 003 0191 

precizēja platību – 0,43 ha un ieskaitīja neapbū-
vētus zemesgabalus „Jaunbrūderi”, Gudenieku 
pagastā, uz kuriem nav izmantotas zemes nomas 
pirmtiesības, rezerves zemes fondā.

Ieskaitīja neapbūvētu zemesgabalu „Jaunro-
gas”, Gudenieku pagastā, uz kuru personas man-
tinieki nav izmantojuši zemes nomas pirmtiesības, 
rezerves zemes fondā.

Ieskaitīja neapbūvētus zemesgabalus „Jaun-
varoņi”, „Jaunvīgrieži”, Gudenieku pagastā, uz 
kuriem nav izmantotas zemes nomas pirmtiesības, 
rezerves zemes fondā.

Ieskaitīja neapbūvētus zemesgabalus „Bērzkal-
ni” un „Krūmāji 1”, „Zemturi 1”, „Žubītes 1”, Kabiles 
pagastā, uz kuriem nav izmantotas zemes nomas 
pirmtiesības, rezerves zemes fondā.

Ieskaitīja neapbūvētus zemesgabalus „Lapsēni 
1”, Kabiles pagastā, uz kuriem personas mantinieki 
nav izmantojuši zemes nomas pirmtiesības, rezer-
ves zemes fondā.

Ieskaitīja neapbūvētu zemesgabalu „Jaunsek-
mes”, Kurmāles pagastā, uz kuru nav izmantotas 
zemes nomas pirmtiesības, rezerves zemes fondā.

Atdalīja zemesgabalu ar kad. apz. 6292 005 
0085 no nekustamā īpašuma „Lagzdiņas”, Turlavas 
pagastā, piešķīra nosaukumu „Jaunlagzdiņas” un 
saglabāja nekustamā īpašuma lietošanas mērķi 
– 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 
darbība ir lauksaimniecība. Ieskaitīja neapbū-
vētu zemesgabalu „Jaunlagzdiņas”, uz kuru nav 
izmantotas zemes nomas pirmtiesības, rezerves 
zemes fondā.

Ieskaitīja neapbūvētu zemesgabalu „Siljāņi”, 
Turlavas pagastā, uz kuru nav izmantotas zemes 
nomas pirmtiesības, rezerves zemes fondā.

Zemesgabalam ar kad. apz. 6250 002 0097 
precizēja platību – 0,44 ha un ieskaitīja neapbū-
vētus zemesgabalus „Rīti”, Gudenieku pagastā, uz 
kuriem personas mantinieki nav izmantojuši zemes 
nomas pirmtiesības, rezerves zemes fondā.

Ieskaitīja neapbūvētu zemesgabalu „Veldze 
27A”, Rumbas pagastā, uz kuru nav izmantotas 
zemes nomas pirmtiesības, rezerves zemes fondā.

Finanšu jautājumi
Piešķīra finansējumu Laidu pagasta pārvaldei 

bojātā ūdensvada posma nomaiņai Sermītes 
ciemā.

Piešķīra biedrībai „Nedzirdīgo sporta biedrība 
„Liepava”” līdzfinansējumu Kuldīgas novada iedzī-
votāja dalībai Starptautiskās nedzirdīgo basketbola 
federācijas rīkotajā Eirokausā, kas notiks Stambulā 
(Turcijā).

Nodeva pamatlīdzekļus un inventāru, kas 
iegādāti projekta „Brīvā laika pavadīšanas telpu 
labiekārtošana un aprīkošana Laidu pagasta Laidu 
ciemā” īstenošanai, bilancē Laidu pagasta pārvaldē.

Nodeva pamatlīdzekļus un inventāru Kuldīgas 
novada bāriņtiesas bilancē (saskaņā ar 1. –  7. 
sarakstu).

Atļāva Kuldīgas novada pašvaldībai pieņemt 
ziedojumu no SIA „MKM mežs” un no SIA „Rietumu 
nafta”, lai atbalstītu biedrības „Kuldīgas tehniskais 
sporta klubs” rīkotos pasākumus.

Piešķīra Latvijas Armvrestlinga federācijai 
līdzfinansējumu Kuldīgas novada iedzīvotāju 
dalībai Pasaules armvrestlinga čempionātā, kas 
notika Lietuvā. 

Slēdz īres līgumus
Atjaunoja sociālās dzīvojamās telpas Liepājas 

ielā 58A-1, Kuldīgā, īres līgumu līdz 2015. gada 
27. aprīlim.

Izbeidza sociālās dzīvojamās telpas „Lazdas”-1 
(istaba, platība 8,93 m2) īres līgumu, Vārmes 
pagastā, un slēdza sociālās dzīvojamās telpas 
„Lazdas”-1 (istaba,10,35 m2) īres līgumu uz sešiem 
mēnešiem.

Atjaunoja sociālo dzīvojamo telpu „Gobas” 
-2, „Gobas”-3, Ēdolē, īres līgumus uz sešiem 
mēnešiem.

Atjaunoja sociālās dzīvojamās telpas „Upī-
tes”-8, Gudenieku pag.,  īres līgumu uz sešiem 
mēnešiem.

Atjaunoja sociālo dzīvojamo telpu „Arkādijas”-2, 
„Arkādijas”-3, „Arkādijas”-7, Snēpeles pag., īres 
līgumus uz sešiem mēnešiem.

Atjaunoja sociālās dzīvojamās telpas Ezera 
ielā 8-11, Ķikuros, Turlavas pag., īres līgumu uz 
sešiem mēnešiem. 

nekustamais īpašums
Nodeva artēzisko urbumu (nr. VĢD DB 3615) 

apsaimniekošanā zemnieku saimniecībai „Pod-
nieki”.

Slēdza 2012. gada 4. janvāra nomaksas pirku-
ma līguma par nekustamo īpašumu Smilšu iela 20, 
Kuldīgā, pārjaunojuma līgumu ar SIA „Linde Invest”.

Slēdza pirkuma līgumu par dzīvokļa īpašuma 
„Lāstekas”-18, Sermītē, Laidu pagastā, pārdošanu 
par nosacīto cenu.

Slēdza pirkuma līgumu par dzīvokļa īpašuma 
Rumbas ielā 13-6, Kuldīgā, pārdošanu par nosa-
cīto cenu.

Izbeidza dzīvojamās telpas Baložu ielā 3-4, 
Kuldīgā, īres līgumu. Nosūtīja īrniecei brīdinājuma 
vēstuli ar lūgumu nekavējoties atbrīvot dzīvojamo 
telpu. 

Ar 2015. gada 1. janvāri noteica dzīvojamās 
mājas „Liepziedi”, Vārmes pagastā, pašvaldībai 
piederošajiem dzīvokļiem īres maksu 0,30 EUR/m2.

Ar 2015. gada 1. janvāri dzīvojamās mājas Pla-
nīcas ielā 8, Kuldīgā, pašvaldībai piederošajiem dzī-
vokļiem paaugstinās īres maksu par 0,15 EUR/m2.

Gatavos atsavināšanai
Gatavos atsavināšanai pašvaldībai piederošo 

starpgabalu „Āboli”, Pelču pag., zemes kopplatība 
0,0211 ha.

Atsavinās atkārtotā mutiskā izsolē ar augšup- 
ejošu soli Kuldīgas novada pašvaldības nekustamo 
īpašumu –  zemesgabalu Jasmīnu alejā 1, Kuldīgā.

Atsavinās pašvaldības nekustamo īpašumu – 
apbūvētu zemesgabalu Jaunsaimnieku ielā 45, 
Kuldīgā,  piedāvājot to pirkt būvju īpašniecei. 

Atsavinās atkārtotā mutiskā izsolē ar augšup- 
ejošu soli Kuldīgas novada pašvaldības nekustamo 
īpašumu „Lācītis”, Ēdolē.

Atsavinās Kuldīgas novada pašvaldības dzīvok-
ļa īpašumu „Radio releja stacija”-6, Ēdoles pagastā, 
piedāvājot to pirkt dzīvokļa īrniekam. 

Nodeva atsavināšanai publiskā izsolē ar augšup- 
ejošu soli Kuldīgas novada pašvaldības dzīvokļa 
īpašumu Zaļā ielā 4-1, Kuldīgā. Noteica izsoles 
sākumcenu cenu EUR 3800, izsoles soli – EUR 50. 

Nodos atsavināšanai publiskā izsolē ar augšup- 
ejošu soli Kuldīgas novada pašvaldības dzīvokļa 
īpašumu Zaļā ielā 4-5, Kuldīgā. Noteica izsoles 
sākumcenu EUR 4100, izsoles soli – EUR 50.

Atsavinās atkārtotā mutiskā izsolē ar augšup- 
ejošu soli Kuldīgas novada pašvaldības nekustamo 
īpašumu – zemesgabalu Zāles ielā 2, Kuldīgā.

Atsavinās pašvaldības nekustamo īpašumu 
„Sudrabiņi”, Vārmes pagastā, piedāvājot to pirkt 
nomniekam. 

Zemes noma
Iznomāja rezerves zemes fondā ieskaitīto ze-

mesgabalu „Veldze 119”, Rumbas pagastā.
Pagarināja noslēgto nomas līgumu par zemes 

vienību „Saknes 11”,  un iznomāja pašvaldībai 
piederošo zemesgabalu „Bites”, Ēdoles pagastā.  

Slēdza nomas līgumu par zemesgabala 
Rumbas nr. B1, Stendes ielā, Kuldīgā,  nomu 
uz 10 gadiem  ar zemes iznomātāja izvirzītajiem 
nosacījumiem.

Izdarīja izmaiņas nomas līgumā par zemes 
vienību ar kad. apz. 62640030133 Laidu pagastā.

Izdarīja izmaiņas zemes nomas līgumā ar 
SIA „Sermīte”,  samazinot iznomātās zemes platību 
no 2,5 uz 2,215 ha.

Iznomāja Turlavas pagastā daļu no zemes 
vienības 62640060064 – 0,2850 ha.

Slēdza nomas līgumu par zemesgabala Darba 
ielā 1A, Kuldīgā, iznomāšanu uz 10 gadiem.

Izbeidza lauku apvidus zemes nomas līgumu 
par zemes vienību „Tīrumi”, Ēdoles pagastā.

Noteica, ka zemesgabala „Upmaļi”, Padures 

pagastā, lietotājai zemes lietošanas tiesības 
izbeidzas ar lēmuma pieņemšanas brīdi un, ka 
viņai ir zemes nomas pirmtiesības, kas jāizlieto 
divu mēnešu laikā no zemes pastāvīgās lietošanas 
tiesību izbeigšanās. 

Izveido jaunus zemesgabalus
Atdalīja zemesgabalu ar kad. apz. 6292 002 

0073 no nekustamā īpašuma „Oši”, Turlavas 
pagastā, piešķīra nosaukumu „Vecoši” un sagla-
bāja nekustamā īpašuma lietošanas mērķi: 0101 
– zeme, uz kura galvenā saimnieciskā darbība ir 
lauksaimniecība. Ieskaitīja neapbūvētu zemesga-
balu „Vecoši”, uz kuru nebija izmantotas zemes 
nomas pirmtiesības, rezerves zemes fondā.

Atdalīja no nekustamā īpašuma „Tīrumi”, 
Ēdoles pagastā, kad. nr. 6246 006 0254, zemes 
vienību ar kad. apz. 6246 006 0255 (platība 0,9 
ha). Piešķīra atdalītajam nekustamajam īpašumam 
nosaukumu „Jauntīrumi” un noteica lietošanas 
mērķi: 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 
darbība ir lauksaimniecība.

Atdalīja zemesgabalu ar kad. apz. 6272 004 
0114 no nekustamā īpašuma „Novadnieki”, Padu-
res pagastā, kad. nr. 6272 004 0002, piešķīra no-
saukumu „Maznovadnieki” un saglabāja nekustamā 
īpašuma lietošanas mērķi: 0101 – zeme, uz kuras 
galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. 
Noteica, ka „Maznovadnieku” lietotājai zemes lieto-
šanas tiesības izbeidzas ar lēmuma pieņemšanas 
brīdi un ka viņai ir zemes nomas pirmtiesības, kas 
jāizlieto divu mēnešu laikā. 

Dažādi
Apstiprināja Kuldīgas novada Domes saistošos 

noteikumus nr. 2014/12 „Kuldīgas novada pašval-
dības 2014. gada budžeta grozījumi”.

Apstiprināja Vilgāles pamatskolas maksas 
pakalpojumu cenrādi.

Apstiprināja Kuldīgas novada 1. –  4., 5. – 6., 
7. – 9. klašu skolēnu pētniecisko darbu izstrādes 
un aizstāvēšanas kārtību, kā arī  10. – 12. klašu 
skolēnu zinātniski pētniecisko darbu izstrādes un 
aizstāvēšanas kārtību 2014./2015. mācību gadā.

Grozīja Snēpeles pagasta padomes 2008. gada 
5. jūnija lēmuma (protokols nr.7, p.2) „Par Snēpeles 
pagasta padomes zemes lietojumu ieskaitīšanu 
pašvaldībai piekrītošās zemēs pašvaldības auto-
nomās funkcijas – ceļu uzturēšanas – veikšanai” 
1.5. apakšpunktu.  

Atcēla Kuldīgas pilsētas Domes 2008. gada 
26. novembra lēmumu „Par zemes Valciņu ielā 9, 
Kuldīgā, lietošanas tiesību izbeigšanu” (protokols 
nr. 17, p. 123).

Izveidoja Kuldīgas novada Medību koordināci-
jas komisiju, par priekšsēdētāju ievēlēja Aleksandru 
Langi.

Akceptēja Latvijas studentu radošās darbnīcas 
norisi Kuldīgā. Apstiprināja darbnīcas nolikumu, 
Starptautiskā arhitektūras studentu plenēra balvu 
fondu un žūrijas komisiju.

Konceptuāli saskaņoja, ka SIA „Īvandes muiža” 
par saviem līdzekļiem veic remontdarbus „Skolas 
nama” virtuves telpās, lai izpildītu Pārtikas un 
veterinārā dienesta dotos norādījumus.

Sākot ar 2014. gada 1. oktobri, ir ieviesta elek-
tronisko viedkaršu (e-talonu) izmantošana sabied-
riskajā transportā kā norēķinu sistēma Kuldīgas 
novada izglītības iestāžu izglītojamiem. 

Atbrīvoja Viju Supi-Ābeli no pienākumu veikša-
nas Kuldīgas novada Domes pedagoģiski medicī-
niskajā komisijā un iekļāva komisijā Laimu Jansoni. 

Nodeva grāmatu kopu projekta „Bērnu žūrija” 
ietvaros pašvaldības izglītības iestādēm un pagas-
tu pārvaldēm pēc saraksta.

Organizēs konkursu „Valsts nozīmes kultūras 
pieminekļa „Kuldīgas pilsētas vēsturiskais centrs” 
teritorijā esošo ēku, kā arī Kuldīgas novadā esošu 
Latvijas valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu 
sarakstā ietverto ēku restaurācija un konservāci-
ja”. Apstiprināja konkursa nolikumu un izveidoja 
komisiju. 

Izsludināja pretendentu pieteikšanu Kuldīgas 
novada Goda balvai no 2014. gada 26. septembra 
līdz 2014. gada 21. oktobrim. 

Apmaksāja kuldīdzniecei ilgstošās sociālās 
aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu 
biedrības „Cilvēks cilvēka labā” sociālo pakalpo-
jumu centrā.

Domes 2014. gada 25. septembra sēde
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Septembra trešajā nedēļā Kuldī-
gas jaunie mākslinieki devās uz 
sadraudzības pilsētu Drebaku 
Norvēģijā, lai apgūtu jaunas 
prasmes radošajās darbnīcās un 
piedalītos Gaismas festivālā.

Kuldīgas kultūras centra jaunie-
šu teātris „Focus” festivālā rādīja 
Daigas Pirtnieces iestudēto izrādi 
„Iedomu spoguļi” un piedalījās 
trīs dažādās ielu teātra darbnīcās, 
apgūstot iemaņas kustību, mūsdienu 
dejas un ēnu teātra jomā. Darbnīcās 
tapušās programmas tika iekļautas 
Gaismas festivāla oficiālajā prog-
rammā. Rīkotāji atzina, ka jauniešu 
izrāde ir ļoti augstā līmenī un tā 
lieliski bagātināja festivāla prog-
rammu, papildinot pat ar uguns 
pūšanas trikiem. 

Drebakā notika arī vērienīga stik-
la mākslas retrospektīva „Gaismas 

14. septembrī Domes priekšsēdē-
tāja Inga Bērziņa sveica Kuldīgas 
novada Dzimtsarakstu nodaļā no 
2014. gada 1. jūlija līdz 31. augus-
tam reģistrētos novada jaundzimu-
šos.

Pavisam reģistrēts 61 bērniņš, no 
tiem 32 zēni un 29 meitenes. 25 ģime-
nēs mazulis ir pirmais bērns, 23 – otrais, 
5 ģimenēs – trešais, bet četrās ģimenēs – 
ceturtais un četrās –  piektais.

Populārākais vārds jaundzimuša-
jiem zēniem ir Olivers (3), Kārlis (2), 
Rihards (2) un Niks (2), meitenēm – 
Evelīna (3), Marta (2), Amanda (2) un 
Katrīna (2). Vecāki ir izvēlējušies divus 
vārdus četriem zēniem – Martins Niks, 
Arno Tālrīts, Niks Martins un Kristians 
Olivers un trīs meitenēm – Katrīna 
Samanta, Amēlija Učeči un Katrīna 
Anna. Jūlijā dzimušie dvīnīši ir Olafs 
un Silvestrs.  

Uz pasākumu tika aicināti 57 Kuldī-
gas novada bērniņi kopā ar vecākiem. 
Mazuļi, kuri kopā ar tuviniekiem bija ie-
radušies uz pasākumu, saņēma sudraba 
karotītes ar iegravētu novada ģerboni un 
gada skaitli, noklausījās PII „Cīrulītis” 
audzēkņu skaistās dziesmiņas un kopā 
ar visiem fotografējās pie rātsnama.

Nākamais pasākums notiks 11. no-
vembrī.

ILOna ĶESTErE, 
Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja

EDuarDa DamBErGa foto

Kuldīgas novada Domes priekšsēdētāja Inga 
Bērziņa smaragda kāzu jubilārus Veltu un 
Visvaldi Jankevicus augusta nogalē devās 
sveikt 55. kopdzīves jubilejā.

Visvaldis sevi var saukt par īstenu kuldīdz-
nieku – šeit viņš dzimis un audzis. Veltas kundze 
dzimusi Rendā, kā pati saka – pie Abavas. Vēlāk 
ģimene pārcēlās uz Kuldīgu, un 3. klasē viņa sāka 
mācīties pilsētas skolā.

Velta atceras: „Ar Visvaldi iepazināmies bērnu 
svētkos kultūras namā. Tur mēs saskatījāmies, un es 
nodomāju – kāds smuks puisis!” Mācījāmies dažā-
dās skolās. Vienugad Jaungada balle mums beidzās 
ātrāk nekā citās skolās, un, ejot ar meitenēm mājās, 
nolēmām ieiet citas skolas ballē, kur diezgan lustīgi 
gāja.” Visvaldis Veltu ievērojis un gājis pavadīt mā-
jās. Ar to arī abu draudzība esot sākusies un ilgusi 
piecus gadus. Kad Veltai bija 18, bet Visvaldim 19 
gadu, abi apprecējās. „1959. gada 22. augustā, piekt-
dienā, divi vien aizgājām uz dzimtsarakstu nodaļu. 
Balles mums nebija,” atminas Velta.

Jankevicu ģimenē izaugušas divas meitas. 
Viena ir šuvēja, otra strādā ēdnīcā. Katrai ir divi 

bērni. „Mums ir arī trīs mazmazbērni. Mazmazdēls 
vasarās dzīvojas pie mums dārza namiņā,” stāsta 
Velta. „Šeit kādreiz bija vien maza, maza būdiņa, 
kuru nopirkām 2000. gadā. Znoti sadomāja mājiņu 
atjaunot un paplašināt. Darbos iesaistījās gandrīz 
visa ģimene.” Šovasar mājiņa pabeigta, un Velta 
ar Visvaldi ar prieku iekārtojušies. Te iekopts glīts 
dārziņš ar krāšņām puķēm un bagātīgām ābelēm. 
Dārzā abi divi ik dienu rod nodarbošanos.

Jau paskatoties uz Veltu un Visvaldi redzams, 
ka ģimenē valda saticība. Jautājot, kā tik ilgus 
gadus spējuši nosargāt laulību, vīrs saka: „Nevar 
sūdzēties, satikt varam! Velta zina labāk, kas man 
vajadzīgs, visu mūžu kopā esam nodzīvojuši.” 
Sievas kundze apstiprina: „Es jau vairāk esmu 
tā musinātāja un noteicēja.” Visvaldis visam 
vienmēr piekrītot, bet reizēs, kad viņam ir cits 
viedoklis, tik nosaka: „Nu ko, šoreiz tā nedarīs.” 
Lielos darbus ģimenē dara Veltas kundze, Vis-
valdis vien nosaka: „Man tur nekādas darīšanas 
nav. Ja sieva ir izdomājusi, lai dara! Arī man tad 
būs labi.”

SIGnETaS rEImanES, sabiedrisko attiecību 
speciālistes teksts un foto

Saņem sudraba karotītes

uz sudraba karotīšu svinīgo pasniegšanu bija aicināti 57 novada bērniņi ar vecākiem, brāļiem un māsām.

Kuldīgas jaunie mākslinieki darbus 
prezentē Norvēģijā

objekti”, kuras kuratore bija Iveta 
Brence. Mākslinieces darbus bija 
eksponējušas neparastā vietā fjorda 
pakājē, tā veidojot savdabīgu stikla 
mākslas, gaismu spēles un vides 
mijiedarbību, kas pārsteidza vietē-
jos iedzīvotājus. Viņi atzina, ka šāda 
stikla objektu eksponēšana brīvā 
dabā esot jaunums visā Norvēģijā.

Projekta „Vides manu-faktūras” 
mērķis bija izveidot Kuldīgas un 
Drebakas vēsturiskās mazpilsētas 
par skatuvi starpdisciplinārām 
mūsdienīgām kultūras aktivitātēm, 
sadarbojoties Latvijas, Norvēģijas, 
Islandes un Lietuvas mākslinie-
kiem, tādējādi sekmējot mazpilsētu 
kultūrvides dinamiku. Visi pasāku-
mi bija brīvdabas norises, atklājot 
jaunas, abās vēsturiskajās pilsētās 
vēl neiepazītas, netradicionālas pa-
sākumu vietas, kuras tika apzinātas 

un pilnveidotas projekta ietvaros, ai-
cinot māksliniekus veidot kultūrvēs-
turiskā mantojuma interpretācijas.  

Projekts „Vides manu-faktūras” 
tika īstenots ar Eiropas Ekonomikas 
zonas finanšu instrumenta 2009. –  
2014. gada programmas LV04 
„Kultūras un dabas mantojuma sa-
glabāšana un atjaunināšana” neliela 
apjoma grantu shēmas „Kultūras 
apmaiņa” finansiālu atbalstu. Pro-
jektu līdzfinansēja Kuldīgas novada 
pašvaldība.

ILZES ZarIŅaS, Kuldīgas kultūras 
centra projekta vadītājas teksts un foto

Stikla mākslinieces Iveta Brence un Vika šulce Drebakā veido iespaidīgu stikla 
mākslas retrospektīvu „Gaismas objekti”, kas norvēģijā bija jaunums un vietējos 

iedzīvotājus ļoti pārsteidza.

Miers un saticība jau 55 gadus

Kuldīgas novada Domes priekšsēdētāja Inga Bērziņa kopā ar smaragda kāzu jubilāriem Veltu 
un Visvaldi jankeviciem viņu iekoptajā dārzā.
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24. septembrī Kuldīgā viesojās 
Latvijā rezidējošie un nerezi-
dējošie ārvalstu vēstnieki no 
27 pasaules valstīm.

Vēstnieki tikās ar Kuldīgas no-
vada Domes priekšsēdētāju Ingu 
Bērziņu un kultūras nodaļas speciā-
listi Terēzu Strautu, kuras pastāstīja 

par mākslas, kultūras, teritoriālajām, 
uzņēmējdarbības un citām aktualitā-
tēm novadā.

Viesi iepazinās ar Kuldīgu – ap-
meklēja novada muzeju un sinagogu, 
apskatīja vecpilsētu, kā arī izzināja 
tūrisma iespējas Kurzemes reģionā.

Ārlietu ministrija šādus braucie-
nus vēstniekiem organizē, lai veici-

nātu Latvijas un ārvalstu sadarbību 
tūrisma, izglītības, uzņēmējdarbības, 
kā arī kultūras jomā. Vēstniekus 
braucienā pavadīja Ārlietu mi-
nistrijas valsts sekretārs Andrejs 
Pildegovičs.

SIGnETa rEImanE, sabiedrisko 
attiecību speciāliste

EDuarDa DamEBrGa foto

Kuldīgas novada skolēni koku 
stādīšanas tradīcijā piedalās katru 
gadu. Šogad akciju kuldīdznieki 
veltīja Baltijas ceļa 25. gadadienai. 
Bērnu un jauniešu centra skolēnu 
dome organizēja 25 dižskābaržu 
stādīšanu Sūru ielā. „Mēs stādījām 
kokus mieram,” stāstīja centra me-
todiķe Inga Vīksna un informēja, ka 
akcijā piedalījās Kuldīgas Tūrisma 
un tehnoloģiju tehnikums, Kuldīgas 
Mākslas un humanitāro zinību vidus-
skola, Kuldīgas Centra vidusskola, 
Kuldīgas 2. vidusskola, Kuldīgas 
pamatskola, V.Plūdoņa Kuldīgas 
ģimnāzija un Kuldīgas Alternatīvā 
sākumskola.

Laidu pamatskolā 26 skolēni 
un trīs skolotājas Laidu pils parkā 
iestādīja divus dižskābaržus no 
Jāņa Lepša kolekcijas. Savukārt 
Z.A.Meierovica Kabiles pamatskolas 
audzēkņi skolas parkā iestādīja 33 

Latvijas Mākslas akadēmija 
(LMA) un Kuldīgas novada 
pašvaldības Mākslinieku rezi-
dence sākusi projektu, lai radītu 
unikālu dizainu bērnu rotaļu 
laukumam 1905. gada parkā, 
pastāstīja rezidences vadītāja 
Ilze Supe.

Kuldīga ir Kurzemes pilsēta, 
kura, iespējams, vairāk saistās ar se-
natnīgāku auru un 20. gs. sākuma ar-
hitektūru, tāpēc plānots rekonstruēt 
1905. gada parku, ievērojot zīmīga 
laika posma – 20. gadsimta 60. gadu 
– stilu dizainā un arhitektūrā. Parks 
radīts pagājušajā gadsimtā šajos 
gados, tādēļ, respektējot tā izcel-
smes stilu, vizuālu līdzību iegūs gan 
soliņi, laternas un atkritumu urnas, 
gan celiņu segums un apstādījumi. 
Pateicoties LMA ieguldījumam, 
tiks radīts unikāls dizains parka 
bērnu rotaļu laukumu elementiem, 
mākslinieciski interpretējot vizuālo 
līdzību 60. gadiem, bet ievērojot 
mūsdienu drošības prasības. Pro-
jektā paredzēts izstrādāt ideju metu 
diviem rotaļu laukumiem: 1– 5 ga-
dus veciem mazuļiem un bērniem, 
sākot no 5 gadu vecuma.

Projektā piedalīsies LMA Di-
zaina nodaļas funkcionālā dizaina 
katedras 2. kursa bakalaura prog-
rammas studenti lektores Ilzes 
Kundziņas un docentes Sandras 
Levānes vadībā. Pirmā tikšanās 
Kuldīgā notika 15. septembrī, kurā 
dizaineri iepazinās ar projektu, uz-
sāka vēsturisko izpēti un apskatīja 
parku klātienē. 17. oktobrī 14.00 
Attīstības aģentūrā LMA komanda 
I.Kundziņas un S.Levānes vadībā 
demonstrēs 1905. gada parkā pare-

dzēto bērnu rotaļu laukumu dizaina 
idejas pirmās ieceres. Radošo darbu 
turpinās studiju semestrī LMA, un 
idejas metu paredzēts izstrādāt līdz 
2014. gada decembrim. 

Pateicoties vairākkārtējiem veik-
smīgiem sadarbības projektiem 
ar LMA, Mākslinieku rezidencei 
ir iespēja turpināt 20. gs. 60. – 
80. gadu tradīciju ar nosaukumu 
„Dizains Kuldīgai”, kas jau toreiz 
radīja saikni starp Kuldīgu, mākslu 
un dizainu. Plenēros un semināros 
pilsētā radoši darbojās mākslinieki, 
arhitekti un dizaineri, kuri izstrādāja 
tiem laikiem savdabīgas mazās arhi-
tektūras formas pilsētvidei – soliņus, 
laternas, autobusu pieturu zīmes, 
rotaļu laukumus u.c. Par pieredzēto 
un paveikto „Dizains Kuldīgai” 
ietvaros LMA radošajai komandai 
pastāstīja arhitekts Aldis Orniņš. 

Iedvesmojoties no šīs vēsturiskās 
tradīcijas, Mākslinieku rezidence 
sadarbībā ar LMA atjauno preču 
zīmi „Dizains Kuldīgai” un turpi-
na pilsētvides objektu kolekcijas 
izveidi. Šis ir jau abu pušu trešais 
sadarbības projekts dizaina jomā, 
turpinot 2013. gadā radīto velosipē-
du novietni Kuldīgas vecpilsētai, kā 
arī 2014. gada radošo industriju pro-
jektu, sadarbojoties modes mākslas 
studentiem un Kuldīgas amatnie-
kiem, lai radītu unikāla dizaina 
apģērbu vai aksesuāru prototipus. 
LMA studentu projekti šobrīd ir no-
zīmīgs ievads ceļā uz radošā klastera 
izveidi Kuldīgā 2016. gadā, kad šeit 
paredzēts atvērt LMA Mākslas un 
radošo industriju filiāli.

SIGnETa rEImanE, sabiedrisko 
attiecību speciāliste

IEVaS BEnEFELDES foto

Kuldīgā viesojas vēstnieki 
no 27 valstīm

Kuldīgā viesojās ārvalstu vēstnieki no 27 pasaules valstīm.

Taps unikāls dizains 
bērnu rotaļu laukumam

Kuldīgas novada pašvaldības arhitekte jana jākobsone iepazīstina 
Lma pārstāvjus ar 1905. gada parka projektu un vēsturisko izpēti.

Skolēni stāda kokus

anna Luīze 
Limbaite, Laura 

Vilerte, Elza Garo-
kalna, ruta Orlo-

va, madara mačiņa 
bija vienas no 

tām vispasaules 
akcijas „Iestādi 

koku mieram!” da-
lībniecēm, kuras 

Sūru ielā iestādīja 
dižskābaržus.

kokus – sarkanos ozolus, lapegles, 
pīlādzi un valriekstu kokus. Ēdoles 
pamatskolas vides pulciņa bērni 
iestādīja pašu izaudzētu ozoliņu, 
bet Kuldīgas 2. vidusskola – četrus 
pīlādžus skolas teritorijā. Kopā 
Kuldīgas novadā iestādīti 64 jauni 
kociņi.

Šī gada koku stādīšanas olim-
piādes tēma bija „Koki dzīvībai”, 
uzsverot, ka kokiem ir būtiska 
nozīme gan laukos, gan pilsētvidē, 
ka tie ir ne tikai „pasaules plaušas”, 
nodrošinot mūs ar skābekli, bet arī 
dzīvotne un pārtikas avots daudzām 
citām sugām.

Pirms 10 gadiem 30 pasaules 
valstīs kokus mieram vienlaikus 
stādīja 50 skolas. Šogad akcijā 
piedalījās jau 10 000 skolu no 157 
valstīm. Pirmos kokus šogad 22. 
septembrī iestādīja Okeānijas akci-
jas dalībnieki. Tālāk, sekojot saulei, 

stādīja Āzijā, Eiropā un Āfrikā. Pē-
dējos kokus mieram iestādīja Havaju 
un Kuka salās Jaunzēlandē.

Vispasaules programmas „Vide 
tiešsaistē” („Environment Online”) 
koku stādīšanas akcijas mērķis ir līdz 
2017. gadam iestādīt 100 miljonus 
koku. Desmit gados jau iestādīti 
vairāk nekā 17 miljoni.

SIGnETa rEImanE, 
sabiedrisko attiecību speciāliste

EDuarDa DamBErGa foto

Koku stādīšanas akcija Kuldīgā tika 
veltīta Baltijas ceļa 25. gadadienai.

Starptautiskās koku stādīšanas akcijas „Iestādi koku mieram!” 
10. gadadienā arī Kuldīgas novada skolēni 22. septembrī stādīja 
kokus, simboliski sacenšoties koku stādīšanas olimpiskajās spēlēs 
„Treelympics”.

No 13. līdz 17. oktobrim 
Kuldīgas izglītības iestādēs 
norisināsies karjeras nedēļa 
„Iekāp karjeras kurpēs”.

Ar pasākumu plānu var 
iepazīties mājaslapā www. kul-
diga. lv – Izglītība – Karjeras 
nedēļa.

Īpašs aicinājums jauniešiem 
pieteikties uz individuālu kar-
jeras konsultāciju pie konsul-
tantes Santas Hemmingas (tālr.  
63320091, 25685251). Konsultācija notiks 14. oktobrī no 14.00 līdz 17.00 
Bērnu un jauniešu centrā, 1905. gada ielā 10.

Karjeras nedēļu organizē Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA), 
izmantojot Eiropas Komisijas „Euroguidance” programmas atbalstu. VIAA 
šo iniciatīvu realizē sadarbībā ar 15 Latvijas pilsētu un novadu pašvaldībām 
un to izglītības pārvaldēm.

Karjeras nedēļā 
būs arī individuālas 

konsultācijas



2014. gada 9. oktobris

6

Kuldīgas novada pašvaldība informē, ka 
2014. gada 1. oktobrī stājās spēkā jaunais 
Būvniecības likums un ar tiem saistītie 
Ministru kabineta noteikumi nr. 500 „Vis-
pārīgie būvnoteikumi”.

Kuldīgas novada pašvaldības Būvniecības 
komisija skaidro, ka, ņemot vērā jauno Būv-
niecības likumu, būvniecības iecerēm vairs 
netiks izsniegts plānošanas un arhitektūras 
uzdevums (PAU), bet gan – būvatļauja.

Savukārt, atbilstoši speciālajos būvnotei-
kumos noteiktajai kārtībai, līdzšinējo būv-
niecības iesniegumu – uzskaites karšu – vietā  
Būvniecības komisijā būs jāiesniedz būvnie-
cības iesniegums būvatļaujas saņemšanai ar 
klāt pievienotu būvprojektu minimālā sastāvā.

Būs jāsaņem atzīme
Pēc saņemto dokumentu izskatīšanas Būv-

niecības komisijai mēneša laikā būs jāizdod 
būvatļauja, kurā uzreiz jānorāda projektēšanas 
nosacījumi detalizētai projekta izstrādāšanai 
un nosacījumi būvdarbu uzsākšanai. Par katra 
šā nosacījuma izpildi pasūtītājam būs jāsaņem 

atbilstoša Būvniecības komisijas atzīme. Tikai 
tad, kad saņemta atzīme, un tad, kad būvatļauja 
būs kļuvusi neapstrīdama, pasūtītājs varēs sākt 
būvdarbus.

Būvniecības ierosinātājam, pamatojoties 
uz iepriekš izsniegtu PAU, ir tiesības turpināt 
iesākto būvniecības procesu (izstrādāt skiču 
projektu, tehnisko projektu).

Lai saņemtu būvatļauju atbilstoši jaunajam 
regulējumam, būs jāievēro dokumentu derī-
guma termiņš:

- PAU derīguma termiņš – 2 vai 4 gadi;
- tehniskā projekta (akceptēta tehniskā 

projekta, izvērstā skiču projekta, nulles cikla 
tehniskā projekta) derīguma termiņš – 2 gadi. 

Lai saņemtu būvatļauju gadījumos, kad 
būvniecības ierosinātājam ir izsniegts PAU, 
Būvniecības komisijā būs jāiesniedz: iesnie-
gums un atbilstošās būvju grupas speciālajos 
būvnoteikumos noteiktie dokumenti. 

Būvniecības komisija izdos būvatļauju: 
projektēšanas nosacījumos norādot PAU 
noteiktās prasības un norādot būvdarbu uz-
sākšanas nosacījumus.   

ja iesniegts iesniegums 
un skiču projekts
Lai saņemtu būvatļauju gadījumos, kad 

pasūtītājs iesniedzis iesniegumu un skiču pro-
jektu, izvērsto skiču projektu (PAU derīguma 
termiņa laikā), Būvniecības komisija izdos 
būvatļauju, projektēšanas nosacījumos norādot 
PAU noteiktās prasības un norādot būvdarbu 
uzsākšanas nosacījumus.

ja iesniegts iesniegums 
un tehniskais projekts
Lai saņemtu būvatļauju gadījumos, kad 

pasūtītājs iesniedzis iesniegumu un tehnisko 
projektu, Būvniecības komisija izdos būvat-
ļauju, projektēšanas nosacījumus norādot kā 
izpildītus un norādot būvdarbu uzsākšanas 
nosacījumus.

Būvniecības komisijai 
jauni pienākumi
Turpmāk, iesniedzot būvprojektus saska-

ņošanai/ akceptēšanai, jāpievieno arī Ministru 

kabineta noteikumos noteiktās formas ie-
sniegums par būvatļaujas izsniegšanu, jo pēc 
1. oktobra Būvniecības komisija vairs neveiks 
būvprojektu saskaņošanu/akceptēšanu. Tā vie-
tā Būvniecības komisija izsniegs būvatļauju ar 
atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi vai 
noteiks projektēšanas nosacījumus, vai atteiks 
izsniegt būvatļauju.

Ja iesniegtajam būvprojektam nebūs pie-
vienots iesniegums par būvatļaujas izsnieg-
šanu, tā izskatīšana Būvniecības komisijā 
tiks atteikta.

Ja līdz 2014. gada 1. oktobrim ir izsniegta 
būvatļauja, saņemt to ar nosacījumiem neva-
jadzēs.

Detalizētu būvniecības procesu turpināša-
nas un pabeigšanas kārtību nosaka Ministru 
kabineta noteikumi „Vispārīgie būvnoteiku-
mi”, kas stājās spēkā 2014. gada 1.  oktobrī.

Sīkāka informācija: http://www.lvportals.
lv/skaidrojumi/265289-no-1oktobra-jau-
ns-buvniecibas-procesa-regulejums/

InESE SuLOjEVa,
 Būvniecības nodaļas vadītājas vietniece

Izmaiņas būvniecības likumā

Biedrība „Kurzemes talanti” pro-
jekta „Lauku ekonomikas dažādo-
šana un dzīves kvalitātes veicinā-
šana vietējo attīstības stratēģiju 
īstenošanas teritorijā” ietvaros 
renovējusi centra „Neatkarība” 
pirmo stāvu.

Biedrības valdes locekle Leonarda 
Zīverte pastāstīja: „Projekta ietvaros 
ir renovēts ēkas pirmais stāvs, kurā 
aktīvi darbojas biedrībā izveidotais 
rehabilitācijas un sociālās adaptācijas 
centrs „Neatkarība”. Nu šī centra pa-
kalpojumus varēs izmantot arī cilvēki 
ar kustību traucējumiem.”

Pirmajā stāvā izlīmeņota grīda un 
nomainīts tās segums, lai ērti būtu 
pārvietoties. Iekārtotas ērtas dzīvoja-
mās istabas, palīgtelpas, ir izveidotas 
atpūtas, lasītavas, galda spēļu un tre-
nažieru zonas, pārbūvēts ieejas mezgls 
un izveidota uzbrauktuve.  Ieguldot 
biedrības pašieguldījuma līdzekļus 

Biedrība „Kurzemes talanti” uzlabo vides pieejamību
un darbu, ir izveidota plaša un ērta 
tualetes un dušas telpa ar palīgierīcēm 
cilvēkiem ar kustību traucējumiem. 
Infrastruktūras izveide veicinās reha-
bilitācijas centrā sniegto pakalpojumu 
pieejamību.

Biedrība, kuras pilnais nosaukums 
ir Bērna un ģimenes lietu atbalsta 
centrs „Kurzemes talanti”, savu dar-
bību uzsākusi 2004. gadā, lai radītu 
priekšnoteikumus bērnu un jauniešu 
personības potenciāla atklāšanai, viņu 
morālā un tikumiskā stāvokļa atve-
seļošanai, kā arī palīdzētu bērniem 
atklāt un attīstīt radošās spējas, sniegtu 
dažāda veida atbalstu daudzbērnu un 
maznodrošinātām ģimenēm.

2006. gadā biedrības ietvaros kā 
struktūrvienība savu darbību uzsāka 
rehabilitācijas un sociālās adaptācijas 
centrs „Neatkarība”, kas nu jau astoto 
gadu sniedz palīdzību atkarībās nonā-
kušiem cilvēkiem. Šeit cilvēki, izejot 

pilnu rehabilitācijas kursu, saņem 
garīgu un intelektuālu atbalstu vēlmei 
mainīt iepriekšējo dzīvesveidu, šeit 
viņi pilnveido pašaprūpes iemaņas 
un atjauno darba iemaņas. Rehabi-
litācijas pakalpojumus centrā saņem 
cilvēki no visas Latvijas.

2013. gada nogalē biedrība iesnie-
dza projektu Eiropas Lauksaimniecī-
bas fonda lauku attīstībai (ELFLA) 
pasākuma aktivitātē un saņēma šī 
projekta apstiprinājumu.

Projekta finansēšanā izmantoti 
90% ELFLA finansējums, 10% – 
biedrības līdzfinansējums un biedrī-
bas pašieguldījums.

SIGnETa rEImanE, 
sabiedrisko attiecību speciāliste

LEOnarDaS ZĪVErTES foto

Biedrība „Kurzemes talanti” projekta ietvaros renovējusi ēkas 1. stāvu un 
izveidojusi ērtu piekļuvi arī cilvēkiem ar kustību traucējumiem.

Lai Kuldīgas novadā saglabātu 
unikālās vēsturiskās apbūves 
autentiskumu, Kuldīgas nova-
da pašvaldība jau otro gadu 
izsludina restaurācijas un 
konservācijas projektu konkursu 
2015. gadam.

Paredzot iedzīvotāju iesaistīšanos 
un līdzdarbību, izmantojot viņu 
finansējumu un piesaistot Kuldīgas 
novada pašvaldības līdzfinansējumu, 
projektu konkursā „Valsts nozīmes 
kultūras pieminekļa „Kuldīgas pil-
sētas vēsturiskais centrs” teritorijā 
esošo ēku, kā arī Kuldīgas novadā 

esošu Latvijas valsts aizsargājamo 
kultūras pieminekļu sarakstā ietverto 
ēku restaurācija un konservācija” 
iecerēts veicināt arhitektoniski 
kvalitatīvas vides saglabāšanu un 
sabiedrības interesēs nodrošināt 
vēsturisko ēku izmantošanu.

Pieteikumus var iesniegt Kul-
dīgas novada īpašnieki un apsaim-
niekotāji, kuru ēkas atrodas valsts 
nozīmes pilsētbūvniecības piemi-
nekļa „Kuldīgas pilsētas vēsturiskais 
centrs” teritorijā vai ir ietvertas 
Latvijas valsts aizsargājamo kultūras 
pieminekļu sarakstā.

Uz līdzfinansējuma saņemšanu var 
pretendēt, ja stilistiski un vēsturiski 
unikāli ēkas būvgaldniecības izstrā-
dājumi ir sliktā tehniskā stāvoklī un 
apdraud šī izstrādājuma turpmāko 
pastāvēšanu; ja nepieciešama reno-
vācija ēkas fasādei vai dzīvojamo un 
publisko ēku jumtu segumam, vai 
dzīvojamo un publisko ēku nesošajām 
konstrukcijām, priekšroku dodot vēs-
turiski arhitektoniski vērtīgai apbūvei.

Kuldīgas novada pašvaldība 
piešķir līdzfinansējumu līdz 50% 
no kopējās izmaksu tāmes, bet ne 
vairāk EUR 10 000 nesošo kons-

trukciju renovācijai un ne vairāk kā 
EUR 7000 citos gadījumos. Līdzfi-
nansējums tiek piešķirts konkursa 
kārtībā. Pieteikuma iesniedzējiem, 
sagatavojot kopējo budžetu (tāmi), 
jāparedz finansējums no saviem vai 
sadarbības partneru līdzekļiem ne 
mazāk kā 50% no kopējā kultūras 
pieminekļa saglabāšanas darbiem 
nepieciešamā budžeta.

Pašvaldības līdzfinansējuma saņē-
mējiem to noteiktā kārtībā, bet ne retāk 
kā reizi gadā pēc projekta īstenošanas, 
būs jānodrošina kultūras pieminekļa 
pieejamība sabiedrības apskatei.

Konkursa pieteikumus līdz šī 
gada 31. oktobrim jāiesniedz Kuldī-
gas novada pašvaldības Apmeklētāju 
pieņemšanas centrā (Baznīcas ielā 
1, Kuldīgā). Detalizēta informācija 
par konkursu un nolikums pieejams 
www.kuldiga.lv.

Visi, kas vēlas iesaistīties prog-
rammā, aicināti 15. oktobrī plkst. 
16.00, Baznīcas ielā 1, Kuldīgā 
(Domes lielajā zālē) uz informatīvu 
pasākumu par pieteikuma formas 
aizpildīšanu.

ILZE ZarIŅa, 
restaurācijas centra vadītāja

Konkurss unikālo vēsturisko ēku 
restaurācijai un konservācijai

MeKLĒ foToMoDeļuS
Kuldīgā ieradusies un sākusi radoši darboties trešā fotogrāfe, poliete Džoanna Pjotrovska (Joanna Piotrows-

ka), kura studē Anglijā un piedalās Kuldīgas Mākslinieku rezidences projektā. Tā īstenotāji aicina atsaukties 
pārus, jebkura vecuma cilvēkus, arī topošos precētos, kuri piekrīt, ka fotogrāfe oktobrī ieskatīsies kāzu cere-
monijā. Bez aizspriedumiem par to, kādam jāizskatās „modelim”.

Radoši domājošiem pāriem, kuriem būtu interese piedalīties šajā mākslas projektā, lūdzam rakstīt eliza. ozo-
lina@kuldiga.lv vai zvanīt 29660220.

Kuldīgas novada Dome izsludina 
pretendentu pieteikšanu Goda 
balvai, kas tiks pasniegta svinī-
gajā pasākumā 2014. gada 18. 
novembrī plkst. 16.00 Kuldīgas 
kultūras centrā.

Ar Kuldīgas novada Goda balvu 
tiek apbalvotas personas par īpašiem 
nopelniem politikā, tautsaimniecī-
bā, veselības aizsardzībā, izglītībā, 
kultūrā, sportā, valsts pārvaldes 
un aizsardzības jomā, kas saistīti 
ar Kuldīgas novada attīstību un sa-
biedriskās nozīmības palielināšanu. 

Par nopelnu uzskatāma ilgstoša, 
priekšzīmīga un panākumiem bagāta 
darbība, kā arī atsevišķi izcili darbi 
novada labā. 

Dome līdz 21. oktobrim pieņems 
iesniegumus par cilvēkiem, kuri 
pelnījuši Goda balvu. Ierosinājumā 
jānorāda apbalvojamā vārds, uz-
vārds, personas kods, dzīvesvieta, 
ieņemamais amats vai nodarbošanās, 
kā arī vispusīgs to nopelnu apraksts, 
par kuriem ierosina piešķirt balvu. 
Ar nolikumu „Par Kuldīgas novada 
pašvaldības apbalvojumiem” var 
iepazīties www.kuldiga.lv.

Aicina pieteikt pretendentus 
Goda balvai

SKoLĒNu BrīVLAIKā – rADošāS DArBNīcAS
27. – 30. oktobrī, skolēnu brīvlaikā, Kuldīgas novada 1. – 4. klašu skolēni aicināti apgūt jaunas prasmes 

un iesaistīties radošajās darbnīcās.
Ik dienu no 11.00 līdz 14.00 kopā ar bērniem zīmēs, līmēs un griezīs Bērnu un jauniešu centra interešu 

izglītības pulciņu skolotāji.
Dalība radošajās darbnīcās būs bez maksas; tās notiks Bērnu un jauniešu centrā, 1905. gada ielā 10, Kuldīgā.
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SpOrTa paSāKumI OKTOBrĪ

25. septembrī Kuldīgas centra 
vidusskolas audzēkņi un viņu 
sadraudzības viesi – skolēni no 
Bertas fon Sutneres pamatskolas 
Gēsthahtē – viesojās Kuldīgas 
novada Domē un tikās ar priekš-
sēdētāju Ingu Bērziņu.

No 20. līdz 27. septembrim Kul-
dīgas Centra vidusskolā viesojās 10 
skolēnu un trīs skolotāji no sadrau-
dzības pilsētas Gēsthahtes. Kuldīgas 
Centra vidusskolas un Bertas fon 
Sutneres pamatskolas audzēkņi ar 
vecāku un skolas atbalstu pieredzes 
apmaiņas braucienus organizē jau 
20 gadus, un tajos tradicionāli dodas 
skolēni, kuri ne reizi nav viesojušies 
sadraudzības pilsētā.

Bertas fon Sutneres skolas skol-
nieces Lēna un Sāra pastāstīja: 
„Kuldīgā mūs sagaidīja ļoti sirsnīgi, 
viesģimenes ir draudzīgas. Esam 
apskatījušas arī Ventspili un Rīgu.” 
Jautājot, kādu pieredzi meitenēm 
sniedz šāds apmaiņas brauciens, 
viņas uzsvēra, ka tā ir lieliska iespēja 
iepazīt citas tautas kultūru un tradī-
cijas, gūt jaunu pieredzi.

I.Bērziņa skolēniem pastāstīja 
par senā rātsnama vēsturi un in-
teresantākajiem faktiem, jaunieši 
uzdeva jautājumus, un pēc tam visi 
apskatīja Kuldīgas novada Domes 
ēku.

SIGnETa rEImanE, 
sabiedrisko attiecību speciāliste

EDuarDa DamBErGa foto

Vasara Kuldīgas jaunajiem saksofonistiem 
bijusi dažādu notikumu pilna, priecējot ar kon-
certiem gan mūsu novadniekus, gan mūzikas 
mīļotājus ārvalstīs.

Jūlijā mūzikas skolā notika radošā nometne kopā 
ar jauniešiem no Norvēģijas un mūziķiem no grupas 
„Mirage Jazz Orchestra”, kuri nometnē piedalījās 
kā skolotāji.

Augusta sākumā saksofonistu ansamblis ar sko-
lotājām Līgu Aleksandru Jāvaldi un Stellu Pavloviču 
koncertēja gan lielajā vārmenieku salidojumā „Kā 
sendienās”, gan Jūrkalnē, sveicot uzņēmuma „Ag-
rotehnika” darbiniekus jubilejā. „Taču neapšaubāmi 
lielākais un nozīmīgākais bija brauciens uz Zviedriju, 
kur jaunie mūziķi sniedza koncertus piecās vietās 
Udevallas komūnā,” pastāstīja E.Vīgnera Kuldīgas 
mūzikas skolas skolotāja Stella Pavloviča.

Visos koncertos jaunie saksofonisti saņēma sla-

vinošus komplimentus. S.Pavloviča: „Pie ansambļa 
dalībniekiem  Paula Purviņa un Rebekas Jāvaldes, 
kuri spēlēja solo, klausītāji nāca klāt un izteica sa-
jūsmu par viņu muzicēšanu. Nenoliedzami, ka tas 
būs liels stimuls jauniešu tālākā izaugsmē, jo šajā 
mācību gadā viņiem jāgatavojas valsts konkursiem. 
Katrā koncertā satikām arī cilvēkus no Latvijas, kuri 
neslēpa asaras acīs un prieku par iespēju dzirdēt 
latviešu valodu.”

 Ar ansambli kopā dziedāja kamerkora „Rāte” 
dalībniece Daiva Krastiņa. Jautājot par iespaidu, 
Daiva saka: „Man patika, ka bērni bija ļoti saticīgi 
un rūpējās viens par otru. Viņi muzicējot atbrīvojās 
un ļāva klausītājiem izbaudīt saksofona skaņas 
burvību.”

SIGnETa rEImanE, 
sabiedrisko attiecību speciāliste

VaLEnTĪnaS mEIjaS foto

Līdz 15. oktobrim kuldīdznie-
ki pirmie var tikt pie festivāla 
„Kuldīgas Live fest 2015” divu 
dienu biļetēm.

Biļetes var iegādāties Kuldīgas 
kultūras centra kasē, tālrunis uzzi-
ņām 63322201, bet ar 15. oktobri 
tās būs pieejamas visās „Biļešu pa-
radīzes kasēs” Latvijā un internetā.

Speciāla biļešu cena oktobrī 
pirmajām 1000 biļetēm uz festivāla 
divām dienām – EUR 40.

Jau trešo vasaru „Live Fest” no-
tiks Kuldīgas pilsētas estrādē 7. un 

8. augustā, pulcējot gan pašmāju, 
gan ārvalstu mūziķus. Festivāls ir 
pamanījies kļūt par iemīļotu vietu 
kurzemniekiem, Kurzemes viesiem 
un ārvalstu tūristiem, lai baudītu 
kvalitatīvu pasaulē populāru mū-
ziku. 

Festivālam tuvojoties, biļešu 
cenas paaugstināsies. 

Sekojiet līdzi aktualitātēm mājas 
lapā www.livefest.lv un www.face-
book.com/livefestlv.

 SIGnETa rEImanE, 
sabiedrisko attiecību speciāliste

Kuldīgas ģimenes atbalsta centrs aicina pirmsskolas vecuma bērnus, 
māmiņas un sievietes uz izglītojošām nodarbībām

Montesori nodarbības pirmsskolas vecuma bērniem no 2,5 līdz 5 gadiem (grupiņā 4 bērni) otrdienās, trešdienās no 10.00 līdz 
12.00, vadītāja Inga Mālniece.

Mūzikas nodarbības pirmsskolas vecuma bērniem no 1,5 līdz 3 gadiem piektdienās 16.00, vadītāja Liene Ventere. 
Māmiņu kluba nodarbības pirmdienās 11.00, vadītāja Inga Mālniece.
Deju kustības terapijas nodarbības sievietēm pirmdienās 18.00, vadītāja Liene Bebriša.
Pieteikšanās un sīkāka informācija pa tālruni 28325904. Visas nodarbības notiks Kuldīgā, Dzirnavu ielā 9, 2. stāvā.

26. – 27. septembrī Kuldīgas 
šaha klubā notika Kuldīgas 
sporta skolas 50. jubilejas ceļo-
jošā kausa izcīņa komandām un 
Danas reiznieces-ozolas 9. kau-
sa un balvu izcīņa individuālā 
vērtējumā.

Sacensībās piedalījās 39 šahisti 
no Rīgas, Liepājas un Kuldīgas. 
Pasākumu atklāja Dana Reiznie-
ce-Ozola, novēlot dalībniekiem 
veiksmi turnīrā. Pateicoties viņas 
mecenātismam, uzvarētāji tika arī 
pie naudas balvām.

Komandu vērtējumā uzvaru 
izcīnīja Rīgas šaha skolas treneres 
Tatjanas Voronovas komanda, kura 
ieguva 16 punktus no 21. Otrajā 
vietā (15 punkti) ierindojās Aivara 
Raudives Rīgas 13. vidusskolas ko-
manda. 3. un 4. vietu ar 12,5 punk-
tiem dalīja Rīgas šaha skolas trenera 
Aivara Stašāna komanda un Kul-
dīgas trenera Gunāra Gertnera ko-
manda „Rumba” – Edmunds Beks, 
Valts Vaivads un Ričards Zariņš. 
Papildrādītāji labāki izrādījās Rīgas 
komandai, kurai 3. vieta. 5. vietā 
(11,5 punkti) Liepājas treneres Ga-
ļinas Sudmales komanda.

Individuāli turnīrā uzvarēja Gri-

Gēsthahtes un Kuldīgas skolēnu draudzība 

apmaiņas skolēni no Gēsthahtes viesojās Kuldīgas novada Domē, 
tikās ar Kuldīgas novada Domes priekšsēdētāju Ingu Bērziņu un apskatīja 

seno rātsnamu. 

Saksofonistu ansambļa panākumi

Kuldīgas jaunie saksofonisti (Kristīne šķēle, Santa Burkevica, patriks purviņš, pauls purviņš, rebeka 
jāvalde, Līga aleksandra jāvalde) Lysekilas baznīcā Zviedrijā priecēja klausītājus ar emocionālu koncertu.

Jaunie šahisti cīnās par kausiem

gorijs Morozļi – 6 punkti. 2. vietā ar 
5,5 punktiem Daniels Markauss, bet 
3. – Iļja Semjonovs (arī 5,5 punkti). 
Labākās meitenes balvu saņēma 
Evija Brikmane (Liepāja).

Kuldīdznieku labākais rezul-
tāts  Edmundam Bekam, kurš ar 
5 punktiem izcīnīja 7. vietu. Valtam 
Vaivadam un Elanam Andrejam 
Vēveram 4 punkti un attiecīgi 14. 

un 15. vieta. Ričardam Zariņam 
3,5 punkti (17. vieta), Kristapam 
Svētem 3,5 punkti (24. vieta), Re-
nāram Megnim 3 punkti (26. vieta), 
Ģirtam Zīlem 2,5 punkti (34. vieta) 
un Emīlam Podniekam 2 punkti 
(37. vieta).

aGrIS KImBOrS, 
Kuldīgas sporta skolas direktors

EDuarDa DamBErGa foto

Dana reizniece-Ozola kopā ar Kuldīgas šaha nodaļas treneri Gunāru Gertneru 
un Kuldīgas sporta skolas direktoru agri Kimboru novēl dalībniekiem veiksmi un 

izturību.

Var iegādāties biļetes 
festivālam „Live Fest 2015”

10.X 15.00 LVF kausa izcīņa volejbolā C1 grupā zēniem. Skrundas vsk. zāle, Skrunda
11.X 11.00 LVF kausa izcīņa volejbolā B-2 grupā meitenēm. KNSS halle, Piltenes iela 25, Kuldīga
11.X 15.30 LJBL-LR čempionāts basketbolā 2. divīzijā U-17 
 KNSS sporta nams, Virkas iela 13, Kuldīga
12.X 10.00  LVF kausa izcīņa volejbolā D-1 grupā zēniem. Skrundas vsk. zāle, Skrunda
12.X 13.00 LJBL-LR čempionāts basketbolā 1. divīzijā U-15 
 KNSS sporta nams, Virkas iela 13, Kuldīga
12.X 14.00 „Schenker” līga volejbolā vīriešiem: ASK/Kuldīga – VK „Biolars”, Jelgava 
 KNSS halle, Piltenes iela 25, Kuldīga
12.X 18.00 Latvijas meistarsacīkstes florbolā 1. līgā: Kuldīga – LU/FS „Masters” 
 KNSS halle, Piltenes iela 25, Kuldīga
18.X 12.00 Kuldīgas novada atklātais un „RK Kuldīga” čempionāts riteņbraukšanā krosā 
 Krauļu priedes, Kuldīga
21.X 10.00 Kuldīgas novada atklātās skolēnu sacensības futbolā 
 KNSS sporta nams, Virkas iela 13, KNSS halle, Piltenes iela 25, Kuldīga
25.X 13.00 Latvijas meistarsacīkstes florbolā 1. līgā: Kuldīga – RSU 
 KNSS halle, Piltenes iela 25, Kuldīga
29.X 19.00 Latvijas kauss 2014 volejbolā vīriešiem: Kuldīgas NSS – VK „Biolars”/Jelgava 
 KNSS halle, Piltenes iela 25, Kuldīga



C mYK

2014. gada 9. oktobris

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

KKC  pIEDāVā

paSāKumI paGaSTOS

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
P. 10.X 19.00  IZLaIDuma GaDS
Sv. 12.X 15.00 Latvija, 2014
O. 14.X 19.00 Ilgums 1’48
T. 15.X 17.30 Drāma
C. 16.X 19.30  Līdz 16 g. v. – neiesakām

Sv. 12.X 17.00 DraKuLa: LEĢEnDaS SāKumS
O. 14.X 17.00 ASV, 2014, ilgums 1’40
T. 15.X 19.30 Drāma, asa sižeta filma, fantāzija
C. 16.X 17.30  Līdz 12 g. v. – neiesakām

S. 18.X 16.00  aKmEŅI manāS KaBaTāS
Sv. 19.X 15.00 Latvija, ASV, 2014
O. 21.X 17.00 Ilgums 1’28
T. 22.X 19.30 Animācijas filma
C. 23.X 17.30  Līdz 12 g. v. – neiesakām

S. 18.X 18.00  CEĻOjumS uZ ITāLIju
Sv. 19.X 17.00 Lielbritānija, 2014
O. 21.X 19.00 Ilgums 1’48
T. 22.X 17.30 Komēdija, drāma
C. 23.X 19.30  Līdz 16 g. v. – neiesakām

GuDEnIEKOS
No  13. oktobra līdz  30. novembrim kul-

tūras namā – Inta Rezevska gleznu izstāde.
25. oktobrī 13.00 kultūras namā – pen-

sionāru pēcpusdiena. Pieteikties līdz 20. 
oktobrim.

ĪVanDĒ
Katru trešdienu 18.00 Īvandes muižā – 

sieviešu ansambļa mēģinājums. Aicinātas 
jaunas dalībnieces.

18. oktobrī 20.00 Īvandes muižā – 
vietējo kolektīvu pašdarbības koncerts ar 
Īvandes un Padures sieviešu vokālajiem 
ansambļiem; Ēdoles vidējās paaudzes 
deju kolektīvu „Muduri”; Alsungas ansambli 
„Suitu vīri”. 22.00 – diskotēka. Jautru mūzi-
ku nodrošinās „DTT Solution”. Līdzi jāņem 
groziņš. Ieeja diskotēkā – EUR 2.

KaBILĒ
Līdz 31. oktobrim bibliotēkā – Eduarda 

Skabja „Mākoņu atlants un citas foto- 
grāfijas”.

25. oktobrī 22.00 – 3.00 saieta namā 
„Sencis” – balle; spēlēs māsas Ņukšas. 
Ieeja – EUR 3. 

29. oktobrī saieta namā – Saldus kino 
izbraukuma seanss: 16.30 animācijas filma 
„Zelta zirgs”, ieeja – EUR 1; 18.00 jaunā lat-
viešu filma „Izlaiduma gads”, ieeja – EUR 2.

30. oktobrī 13.00 saieta namā – spēļu 
diena skolēniem „Nāc un iemāci savu spēli 
draugiem”. Līdzi jāņem viena galda spēle.

KurmāLĒ
8. novembrī, sestdien, Kurmāles pagas-

ta kapsētās – Svecīšu vakars: 11.00 – Ēmu 
kapsētā, 11.30 – Pūču kapsētā, 12.00 – 
Pūķu kapsētā, 12.30 – Viļenieku kapsētā, 
13.00 – Vilgāles kapsētā, 14.00 – Paulīnes 
kapsētā, 14.30 – Siliņu kapsētā, 15.00 – 
Kurmāles kapsētā, 15.30 – Segļu kapsētā.

LaIDOS
Oktobrī atsākas pulciņu darbība – pirm-

dienās 16.00 – folkloras pulciņš, 18.00 – an-
samblis. Otrdienās 17.00 – kulinārijas pul-
ciņš. Trešdienās 17.00 – rokdarbu pulciņš. 
Piektdienās 18.00 – kokapstrādes pulciņš.

Līdz 31. oktobrim Sermītes bibliotēkā – 
Pļavmuižas Saieta nama mākslas studijas 
dalībnieku darbu izstāde; bērnudārza au-
dzēkņu radošo darbu un fotogrāfiju izstāde 
„Kaķītis mans”.

paDurĒ
Līdz oktobra beigām bibliotēkā – Kul-

dīgas radošās fotodarbnīcas dalībnieku 
darbu izstāde.

pELČOS
Oktobrī bibliotēkā – grāmatu izstāde 

„Lielbritānijas un Īrijas literatūra mūsu 
bibliotēkā”. 

16. oktobrī 16.00 pie „Pagrabiņa” – 4. 
kārta orientēšanās sacensībām „Pelču 
TAKU-O”.

17. oktobrī 19.30 bibliotēkā – spoku 
stāsti Pelču pilī.

21. oktobrī 17.00 bibliotēkā – pasā-
kums bērniem „Novadpētniecības skoliņa 
mazajiem”.

22. – 28. oktobrī 17.00 bibliotēkas grā-
matu zālē – virtuālā izstāde „Pelču bērnu 
ieguldījums pagasta novadpētniecībā”.

25. oktobrī 20.00 – 22.00 Pelču pilī – „Le-

ģendu nakts”. Iespēja ieiet pilī ikvienam ceļo-
tājam un atklāt kādu noslēpumu. Ieeja brīva.

rEnDā
Uzsākot jauno sezonu, Rendas kultūras 

nams aicina dalībniekus dramatiskajā ko-
lektīvā, jauktajā vai vīru vokālajā ansamblī, 
deju kolektīvā. Pieteikties pa tālr. 26181470.

Līdz 15. oktobrim bibliotēkā – rakstām-
piederumu izstāde „No zoss spalvas...”.

Līdz 31. oktobrim bibliotēkā – fotoizstā-
de „Ceļojumu iespaidi”.

10. oktobrī 19.00 kultūras namā – Skrun- 
das amatierteātra „SAAN” izrāde „Jūras 
gaiss”.

13. oktobrī 16.00 kultūras namā – rok-
darbnieču tikšanās. Sīkāka informācija pa 
tālr. 26181470.

rumBā
Oktobrī bibliotēkā – G.Obodņikova 

grafiku izstāde.
21. oktobrī 19.00 „Bukaišos” – zoles 

vakars.
22. oktobrī 15.15 „Bukaišos” – „Gardēži”.
SnĒpELĒ
11. oktobrī 19.00 kultūras namā – mu-

zikāli humoristisks koncerts „Pasmejies 
par sevi pats...”; 22.00 –  balle kopā ar 
grupu „Imula”.

17. oktobrī 14.00 kultūras namā – pa-
gasta pensionāru pēcpusdiena  „Nu jau virši 
iezied atvasaru...” – jauno biedru uzņemša-
na, Pastendes senioru ansambļa koncerts.

TurLaVā
Oktobrī bibliotēkā – turlavnieces Elzas 

Fibigas adīto zeķu izstāde „Rudenīgi mo-
tīvi”; kuldīdznieces Dinas Šimpermanes 
darināto rotu izstāde. Piedalies lasīšanas 
veicināšanas programma „Bērnu, jauniešu 
un vecāku žūrija 2014”.

10. oktobrī b/d grupā „Lāčuks” – lite-
rārais rīts. 

18. oktobrī 22.00 kultūras namā – atpū-
tas vakars, spēlē grupa „2J”.

21. oktobrī kultūras namā – 16.15 latvie-
šu multfilma bērniem „Zelta zirgs” un 17.45 
latviešu filma „Izlaiduma gads”.

No 24. oktobra b/d „Lāčuks” – radošo 
darbu izstāde „Rudens”.

30. oktobrī ekskursija čaklākajiem bib-
liotēkas grāmatu lasītājiem.

31. oktobrī 18.00 kultūras namā – pie-
miņas vakars mūzikas skolotājai Inārai 
Embrektei. Sīkāka informācija pa tālr. 
29438111.

VārmĒ
Oktobrī bibliotēkā – izstāde „Esmu 

vārmenieks”.
15. oktobrī 10.45 bibliotēkā – tikšanās 

ar rakstnieci Ievu Melgalvi. Pasākums no-
tiek VKKF atbalstītā projekta „Rakstnieks. 
Literatūra. Lasītājs” ietvaros.

19. oktobrī 14.00 sporta hallē – 2. līgas 
čempionāta spēle florbolā: Vārme – „Li-
vonija”.

22. oktobrī 9.45 Vārmes pamatskolas 
zālē – kino. Animācijas filma „Zelta zirgs ”. 
Ieeja –  EUR 1.

24. oktobrī 17.00 bibliotēkā – „Vārmes 
bibliotēkai 90”.

26. oktobrī 14.00 sporta hallē – 2. līgas 
čempionāta spēle florbolā: Vārme – Talsi.

Apmēram tā varētu skanēt seno 
laiku ziņneša aicinājums tuvu un tālu 
novadu ļaudīm pēc sparīga darba 
cēliena ļauties tirgus kņadai un pār-
steigumiem.

Kuldīgas pusē ražīgi strādāt prot 
tikpat labi, kā ar vērienu atpūsties. 
Sestdien, oktobra vienpadsmitās 
dienas pusdienlaikā, kuģa dižgabala 
„spēriens” Pilsētas dārzā dos startu 
vienam no Kuldīgas novada un Kur-
zemes savdabīgākajiem pasākumiem.

Tur viss būs pa īstam! Rati, galdi, 
tīnes, kannas un ķērnes, pilnas ar 
krāšņāko, smeķīgāko un kreptīgāko, 
kas pašu mājās darināts, audzēts, 
raudzēts un brūvēts. Pagastu ļaudis 
dižosies, andelēsies, štovēs, šmorēs un 
kumēdiņus rādīs. Gaiss virmos brīniš-
ķīgās smaržās, ļaužu čalās un mūzikas 
skaņās. Bez pagastu muzikantiem uz 
skatuves dēļiem kāps arī tuvi un tāli 
viesi – „Talsu trimiš’”, „Spēlmaņi” 
un „Saimniekdēli”. Spēj tik klausīties 
un līdzi lēkt!

Tirgus ķēķī čurkstēs un mutuļos 
tā, ka nezināsiet, ar ko sākt un kā 
beigt! Būs tur gan Padures klēts koča, 
gan Kabiles zaptes un „špukteris”, 
Īvandes purva dzērvenes, muižas 
smalkmaizītes un štovēti kāposti ar 
desiņām. Pie kurmālniekiem varēs i 
mellā katla zupu iestrēbt, i kartupeļus 
ar visu grozu dabūt. Vārmes saim-
nieču sautējums būšot tik biezs, ka 
griez kaut uz Zigfrīda gaļas dēlīša, 
bet adījumus un tapojumus ar vezumu 
vedīšot. Pelču ļaudis būs klāt ar olām, 
medu, dažādiem koka rīkiem un krāšņi 
ziedošām puķēm. Rendenieku lauku 
sētā dziedās gaiļi, blēs kazas, smaržos 
nabagpankūkas un smiltsērkšķu sine-
pes. Rumbas ļaudis kārdinās ar mājas 
alu, desām un sēņu zupu. Turlavai ar’ 
būs viss, ko kāro – no pļavu vīraka un 
kreptīgas mājas tabakas  līdz aitvilnas 
dzijām un īstu vīru štrumentiem. 
Snēpelnieki raušot vaļā pat pa  trim 
gaņģiem un ļaušot ieskatīties Laimes 
akā. Gudenieku suiti celšot priekšā 
īstos sklandraušus, maizi un medu, 
arī laidenieki un ēdolnieki likšot galdā 
visu, kas ir, bet domnieki tikai reizi 
gadā pie Raganas mājas dokumentu 
vietā ceps gardas kartupeļu pankūkas. 
Kad nu šim visam būs cauri iets, īstais 
laiks Pils vīna pagrabā ieskatīties un 
izklaidēs roku iemēģināt.

Hercoga manufaktūrās amatnieki 
meistaros brīnumu lietas un ļaus arī 
pašiem pamēģināt, kā ir zeķei valdzi-
ņu uzņemt vai kalēja āmuru vicināt. 
Hercoga zvēru dārzā varēs ar briežiem 
bildēties, ar cūkām sarunāties. Acumē-
ru un roku veiklību pārbaudīt aicinās 
Bergmaņu Aivara koka spēļu placis, 
bet gravā Niedru liju cilts ļaus iejusties 
bruņinieka lomā, ar arbaletu izšaut 
un cirvi mērķī iemest. Bet 15.00 uz 
skatuves suminās novada sakoptāko 
māju un sētu saimniekus.

Ja nu pēc tādas ambrāžas kājas 
mierā nestāvēs, astoņos vakarā dodies 
uz viesu mājas „Jēkaba sēta” pagalmu, 
kur sevi parādīt, citus apskatīt un dejā 
rumpi izkratīt līdz pat vieniem naktī 
varēs ražas ballē ar trio „Fokši”.

Nāc, brauc un piedalies! Lustējies, 
kaulējies un jārējies no sirds, jo nāka-
mais Hercoga Jēkaba gadatirgus būs 
tikai pēc gada!

Viksējiet zābakus, jū-
dziet zirgus – Kuldīgā 

Hercoga Jēkaba 
gadatirgus!

anDrIS 
GrĪnVaLDS, 

Hercoga jēkaba 
tirgus runasvīrs 

unESCO nedēļā –  fotokonkurss 
No 13. līdz 19. oktobrim notiek UNESCO nedēļa, kurā ikviens aicināts 

fotogrāfijās iedzīvināt Kuldīgas vecpilsētas Ventas senlejas kultūras man-
tojumu konkursā „Kuldīgas raksti caur fotoobjektīvu”.

Apmeklējot Kuldīgas vecpilsētu, nofotografējiet rakstus, ornamentus, 
zīmes, simbolus, ritmus vai tekstu vecpilsētas ainavā vai arhitektūrā. Atsūtiet 
1 – 2 foto ar aizpildītu anketu uz e-pastu: kuldigas.terps@gmail.com un kul-
digasjd@inbox.lv. Plašāka informācija un anketa atrodama www.kuldiga.lv.

KuLDīGAS NoVADA MuZeJA darba laiks:
pirmdienās: slēgts, otrdienās: 12.00 – 18.00,
no trešdienas līdz svētdienai: 10.00 – 18.00.

KuLDīGAS MāKSLAS NAMA 
darba laiks ziemas sezonā (no 1. oktobra):

pirmdienās, otrdienās: slēgts, trešdienās, piektdienās, 
sestdienās: 10.00 – 16.00, ceturtdienās: 12.00 – 18.00,
svētdienās: 11.00 – 14.00.

AIcINA PIeTeIKT DALīBu eKSKurSIJAI
18. oktobrī uz:

• rundāles pili – nozīmīgāko baroka pili Latvijā;
• Tērvetes dabas parku, kurā var sastapt vairāk nekā simts 
  koka skulptūru un veidojumu;
• Vīnogu dārzu – vienu no lielākajām vīnogu audzētavām Latvijā.

pieteikšanās un sīkāka informācija, zvanot rumbas pagasta 
pārvaldes kultūras un sporta pasākumu organizatorei 

Baibai rozevskai pa tālr. 20251395.

11. oktobrī, sestdien, no 12.00 līdz 16.00 Pilsētas dārzā, RPIVA pagalmā – Hercoga Jēkaba 
gadatirgus. Dižandele, tirgus lustes, lielā ražas balle.
12. oktobrī, svētdien, 17.00 Sv. Katrīnas baznīcā – Collegium musicum koncerts.
17. oktobrī, piektdien, 19.00 – koncerts „Aizturi elpu”, Normunds Rutulis, slavenais Rīgas 
orķestris un trio „Limonāde”. Biļetes –  „Biļešu paradīzes kasēs” un www.bilesuparadize. lv. 
Ieeja – EUR 7, 8, 9.
30. oktobrī, ceturtdien, 14.00 – Daugavpils teātra viesizrāde bērniem „Trīs sivēntiņi un vilks 
Vilmārs”. Biļetes – „Biļešu paradīzes kasēs” un www.bilesuparadize.lv. Ieeja –  EUR 4,50.
30. oktobrī, ceturtdien, 19.00 – Daugavpils teātra viesizrāde. V.Sigareva „Ekstrasensu cīņa”. 
Smieklīga izrāde par jūsu kaimiņu (16+). Lomās: Jānis Jarāns, Kristīne Veinšteina, Ritvars 
Gailums. Biļetes – „Biļešu paradīzes kasēs” un www.bilesuparadize.lv. Ieeja – EUR 6, 7, 8.


