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“Kuldīgas paletei” – 50
14. septembrī 50. jubileju atzīmēja Tautas tēlotājmākslas studija “Kuldīgas palete”. Jubilejai par
godu izveidota izstāde, kas līdz 13. oktobrim apskatāma Kuldīgas Mākslas namā.
Inga Bērziņa,
Kuldīgas novada Domes priekšsēdētāja

Cienījamie Kuldīgas novada iedzīvotāji!
Kuldīgas peldbaseins ar jaunu
sparu uzsācis trešo sezonu. Līdz šim
brīdim reģistrēti turpat 5000 baseina
apmeklējumi. Līdzīgi kā iepriekš, bez
maksas peldētprasmi apgūst novada
2. klašu skolēni, sporta skolas audzēkņi,
veselības veicināšanas projektā iesaistītās klases un senioru grupas. Šoruden
pašvaldība ieviesīs arī īpašas atlaides
Goda ģimenes kartes īpašniekiem, tā
atbalstot daudzbērnu ģimenes. Prieks,
ka arī vairāki uzņēmumi apmaksā baseina apmeklējumu saviem darbiniekiem.
Apmeklētāji iecienījuši ne tikai baseinu,
bet arī pirtis, džakuzi, sāls istabu, bērnu
baseinu un peldētapmācības nodarbības. Tikko noslēgusies SKDS sabiedriskās domas aptauja, kurā peldbaseinu
iedzīvotāji min kā vienu no pašvaldības
labākajiem paveiktajiem darbiem. Demokrātiskās cenas piesaista veselīga
dzīvesveida un peldēšanas cienītājus ne
tikai no mūsu, bet arī Talsu, Kandavas,
Saldus, Alsungas, Aizputes, Ventspils
un citiem novadiem.
Tāpēc nav pieņemami Valsts kontroles veiktās lietderības revīzijas secinājumi par Kuldīgas peldbaseinu. Peldbaseins nav biznesa projekts, tā ir ikdienas
nepieciešamība. Ieguldījums baseina
būvniecībā ir ieguldījums iedzīvotāju
veselībā. Un lietderība nav jārēķina ar
skaitļu tabulām. Galvenais lietderības
kritērijs ir tas, ka bērni iemācās peldēt
un baseins veicina veselīgu dzīvesveidu.
Pašvaldība jau sākotnēji apzinājās – lai peldbaseins būtu pieejams
katram iedzīvotājam, būs nepieciešami
papildu izdevumi uzturēšanai. Mūsu
baseins ir viens no lētāk uzbūvētajiem
Latvijā. 3,2 miljonus eiro ieguldījām ne
tikai peldbaseina izbūvē, bet arī vesela
pilsētas kvartāla atjaunošanā – sporta
zāles, internāta jeb dienesta viesnīcas,
riteņbraukšanai nepieciešamās infrastruktūras atjaunošanā un teritorijas
labiekārtošanā.
Baseina apmeklējums 2019. gada
piecos mēnešos ir par 9% lielāks nekā
attiecīgā 2018. gada posmā, pieprasījums turpina augt un jau nav iespējams
nodrošināt visu vajadzības.
Būvniecības procesā notika arī
konsultācijas ar Latvijas Peldēšanas federāciju. Pateicoties tām, tika samazināts
baseina dziļums, tā samazinot izmaksas,
kā arī projektēti četri celiņi sākotnēji
plānoto trīs celiņu vietā. Līdz šī gada
beigām sporta skola izpildīs federācijas
norādījumus un sertificēs baseinu, lai
varētu rīkot sacensības. Jāatzīmē, ka
neviens no Valsts kotroles revīzijā iekļautajiem baseiniem vēl nav sertificēts.
Sezona ir sākusies! Tiekamies mājīgajā Kuldīgas peldbaseinā!

Tautas tēlotājmākslas studijas “Kuldīgas palete” kolektīvā šobrīd ir 36 aktīvi dalībnieki, kuri apmeklē nodarbības un glezno, taču ir vēl vairāki, kuri nodarbības neapmeklē,
tomēr labprāt piedalās ar saviem mākslas darbiem dažādās izstādēs.

Māksliniece Dzidra Lāce studijā darbojas kopš pašiem tās pirmsākumiem – jau
piecdesmit gadu.

“Kuldīgas paletes” dzimšanas diena sākās ar
oficiālo izstādes atklāšanu Kuldīgas Mākslas namā,
kur kupls sveicēju pulks ar ziediem un uzrunām
sveica studijas vadītāju Ivetu Brenci un dalībniekus
apaļajā jubilejā. Svinību otrajā daļā “Kuldīgas
paletes” aktīvie un bijušie dalībnieki kopā ar draugiem, radiem un pasniedzējiem Kuldīgas kultūras
centrā dalījās atmiņās un baudīja atpūtu.
Izstādē apskatāmi 160 darbi, tostarp arī vēsturiski mākslas darbi. Kuldīgas Mākslas nama 1. un
2. stāvā jebkurš interesents var aplūkot pašreizējo
“Kuldīgas paletes” dalībnieku darbus, bet 3. stāvā
apskatāms vēsturisks atskats uz 50 gadiem “Kuldīgas paletes” darbībā, ko palīdzējis sagatavot
Kuldīgas novada muzejs. “Liels paldies Guntai
Krastiņai, kura palīdzēja mums izstādi iekārtot un
dalījās savā pieredzē. Paldies Kuldīgas novada pašvaldībai, kas palīdzēja piesaistīt šo mākslinieci,”

Apaļajā jubilejā studijas “Kuldīgas palete” kolektīvu bija ieradies sveikt
mākslinieks Valdis Līcītis.

pateicīga ir I. Brence.
Viņa stāsta, ka studijas pirmsākumi meklējami
1969. gadā, kad mākslinieks Vilnis Rasa aicināja
kopā Kuldīgas mākslas entuziastus. Amatiergleznotājus tolaik individuāli konsultēja un padomus
sniedza Kārlis Lejnieks, Vilnis Rasa un Valdis
Līcītis. 1984. gadā pēc atzinīgi novērtētas Kuldīgas
mākslinieku kopizstādes tika panākta vienošanās
par tēlotājmākslas studijas izveidi. Par tās vadītāju
kļuva Vilnis Rasa. Pašreizējais nosaukums studijai
ir kopš 1989. gada. Bet I. Brence studiju vada kopš
2010. gada.
Pašlaik “Kuldīgas paletes” kolektīvā ir 36
aktīvi dalībnieki, kuri apmeklē nodarbības un
glezno, taču, kā atzīst I. Brence, ir vairāki, kuri
nodarbības neapmeklē, tomēr labprāt piedalās ar
saviem mākslas darbiem dažādās izstādēs. Visilgāk
“Kuldīgas paletē” darbojas Dzidra Lāce, Aivars

Brencis, Arvīds Liepiņš, Mārīte Dupate, Edmunds
Puķe un Kārlis Dazarts.
I. Brence uzslavē “Kuldīgas paletes” kolektīvu – tajā sapulcējušies mākslinieki, kuri strādā ar
lielu vēlmi un rada skaistus darbus. Tāpat kolektīva
vadītāja ir priecīga, ka gana regulāri izstāžu apmeklētāji vēlas iegādāties kuldīdznieku radītos darbus,
kas māksliniekiem dod papildus motivāciju.
“Nākotnes plāni? Es domāju, ka tā tikai jāturpina. Jubilejas svinības bija labs atskats uz padarīto.
Mēs saprotam, ka esam uz pareizā ceļa, tikai jāturpina attīstīties,” apņēmības pilna ir “Kuldīgas
paletes” vadītāja.
KĀRLIS KOMAROVSKIS,
KRISTĪNE DUĻBINSKA,
Mārketinga un sabiedrisko attiecību nodaļa
IEVAS BENEFELDES foto
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Būvniecības komisijā 2019. gada augustā lemtais

2019. gada augustā ekspluatācijā pieņemtās būves
Nosaukums
Koka skaidu īslaicīgās uzglabāšanas ēka
Dzīvojamā māja
Dzīvojamās mājas rekonstrukcija
Kokmateriālu žāvētavas iekārtas pamatu plātne
Dzīvojamās mājas pārbūve
Pirts un malkas novietne
Dzīvojamā māja
Administratīvās ēkas daļas – torņa atjaunošana,
restaurācija un pārbūve
Meža autoceļš “Vilku meža ceļš”

Akceptētās būvniecības ieceru dokumentācijas

Adrese
“Mars”, Rumbas pagastā
Ziedoņa ielā 19, Kuldīgā
Apšu ielā 17, Kuldīgā
“Laimdotas”, Padures pagastā
Ēdoles ielā 11, Kuldīgā
Bumbieru alejā 4, Kuldīgā
“Krāces”, Padures pagastā
Liepājas ielā 37, Kuldīgā
Dienvidkurzemes reģiona Alsungas meža
iecirknī, 138-148 kvart., Snēpeles pagastā

Publisko iepirkumu komisijā 2019. gada augustā pieņemtie lēmumi
Lēmuma pieņ.
datums

Iepirkuma priekšmets

Uzvarētājs

Būvdarbu veikšana objektā “Telpu vienkāršota
atjaunošana, iekšējo inženiertīklu – ūdensapgādes,
kanalizācijas, ventilācijas pārbūve un bērnu rotaļu 05.08.2019.
laukums Vilgāles pamatskolā, Vilgālē, Kurmāles
pagastā, Kuldīgas novadā”

SIA “Asfora”;
70 316,20 EUR
bez PVN

Apliecinājuma karšu izstrāde un autoruzraudzības
veikšana objektam “Kuldīgas 2. vidusskolas ēkas,
ar kadastra apzīmējumu 62010310069001, jaunā
08.08.2019.
korpusa 1. un 2. stāva daļu un visu 3. stāva telpu
atjaunošana Jelgavas ielā 62, Kuldīgā, Kuldīgas
novadā”

SIA “3d birojs”;
18 850 EUR bez PVN

“Ventas upes straujteču biotopu rekultivācija Kuldīgā un ūdensaugu pļaušana Lielā Nabas, Mazā 08.08.2019.
Nabas un Vilgāles ezerā, Kuldīgas novadā”, 2. daļa

SIA “Piekrastei.lv”;
21 700 EUR bez PVN

Veļas mazgāšanas pakalpojumi Viduskurzemes
22.08.2019.
pamatskolai – attīstības centram

SIA “Parella”;
13 947 EUR bez PVN

Kuldīgas novada pašvaldības un tās kapitālsabied27.08.2019.
rību un iestāžu darbinieku veselības apdrošināšana

AAS “BTA Baltic
Insurance Company”;
317 668,08 EUR
bez PVN

Kuldīgas novada pagastu autoceļu ikdienas
uzturēšanas darbi

27.08.2019.

Būvprojekta “Ēkas pārbūve par sociālo grupu
kopdzīvojamo māju L. Paegles ielā 12, Kuldīgā,
29.08.2019.
Kuldīgas novadā” izstrāde un autoruzraudzības
veikšana

Kuldīgas novada pašvaldība
(reģ. Nr. 90000035590)
izsludina konkursu uz vakanto
Kapitālpārvaldības un audita nodaļas
finanšu analītiķa amatu
Prasības:
• augstākā izglītība finanšu vai ekonomikas jomā;
• darba pieredze grāmatvedības, finanšu vai ekonomikas jomā;
• labas plānošanas, analītiskās un komunikācijas spējas, spēja
patstāvīgi pieņemt lēmumus;
• labas datorprasmes;
• teicamas valsts valodas prasmes.
Galvenie amata pienākumi:
• regulāra informācijas apkopošana par pašvaldības kapitālsabiedrību
finansiālās darbības rezultātiem, to izvērtēšana;
• atzinumu sagatavošana par kapitālsabiedrībām izvirzīto mērķu
sasniegšanu un finanšu resursu efektīvu izmantošanu;
• pašvaldības kapitālsabiedrību īstermiņa un ilgtermiņa budžeta
plānu, iesniegto attīstības plānu un projektu izvērtēšana un
atzinumu sagatavošana;
• pašvaldības kapitālsabiedrību izvērtēšana atbilstoši komercdarbības
atbilstības normatīvo aktu prasībām;
• informācijas un atzinumu sniegšana ar pamatotiem ieteikumiem
lēmumu pieņemšanai kapitāldaļu turētājam;
• kapitālsabiedrību sniegto pakalpojumu izskatīšana un to cenu
pamatotības izvērtēšana.
Atalgojums
Sākot no 800 EUR (astoņi simti euro) mēnesī pirms nodokļu nomaksas.
Konkursa pretendentiem jāiesniedz:
• izglītības dokumentu kopijas
• cita veida apmācību sertifikātu kopijas
• CV
• motivācijas vēstule
Dokumentus līdz 2019. gada 4. oktobra plkst. 15.00 lūdzam
iesniegt Kuldīgas novada pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas
un informēšanas centrā (Baznīcas ielā 1, Kuldīgā) vai elektroniski
e-pastā: dome@kuldiga.lv. Informācija pa tālr. 63350007.

Adrese
Parka ielā 29, Kuldīgā
Raiņa ielā 5, Kuldīgā
“Mežirbītes”, Kabiles pagastā
Snēpeles un Turlavas pagastā
Alsungas ielā 34, Kuldīgā
Ventas ielā 33, Kuldīgā
Mucenieku ielā 8-2, Kuldīgā
Novadu ielā 1, Kuldīgā
“Meldriņi”, Kabiles pagastā
Virkas ielā 29, Kuldīgā
Sūru ielā 3, Kuldīgā
“Lagzdlejas”, Kurmāles pagastā
Ķiršu ielā 2, Ābelē, Pelču pagastā
Jelgavas ielā 98, Kuldīgā
Baznīcas ielā 22-3, Kuldīgā
Stendes ielā 6, Kuldīgā
Liepājas ielā 21, Kuldīgā
“Gatves”, Kurmāles pagastā
Kalna ielā 14, Kuldīgā
Policijas ielā 10-4, Kuldīgā
“Vecgravas”, Īvandes pagastā
“Dzeguzes”, Kabiles pagastā
“Plosti”, Īvandes pagastā
“Vītoliņi”, Gudenieku pagastā
Padures pagastā
“Kārkli”, Rendas pagastā
Īrisu ielā 8, Ābelē, Pelču pagastā
Baznīcas ielā 9, Kuldīgā

Dokumentācijas veids
Būvprojekts
Apliecinājuma karte
Būvprojekts
Būvprojekts minimālā sastāvā
Būvprojekts
Paskaidrojuma raksts
Apliecinājuma karte
Apliecinājuma karte
Būvprojekts
Apliecinājuma karte
Apliecinājuma karte
Būvprojekts
Būvprojekts
Ēkas fasādes apliecinājuma karte
Būvprojekts minimālā sastāvā
Paskaidrojuma raksts
Paskaidrojuma raksts
Būvprojekts
Paskaidrojuma raksts
Būvprojekts
Būvprojekts
Būvprojekts
Būvprojekts
Būvprojekts
Paskaidrojuma raksts
Paskaidrojuma raksts
Paskaidrojuma raksts
Būvprojekts minimālā sastāvā

Kuldīgā

Paskaidrojuma raksts

Kuldīgā

Paskaidrojuma raksts

Izdotās būvatļaujas

SIA “ICU projekti” par 1.,
2., 3., 5., 6. un 7. daļu
izpildi ar dažādiem izcenojumiem, saskaņā ar
iesniegto piedāvājumu.
VAS “Latvijas ceļu
uzturētājs” Liepājas
ceļu rajons par 4. daļas
izpildi ar dažādiem
izcenojumiem,
saskaņā ar iesniegto
piedāvājumu.
SIA “JaunRīga ECO”;
18 280 EUR bez PVN

Objekta nosaukums
Dzīvojamās mājas pārbūve
Šķūņa fasādes vienkāršota atjaunošana
Meliorācijas sistēmas pārbūve
Meža autoceļš “Vecais zagļu ceļš”
Sadzīves kanalizācijas pieslēgums
Daudzfunkcionāla laukuma izveide aktīvās atpūtas parkā
Dzīvokļa vienkāršota atjaunošana
Ēkas fasādes vienkāršota atjaunošana
Dzīvojamās mājas pārbūve
Jumta hidroizolācijas seguma atjaunošana
Degvielas uzpildes stacijas telpu grupu vienkāršota atjaunošana
Dzīvojamā māja
Dārza māja
Dzīvojamā ēka
Dzīvokļa pārbūve
Iebrauktuve
Preses kioska nojaukšana
Kūtsmēslu krātuve
Elektroapgādes pieslēgums
Ēku pārsegumu siju nomaiņa
Saimniecības ēkas būvniecība un divu šķūņu nojaukšana
Kūts pārbūve
Dīķis
Dārza māja
20kV GVL A74 un 0,4kV GLV F-10 no TP7187 pārbūve
Elektroapgādes pieslēgums
Elektroapgādes pieslēgums
Ēkas fasādes atjaunošana
Gājēju un velosipēdistu celiņš gar Valsts reģionālo autoceļu P116
Kuldīga-Skrunda-Embūte
20kV pārbūve un TP7368 “Alunāna iela” automatizācija

Objekta nosaukums
Dzīvojamās mājas pārbūve
Meliorācijas sistēmas pārbūve
Meža autoceļš “Vecais zagļu ceļš”
Sadzīves kanalizācijas pieslēgums
Dzīvojamās mājas pārbūve
Dzīvojamā māja
Dārza māja
Dzīvokļa pārbūve
Kūtsmēslu krātuve
Ēku pārsegumu siju nomaiņa
Saimniecības ēkas būvniecība un divu šķūņu nojaukšana
Kūts pārbūve
Dīķis
Dārza māja
Ēkas fasādes atjaunošana

Adrese
Parka ielā 29, Kuldīgā
“Mežirbītes”, Kabiles pagastā
Snēpeles un Turlavas pagastā
Alsungas ielā 34, Kuldīgā
“Meldriņi”, Kabiles pagastā
“Lagzdlejas”, Kurmāles pagastā
Ķiršu ielā 2, Ābelē, Pelču pagastā
Baznīcas ielā 22-3, Kuldīgā
“Gatves”, Kurmāles pagastā
Policijas ielā 10-4, Kuldīgā
“Vecgravas”, Īvandes pagastā
“Dzeguzes”, Kabiles pagastā
“Plosti”, Īvandes pagastā
“Vītoliņi”, Gudenieku pagastā
Baznīcas ielā 9, Kuldīgā

Atkārtotā konkursā meklēs skolas direktoru

Pašvaldībā nolemts atkārtoti izsludināt konkursu uz Viļa
Plūdoņa Kuldīgas vidusskolas direktora amatu, kas ir vakants
kopš augusta, kad darba attiecības ar pašvaldību izbeidza skolas
līdzšinējā direktore Jana Jansone.
Izsludinātajā konkursā pieteicās divi pretendenti, abi tika

uzaicināti uz pārrunām ar konkursa komisiju, taču neviens no
pretendentiem komisiju pilnībā nepārliecināja. Tāpēc nolemts
novada lielākajai skolai direktoru meklēt atkārtotā konkursā.
KRISTĪNE DUĻBINSKA,
Mārketinga un sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja

KULDĪGAS novada pašvaldība (reģ. Nr. 90000035590)
izsludina atkārtotu konkursu uz vakanto
V. Plūdoņa Kuldīgas vidusskolas direktora amatu.
Prasības:
1. Atbilstība Izglītības likumā un Bērnu tiesību aizsardzības likumā
noteiktajiem ierobežojumiem strādāt par pedagogu;
2. Atbilstība Izglītības likumā un Ministru kabineta noteikumos par
pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un
profesionālās pilnveides kārtību noteiktajām prasībām;
3. Valsts valodas prasme atbilstoši Valsts valodas likuma prasībām
un vismaz vienas Eiropas Savienības oficiālās valodas prasme
profesionālajai darbībai nepieciešamajā apjomā;
4. Vismaz trīs gadu pedagoģiskā darba pieredze izglītības jomā.
5. Par priekšrocību tiks uzskatīta vismaz piecu gadu pedagoģiskā
darba pieredze izglītības vadības darbā.
6. Par 4. punktā minēto izglītības vadības darbu tiek uzskatīts:
• darbs izglītības iestādes vadītāja vai vadītāja vietnieka amatā;
• cits darbs, ja tas saistīts ar izglītības darba un izglītības iestāžu
darbinieku organizēšanu, vadīšanu un kontroli (metodisko apvienību,
nevalstisko organizāciju u.c. vadītāji).

Konkursa pretendentiem jāiesniedz:
• motivēta pieteikuma vēstule;
• īss dzīves un darba gaitu pārstāsts (CV);
• izglītību un kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas;
• rekomendācijas un ieteikuma vēstules (vēlamas).
Atalgojums 1200 EUR mēnesī pirms nodokļu nomaksas.
Pieteikšanās termiņš – līdz 10. oktobrim (ieskaitot).
Dokumentus līdz 2019. gada 10. oktobra plkst. 17.00 lūdzam
iesniegt Kuldīgas novada pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas
un informēšanas centrā (Baznīcas ielā 1, Kuldīgā) vai elektroniski
e-pastā: dome@kuldiga.lv. Informācija pa tālr. 63350076.

Aicina pieteikt pretendentus Goda balvai

Kuldīgas novada pašvaldība līdz
21. oktobrim aicina iedzīvotājus pieteikt pretendentus Kuldīgas novada
Goda balvai. Balvas, kā ierasts, pasniegs 18. novembrī svinīgajā pasākumā Kuldīgas kultūras centrā, sagaidot
Latvijas Republikas 101. gadadienu.
Balvas pasniedz par īpašiem nopel-
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niem politikā, tautsaimniecībā, veselības
aizsardzībā, izglītībā, kultūrā, sportā,
valsts pārvaldes un aizsardzības jomā,
kas saistīti ar Kuldīgas novada attīstību
un sabiedriskās nozīmības palielināšanu.
Pieteikumi iesniedzami brīvā formā
Kuldīgas novada Domē, Baznīcas ielā 1.
Lūdzam pieteikumā norādīt informāciju

par Goda balvas pretendentu un aprakstīt
viņa nopelnus. Pieteikumus izvērtēs
Apbalvošanas padome, bet gala lēmumu
par Goda balvu piešķiršanu pieņems
Kuldīgas novada Dome.
KRISTĪNE DUĻBINSKA,
Mārketinga un sabiedrisko attiecību
nodaļas vadītāja

2019. gada 26. septembris

Bez maksas atbrīvojies
no liekajām elektroprecēm!

SIA “Saldus ceļinieks” informē,

ka Jelgavas ielas būvdarbu dēļ no 21. septembra līdz 2. decembrim
aptuveni trīs reizes uz pāris dienām
tiks ierobežota satiksme Dzirnavu ielā.
Ja nepieciešama sīkāka informācija,
lūgums zvanīt Uldim Rebainim pa tālr. 29391917.
Atvainojamies par sagādātajām neērtībām!

SIA “Kuldīgas komunālie
pakalpojumi” piedāvā
iedzīvotājiem unikālu iespēju
nevajadzīgās un savu laiku
nokalpojušās elektropreces
(televizorus, ledusskapjus, veļas
mašīnas u.c.) bez maksas nodot
savā dzīvesvietā.
SIA “Kuldīgas komunālie pakalpojumi” Tehniskās bāzes un
atkritumu apsaimniekošanas daļas
vadītājs Kaspars Poriķis pastāstīja, ka
elektropreču savākšana iedzīvotāju
dzīvesvietās notiks oktobrī, bet pieteikties var jau tagad darba laikā pa
tālruni 63322380 vai rakstot e-pastā:
atd@kkp.lv (jānorāda nododamās

elektropreces un sava kontaktinformācija, lai dispečere var sazināties).
Būtisks nosacījums – bez maksas
tiks izvestas tikai neizjauktas elektropreces (tās nedrīkst būt izkomplektētas) un to kopējam svaram jābūt
vismaz 15 kilogrami.
Kampaņas norises vieta un laiks:
• Vilgāles, Turlavas, Laidu, Pelču
un Snēpeles pagastā – 10. oktobrī,
pieteikšanās līdz 3. oktobrim;
• Gudenieku, Īvandes, Ēdoles un
Padures pagastā – 17. oktobrī, pieteikšanās līdz 10. oktobrim;
• Rumbas, Vārmes, Rendas un
Kabiles pagastā – 24. oktobrī, pieteikšanās līdz 17. oktobrim;

• Kuldīgas pilsētā – 31. oktobrī,
pieteikšanās līdz 29. oktobrim.
Ikviens Kuldīgas novada iedzīvotājs, neatkarīgi no dzīvesvietas,
var pieteikt elektropreču izvešanu.
Tā ir lieliska iespēja bez maksas
atbrīvoties no liekajām elektroprecēm, kuras SIA “Kuldīgas komunālie pakalpojumi”, domājot par
videi draudzīgu saimniekošanu,
nodos tālāk otrreizējai pārstrādei.
Tā daudzi derīgi materiāli iegūs otru
dzīvi, nenonākot sadzīves atkritumu
apglabāšanas poligonos.
ANITA ZVINGULE,
SIA “Kuldīgas komunālie pakalpojumi”
sabiedrisko attiecību vadītāja

Starptautiskā projektā izzinās
Ventas un krasta teritoriju
Diskutē par lokālplānojuma
izstrādi Kuldīgas vecpilsētai
Ventas senlejā

19. septembrī norisinājās pirmā tikšanās ar Kuldīgas vecpilsētas Ventas senlejā lokālplānojuma izstrādātājiem. Gan turpmākajās sanāksmēs, gan internetā vecpilsētas
iedzīvotājiem būs iespējams izteikt savu viedokli, ierosinājumus un komentārus.

19. septembrī Kuldīgas
attīstības aģentūrā notika
pirmā tikšanās ar Kuldīgas
vecpilsētas Ventas senlejā
lokālplānojuma izstrādātājiem.
Tās laikā pašvaldības speciālisti
iepazīstināja ar lokālplānojuma
izstrādes mērķi un darba
uzdevumiem izstrādātājam.
Lokālplānojumu pašvaldība
izstrādās sadarbībā ar
SIA “Metrum”.
Lokālplānojuma izstrādes darba
grupā darbosies teritorijas plānotāja,
lokālplānojuma izstrādes vadītāja
Līva Meļķe-Tropiņa, Būvvaldes
vadītāja Jana Jākobsone, Būvvaldes
vecpilsētas pārvaldības speciāliste
Sintija Vītoliņa, Kuldīgas attīstības
aģentūras vadītājs Kaspars Rasa,
Nekustamo īpašumu nodaļas vadītājs Klāvs Svilpe un priekšsēdētājas
padomnieks attīstības, ekonomikas
un ārējo sakaru jautājumos Edgars
Zalāns. Plānots, ka lokālplānojuma
pirmās redakcijas publiskā apspriešana notiks 2020. gada maijā, jūnijā.
L. Meļķe-Tropiņa 19. septembra
pasākumā uzsvēra, ka gan šīs sarunas, gan turpmāk plānoto publisko
darba grupu mērķis ir panākt aktīvāku sabiedrības iesaisti lokālplānojuma izstādē. Tā iedzīvotājiem
un citiem interesentiem tiek dota
iespēja aktīvi līdzdarboties jaunu
teritorijas izmantošanas un apbūves
noteikumu izstrādē vecpilsētai, tādē-

jādi rodot kompromisu starp visām
ieinteresētajām pusēm.
Uz sanāksmi atnākušie iedzīvotāji norādīja, ka ir būtiski lokālplānojuma mērķī definēt, kā plānojuma
izmaiņas palīdzēs pašiem kuldīdzniekiem. Tikmēr SIA “Metrum”
pārstāvji mudināja iedzīvotājus
veidot biedrību, kas turpmākajās
apspriedēs varētu pārstāvēt vecpilsētas māju īpašnieku vēlmes un
ierosinājumus.
SIA “Metrum” teritorijas attīstības plānošanas daļas vadītāja Māra
Kalvāne sarunas laikā informēja par
inovatīvu risinājumu sabiedrības iesaistē šī lokālplānojuma izstrādei –
interneta platformā, ko publiskos
tuvākajā laikā, ikvienam iedzīvotājam būs iespēja anonīmi izteikt
savus ierosinājumus un komentārus,
kā arī turpat saņemt atbildes. Šajā
platformā izteiktie ierosinājumi,
komentāri un atbildes būs publiski
redzamas. Vienlaikus varēs izmantot
līdzšinējās iespējas – rakstīt oficiālus iesniegumus pašvaldībai, kā
arī piedalīties turpmāk organizētajos
sabiedrības līdzdalības pasākumos.
Detalizēta informācija par lokālplānojuma norisēm būs pieejama
pašvaldības mājaslapā un sociālajos
tīklos.

Kuldīgas novada pašvaldība
noslēgusi līgumus ar
SIA “Grupa93” par pētījuma
un rīcības plāna izstrādi
starptautiskā projektā “Ainava
pilsētā”. Tajā tiks gūta vērtīga
informācija par Ventas ielejas
vēsturisko izmantošanu no jaunā
tilta līdz Veckuldīgas pilskalnam,
tās ietekmi un teritorijas attīstības
iespējām mūsdienās.
Ventas ieleja vēsturiski izmantota
dažādām saimnieciskajām darbībām – transporta kustībai, tai skaitā
koku pludināšanai, zvejai, lauksaimniecībai, apbūvei u.c., tāpēc pētījums
“Upes krasti: bioloģiskās daudzveidības, rekreācijas un plūdu draudu
novēršanas pasākumu līdzsvarošana”
noskaidros, kā šīs darbības ietekmējušas Ventas upi un krastmalas –
teritorijas ekosistēmas, upes gultnes
un ūdens līmeņa izmaiņas, Ventas
aizaugšanu un krastmalu apaugumu
veidošanos, kā arī to, kas ietekmē
šos procesus. Pētījums ietvers arī
informāciju, kā laika gaitā mainījusies
upes un krastmalu ainava, izvērtējot
skatu perspektīvu. Izmantojot gūtos
pētījumus, SIA “Grupa93” izstrādās
priekšlikumus Ventas upes un krastmalu attīstībai pilsētvidē, t.sk., ainavas
atsegšanai, piemēram, esošo dabas
taku un citu atpūtas elementu papildināšanai un tālākai attīstībai. Plānotās
pētījuma izmaksas ir 17 242,50 EUR,
ieskaitot PVN.
Savukārt izstrādājot rīcības plānu
par ainavas saglabāšanu, attīstību
un pārvaldību vēsturiskā pilsētā,
SIA “Grupa93” izpētīs dabas un
apstādījumu daudzveidību, kultūras
un dabas mantojumu, hidrogrāfisko
tīklu u.c., kā arī sniegs priekšlikumus
ainavas saglabāšanai, tālākai attīstībai
un pārvaldībai vēsturiskā pilsētā. Tāpat izvērtēs projekta partneru – sešu
Eiropas Savienības valstu – labās
prakses piemērus un atbilstošāko
piemēru iespējamu aizgūšanu.
Plānots izveidot arī ģeotelpiskās
informācijas datu bāzi un 3D modeli,
kas ļautu ērti un uzskatāmi apkopot
informāciju par teritoriju un tajā
esošajiem objektiem, modelēt iespē-

Vēsturiski Venta izmantota dažādām saimnieciskām darbībām, piemēram, koku
pieņemšanai fabrikas “Vulkāns” vajadzībām. Projektā “Ainava pilsētā” tiks pētīts,
kā šādas un citas darbības ietekmējušas upi un krastus mūsdienās.

jamās ainavas izmaiņas un izvairīties
no nevēlamām ietekmēm. Līguma
summa par rīcības plāna izstrādi ir
19 965 EUR, ieskaitot PVN.
Kuldīgas attīstības aģentūras
un projekta vadītājs Kaspars Rasa
skaidro: “Mēs sagaidām rūpīgi izsvērtus un daudzpusīgi pamatotus
priekšlikumus tālākām darbībām
zaļo zonu, ūdens noteču, bet it īpaši
Ventas krastu attīstībai – piemēram,
cik lielā mērā atsegt ainavu “Vulkānam” piegulošajā teritorijā, padarot
to cilvēkiem pieejamāku, kā attīstīt
jaunās pastaigu takas zonu un veidot jaunus gājēju un velosipēdistu
maršrutus, kādus elementus izvietot.
Risinājumiem jābūt savstarpēji saistītiem, vislielākais ieguvums jāsniedz
cilvēkiem, bet vienlaikus rūpīgi jāizvērtē iespējamā ietekme uz dabu, tai
skaitā krastu noskalošanās procesiem
un vēsturisko pilsētainavu.”
Projekta īstenošanas laikā plānotas regulāras reģionālo nozares ekspertu tikšanās, pieredzes apmaiņas
semināri Vācijā, Zviedrijā, Itālijā,
Polijā un Latvijā, kā arī studiju vizīte
Lielbritānijā. Projekta noslēgumā
notiks augsta līmeņa starptautiska
konference.
Šī projekta aktivitātes īsteno vēl
sešas Eiropas Savienības valstis –
Reinzemes reģionālā padome (vadošais partneris), fonds “Schloss Dyck”
(abas Vācijā), Umbrijas reģionālā

pārvalde Itālijā, Sari grāfistes padome
Lielbritānijā, Kristianstādas pašvaldība Zviedrijā un Silēzijas parks
Polijā. Tikšanās ar projekta partneriem
devusi iespēju pārņemt labo praksi,
iedvesmoties un gūt idejas Ventas
ielejas attīstībai, kā arī uzlabojusi
pašvaldības attīstības programmas un
politikas dokumentus.
Kuldīgas novada pašvaldība
starpreģionu sadarbības programmas
Interreg Europe 2014.–2020. gadam projekta “Ainava pilsētā” jeb
“UrbanLinks 2 Landscape” (UL2L,
Nr. PGI04846) īstenošanu uzsāka
2018. gadā, un tas ilgs līdz 2022. gada
31. maijam. Kuldīgas novada pašvaldībai pieejamais ES Programmas
finansējums projekta aktivitātēm ir
113 985 EUR, valsts budžeta dotācija – 6705 EUR un pašvaldības
līdzfinansējums – 13 410 EUR.
Plašāka informācija par projektu
pieejama www.kuldiga.lv (sadaļā
pašvaldība – projekti) un projekta
vietnē www.intrregeurope.eu/ul2l.
SIGNETA LAPIŅA, projekta
sabiedrisko attiecību speciāliste
Kuldīgas novada muzeja
krājuma foto

Meklējam Ziemassvētku egli!
Tā kā ar katru gadu aizvien grūtāk ir atrast skaistas egles, kas Ziemassvētkos rotā Kuldīgas Rātslaukumu un Pilsētas laukumu, tad jau laikus aicinām atsaukties iedzīvotājus, kuri
būtu gatavi pret atlīdzību uzdāvināt mūsu pilsētai lielu, staltu un daiļu svētku egli vai egles.
Ja Jums ir šādas egles, lūgums zvanīt SIA “Kuldīgas komunālie pakalpojumi” Būvniecības un remonta daļas vadītājam Elvisam pa tālruni 28661818.

KĀRĻA KOMAROVSKA,
sabiedrisko attiecību speciālista,
teksts un foto
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Jauno kuldīdznieku padomē pārrunā “Dzīres Kuldīgā” norisi
un diskutē par lielāku atbalstu ģimenēm
18. septembrī Kuldīgas novada
Domē uz otro tikšanos ieradās
jauno kuldīdznieku padomes
dalībnieki, kuri kopā ar
pašvaldības vadītāju Ingu Bērziņu
pārrunāja festivāla “Dzīres
Kuldīgā” norisi, sprieda par
padomes oficiālo nosaukumu,
kā arī diskutēja par pašvaldības
iespēju izmaksāt piedzimšanas
pabalstu novada ģimenēm.
Šoreiz bija ieradušies desmit
jaunie kuldīdznieki, kuri sprieda
par potenciālo padomes nosaukumu. Vairāki tās dalībnieki uzsvēra,
ka pašreizējais nosaukums ir gana
labs, tomēr izskanēja arī citas versijas – Jauno un aktīvo padome, Jauno
speciālistu un ģimeņu padome,
Radošo aktīvistu padome. Tomēr
tikšanās laikā lēma, ka nosaukums
tiks precizēts, to apstiprinās Domes
sēdē līdz ar padomes sastāvu. Kā
iepriekš minēts, padomes mērķis ir
konsultēt pašvaldību jauno ģimeņu,

nodarbinātības, brīvā laika, mājokļu,
izglītības un kultūras jautājumos,
kas skar iedzīvotājus vecumā no 25
līdz 35 gadiem un kuri pēc studijām
atgriezušies Kuldīgā. Plānots, ka
padome tiksies reizi mēnesī.
Otrs svarīgais tematu bija “Dzīres
Kuldīgā 2019” analīze. Inga Bērziņa ieskicēja pēc svētkiem veiktās
aptaujas rezultātus, kā arī norādīja,
kādi ir organizatoru secinājumi.
Jaunie kuldīdznieki aktīvi izteica
savas domas par piedzīvoto svētku
laikā. Vairākums piekrita, ka šogad
mainītais svētku koncepts bijis veiksmīgs, tomēr vajadzīgi daži uzlabojumi. Pietrūkusi oficiālā atklāšana,
jādomā par Alekšupītes skrējiena un
karnevāla dalībnieku piesaisti, vairāk
jāpiestrādā pie svētku gājiena. Domas
dalījās par to, vai nepieciešams svētku
salūts. Daži ierosināja, ka no tā vispār
var atteikties, tomēr citi oponēja, ka
svētkos salūts allaž ir gaidīts. Jaunie
kuldīdznieki uzslavēja svētku organizatorus par pārdomāto programmu

Jauno kuldīdznieku padome savā otrajā tikšanās reizē pārrunāja festivāla “Dzīres
Kuldīgā” norisi, apsprieda padomes oficiālo nosaukumu, kā arī diskutēja par pašvaldības iespēju izmaksāt ģimenēm bērnu piedzimšanas pabalstu.

un pasākumu dažādību visām vecuma
un interešu grupām. Tāpat no padomes dalībniekiem izskanēja vērtīgi
ierosinājumi, ko izskatīs arī svētku
rīcības komiteja.

Trešais pārrunātais temats bija
atbalsts ģimenēm. Padome ierosināja
Kuldīgas novada pašvaldībai ģimenēm piešķirt bērnu piedzimšanas
pabalstu, jo Kuldīga ir viena no re-

tajām pašvaldībām, kur šāda pabalsta
pašlaik nav. I. Bērziņa norādīja, ka
līdz šim tas neticis izmaksāts, jo pašvaldība gandrīz visām bērnu vecuma
grupām piešķīrusi brīvpusdienas, kas
no finansiālā aspekta ir pat dārgāk
nekā izmaksāt vienreizēju pabalstu.
Tomēr pašvaldības vadītāja piekrita,
ka šāds pabalsts ir nepieciešams.
Padomes dalībnieki ieteica, ka tā
apjoms nedrīkstētu būt mazāks par
200 EUR. I. Bērziņa uzsvēra, ka
pašvaldība vēlas ieviest gan piedzimšanas pabalstu, gan apmaksāt
brīvpusdienas mazuļiem vecumā no
pusotra līdz četriem gadiem. Domes
priekšsēdētāja solīja budžetā meklēt
iespējas realizēt abas ieceres. Tāpat
jaunie kuldīdznieki izteica viedokli,
ka jāsaglabā sudraba karotīšu pasniegšana, kas novadā kļuvusi par
labu tradīciju.
KĀRLIS KOMAROVSKIS,
sabiedrisko attiecību speciālists
SIGNETAS LAPIŅAS foto

Pirmo reizi apmeklētājiem atvērs Adatu torni
28. un 29. septembrī ikvienam
interesentam būs iespēja gida
pavadībā apskatīt Kuldīgas
industriālā mantojuma torni
jeb t.s. Adatu torni Kuldīgā,
Liepājas ielā 37, kas iekļauts arī
Industriālā mantojuma nedēļas
nogales unikālajos apskates
objektos.
Ēkas četros stāvos izvietotā ekspozīcija iepazīstina ar torņa vēsturisko attīstību, adatu izgatavošanas un
izmantošanas vēsturi, kā arī ar adatas
nozīmi medicīnā, mūzikā, ģeogrāfijā
un apģērbu izgatavošanā. Ekspozīcija noslēdzas ar adatu rūpnīcu vēsturi
Kuldīgā. Savukārt no torņa jumta
terases gada siltajos mēnešos apmeklētājiem paveras ainavisks skats pāri
Kuldīgas vecpilsētas jumtiem.
28. un 29. septembrī bezmaksas
ekskursijas sāksies plkst. 11.00,
12.00, 14.00, 15.00 un 16.00. Dalībnieku skaits tajās ir ierobežots.
Pieteikšanās līdz 27. septembrim,

zvanot pa tālr. 29433674.
Oktobrī tornis būs atvērts no
trešdienas līdz svētdienai, savukārt
ziemas sezonā, sākot no novembra
līdz maijam, apmeklēt ekspozīciju
jaunradītajā tūrisma objektā varēs
tikai iepriekš piesakoties.
Šo industriālā mantojuma objektu – agrākā telegrāfa komunikācijas
un pasta torņa pārbūvi, kas līdz
šim nav izmantots kā tūrisma objekts, Kuldīgas novada pašvaldība
īstenojusi kā projekta “Industriālā
mantojuma atdzīvināšana tūrisma
attīstībai (Industrial Heritage)”
partneris. Projektā pārbūvēts adatu
fabrikai piegulošais tornis un tajā
ierīkota ekspozīcija par Kuldīgas
adatu fabrikas vēsturi.
Industriālā mantojuma nedēļas
nogalē apmeklētājiem būs pieejami
arī citi unikāli apskates objekti gan
Latvijā (Vidzemē, Kurzemē, Rīgas
reģionā), gan arī Rietumigaunijā un
Dienvidigaunijā. Industriālā mantojuma nedēļas nogale norisināsies jau

otro gadu, sniedzot iespēju aplūkot arī
tādus objektus, kas ikdienā apmeklētājiem nav pieejami. Daudzu objektu
saimnieki piedāvās dažādas aktivitātes. Kopumā būs iespēja apmeklēt
vairāk nekā 40 objektus: bākas, dzirnavas, hidroelektrostacijas, ūdenstorņus un dzelzceļu objektus, kas
apvienoti jaunizveidotajā industriālā
mantojuma maršrutā. Ar Industriālā
mantojuma nedēļas nogales norisi no
27. līdz 29. septembrim, kā arī pilnu
objektu sarakstu un dažādo aktivitāšu
programmu var iepazīties mājas lapā
www.industrialheritage.travel.
ANTRA GRĪNBERGA,
Kuldīgas aktīvās atpūtas centra
tūrisma mārketinga speciāliste
ARTA GUSTOVSKA foto

28. un 29. septembrī ikvienam interesentam būs iespēja gida pavadībā apskatīt
Kuldīgas industriālā mantojuma torni jeb t.s. Adatu torni Kuldīgā, Liepājas ielā 37.

Sāk būvēt Kuldīgas Mākslas un radošo klasteri
8. augustā saņemta atļauja uzsākt
būvdarbus Kuldīgas Mākslas un
radošā klastera izveidei Kuldīgā
(Kalpaka ielā 2, 4 un Liepājas
ielā 39) projektā “Jēkaba ceļa
kultūras mantojuma un mākslas
jaunrades magnēti”. Ēkas pārbūves darbi sākti 13. augustā
un plānoti 18 mēnešu garumā.
Rezultātā tiks izveidots Kuldīgas
Mākslas un radošais klasteris.
Būvprojekta autors – arhitektes
Zaigas Gailes birojs.
Kuldīgas novadā vislielākā dažādu
laikmetu kultūras pieminekļu koncentrācija ir Kuldīgas pilsētā, t.sk. vēsturiskais centrs kā pilsētbūvniecības
piemineklis. Te atrodas valsts nozīmes
vēsturiska notikuma vieta “Adatu fabrika” ar nozīmīgām Latvijas vēstures
liecībām. Tās apbūve izceļas ar atšķirīgu un telpiski savrupu struktūru.
Projekta mērķis ir izcelt un saglabāt
kompleksa kultūrvēsturiskās vērtības:
apbūves vēsturisko pilsētbūvniecisko
un telpisko struktūru, ēku būvapjomus

Uzsākti būvdarbi Kuldīgas Mākslas un radošā klastera izveidei Kuldīgā (Kalpaka
ielā 2, 4 un Liepājas ielā 39). Pēc ēku pārbūves un skvēra labiekārtošanas te plānots
izveidot starptautisku laikmetīgas augstākās izglītības centru.

un fasāžu arhitektoniski dekoratīvos
risinājumus kompleksu veidojošajā
ielas telpā, t.sk. vērtīgos vēlāku
būvperiodu uzslāņojumus. Balstoties
uz arhitektoniski mākslinieciskās iz-

pētes datiem, atjaunošanas laikā tiks
saglabātas vēstures liecības interjerā,
būvgaldniecības izstrādājumi, vēsturisku sienu krāsojumu atsegumi,
grīdu segumi un citas vēsturiskas
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interjera detaļas, likvidēti nekvalitatīvi vēlāki uzslāņojumi. Ņemot vērā
to, ka objekts kopš 2004. gada nav
izmantots un tehniski, vizuāli sliktā
stāvoklī esošā ēku kompleksa atrašanās Kuldīgas vēsturiskajā centrā rada
negatīvu ietekmi uz pilsētas vizuālo
tēlu, objekta atjaunošana ir nozīmīgs
ieguldījums Kuldīgas pilsētas attīstībā
un kultūrtūrisma nozares izaugsmē.
Pēc ēku pārbūves un skvēra labiekārtošanas šeit plānots izveidot
starptautisku laikmetīgas augstākās
izglītības centru. Sadarbojoties Latvijas Mākslas akadēmijai, Stokholmas ekonomikas augstskolai Rīgā,
Ķelnes tehniskajai universitātei un
Igaunijas mākslas akadēmijai tiek
izstrādāta starptautiskai studentu
auditorijai paredzēta maģistra līmeņa
studiju programma “Pakalpojumu

dizaina stratēģijas un inovācijas”.
Vienlaikus klasterī tiks īstenotas arī
ar mākslu un radošas uzņēmējdarbības atbalstu saistītas iniciatīvas.
Projekts Nr. 5.5.1.0/17/I/008
“Jēkaba ceļa kultūras mantojuma
un mākslas jaunrades magnēti”
tiek īstenots ar Eiropas Savienības
fondu atbalstu darbības programmas
“Izaugsme un nodarbinātība” prioritārā virziena “Vides aizsardzības un
resursu izmantošanas efektivitāte”
5.5.1. specifiskā atbalsta mērķī “Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu
kultūras un dabas mantojumu, kā arī
attīstīt ar to saistītos pakalpojumus”.
AIGA VANAGA-PORIĶE,
vecākā projektu vadītāja
RIČARDA SOTAKA foto

2019. gada 26. septembris

Kuldīga aicina uz desmito Hercoga Jēkaba gadatirgu
Par mūspuses ļaužu čaklumu
un izdomas bagātību ikviens
varēs pārliecināties sestdien,
5. oktobrī, kad Kuldīgas Pilsētas
dārzā notiks nozīmīgākais
novada rudens pasākums –
desmitais Hercoga Jēkaba
gadatirgus, kurā tiks cepts,
liets, smeķēts, pirkts un
pārdots, spēlēts, diets un smiets
uz nebēdu. Netrūks ne īstu
meistaru un meistarstiķu, ne
bagātīgu  rudens velšu un lustīgu
izdarību, ne tuvu un tālu viesu.
Tieši 12.00 ar pašvaldības vadības
uzrunu un lielgabala zalvi jestrais
jandāliņš un dižandele ies vaļā. Kā
allaž, četras stundas tirgus placī skanēs, rībēs, kūpēs, smaržos, burbuļos,
blēs, īdēs un kladzinās. Rati, galdi,
plaukti, kastes un kurvji līdz malām
būs piekrauti ar ēdamiem, dzeramiem, pašu audzētiem un ražotiem
lauku labumiem.
Tirgus ķēķī saimnieces pārsteigs
ar pannās, kannās, toveros un katlos
uz vietas gatavotiem saldiem, sāļiem,
skābiem, asiem, rūgtiem un sīviem

Hercoga Jēkaba gadatirgus centrā, kā katru gadu, būs Kuldīgas novada 13 pagastu
stendi ar dārzos izaudzētajiem labumiem, sarūpētajiem gardumiem un pašu darinātām lietām.

gardumiem. Kulturālo kartupeļu placī varēs lasīt, zīmēt, ēst, klausīties,
izspēlēt un iegādāties kartupeļus,
bet Hercoga manufaktūrās grebs,
kals, pīs un vīs, gravā lidos cirvji un
bultas, durvis būs vērusi Medību pils.
Mazie pavalstnieki varēs griezties

karuselī un iemēģināt roku rudens
šeptēs, neizpaliks arī pārsteigumi,
spēles, rotaļas un jampadrači. Ar
jestriem meldiņiem priecēs vismaz
trīs kapelu spēlmaņi.
Liec aiz auss – sestdien, 5. oktobrī, visi dodas uz Hercoga Jēkaba

gadatirgu iepirkties, iestiprināties,
lielīties, izrādīties, satikties, mēles
patrīt un kārtīgi izlustēties, lai mājās
palicējiem pēcāk būtu ko nožēlot!
• 12.00 – 16.00 tirgus un lustes
Pilsētas dārzā, Kalna, Pils, Skolas un
Liepājas ielās, Rātslaukumā
• 12.00 – gadatirgus atklāšana un
sapazīšanās
Uz skatuves:
• 12.10 – kapela “Lēnām pār tiltu”
• 13.00 – kapela “Hāgenskalna
muzikanti”
• 14.00 – ansamblis “Svīres”
• 14.50 – kapela “Hāgenskalna
muzikanti”
• 15.30 – kapela “Lēnām pār tiltu”
• 16.00 – gadatirgus aizklāšana un
atvadīšanās
• 12.00 – 16.00 Pilsētas dārza pakājē (LU filiāles pagalmā) vides akcija
ar Latvijas vides aizsardzības fonda
atbalstu – radošs pikniks visai ģimenei
“3E jeb EKO, EHO, ETNO”:
• Ekoloģiskā teātra izrāde un karuselītis;
• trīs radošās darbnīcas: stikla
meistarstiķis; raibu raibie lupatiņi; tekstila faktūras;

• trīs vides izziņas darbnīcas: meža
ogas Latvijā; neparastā augu
valsts; pasaules ūdens radības;
• trīs tautas mūzikas instrumentu
meistarklases – kokles, svilpavnieku, sadzīves priekšmetu
skaņās;
• divas veselīga uztura meistarklases – zupa uz ugunskura un
veselīgi našķi;
• trīs iespējas aktīvai atpūtai dabā –
zaļais labirints, dzīvošana dabā,
orientēšanās vidē pēc kartes.
Ieeja visos pasākumos – bez maksas.
Nāc, brauc, piedalies, lustējies,
kaulējies un jārējies no sirds!
INTA BURNEVICA,
Kuldīgas kultūras centra
direktore
IEVAS BENEFELDES foto

Dāvina sudraba
karotītes
10. septembrī Kuldīgas novada Domes priekšsēdētāja Inga
Bērziņa sveica no 1. jūlija līdz 31. augustam reģistrētos novada
jaundzimušos.

10. septembrī Kuldīgas novada Domes priekšsēdētāja Inga Bērziņa sveica jūlijā un augustā reģistrētos novada jaundzimušos, kuri
kopā ar vecākiem bija ieradušies Domē, lai saņemtu sudraba karotītes ar iegravētu novada ģerboni un gada skaitli.

Sumina pensionētos skolotājus
12. septembrī uz skaistu svētku
brīdi starp Zinību dienu un Skolotāju dienu Kuldīgas kultūras centrā
pulcējās vairāk nekā 70 pensionētie
skolotāji, kuri aktīvās darba gaitas
pedagoģijā ir noslēguši. Viņi ļāvās
atkalredzēšanās priekam ar savas
agrākās darbavietas un citu Kuldīgas novada skolu kolēģiem.
Pensionētos skolotājus uzrunāja
Kuldīgas novada Domes priekšsēdētājas vietnieks Viktors Gotfridsons. Viņš
sirsnīgi sveica sanākušos skolotājus un
pastāstīja, kas aktuāls izglītības jomā
Kuldīgas novadā. “Paldies, ka esat atraduši laiku un atnākuši pie mums! Mums
ir ļoti svarīgs jūsu viedoklis par visu,
kas notiek, un izglītība mums vienmēr ir
bijusi ļoti svarīga. Tai tiek tērēts visvairāk
naudas. Ja jums ir viedokļi, priekšlikumi,
nāciet, mēs labprāt uzklausīsim! Kopā
būšanas prieks ir savedis jūs visus kopā.
Lai jums visiem laba veselība un lai
veicas,” novēlēja V. Gotfridsons.
Aktīvās darba gaitas beigušie skolo-

12. septembrī uz skaistu svētku brīdi pulcējās vairāk nekā 70 pensionētie skolotāji,
kuri aktīvās darba gaitas pedagoģijā ir noslēguši. Apsveikumu saņem bijusī Kuldīgas
novada bērnu un jauniešu centra direktore Ruta Orlova.

tāji dāvanā saņēma ziedus un biļetes
uz Valmieras drāmas teātra izrādi
“Kaķis uz nokaitēta skārda jumta”
Kuldīgas kultūras centrā.

KRISTĪNE DUĻBINSKA,
Mārketinga un sabiedrisko attiecību
nodaļas vadītāja
RIČARDA SOTAKA foto
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Uz pasākumu bija aicināti 35 Kuldīgas novada Dzimtsarakstu
nodaļā reģistrētie bērniņi un vēl 3 bērniņi, kuru dzimšana ir reģistrēta
citā Dzimtsarakstu nodaļā, bet vienam no vecākiem deklarēta dzīvesvieta Kuldīgas novadā. Kopā ar mammām, tētiem un citiem ģimenes
locekļiem mazuļi bija ieradušies Domē, lai saņemtu sudraba karotīti ar
iegravētu novada ģerboni un gada skaitli. Jaunos vecākus un mazuļus
ar muzikālu priekšnesumu sveica E. Vīgnera Kuldīgas mūzikas skolas
koncertmeistare Stella Pavloviča un saksofona spēles skolotāja Līga
Aleksandra Jāvalde.
Kuldīgas novada Dzimtsarakstu nodaļā no 1. jūlija līdz 31. augustam
reģistrēti 36 bērniņi – 22 meitenes un 14 zēni. Astoņās ģimenēs mazulis
reģistrēts kā pirmais bērns, 14 ģimenēs – otrais, deviņās ģimenēs – trešais, divās ģimenēs kā ceturtais, viens bērniņš savā ģimenē ir piektais,
bet divi – sestie bērniņi.
Pieciem bērniņiem vecāki ir izvēlējušies divus vārdus: Agata Freja,
Lūcija Emma, Ronja Maro, Teodors Rodrigo un Toms Gusts.
Visi Kuldīgas novada jaundzimušie uz svinīgo pasākumu tiek aicināti
reizi divos mēnešos. Nākamā tikšanās būs 12. novembrī.
ILONA ĶESTERE, Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja
IEVAS BENEFELDES foto

2019. gada 26. septembris

Spēcīgā dalībnieku sastāvā aizvadīts Kuldīgas 55. kauss
un lielmeistares D. Reiznieces-Ozolas 14. kauss šahā
14. un 15. septembrī aizvadīts Kuldīgas 55. kauss
un lielmeistares D. Reiznieces-Ozolas 14. kauss
šahā. Kopumā turnīrā piedalījās 76 dalībnieki no
dažādām Latvijas pilsētām.
Šogad kausa izcīņā piedalījās divas Kuldīgas komandas. Kuldīgas novada sporta skolas šaha treneris
Viktors Šteinbergs atzīst, ka šogad bijis ļoti spēcīgs
dalībnieku sastāvs. Viņš min, ka, lai gan ikdienā
dalībniekiem savstarpēji ir ļoti draudzīgas attiecības,
tomēr konkurence bijusi nežēlīga, un mači izvērtušies
sevišķi spraigi.
2019. gada turnīrā piedalījās sportisti no Rīgas,
Jūrmalas, Jēkabpils, Liepājas, Kuldīgas un Dobeles.
Kopvērtējumā uzvaras laurus plūca Rīgas šaha skolas
komanda, kas ir vairākkārtēji šī turnīra uzvarētāji.
Par Rīgas komandas sagatavošanu rūpējusies trenere
Tatjana Voronova.
Turnīrā pirmo piecu vietu ieguvēji zēnu un meiteņu
ieskaitē ieguva naudas balvas, tāpēc V. Šteinbergs iezīmē, ka šahistu vēlme iekļūt TOP5 bijusi ļoti liela. Pirmās vietas ieguvējs zēnu konkurencē ieguva 170 EUR
naudas balvu, bet meiteņu ieskaitē – 150 EUR. Tikmēr
uzvarētāju treneri saņēma 75 EUR lielu naudas balvu.

Par turnīra uzvarētāju zēnu konkurencē kļuva
Aleksandrs Jazdanovs, savukārt meitenēm labākā bija
Ramona Golsta. Tāpat turnīra organizatori pasniedza
divas specbalvas – “Skaistākā partija” un “Priekšzīmīgākais šahists”. Priekšzīmīgākā šahista godu izpelnījās
rīdzinieks Kristaps Zass.
Spēcīgās konkurences dēļ Kuldīgas šahistiem
augstvērtīgus rezultātus neizdevās uzrādīt, taču no
vietējiem vislabāk veicās Raivo Šteinbergam un Ancei
Reihai, kuri katrs izcīnīja pa trim punktiem.
15. septembrī uz 7. kārtas spēlēm bija ieradusies arī
lielmeistare Dana Reizniece-Ozola, kura noraudzījās
uz partiju izspēlēm, kā arī apbalvoja labākos šahistus.
Interesanti, ka turnīra organizatori bija parūpējušies
par atpūtas programmu visiem treneriem. Šaha eksperti apmeklēja Kuldīgas “Dzīvo muzeju” un kopīgi
pavakariņoja.
V. Šteinbergs uzsver, ka arī nākamajā gadā tiks
organizēts Kuldīgas ceļojošais kauss un lielmeistares
D. Reiznieces-Ozolas balvas izcīņa šahā, jo dalībnieku
vēlme piedalīties sacensībās ir ļoti liela.
KĀRLIS KOMAROVSKIS,
sabiedrisko attiecību speciālists
GUNĀRA GERTNERA foto

Kuldīgas 55. kauss un lielmeistares D. Reiznieces-Ozolas 14. kauss šahā šogad pulcēja īpaši
spēcīgu dalībnieku sastāvu. Mači starp Rīgas, Jūrmalas, Jēkabpils, Liepājas, Kuldīgas un
Dobeles šahistiem izvērtās ļoti spraigi.

“Teātris ir visur Kuldīgā”
jau ceturto gadu!
Šī gada 19. un 20. oktobrī jau
ceturto gadu pēc kārtas skatuves
mākslas tradīciju Kuldīgas
pilsētvidē turpinās Starptautiskais
skatuves mākslas festivāls
“Teātris ir visur Kuldīgā”,
pilsētas iedzīvotājiem un viesiem
piedāvājot interesantu, izglītojošu
un aizraujošu kultūras pieredzi.
Turpinot festivāla programmu
veidot dažādu, tādā veidā aptverot
kuldīdznieku un pilsētas viesu radošās
intereses, arvien tiek piesaistīti jauni
mākslinieki, vienlaikus turpinot draudzīgas saites ar festivāla ilggadējiem
draugiem. Teātra trupa KVADRIFRONS, Liepājas Leļļu teātris, izrāžu
apvienība “Panna” un horeogrāfe Olga
Žitluhina festivāla programmā ienesīs
jaunas un ilgi gaidītas vēsmas.
Festivāla “Teātris ir visur Kuldīgā”
2019. gada virsuzdevums ir nemainīgi
stabils – turpināt piedāvāt apmeklētājiem iesaistīties notikumā ar iespēju
izglītoties, gūstot jaunas iemaņas un
prasmes. Olga Žitluhina – horeogrāfe,
dejotāja, Starptautiskā laikmetīgās dejas festivāla “LAIKS DEJOT” mākslinieciskā direktore un daudzu horeogrāfiju autore dejas un teātra izrādēm
Latvijā un pasaulē – vadīs laikmetīgās
dejas meistarklasi “Vienkārši pietiek”,
kurā tiks apspēlēta mūsdienu straujā
dzīvesveida tēma un uzdots jautājums – kāpēc viss notiek tik ātri? Gluži
pretēju pieredzi varēs gūt punktiņmandalu meistarklasē Sarmītes Eidukas
vadībā, kur punktiņmandalu tehnika
palīdzēs apstādināt skrejošās domas un
vairot prieku. Ķīniešu māksliniece un
arhitekte Mary Zhang, kura pagājušā
gada festivālā veidoja momentskices
visiem notikumiem, šogad ar savām
zināšanām dalīsies kaligrāfijas skolā.
Abās festivāla dienās gaidāmi
notikumi ģimenēm ar bērniem. Kuldīgas novada muzejs gados jaunākos
apmeklētājus gaidīs ikgadējā radošajā
darbnīcā “Noķer savējo!”, un aicinās
bērnus atainot savu vissaistošāko kultūras pieredzi. Kuldīgas kultūras centra
kino zālē bērnus un viņu vecākus sagaidīs aizraujoša objektu teātra izrāde
“Kur zirgi?” Liepājas Leļļu teātra izpildījumā. Izrāde pašiem jaunākajiem
teātra cienītājiem radošā veidā stāstīs

Teātra apvienība “KVADRIFRONS”
izrādi “Vecmāmiņu valsts”
Kuldīgas Jauniešu mājā

19. oktobrī 14.00

piedāvās bez maksas, taču lūdz
skatītājus iepriekš pieteikties,
zvanot pa tālruni 26278483.

par zemūdens pasauli un to, kādu ietekmi rada vides piesārņojums, kas ir
aktuāla problēma visā pasaulē. Tā kā
pagājušajā gadā bija liela interese par
leļļu un objektu izrādi “Mazā raganiņa”, festivāla organizatori ir gandarīti
izrādi ar tādu pašu nosaukumu uzņemt
atkārtoti – šoreiz festivāla draugu, Latvijas Leļļu teātra un režisores Lailas
Kirmuškas, skatuves versijā. Teātris
Otfrīda Preislera darbu iestudē no
jauna, pirmizrāde būs Rīgā 4. oktobrī.
Festivāla pirmās dienas noslēgumā
gaidāma kino skate ar spilgtākajām
Latvijas Kultūras akadēmijas Audiovizuālās mākslas studentu īsfilmām “Ģimenes stāvoklis: neprecēts”, “Zaķis”,
“Viss ir kārtībā”, kā arī dokumentālo
filmu “Augstākā prioritāte”. Lomās
iejutušies tādi Latvijā zināmi aktieri
kā Vilis Daudziņš, Uldis Dumpis, Ivars
Krasts, Inga Apine, Agnese Cīrule u.c.
“Teātris ir visur Kuldīgā” arī šogad
aicinājis piedalīties Mihaila Čehova
Rīgas Krievu teātri, kas festivālā viesosies ar divām izrādēm. Viena ir festivāla direktores Danas Bjorkas režijā
tapušais darbs “Lūk, istaba šī…”, kas
2018. gada nogalē teātrī atklāja jaunu
spēles laukumu ar neparastu nosaukumu – “Kvarķirņiks”. Tā mājīgā atmosfērā ar dzeju un dziesmām norisināsies
Padures muižā. Otra M. Čehova Rīgas
Krievu teātra izrāde būs režisora Intara
Rešetina iestudējums “Patiesība”, kas
kā Floriana Zellera komēdija ir spoguļattēls mūsdienu sabiedrībai tās visos
slāņos – politiskajā, mākslinieciskajā
un sadzīviskajā.
Šogad starp festivāla māksliniekiem arī izrāžu apvienība “Panna” ar
komēdiju “Tāda es esmu” un aktrisi
Zani Daudziņu galvenajā lomā. Izrāde
ir komiski nopietns mēģinājums celt
latviešu sievietes pašapziņu. Tajā tiek
atklāts latviešu sievietes miesas stāsts,
kurā tiek veikta pilnīga ķermeņa in-

ventarizācija. Jauno teātra mākslinieku
trupa “KVADRIFRONS” festivālā
aicinās uz režisores Paulas Pļavnieces
izrādi “Vecmāmiņu valsts”, kas pirmizrādi piedzīvoja šovasar Cēsīs festivālā
“Lampa”. Izrādē teātra trupa kopā ar
draugiem, laikabiedriem un Kuldīgas
pamatskolu koristiem izstāstīs stāstu
par neviltotu mīlestību mūža garumā.
Tā ir izrāde par mūsu vecmāmiņām un
to, kā viņas mūs audzinājušas, ko iemācījušas, kā auklējušas un kaitinājušas.
Kuldīgas pilsētas ielās iedzīvotājus
un viesus ar vairākām performancēm
abās festivāla dienās dažādos laikos
iepriecinās jau zināmie mākslinieki no
“Circo Baffo”. Šoreiz apvienība parādīsies jaunā formā – trīsdaļīgā fantāzijas
izrādē ar impresionistu gleznām. Performanču laikā skatītājiem būs iespēja
ziedot līdzekļus Kuldīgas Svētās Annas
evaņģēliski luteriskās baznīcas torņa
restaurācijai.
Skatuves mākslas festivāls “Teātris ir visur” pirmo reizi tika rīkots
2016. gada 8. un 9. oktobrī. Festivāls
“Teātris ir visur” notiek ar Kuldīgas
novada pašvaldības un Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstu. Projekta organizators un idejas autors ir nodibinājums
“Skatuves mākslas producentu fonds”.
Vairāk informācijas par festivāla
tapšanas gaitu un notikumiem:
 festivāla mājas lapā – www.tivk.lv
 oficiālajā facebook.com lapā –
https://www.facebook.com/teatrisirvisur/.
Biļetes uz festivāla notikumiem
visās “Biļešu Paradīze” kasēs,
www.bilesuparadize.lv, kā arī Kuldīgas
kultūras centrā.
LELDE KRISTIĀNA VOZŅESENSKA,
festivāla sabiedrisko attiecību vadītāja
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Kuldīgas novada Uzņēmēju diena
lauksaimniekiem 2019
Gaidīsim Jūs 2019.gada 4.oktobrī plkst. 9:30-13:00
Kuldīgas Mākslas namā, 1905.gada ielā 6
9:30 - 10:00 Reģistrēšanās
10:00 - 10:10 Kuldīgas novada domes priekšsēdētājas Ingas Bērziņas
uzruna
10:10 - 10:40 "Lauksaimniecības politika nākamajā plānošanas periodā",
LR Zemkopības ministrs Kaspars Gerhards
10:40 - 11:10 "Lauku atbalsta dienesta aktualitātes", LAD Direktores
vietnieks Ģirts Krūmiņš
11:10 - 11:40 "Aktualitātes par darba aizsardzības jautājumiem
lauksaimniecības nozares uzņēmumos", Valsts darba inspekcijas
Vecākā inspektore Iveta Kalvāne
11:40 - 12:10 "Informācija par prevencijas pasākumiem
lauksaimniecības tehniku zādzību novēršanai", Valsts policijas
pārstāvis
12:10 - 13:00 Kafijas pauze un tīklošana
Reģistrēšanās pasākumam līdz 1.oktobrim, sūtot ziņu pa e-pastu kaa@kuldiga.lv vai zvanot 63350141

Kuldīgas Galvenās bibliotēkas pasākumi
 2.  oktobrī 12.00 Kuldīgas Mākslas nama 1. stāvā – tikšanās ar rakstnieci Luīzi Pastori
VKKF projektā “Rakstnieks. Literatūra. Lasītājs”.
 2. oktobrī 17.00 Kuldīgas Galvenajā bibliotēkā – tikšanās ar rakstnieci Viju Beinerti
VKKF projektā “Rakstnieks. Literatūra. Lasītājs”.
 3. oktobrī 12.00 Kuldīgas Mākslas nama 1. stāvā – Andras Manfeldes grāmatas
“Ceriņslotas zīmējums” atklāšanas svētki.
 3. oktobrī 17.00 Kuldīgas Galvenajā bibliotēkā – muzikāla pēcpusdiena kopā ar dziesmu autori un dziedātāju Anitu Ozolu.
 15. oktobrī 17.00 Bērnu literatūras centrā – tikšanās ar lasīšanas veicināšanas mentoru
Arti Rozīti.
 16. oktobrī 17.00 Kuldīgas Galvenajā bibliotēkā – “Hroniskas sāpes fizioterapeita skatījumā.” Tikšanās ar fizioterapeiti Vinetu Baukši.
 17. oktobrī 11.00 Kuldīgas Mākslas nama 3. stāva semināru zālē – tikšanās ar dzimtas
vēstures pētnieku Zigurdu Beinertu, grāmatas “Ikvienam no mums ir vai ir bijis savs
sapnis” autoru.
 21. oktobrī Bērnu literatūras centrā kanisterapijas komandas suņi no Ventspils darbosies kopā ar bērniem – 15.00 viņi veiks uzdevumus kopā ar 1. – 4. klases skolēniem,
bet 16.00 mācīsies un atkārtos krāsu nosaukumus kopā ar pirmsskolas vecuma bērniem.
Iepriekšēja pieteikšanās pa tālr. 26338463.
 23. oktobrī 17.00 Kuldīgas Galvenajā bibliotēkā – Lasītāju kluba nodarbība.
 30. oktobrī 17.00 Kuldīgas Galvenajā bibliotēkā – nodarbība “Veselīga uztura ABC”.

2019. gada 26. septembris

Dzejas dienu koncerts
E. Vīgnera Kuldīgas mūzikas skolā
Šis bija pirmais Dzejas dienu koncerts
mūzikas skolā, jo atklājās, ka meiteņu korim
“Cantus” ir pašām savs dzejnieks – autobusa
šoferītis Andris Vērdiņš no Saulkrastu
firmas.
Koncertbraucienos kopā aizvadīti jau seši
gadi, izveidojusies cieša sadarbība un draudzība.
Koncerts tika rūpīgi un ar mīlestību gatavots. Tajā
uzstājās ap 100 skolas audzēkņu: koris“Cantus”
(diriģentes Maruta Rozīte, Maruta Grigale, koncertmeistare Marta Ozoliņa), kamerorķestris (diriģente
Velta Jūrmale, koncertmeistare Līga Saulgrieze),
klavieransambļi (skolotājas Larisa Gailīte, Ilze
Raģele, Saiva Ceļmalniece un Māra Šlakorcina),
čellistu ansamblis (sk. Baiba Jūrmale), flautu ansamblis (sk. Heda Auziņa), saksofonistu ansamblis
(sk. Līga Aleksandra Jāvalde) un akordeonistu
ansamblis (sk. Ingrīda Jankovska).
Ideja par šādu koncertu radusies skolotājai
Līgai Saulgriezei jau pagājušajā mācību gadā,
organizējot mūsu un mākslas skolas audzēkņu
kopīgo koncertu – izstādi “Izkrāsojam skaņas – izspēlējam krāsas”. Šogad koncertā satikās dzeja un
mūzika. Koncertu vadīja skolotāja Maruta Grigale.
Īsi raksturojot - tas bija brīnišķīgs. Interesanti, ka
atsevišķi dzejoļi tika sacerēti kā moto atskaņojamajiem skaņdarbiem. Piemēram, “Peļu bataljona
maršā”, ko lieliski izpildīja kamerorķestris, bija
šādas rindas: “Ūsas taisni, astes gaisā, peļu bataljoni iet.” Bet skaņdarbu “Lāču pikniks” ievadīja
šādas rindas: “Tusē lāči piknikā, izdarību daudz,
sola, ka vēl vakarā, tikšot salūts šauts.” Pēc šāda
ievada ir viegli muzicēt un klausītājiem ar smaidu
dzīvot līdzi priekšnesumam.

E. Vīgnera Kuldīgas mūzikas skolā aizvadīts pirmais Dzejas dienu koncerts. Pedagogi un audzēkņi tam rūpīgi un ar mīlestību gatavojušies jau augustā.
Koncertā uzstājās ap 100 skolas audzēkņu.

A. Vērdiņa dzejoļi rosināja mūs arī pasapņot, ieklausīties sevī un līdzcilvēkos,
ieraudzīt skaisto, patieso. Ļoti aizkustināja
dzejolis par mūsu Kuldīgu – pilsētu ar dvēseli.
Visas šīs daudzveidīgās noskaņas ar spilgtu,
izteiksmīgu lasījumu lieliski atklāja mūsu
skolas audzēkņi Kārlis Gūtmanis, Alise Cine,
Eva Ozola, Diāna Aņišina, Roberts Ķesberis,
Leons Kļaviņš, Ieva Ķemlere, Ailija Garoza
un Mārtiņš Stebulis. Un, protams, pats autors

Andris Vērdiņš.
Koncertā izskanēja arī divas dziesmas ar
A. Vērdiņa vārdiem, kurām mūziku komponējusi skolotāja M. Grigale. Kora “Cantus“
izpildījumā skanēja “Dziesmiņa pasaulē
nepazudīs”, bet Alises Cines izpildījumā
(koncertmeistare M. Ozoliņa) klausījāmies
pirmatskaņojumu dziesmai “Saules zaķīši”.
Paldies A. Vērdiņam, visiem koncerta dalībniekiem un viņu skolotājām par skaistajiem

dzejas un mūzikas svētkiem! Kora diriģente
M. Rozīte novēlēja A. Vērdiņam nemainīties,
palikt tādam pašam un saglabāt sevī to, kas
cilvēku sirdīs ienes prieku.
Gaidīsim nākamās Dzejas dienas, kurās,
iespējams, skanēs mūsu skolas audzēkņu
sacerētā dzeja.

VAIRA LEITE, E. Vīgnera Kuldīgas
mūzikas skolas skolotāja
	RENĀTES TREIMANES foto

Analizē Pilsētas svētku aptaujas rezultātus

18. septembrī uz sanāksmi
pulcējās Kuldīgas Pilsētas
svētku organizācijas  komiteja,
lai iepazītos ar iedzīvotāju
aptaujā par 2019. gada
“Dzīrēm Kuldīgā” paustajiem
viedokļiem, atzinību, kritiku un
ierosinājumiem.

Aptaujā, kas norisinājās no 19. jūlija līdz 23. augustam, piedalījās
1079 cilvēki. 1019 aptaujas anketas
aizpildītas internetā, bet 60 – papīra
formātā. Kuldīgas novada Domes
priekšsēdētāja Inga Bērziņa pateicas
ikvienam, kurš veltīja savu laiku, lai
paustu viedokli par svētkiem. Lielais
aptaujas dalībnieku skaits skaidri
norāda, ka cilvēkiem rūp, kādi ir
Kuldīgas Pilsētas svētki.
Vairākuma aptaujāto viedoklis –
pārmaiņas bija vajadzīgas, iesāktais
jāturpina, apzinot un novēršot kļūdas,
turpinot meklēt jaunas idejas un, iespējams, apdzīvot jaunas teritorijas.

71% aptaujāto norādījuši, ka uzskata – svētku dienu skaita samazināšana
no četrām uz trim dienām bijis pareizs
lēmums. Savukārt 19% tam nepiekrīt,
bet 10% nav skaidra viedokļa. Aptaujāto vairākumam piekrita arī svētku
rīcības komiteja.
Daļa aptaujāto norāda, ka pietrūcis
ierastā atklāšanas pasākuma. Viņi
ierosina tomēr rīkot nelielu pasākumu
ceturtdienas vakarā vai piektdien. Šo
jautājumu svētku rīkotāji apsvērs un
risinās turpmākajās sanāksmēs.
Vērtējot svētku programmu, vairākums aptaujāto norāda, ka tā bija
daudzveidīga un piedāvāja pasākumus visām vecuma grupām, taču norādīts arī, ka brīžiem pasākumi vienai
auditorijai pārklājās laikā (piemēram,
koncerti, bērniem domātie pasākumi).
Aptaujātajiem pietrūcis vienota svētku vadmotīva un sajūtas, ka ir viens
svētku virsvadītājs.
No svētku jaunievedumiem aptaujātie visatzinīgāk novērtējuši

sporta pasākumi septembrī un oktobrī
28. IX 17.00
2.X 17.00
4.X 13.00
5.X 9.00
5.X 13.00
5.X 15.00
5.X 19.00
6.X 10.00
12.X13.00
13.X10.00
19.X14.00
26.X18.00

Latvijas 2. līgas meistarsacīkstes florbolā: FK Vārme-Babīte;
Vārmes pamatskolas sporta zāle, Vārme
31. skriešanas seriāla “Kuldīgas apļi 2019” 8. kārta; Krauļu priedes,
Kuldīga
“Rumbas kauss 2019” šahā; KNSS klubs, Virkas iela 15, Kuldīga
“Rumbas kauss 2019” šahā; KNSS klubs, Virkas iela 15, Kuldīga
LVF kausa izcīņa volejbolā U-15 grupā meitenēm;
KNSS sporta nams, Virkas iela 13, Kuldīga
Latvijas 2. līgas meistarsacīkstes florbolā: FK Vārme-NND;
KNSS halle, Piltenes iela 25, Kuldīga
Latvijas 1. līgas meistarsacīkstes florbolā:
FK Kuldīga/KNSS-LU/FS Masters; KNSS halle, Piltenes iela 25,
Kuldīga
LVF kausa izcīņa volejbolā U-15 grupā meitenēm;
KNSS sporta nams, Virkas iela 13, Kuldīga
LVF kausa izcīņa volejbolā U-14 grupā meitenēm; KNSS halle,
Piltenes iela 25, Kuldīga
LVF kausa izcīņa volejbolā U-14 grupā meitenēm;
KNSS halle, Piltenes iela 25, Kuldīga
Nacionālās līgas čempionāts volejbolā vīriešiem: Kuldīgas
NSS-Rīgas Tehniskā universitāte; KNSS halle, Piltenes iela 25,
Kuldīga
Latvijas 1. līgas meistarsacīkstes florbolā:
FK Kuldīga/KNSS-Kurši 2; KNSS halle, Piltenes iela 25, Kuldīga

jauno norises vietu pie Māras dīķa
un pasākumus šai vietā (78%), populāras grupas (šogad “Instrumenti”)
koncertu (48%), dažādos jaunos nakts
pasākumus (48%), atslogoto Liepājas
ielu (42%), pasākumus pagalmos
(31%), to, ka bija tikai viens atrakciju parks (25%) un Rātslaukuma
pasākumu koncepcijas maiņu (23%).
46% atzinīgi novērtējuši Bērnu un
jauniešu centra komandas piedāvāto
programmu 1905. gada parkā.
Lai gan 42% aptaujāto norādījuši,
ka atzinīgi vērtē atslogoto Liepājas
ielu, pa kuru bijis ērtāk iziet vai
izbraukt ar bērnu ratiņiem, un 22%
uzteikuši svētku tirgus pārcelšanu
uz Pilsētas laukumu, tirgus saņēmis
visvairāk kritikas un dažnedažādus ieteikumus par tā organizēšanu nākotnē,
ko svētku rīkotāji rūpīgi izvērtēs, lai
izlemtu, kā un kur tirgu rīkot nākamajās “Dzīrēs Kuldīgā”.
Starp citiem pārmetumiem jāmin
loterijas “Zelta ikrs” atcelšanu likum-

IZSTĀDES
 Kuldīgas novada muzejā (Pils ielā 5)
Līdz 20.  oktobrim – Latvijas simtgadē tapusī interaktīvā
ceļojošā izstāde “Zīmē un rīmē”.
No 5. oktobra līdz 5. janvārim – izstāde “Medības hercogu laikā”.
 Kuldīgas Mākslas namā (1905. gada ielā 6)
Līdz 13. oktobrim – Tautas tēlotājmākslas studijas
“Kuldīgas palete” jubilejas izstāde.
 Kuldīgas Mākslinieku rezidences galerijā (Pils ielā 2)
Līdz 29. septembrim – Alvīnes Bautras personālizstāde
“Anonīms”.
 Kuldīgas vecajā rātsnamā (Baznīcas ielā 5)
Līdz 20. oktobrim darba dienās no 9.00 līdz 17.00 – izstāde
“Sešu veidu mācēšana”. Māksla no Rīgas Porcelāna
muzeja.
 Līvijas Rezevskas izstāžu zālē
(Mucenieku ielā 19)
Pastāvīgā ekspozīcija. Līdz 20. oktobrim – Evas Bārtones (Miglinieces) gleznu izstāde “Latvijas un Anglijas
dārzi”.
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došanas ierobežojumu dēļ, dažādu
ballīšu un pasākumu skaļums, kas
neapmierina tuvumā dzīvojošos, kuri
vēlas naktī atpūsties. Aptaujātie norādījuši uz aizvien mazāku dalībnieku
skaitu Alekšupītes pasākumos un
svētku gājienā. Arī par šo jautājumu
iesniegtos ierosinājumus rīkotāji
izvērtēs. Tāpat norādīts, ka iebraucējiem bija grūti atrast jaunās norises
vietas (Māras dīķis, pagalmi), tāpēc
jārisina jautājums par norādēm.
Aktuāls ir arī jautājums par karuseļu parkiem un to atrašanās vietu. Izteikti priekšlikumi pārvietot karuseļus
uz Sūru ielas rajonu vai arī slēgt Pētera un Smilšu ielu un izvietot karuseļus
tur. Iedzīvotāji aptaujā izteikuši dažādus viedokļus par svētku naktsdzīvi.
Ir priekšlikums atkal vairāk apdzīvot
Pilsētas dārzu. Lūgti norādīt, kurus
māksliniekus vēlētos redzēt piektdienas vakara koncertā, sestdienas
lielajā ballē un svētdienas noslēguma
koncertā, aptaujāto vidū vislielāko

popularitāti izpelnījies Intars Busulis
un grupa “Prāta Vētra” (abi pieminēti
vairāk nekā 100 reižu), grupa “Musiqq” un Dons (vairāk nekā 60x). Tā
kā “Prāta Vētras” koncertu Kuldīgas
estrādē sarīkot nav iespējams, svētku
rīkotāji, respektējot iedzīvotāju viedokli, vispirms sazināsies ar Intara
Busuļa menedžmentu par iespējām
koncertēt Kuldīgā.
Aptaujā tika lūgts svētkus novērtēt
ar atzīmi skalā no viens līdz desmit.
2019. gada “Dzīres Kuldīgā” saņēmušas vidējo atzīmi septiņi. Atgādinām,
ka pērn veiktajā aptaujā 2018. gada
svētkus respondenti novērtēja ar vidējo atzīmi 6.6. Pārliecinošs vairākums
aptaujāto atbildējuši, ka, viņuprāt, nav
jāmaina svētku identitāte – logotips,
nosaukums, buklets un noformējums
Liepājas ielā.
KRISTĪNE DUĻBINSKA,
Mārketinga un sabiedrisko attiecību
nodaļas vadītāja

Starptautiskā senioru diena
Kuldīgas novada muzejā
1. oktobrī no 12.00 līdz 15.00 Kuldīgas novada muzejs
aicina viesoties muzejā ikvienu senioru, lai kopā atzīmētu
Starptautisko senioru dienu. Šajā dienā senioriem būs iespēja
iepazīties ar Kuldīgas sadzīvi 20. gadsimta kinohronikās, kā arī citam
ar citu dalīties savās atmiņās pie siltas tējas tases muzeja senatnīgajā
gaisotnē.
Kuldīgas novada muzejā apskatāmas pastāvīgās ekspozīcijas – “Turīga
kuldīdznieka dzīvoklis 20. gs. sākumā” un “Kuldīga pirms mums”. Muzeja
1. stāvā skatāma izstāde “Bangertu villas vēsture un restaurācija”, savukārt
3. stāvā iespējams aplūkot interaktīvo izstādi “Zīmē un rīmē”, kas izceļ Alberta
Kronenberga nozīmīgo ieguldījumu Latvijas kultūras attīstībā.
Ieeja muzejā bez maksas.
KRISTĪNE ĀBOLIŅA,
Kuldīgas novada muzeja sabiedrisko attiecību speciāliste

2019. gada 26. septembris

mūsu laiks

pasākumi pagastos

Nāciet ciemos
uz zupu!

ĒDOLĒ
Septembrī kultūras namā – TTMS “Kuldīgas
palete” dalībnieces Ligitas Treščenko gleznu
izstāde.
27. septembrī 22.00 kultūras namā – ballīte
kopā ar DJ Kalvi. Labākais no 80’iem līdz mūsdienām. Ieejas maksa – 3 EUR.
Oktobrī bibliotēkā – Zaigas Gulbes dzeja
“Baltā gaisma” uz koka ripām.
Sezonu atsāk kultūras nama pašdarbības
pulciņi: sieviešu vokālais ansamblis (vadītāja
Alise Jaunbrūna); jauniešu un vidējās paaudzes
deju kolektīvi (vadītāja Inese Poriķe); amatierteātris (vadītāja Edīte Krasnopa); folkloras kopa
(vadītāja Zane Jančevska); interešu grupa
“Varavīksne” (koordinatore Lolita Sproģe). Interesenti aicināti pieteikties pie pulciņu vadītājiem
vai pa tālr. 22013247.
GUDENIEKOS
Līdz 10. oktobrim kultūras namā – Ilonas
Balodes fotoizstāde “Dūdenieku saieta mirkļi”.
10. oktobrī Basu bibliotēkā – klubiņa “Vienuviet” dalībnieku tikšanās.
ĪVANDĒ
Ceturtdienās 17.30 ansambļa mēģinājumi
(vadītāja Alise Jaunbrūna).
Aicinām īvandniekus līdz 30. septembrim pa
tālr. 27080467 vai 26470633 pieteikties dalībai
Īvandes stendā Hercoga Jēkaba tirgū 5. oktobrī.
2. oktobrī – bibliotēkas grāmatu izbraukums
pie lasītājiem.
KABILĒ
Oktobrī bibliotēkā – Kārļa Dazarta gleznu
izstāde.
19. oktobrī 20.00 saieta namā “Sencis” –
“Ražas balle”. Lustīgi danči un atrakcijas kopā
ar Normundu. Ieeja: 5 EUR + 1 EUR (loterijas
biļete). Biļetes iegādāties iepriekšpārdošanā
līdz 16. oktobrim. Informācija pa tālr. 25618976
(Anda).

Sandra Gailuma,
Rendas pagasta kultūras darba
organizatore

Klāt laiks, kad koki sāk ietērpties
krāšņos rakstos un zemi pārklāj te
sarkanas, te oranžas, te dzeltenas
un zaļas koku lapas, cita par citu
skaistākas. Laiks, kad smalks lietutiņš un migla ietērpj dabu. Rudens ir
raženākais brīdis ne tikai tāpēc, ka
pārvērš apkārtni greznās ainavās, bet
arī tāpēc, ka cilvēki var lasīt, vākt un
iegūt dabas veltes.
Kārtīgam rudens iesākumam
piestāv gadatirgus, kur var apskatīt,
nogaršot un iegādāties tuvākos un
tālākos piemājas dārziņos, zemnieku
saimniecībās izaudzētās un pagastu
laužu sarūpētās rudens veltes, kā
arī mājražotāju, amatnieku un citu
tirgotāju produkciju.
Rendas vārds vēstures avotos
minēts jau 1230. gadā. 17. gadsimtā
Rendā attīstījās kokapstrāde, darbojās kaļķu ceplis, ūdensdzirnavas,
lina austuve, stikla fabrika un ziepju
vārītava, darināja vīnu, parfimērijas
izstrādājumus, mucas, taisīja metāla
un čuguna izstrādājumus. Arī šodien
Rendas pagastam ir, ar ko lepoties
un lielīties. Rendas bagātība ir tās
staltie meži, kas vilina ar savām veltēm un iespējām atpūsties – mežos
atrodamas baravikas, bekas, gailenes
un mellenes, izcirtumos sastopamas
meža zemenes, avenes, jaunaudzēs –
brūklenes, bet tuvējā purvā meklējamas dzērvenes un lācenes. Labākās
makšķernieku vietiņas iecienījuši
gan vietējie, gan pagasta viesi, kas
saista Rendas vārdu ar tās bagātajiem ezeriem, dīķiem un karjera
ūdenskrātuvēm, kā arī Abavu, kas
plūst cauri Rendai. Tā ir bagāta ar
līdakām, asariem, raudām, sapaliem
un vimbām.
Lai kārtīgi sagatavotos lielajam
notikumam – Hercoga Jēkaba gadatirgum, kādu laiku iepriekš Rendas
pagasta pārvaldes vīriešiem darāmo
darbu sarakstā jāiekļauj lielā loma
sagādāšana. Daiļā dzimuma pārstāves tikmēr gatavo un tīra katlu, bet
pēc tam vāra zupu.
Hercoga Jēkaba gadatirgū kopā ar
pagasta pārvaldes vadītāju Kristīni
Kuzminu jau otro gad vārīsim Rendas zivju zupu. Tās recepte ir ļoti
vienkārša, bet pats pagatavošanas
process sarežģīts un laikietilpīgs.
Zivju zupai nepieciešamas vismaz
četras personas – makšķernieks,
galvenais pavārs, pavāra palīgs un
zupas baudītājs (degustētājs). Visu
zupai nepieciešamo sagādājam
Rendas apkārtnē, bet galvenais
loms nāk no Abavas. Diemžēl šai
darbā neiztiek bez zaudējumiem –
pērn, gādājot lomu, tika zaudēta
viena laiva un trīs makšķeres. Bet
tas nemazina mūsu vēlmi arī šogad
iepriecināt gadatirgus apmeklētājus
ar īpašo zupu, kas vislabāk garšo,
ja tai pievieno dilles un krējumu.
Nāciet un nobaudiet!

KURMĀLĒ
Oktobrī Priedaines bibliotēkā – Aivara Brenča
izstāde “Mazglezniņas”.
1. oktobrī 11.00 Priedaines bibliotēkā – tikšanās ar izstādes “Mazglezniņas” autoru Aivaru
Benci.
No 7. oktobra līdz 18. novembrim pagasta
izstāžu zālē – TTMS “Kuldīgas palete” dalībnieces
Mārītes Dupates gleznu izstāde.
10. oktobrī izbraucam 16.45 no Priedaines,
17.00 no Vilgāles uz mūziklu “Purva bridējs ugunī”. Pieteikties un samaksāt līdz 27. septembrim
kultūras pasākumu organizatorei (tālr. 29257707).
12.oktobrī 13.00 izstāžu zālē – pasākums
pagasta 1. klašu skolēniem “Pirmais mēnesis
pirmajā klasē”. Ieeja ar ielūgumiem.
22. novembrī tiek rīkots brauciens uz koncertu
“Kalniņš & Kalniņš/Vikam 80” Liepājas koncertzālē “Lielais dzintars”. Pieteikties un samaksāt
līdz 17. oktobrim pagasta kultūras pasākumu
organizatorei (tālr. 29257707).
LAIDOS
Oktobrī Laidu bibliotēkā – Talsu novada
Pļavmuižas SN mākslas studijas “Otiņas” dalībnieku gleznas.
Oktobrī Sermītes bibliotēkā – bērnu radošo
darbu izstāde “Mana un tava Latvija”.
Līdz 12. oktobrim Laidu bibliotēkā – Ineses
Zandares daiļradei veltīta literatūras izstāde.
27. septembrī 16.00 Sermītes interešu centrā – pensionāru balle “Vasaras atmiņas”. Spēlēs
“Suitu muzikanti”, sveiks jaunos pensionārus
un jubilārus.
Aicinām Laidu iedzīvotājus ar saviem “burciņbrīnumiem” un tautas dziedināšanas līdzekļiem
līdz 3. oktobrim pa tālr. 29604482 pieteikties dalībai Laidu stendā Hercoga Jēkaba tirgū, kas notiks
5. oktobrī, lai mūsu stends vēl ilgi visiem paliek
atmiņā ar savu bagāto un dažādo piedāvājumu.
Laidu pašdarbības kolektīvi atsāk savu

Kino afiša

Sv. 29. IX 15.50 SPIEGS, KURŠ MANS TĒVS
T. 2. X 20.00 2019, Latvija, Vācija, Čehija, Igaunija
			
Ilgums 1’24, dokumentāla filma, U
Sv.
P.
O.
T.
T.
C.

29. IX
30. IX
1. X
2. X
2. X
3. X

14.00 JELGAVA `94
18.00 2019, Latvija
20.00 Ilgums 1’26
16.30 Drāma
18.20 16+
18.00		

Sv.
P.
O.
C.

29. IX
30. IX
1. X
3. X

17.30
19.50
18.00
19.50

AFĒRISTES
2019, ASV
Ilgums 1’47
Trilleris, šausmu filma, 16+

Sv.
P.
O.
T.
T.
C.
C.

6. X
7. X
8. X
9. X
9. X
10. X
10. X

14.00
17.30
16.30
16.20
17.50
17.20
19.00

AUNIŅŠ ŠONS. FERMAGEDONS
2019, Lielbritānija, Francija, ASV
Ilgums 1’24
Animācijas filma, U

Sv.
P.
O.
T.

6. X
7. X
8. X
9. X

15.40
19.10
18.10
19.30

KARALIS LAUVA
2019, ASV
Ilgums 1’58
Piedzīvojumu filma, ģimenes filma, U

S.
P.
O.
T.
C.

12. X
14. X
15. X
16. X
17. X

16.00
17.50
20.00
18.00
20.00

DAUNTONAS ABATIJA
2019, Lielbritānija, ASV
Ilgums 2’02
Drāma, 12+

S.
P.
O.
T.
T.
C.

12. X
14. X
15. X
16. X
16. X
17. X

18.20
20.00
18.00
16.00
20.10
18.00

NEKAS MŪS NEAPTURĒS
2019, Latvija
Ilgums 1’39
Romantiska drāma, muzikāla filma, 12+

P. 30. IX 15.30 MANHATTAN SHORT īsfilmu festivāla
Sv. 6. X 18.00 2019. gada skates programma
			
Ilgums 2’00, 12+
2019. gada festivāla programma:
• Neftas futbola klubs/ Nefta Football Club • Spēle / The Match (Somija),
(Francija)
• Šķiršanās laiks / This Time Away (Lielbritānija)
• Būvgruži / Debris (ASV)
• Malu / Malou (Vācija)
• Auto vadīšanas stundas / Driving Lessons • Ģimenes romāns / A Family Affair (Lielbri(Irāna)
tānija)
• Tējas nauda /Tipped (Kanāda)
• Pasaules malā / At The End of the World
• Silvija / Sylvia (Lielbritānija)
(ASV)
Biļešu cena uz kino seansiem: darba dienās – 2,60 EUR, brīvdienās – 3 EUR. Bērniem līdz 3 gadu
vecumam, neaizņemot atsevišķu sēdvietu, ieeja bez maksas. Vietu rezervēšana uz seansiem pa
tālr. 29542242 darba dienās 9.00–18.00, brīvdienās – stundu pirms pirmā kino seansa. Programmā
iespējamas izmaiņas! Programmu skatīt www.kuldiga.lv, www.kckuldiga.lv.
Kinoteātrī aizliegts ienest uzkodas un dzērienus!

darbību:
3. oktobrī 15.00 muižas “labajā spārnā” – kokapstrādes pulciņš (vada Vaclovs Svažs).
3. oktobrī 17.00 “Bitītē” – sieviešu vokālais
ansamblis “Vēja ziedi” (vada Dagnija Šteinberga).
4. oktobrī 19.00 “Bitītē” – Laidu amatierteātris
(vada Raimonda Vilmane).
7. oktobrī 14.00 Sermītes bibliotēkā – rokdarbu pulciņš (vada Ilze Beltiņa).
9. oktobrī 19.00 “Bitītē” – zolīte. Vadītājs
Aldis Lange.
10. oktobrī – Laidu un Sermītes bibliotēku
čaklāko lasītāju ekskursija.
PADURĒ
Septembrī pagasta bibliotēkā – Santas Nenartavičiūtes guaša gleznojumi.
26. septembrī 14.00 bibliotēkā – tikšanās ar
rakstnieku un dzejnieku Andri Akmentiņu VKKF
projektā “Rakstnieks. Literatūra. Lasītājs”.
27. septembrī 10.00 pagasta mājā – seminārs
par atkarību izraisošu vielu lietošanu un ietekmi
uz sirds un asinsvadu, garīgās un psihiskās veselības un onkoloģiskām saslimšanām. Semināru
vadīs sociālā darbiniece Lelde Rozevska.
28. septembrī 11.00 pagasta mājā – projekā
“Kopā” pagasta iedzīvotāji aicināti uz diskusiju
ciklu “Padures apkaimes darbnīca”.
PELČOS
30. septembrī 17.00 “Pagrabiņā” – Makramē
spalvu un praktisku dekoru darbnīca. Dalības
maksa – 5 EUR. Pieteikšanās pie Baibas pa
tālr. 26354396.
Oktobrī pagasta bibliotēkā – Kuldīgas talantu
fotoskolas izstāde.
1. oktobrī 15.00 “Pagrabiņā” – senioru
pēcpusdiena. Cienāsim ar pankūkām un siltu
tēju, pārrunāsim vasaras notikumus un rudens
plānus. Līdzi ņemt pašu vāktās vai audzētās
rudens veltes kopējai degustācijai (konservējumi,
ievārījumi, sīrupi u.c.).
2., 16. un 30. oktobrī 16.30 bibliotēkā – angļu
valodas mācību klubiņš bez priekšzināšanām.
Maksa par nodarbību – 5 EUR.
18. oktobrī 17.00 bibliotēkā – Pūcīšu skoliņa
“Grāmatu starts”.
25. oktobrī 17.00 bibliotēkā – lasītāju kluba
tikšanās “Rudens – lasāmais laiks”.
Vidējās paaudzes deju kolektīvs “Sābri” aicina
pievienoties jaunus dejotājus. Mēģinājumi notiek
otrdienās no 19.00 – 22.00 Pelču pilī. Vairāk
informācijas pa tālr. 22306381 (Zane).
Vokālais ansamblis “Avots” gaida jaunus
dziedātājus – gan sievietes, gan vīriešus visās
balsu grupās. Mēģinājumi notiek trešdienās 19.00
Pelču tautas namā. Vairāk informācijas pa tālr.
29155295 (Jana).
RENDĀ
28. septembrī 17.00 kultūras namā “Rudens
sadraudzības balle 55+”. Piedalīsies Ugāles
amatierteātris ar drāmu “Sievasmātes bizness”.
Par muzikālo daļu rūpēsies grupa “Atmiņu lietus”.
Līdzi ņemt labu noskaņojumu un groziņu. Dalības
maksa – 3 EUR. Pieteikties līdz 25. septembrim
pa tālr. 26181470.
Oktobrī bibliotēkā – Oļģerta Visvalža Grūbes
fotoizstāde “Te – manas mājas”.
12. oktobrī 22.00 kultūras namā – balle kopā
ar grupu “Galaktika”. Dalības maksa – 15 EUR
(klāti galdi, balle). Aicinām iepriekš pieteikties
pa tālr. 26181470 un samaksāt līdz 7. oktobrim.
31. oktobrī 12.00 bibliotēkā – tikšanās ar
rakstnieci Noru Ikstenu VKKF projektā “Rakstnieks. Literatūra. Lasītājs”.
RUMBĀ
Pagasta amatierteātris uzņem jaunus dalībniekus. Pirmā tikšanās 27. septembrī 15.00
Ventas ciema “Bukaišos”.
No 1. oktobra līdz 15. novembrim pagasta
pārvaldes nama zālē – Valda Līcīša gleznu
personālizstāde.
9. oktobrī 14.15 “Bukaišos” – kulinārijas
pasākums “Gardēži”.

18. oktobrī “Bukaišos” – pagasta senioru
balle. Sīkāka informācija un pieteikšanās līdz
9. oktobrim, zvanot pa tālr. 20251385.
21. oktobrī pagasta bibliotēkā; 22. oktobrī
“Bukaišos”; 23. oktobrī Novadniekos 13.00 –
galda spēļu sacensības bērniem.
29. oktobrī 10.00 pagasta bibliotēkā; 14.00
“Bukaišos” – radošā darbnīca.
SNĒPELĒ
Septembra beigās un visu oktobri bibliotēkā – Eduarda Skabja fotogrāfiju izstāde.
27. septembrī 15.00 kultūras namā – praktisko nodarbību cikla “Radoši, praktiski, interesanti
un arī sātīgi” dalībnieku tikšanās pēc vasaras
brīvdienām. Pirmā nodarbība – ceļojuma iespaidi
“Neatkārtojamā Gruzija”, ar kuriem dalīsies Ārija
Brūdere.
11. oktobrī 20.00 kultūras namā – dziedošo
snēpelnieku koncerts “Dziedam savam pagastam”. Šī gada tēma – dziesmas no kinofilmām
un teātra izrādēm. Pēc koncerta – balle kopā
ar grupu “Imula”. Biļetes uz pasākumu varēs
iegādāties no 7. oktobra, bet pieteikties koncertam – līdz 1. oktobrim.
Oktobrī jauno sezonu sāk pašdarbības
kolektīvi:
• senioru vokālais ansamblis “Atvasara”
(vadītāja Dzintra Arāja), mēģinājumi muižā
trešdienās 14.00;
• sieviešu vokālais ansamblis “Mozaīka”, vīru
vokālais ansamblis “Miestiņš” un jauktais vokālais
ansamblis “Mirāža” esošos un jaunos dalībniekus
aicina uz pirmo nodarbību kultūras namā 1. oktobrī 19.00. Kolektīvus vada Silva Zālīte;
• amatierteātris (režisore Raimonda Vilmane) darbu sāk kultūras namā 3. oktobrī 19.00;
• VPDK “Snēpele” (vadītāja Gunta Freiberga)
aicina jaunus dejotājus uz sezonas pirmo nodarbību kultūras namā 2. oktobrī 19.00;
• TLMS “Vēveri” darbu turpina savā darbnīcā
muižas ēkā (vadītāja Anita Ozoliņa);
• bērnu deju kolektīvs jauno sezonu uzsāks
kultūras namā 3. oktobrī 17.00 (vadītāja Ginta
Jasinska). Kolektīvs nebūs pakļauts bērnudārza
režīmam, vecākiem lūgums pieteikt savus bērnus
pa tālr. 27843792.
Kultūras nama jaunajā sezonā plānojam
organizēt bērnu un jauniešu vokālo pulciņu, kurā
apgūs vokālās prasmes un solo dziedāšanu.
Nodarbības vadīs Silva Zālīte. Pirmā tikšanās
3. oktobrī 16.00, pieteikšanās pa tālr. 27843792.
Muižā, iepriekš piesakoties pa tālr. 27020946
(Aiga) vai 27843792 (Raimonda), iespējams
apskatīt Gundegas Reitas gleznu izstādi, barona
laika telpas un skolas atmiņu klases.
TURLAVĀ
27. septembrī 13.00 Dižgaiļu parka estrādē –
Miķeļdiena. Aicinām pirkt un pārdot gribētājus.
Tirgotājus lūdzam pieteikties pa tālr. 28614939
vai 26263960.
3. oktobrī 12.00 Turlavas bibliotēkā – “Priecīgai dienai”. Interešu grupas dalībnieku pieredze
pozitīvai attieksmei pret dzīvi un kopīgi nākotnes
plāni.
Līdz 10. oktobrim Turlavas bibliotēkā –
Eduarda Skabja fotoizstāde “Mūžam Latvijas
debesīs”.
12. oktobrī 22.00 kultūras namā – rudens
balle ar klātiem galdiem. Ieejas maksa – 10 EUR,
pieteikties pa tālr. 26263960 un samaksāt līdz
5. oktobrim.
21. oktobrī 12.00 Turlavas bibliotēkā – Turlavas un Ķikuru bibliotēku interešu grupu tikšanās.
21. un 22. oktobrī Turlavas bibliotēkā – kabilnieka Riharda Lasmaņa koka darinājumu izstāde
“Raksti kokā”.
VĀRMĒ
Septembrī un oktobrī bibliotēkā – vārmenieces Artas Brices fotoizstāde “Ja fotogrāfijas
prastu runāt….”
7. oktobrī 18.00 bibliotēkā – lasītāju kluba
dalībnieku tikšanās.

KKC PASĀKUMI
 Ceturtdien, 26. septembrī, 19.00 Valmieras drāmas teātra viesizrāde “Kaķis uz nokaitēta skārda
jumta”. Ieeja: 9, 11, 13 EUR. Biļetes KKC kasē un www.bilesuparadize.lv.
 Piektdien, 27. septembrī, 19.00 Rikardiona koncerts “Starp vasaru un ziemu”. Ieeja: 6, 8, 10 un
12 EUR. Biļetes KKC kasē un www.bilesuparadize.lv.
 Svētdien, 13. oktobrī, 16.00 – cikla “Ģimeņu pēcpusdiena zinātkārajiem. Draugi un draudzība”
3. pasākums. Biļetes KKC kasē. Iepriekšpārdošanā – 2 EUR, ģimenes biļete (4 pers.) – 6 EUR.
Pasākuma dienā visas biļetes – 3 EUR.
 Piektdien, 18. oktobrī, 19.00 Liepājas simfoniskā orķestra koncerts “Bārbers un Sibēliuss.
Vineta Sareika Kuldīgā”. Soliste Vineta Sareika, vijole (Latvija), diriģents Gintars Rinkevičs (Lietuva).
Ieeja: 5 EUR (iepriekšpārdošanā) un 8 EUR (koncerta dienā).
Sākusies biļešu iepriekšpārdošana uz šādiem pasākumiem Kuldīgas kultūras centrā:
 25. oktobrī 19.00 – Normunda Rutuļa un grupas koncerts “Man nav žēl”. Ieeja: 12, 15, 18 EUR.
 23. novembrī 19.00 – Vjačeslavs Mitrohins un draugu orķestris ar programmu “Latviešu blūzi
un ne tikai”. Ieeja: 6, 9, 12, 15 EUR.
 20. decembrī 19.00 Mārtiņš Brauns ar Ziemassvētku koncertprogrammu “Veltījums”.
Ieeja 10, 12, 15 EUR.
KKC kase atvērta darba dienās no 9.00 līdz 18.00. Tālrunis informācijai 63322201.

Kuldīgas novada Domes informatīvais izdevums “Kuldīgas Novada Vēstis”. Izdevējs – Kuldīgas novada Dome, Baznīcas ielā 1, Kuldīgā, Kuldīgas novadā, LV-3301.
Atbildīgā par izdevumu – Mārketinga un sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja Kristīne Duļbinska, tālr. 63350100. Iespiests SIA "Latgales druka". Tirāža – 10 600. Reģistrācijas apliecība Nr. 000702841.
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