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šajā numurā

Kabiles skolai 
jauna direktore
> 5. lpp. 

www.draugiem.lv/kuldigasnovads www.facebook.com/kuldigawww.twitter.com/kuldigasnovads

Viss par Kuldīgas 
pusmaratonu
> 6. lpp.

Studenti var 
pieteikties stipendijai 
> 3. lpp.

Sakoptas un ziedošas 
teritorijas pagastos

Kuldīgas novada pašvaldības konkursā “Sa-
koptākā Kuldīgas novada lauku sēta 2018” šogad 
pieteikti 11 īpašumi. Žūrijas komisija paviesojās 
ikkatrā no tiem, vērtējot kārtību puķu dobēs, 
augu daudzveidību un ekoloģisko saderību, māju 
nosaukumu, karoga mastu, tehnikas un lopu 
novietnes, taciņu un celiņu stāvokli, kas veido 
vienotu kopumu. Saimniecības tiek vērtētas 
trīs grupās – piemājas saimniecības, zemnieku 
saimniecības un daudzdzīvokļu māju teritorijas.

Žūrijas komisijas priekšsēdētāja Agnese Buka 
pauda prieku par tik skaistiem īpašumiem un 
apbrīnoja ļaužu entuziasmu darboties. Savukārt 
īpašumu saimnieki jutās lepni par dzirdēto atzi-
nību, sakot, ka tas motivē turpināt un censties 
vēl vairāk. “Ļaudis prot rast harmoniju savā 
teritorijā pat bez speciālas dārznieka izglītības. 
Tās ir iekšējās sajūtas, kas rada skaistus dārzus, 
ar kuriem priecēt citus,” sacīja A. Buka.

Liels paldies visiem, kuri piedalījās konkursā 
un ļāva žūrijas komisijai ielūkoties savos pagal-
mos. Visi konkursanti tiks aicināti uz konkursa 
“Sakoptākā Kuldīgas novada lauku sēta 2018” 
noslēguma pasākumu 6. oktobrī Hercoga Jēkaba 
tirgus laikā. Pirmā vieta katrā kategorijā iegūs 
atzinības plāksni un naudas balvu 150 EUR, otrā 
vieta – 100 EUR, bet 3. vieta – 75 EUR.

Piemājas teritorija, dārzs vai sēta – viss prasa rūpes un strādīgas rokas. Kuldīgas novada sakoptāko 
lauku sētu saimnieki atzīst, ka viss galvenokārt tiek darīts pašu priekam. 

Ēdoles pagasta “Plaču” saimniecība ir liela – dzīvojamā māja, pirts, laivu māja, pat maza estrāde. Villjamu ģimenei visu izdodas uzturēt pilnīgā kārtībā.

Ventas ciema daudzdzīvokļu nama “Ventenieki” ieejas rotā krāšņi ziedošas puķu dobes. Par tām ikdienā 
rūpējas mājas iedzīvotāji.

 Turpinājums 4. lpp.

Karsta mums šī vasara padevusies. 
Un karsts darba laiks arī tiem, kuri 
priecē mūsu novada ļaudis un viesus 
ar dažādiem pasākumiem.

Nu jau esam pieradināti, ka katru 
nedēļas nogali varam izbaudīt pasā-
kumus dažādām gaumēm. Izņēmums 
nebija arī pagājušā nedēļas nogale, 
kad Kurmāles pagasts uzņēma senioru 
saieta dalībniekus gan no Kuldīgas 
pilsētas un novada pagastiem, gan 
viesus no Skrundas un Alsungas 
novadiem. Vilgāles estrādē pulcējās 
turpat četri simti dalībnieku, lai pabūtu 
kopā, noklausītos “Rumbas kvarteta” 
koncertu, atpūstos un izdejotos. Mūsu 
seniori nekad nav jāmudina dažādām 
aktivitātēm, tāpēc arī nav bijis jāno-
žēlo ieguldītais darbs un līdzekļi, lai 
viņiem sagādātu šos prieka mirkļus. 
Paldies organizatoriem, īpaši Kurmā-
les pagasta ļaudīm, par ieguldīto darbu. 
Nākamajā gadā senioru saiets notiks 
Gudenieku pagastā.

Arī sporta dzīve novadā sit augstu 
vilni. Nedēļas nogalē Kabiles pagastā 
notika novada 10. atklātās vasaras 
sporta spēles. Tās tika noorganizētas 
augstā līmenī. Sportisti tam bija labi 
sagatavojušies, visi ekipēti, skaisti 
apģērbti un gatavi aizstāvēt savas 
pilsētas un pagasta godu. Protams, 
sacensību dalībnieku skaits pagastos 
ir atšķirīgs, citur tie ir tikai daži spor-
tisti, citur (piemēram, Turlavā) jāiztur 
liela konkurence, lai pārstāvētu savu 
pagastu. Tas ir atkarīgs no daudziem 
faktoriem, gan vietējām tradīcijām, 
gan sporta organizatoru darba. Šajās 
sacensībās piedalījās 270 sportisti. Un 
kamēr vien būs gribētāji, sacensības 
notiks! Paldies Kabiles pagasta pārval-
dei, sporta skolai un visiem iesaistīta-
jiem par labi noorganizētu pasākumu. 
Nākamās sporta spēles notiks Īvandē. 
Tāpat centīsimies nākotnē neorganizēt 
vairākus lielus pasākumus vienlaicīgi, 
lai tie būtu ērti pieejami un sasniedza-
mi visiem interesentiem.

11. augustā notiks 13. Kuldīgas 
pusmaratons. Kā mēs visi zinām, tie ir 
lieli skriešanas svētki, īpaši mūsu pilsē-
tai, jo tieši Kuldīga, pateicoties Ivaram 
Eglītim un domubiedriem, bija pirmā 
Latvijā, kas šādas sacensības noorga-
nizēja ļoti augstā līmenī. Masveidīgas 
tās būs arī šogad. Piedalīsimies un 
atbalstīsim mūsējos! Sacensību organi-
zatoru vārdā aicinu vakarā plkst. 20.30 
piedalīties 2 km garajā “Mans skrējiens 
Latvijai”, bet noslēgumā apmeklēt 
Latvijas simtgades zaļumballi.

VIKTOrS GOTFrIDSOnS,
Kuldīgas novada Domes 
priekšsēdētājas vietnieks

Piedalīsimies 
un atbalstīsim 
pasākumus!
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KulDīGaS nOVaDa PašValDība 
saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likumu 

pārdod atkārtotā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli 

nekustamo īpašumu Piltenes ielā 25a, 
Kuldīgā, kadastra Nr. 62010080043.
Nekustamā īpašuma sastāvā ir zemesgabals 
(kadastra apzīmējums 62010080254), 
kura platība 3050 m2 un būve (kadastra 
apzīmējums 62010080150002) ar platību 
1134,8 m2 (būves tips: 12300101 – 
tirdzniecības ēka; galvenais lietošanas veids: 1230 – vairumtirdzniecības un 
mazumtirdzniecības ēka).
Nosacītā cena – 49 860 EUR, drošības nauda – 4986 EUR, reģistrācijas maksa – 50 EUR, izsoles solis – 
1000 EUR. Izsole notiks Kuldīgas novada pašvaldības mazajā zālē Baznīcas ielā 1, Kuldīgā, 13. augustā 
plkst. 13.00. Dalībnieku reģistrācija no sludinājuma publicēšanas dienas līdz 10. augusta plkst. 11.00.
Izsoles noteikumus un informāciju par īpašumu var saņemt 
Kuldīgas novada pašvaldības informācijas centrā Baznīcas ielā 1, Kuldīgā.
Informācija pa tālruni 63370005, 29614518, e-pasts: iveta.zvirbule@kuldiga.lv.

KulDīGaS nOVaDa PašValDība
mutiskā izsolē ar lejupejošu soli pārdod

kustamo mantu – transportlīdzekli CITrOËn C4.

Valsts numurs – GZ4505, pirmā reģistrācija – 17.12.2007., VIN – VF7LCNFUC79753438, nobrau-
kums – 232 925 km. Tehniskā apskate – līdz 31.08.2018.
Izsoles dalībnieka reģistrācijas maksas apmērs – 15 EUR. Drošības nauda no izsoles sākumcenas – 
120 EUR.
Izsole notiks 20. augustā plkst. 14.00 Kuldīgas novada pašvaldības mazajā zālē Baznīcas ielā 1, 
Kuldīgā. 
Dalībnieku reģistrācija no sludinājuma publicēšanas dienas līdz 20. augusta plkst. 13.45. 
Kustamā manta tiks pārdota izsoles dalībniekam, kas piedāvās visaugstāko cenu, kura nebūs zemāka 
par pašvaldības noteikto slepeno cenu.
Izsoles noteikumus un informāciju par īpašumu var saņemt Kuldīgas novada pašvaldības informācijas 
centrā Baznīcas ielā 1, Kuldīgā. Informācija pa tālruni 63350007, e-pasts: dace.bergmane@kuldiga.lv.

KulDīGaS nOVaDa PašValDība 
saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likumu

pārdod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli

nekustamo īpašumu – dzīvokli Ezera ielā 4-1, 
Ķikuros, Turlavas pagastā, Kuldīgas novadā, kadastra 
Nr. 62929000037.
Īpašuma sastāvs: divistabu dzīvoklis ar kopējo platību 54,5 m2 

un kopīpašuma 545/4838 domājamās daļas no daudzdzī-
vokļu mājas ar kadastra apzīmējumu 62920070234001 un 
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 62920070234 ar 
platību 1522 m2.
Nosacītā cena – 520 EUR, drošības nauda – 52 EUR, reģistrācijas maksa – 15 EUR, izsoles solis – 
50 EUR. Izsole notiks Kuldīgas novada pašvaldības mazajā zālē Baznīcas ielā 1, Kuldīgā, 10. septembrī 
plkst. 14.00. Dalībnieku reģistrācija no sludinājuma publicēšanas dienas līdz 7. septembra plkst. 11.00.
Izsoles noteikumus var saņemt Kuldīgas novada pašvaldības informācijas centrā Baznīcas ielā 1, 
Kuldīgā. Informācija par nekustamo īpašumu pa tālruni 63370004; 63323839, 
e-pasts: klavs.svilpe@kuldiga.lv.

KulDīGaS nOVaDa PašValDība 
saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likumu

pārdod atkārtotā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli

nekustamo īpašumu “Garāžas”, Laidos, Kuldīgas novadā, 
kadastra Nr. 62640040223. 
Īpašuma sastāvs: zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 
62640040223, platība 0,3255 ha, jaunbūve – rekonstruējama 
nedzīvojamā ēka-garāža ar kadastra apzīmējumu 
62640040223001, platība 115,40 m2, un mazēka – šķūnis ar 
kadastra apzīmējumu 62640040223003, platība 8,5 m2.
Nosacītā cena – 1040 EUR, drošības nauda – 104 EUR, 
reģistrācijas maksa – 15 EUR, izsoles solis – 100 EUR. 
Izsole notiks Kuldīgas novada pašvaldības mazajā zālē Baznīcas ielā 1, Kuldīgā, 10. septembrī 
plkst. 13.30. Dalībnieku reģistrācija no sludinājuma publicēšanas dienas līdz 7. septembra 
plkst. 11.00.
Izsoles noteikumus var saņemt Kuldīgas novada pašvaldības informācijas centrā Baznīcas ielā 1, 
Kuldīgā. Informācija par nekustamo īpašumu pa tālruni 63370004, 63323839, 
e-pasts: klavs.svilpe@kuldiga.lv.

KulDīGaS nOVaDa PašValDība 
saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likumu 

pārdod atkārtotā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli 

nekustamo īpašumu – dzīvokli 
mucenieku ielā 13-5, Kuldīgā, 
kadastra Nr. 62019003290. 
Īpašuma sastāvs: divistabu dzīvoklis ar 
kopējo platību 62,3 m2 un kopīpašuma 
623/3154 domājamās daļas, t. sk. no 
dzīvojamās ēkas ar kadastra apzīmējumu 
62010140093001, palīgēkas ar kadastra apzīmējumu 62010140093002 un zemes vienības ar kadastra 
apzīmējumu 62010140093 ar platību 625 m2.
Nosacītā cena – 2240 EUR, drošības nauda – 224 EUR, reģistrācijas maksa – 15 EUR, izsoles solis – 100 EUR.
Izsole notiks Kuldīgas novada pašvaldības mazajā zālē Baznīcas ielā 1, Kuldīgā, 13. augustā plkst. 15.00. 
Dalībnieku reģistrācija no sludinājuma publicēšanas dienas līdz 10. augusta plkst. 11.00.
Izsoles noteikumus un informāciju par īpašumu var saņemt Kuldīgas novada pašvaldības informācijas centrā 
Baznīcas ielā 1, Kuldīgā.
Informācija pa tālruni 63370005, 29614518, e-pasts: iveta.zvirbule@kuldiga.lv.

Darba apraksts:
• apkalpot un konsultēt klientus,
• organizēt apmeklētāju pieņemšanu pie speciālistiem,
• organizēt kancelejas preču pasūtīšanu.

Prasības kandidātiem:
• vismaz vidējā izglītība,
• augsta stresa noturība,
• iepriekšēja pieredze darbā ar klientiem,
• teicamas komunikācijas un klientu apkalpošanas prasmes,
• precizitāte un augsta atbildības sajūta,
• labas datorprasmes.

Seminārs uzņēmējiem par Vispārīgās datu 
aizsardzības regulas piemērošanu

Lai paaugstinātu uzņēmēju informētību par Vispārīgās datu aizsardzības regulas prasību piemērošanu, 
Kuldīgas novada pašvaldība sadarbībā ar Datu valsts inspekciju 5. septembrī organizē bezmaksas semināru.

Semināra norises vieta –  Kuldīgas Mākslas nama 3. stāvā (1905. gada ielā 6, Kuldīgā). 
Semināra norises laiks – no 11.00 līdz 14.00.

Tā kā vietu skaits ierobežots, aicinām pieteikties semināram iepriekš, aizpildot anketu vietnē www.kuldiga.lv.

Aicina piedalīties Latvijas Tautas 
frontes jubilejas konferencē

4. maija deklarācijas klubs aicina 
atsaukties bijušos Latvijas Tautas frontes 
(LTF) biedrus, kuri vēlētos šī gada 
8. oktobrī piedalīties konferencē par godu 
LTF 30. jubilejai.

Pieteikties līdz 24. augustam iespējams 
Kuldīgas novada pašvaldības klientu apkalpo-
šanas centrā, Baznīcas ielā 1, vai sava pagasta 
pārvaldē.

Konferenci rīko 4.  maija deklarācijas klubs 
un Tautas frontes muzeja sabiedriskā padome 

sadarbībā ar Latvijas Nacionālo vēstures mu-
zeju. Konference “Latvijas Tautas fronte par 
neatkarīgu un demokrātisku Latviju. LTF 30” 
norisināsies 8. oktobrī no plkst. 11.00 Dailes 
teātrī Rīgā, Brīvības ielā 75.

Kuldīgas novada pašvaldība, atsaucoties 
4. maija deklarācijas kluba lūgumam, nodrošinās 
Kuldīgas novada iedzīvotājiem – bijušajiem LTF 
biedriem – transportu nokļūšanai Rīgā.

KrISTīnE DuĻbInSKa, 
mārketinga un sabiedrisko attiecību 

nodaļas vadītāja

SIA “KulDīGaS KOmunālIE PaKalPOjumI” 
(56103000221) uz bērnu kopšanas atvaļinājuma laiku 

aicina darbā 
bIrOja aDmInISTraTOru/-I.

uzņēmums piedāvā:
• labu darba vidi,
• darbu augošā uzņēmumā,
• stabilu atalgojumu,
• sociālās garantijas,
• veselības apdrošināšanu,
• draudzīgu kolektīvu.

Pretendentiem jāiesniedz: 
• CV,
• motivācijas vēstule.

Dokumentus lūdzam iesniegt līdz 2018. gada 15. augustam e-pastā: baiba.pirtniece@kuldiga.lv.

Publiskā apspriešana
par koku ciršanu Pārventā

Izsludināta publiskā 
apspriešana par koku 
ciršanu saskaņā ar 
SIA “MAAJA” izstrādāto 
būvniecības ieceri “Pār-
ventas parka pastaigu 
takas izveidošana”.

Kuldīgas novada Domes 
apstādījumu uzraudzīšanas 
komisija, pamatojoties uz Mi-
nistru kabineta 02.05.2012. 
noteikumu Nr. 309 “Notei-
kumi par koku ciršanu ārpus 
meža” 17. punktu, Kuldīgas 
novada pašvaldības saistošo 
noteikumu 2012/30 “Par 
koku ciršanu ārpus meža Kuldīgas novadā” 7. punktu un Kuldīgas novada Domes apstā-
dījumu uzraudzīšanas komisijas 27.07.2018. prot. Nr. 14, p. 3. lēmumu, līdz 15. augustam 
izsludina publisko apspriešanu šādu koku ciršanas iecerei:

121 koku ciršana pašvaldības zemesgabalā Pārventas parks, Kuldīgā – 11 parastās lie-
pas, 42 parastās kļavas, 3 parastie ozoli, 9 parastie oši, 6 parastās zirgkastaņas, 37 parastie 
pīlādži, 1 parastā goba, 1 papele, 2 ābeles, 1 parastā ieva.

Ar apstādījumu uzraudzīšanas komisijas lēmumu un lietas materiāliem var iepazīties un 
publiskās apspriedes anketas saņemt un aizpildīt Kuldīgas novada Domes Apmeklētāju pie-
ņemšanas centrā, Baznīcas ielā 1, kā arī mājaslapā www.kuldiga.lv līdz 15. augusta 17.00.

Pēc publiskās apspriešanas rezultāti tiks apkopoti un nodoti izvērtēšanai apstādījumu 
uzraudzīšanas komisijai. Pēc tam jautājums par koku ciršanu tiks skatīts atkārtoti.

Papildus informāciju par koku ciršanas ieceri var saņemt Būvvaldē pie vides speciālistes 
Daces Jansones, tālrunis 63324935, e-pasts: dace.jansone@kuldiga.lv.

DaCE janSOnE, vides speciāliste
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Domes sēde 2018. gada 26. jūlijā
Finanšu jautājumi
Pieņēma ziedojumu 5000 EUR no SIA “Saldus 

ceļinieks”, 2000 EUR no SIA “Rietumu nafta LV” un 
1500 EUR no SIA “Rietumu nafta” Kuldīgas pilsētas 
svētku “Dzīres Kuldīgā 2018” pasākumu atbalstam.

Nolēma ņemt ilgtermiņa aizņēmumu 224 379,64 EUR 
Valsts kasē ar noteikto kredīta procentu likmi uz 20 ga-
diem projekta “Antropogēnās slodzes samazināšana 
dabas liegumā “Ventas ieleja”, veidojot kvalitatīvu tūrisma 
un dabas izziņas infrastruktūras tīklu” īstenošanai.

Piešķīra pašvaldības līdzfinansējumu 509,31 EUR 
biedrībai “Darīsim paši!” projekta “Pazīsti, atbalsti, 
sargā!” realizācijai.

Apstiprināja, ka V. Plūdoņa Kuldīgas vidusskola 
nodod iegādātos 20 apaļos galdus Kuldīgas novada 
bērnu un jauniešu centram.

nekustamais īpašums
Atstāja negrozītu Kuldīgas novada pašvaldības 

Būvvaldes lēmumu “Par administratīvā pārkāpuma 
lietas par patvaļīgu būvniecību nekustamajā īpašumā 
“Vēsmiņas”, Turlavas pagastā, izskatīšanu”.

Slēdza līgumu ar fizisku personu par ceļa servitūta 
dibināšanu 4,5 m platumā nekustamajā īpašumā Apšu 
ielā 26A, Kuldīgā, par labu nekustamajam īpašumam 
Stendes ielā 27, Kuldīgā.

Slēdza pirkuma līgumu par dzīvokļa īpašuma Alu-
nāna ielā 4-5, Kuldīgā, pārdošanu par nosacīto cenu.

Slēdza nomaksas pirkuma līgumu par dzīvokļa 
īpašuma “Liepziedi”-13, Vārmē, pārdošanu par nosa-
cīto cenu.

Atcēla Nekustamo īpašumu nodaļas lēmumu “Par 
lietošanas mērķa maiņu nekustamajā īpašumā “Valsts 
mežs Rumba”, Rumbas pagastā”.

Izvērtēs, vai uzstādīt pagaidu pandusu Jelgavas 
ielā 28, Kuldīgā, vai piešķirt citu dzīvojamo platību, kas 
būtu atbilstošāka personai ratiņkrēslā.

Zemes noma
Iznomāja SIA “Anroja” uz 30 gadiem daļu no ze-

mesgabala Aizputes ielā 7, Kuldīgā, 1143 m2 platībā ar 
apbūves tiesībām zobārstniecības, skaistumkopšanas 
salona un stāvlaukuma būvniecībai.

Slēdza pārjaunojuma nomas līgumu ar SIA “RZ Autoparks” 
par zemesgabala daļu Riteņu ielā 1, Kuldīgā.

Izdarīja izmaiņas divos zemes nomas līgumos par 
nekustamo īpašumu “Palīgsaimniecības”, Laidu pagas-
tā, samazinot izmantojamās zemes platības.

Izbeidza noslēgto zemes nomas līgumu par nekus-
tamo īpašumu “Jaunkalēji”, Kurmāles pagastā.

Izbeidza iepriekšējo zemes nomas līgumu un no-
slēdza jaunu ar fizisku personu par zemesgabala nomu 
Parka ielā 18, Kuldīgā.

atsavinās un gatavos atsavināšanai
Gatavos atsavināšanai pašvaldības nekustamos 

īpašumus – zemes starpgabalu Dzelzceļa ielā 21a un 
Krasta ielā 16a, Kuldīgā. 

Atsavinās atkārtotā mutiskā izsolē ar augšupejošu 
soli nekustamo īpašumu “Garāžas”, Laidu pagastā, kura 
sastāvā ir zemes vienība (0,3255 ha) un rekonstruējama 
nedzīvojamā ēka – garāža (115,40 m2). Samazināja 
izsoles sākumcenu un apstiprināja noteikumus. 

Atsavinās mutiskā izsolē ar augšupejošu soli dzīvok-
ļa īpašumu Ezera ielā 4-1, Ķikuros, Turlavas pagastā. 
Noteica izsoles sākumcenu un apstiprināja noteikumus.

Atsavinās dzīvokļa īpašumu Abavas ielā 3-16, 
Rumbas pagastā, piedāvājot to pirkt dzīvokļa īrniekam. 
Noteica īpašuma nosacīto cenu.

Turpinās atsavināšanas procesu un veiks atkār-
totu dzīvokļa īpašuma “Sluķi 2”-1, Ēdoles pagastā, 
novērtēšanu.

Turpinās transportlīdzekļa CITROËN C4 atsavi-
nāšanu mutiskā izsolē ar lejupejošu soli. Apstiprināja 
izsoles noteikumus.

Dažādi
Apstiprināja Kuldīgas novada Domes nominācijas 

“Gada cilvēks izglītībā 2018” saņemšanai Zitu Serdanti, 
Kuldīgas novada bērnu un jauniešu centra tautas deju 
kolektīvu virsvadītāju.

Apstiprināja nolikumu “Kārtība, kādā tiek finansiāli 
atbalstīti Kuldīgas novada talantīgie jaunieši izglītības 
iegūšanai un studijām” un izveidoja komisiju šādā 

sastāvā: Ilze Dambīte-Damberga, Viktors Gotfridsons, 
Santa Dubure, Ināra Oļena.

Apstiprināja Kuldīgas sadarbības teritorijas civilās 
aizsardzības komisijas nolikumu.

Izdarīja redakcionālus grozījumus nolikumā “Noli-
kums par kārtību, kādā Kuldīgas novada pašvaldības 
un tās iestāžu darbiniekiem kompensē izdevumus par 
speciālo medicīniski optisko redzes korekcijas līdzekļu 
iegādi”.

Ievēlēja Dzintaru Pakalnu par Administratīvās komi-
sijas priekšsēdētāju un Administratīvās komisijas bērnu 
lietu apakškomisijas priekšsēdētāju, bet Aldu Grīnu par 
šīs apakškomisijas locekli.

Atbrīvoja Dzintaru Heinsbergu no Publisko iepirkumu 
komisijas locekļa pienākumiem un ievēlēja viņa vietā 
Andri Megni.

Ievēlēja par Kuldīgas novada Domes Vēlēšanu 
komisijas locekli Eduardu Dambergu. 

Akceptēja ģenerālvienošanos starp Kuldīgas novada 
pašvaldību, Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku 
arodbiedrības Kuldīgas starpnovadu organizāciju un 
izglītības iestāžu, kurās nav arodorganizācijas, pār-
stāvjiem. 

Iecēla Anitu Zēbergu Z. A. Meierovica Kabiles pa-
matskolas direktores amatā ar 2018. gada 1. augustu. 

Piešķīra domes priekšsēdētājai Ingai Bērziņai 
neizmantoto ikgadējo atvaļinājumu no 30. jūlija līdz 
12. augustam.

Pelču pagastā kādā piemājas saimnie-
cībā 20 cūkām konstatēta saslimšana 
ar Āfrikas cūku mēri, Kuldīgas novada 
pašvaldības vadību informēja Pārtikas un 
veterinārā dienesta (PVD) Dienvidkur-
zemes pārvaldes inspektore veterinārajā 
jomā Aivita Vītoliņa.

Saskaņā ar Ministru Kabineta noteikumiem 
Nr. 83 (17.02.2004.) “Āfrikas cūku mēra likvi-
dēšanas un draudu novēršanas kārtība” karantī-
nu nosaka un Āfrikas cūku mēra  apkarošanas 
pasākumus organizē PVD. Dienests veic arī 
epidemioloģisko izmeklēšanu, lai noskaidro-
tu inficēšanās iemeslu. A. Vītoliņa atzīst, ka 

karstais laiks diemžēl veicina vīrusa izplatību.
Saimniecībā, kur konstatēta saslimšana, 

strauji – divu dienu laikā – nobeigušās 9 cū-
kas, pārējās tiek iznīcinātas. Slimības skartajā 
punktā veiks dezinfekcijas pasākumus. Saim-

niecībai noteikta karantīna, kas ilgs ne mazāk 
kā 40 dienas. 

Ap saimniecību noteikta aizsardzības zona 
3 km rādiusā un uzraudzības zona 10 km rādi-
usā. Aizsardzības un uzraudzības zonā uz ne-
dēļu, kas atbilst slimības inkubācijas periodam, 
noteikts aizliegums pārvietot lauksaimniecības 
dzīvniekus. Tāpat no aizsardzības zonas teri-
torijas aizliegts izvest cūkgaļas produkciju: 
svaigu cūkgaļu, cūkgaļas izstrādājumus un 
produktus, kas satur cūkgaļu.

PVD apzinājis aizsardzības un uzraudzības 
zonās esošās novietnes un veic tajās pārbaudes. 
Primāri pārbaudītas saimniecības, kurās tur 
cūkas. 

Medniekiem, kuru medību teritorija ietilpst 
aizsardzības un uzraudzības zonā, prasības 
saglabājas kā iepriekš – gadījumā, ja tiek 
nomedīta mežacūka, tās asins paraugi obligāti 
nododami pārbaudei.

PVD Dienvidkurzemes pārvalde: E. Veiden-
bauma iela 11, Liepāja. Tālrunis: 63401900, 
63401902. E-pasts: dienvidkurzeme@pvd.
gov.lv. Inspektors Kuldīgā Modris Karlsons 
(tālr. 29162330).

KrISTīnE DuĻbInSKa, 
mārketinga un sabiedrisko attiecību 

nodaļas vadītāja

Sociālā atbalsta grupa 
ilgstošiem palīdzības 

saņēmējiem
Kuldīgas novada p/a “Sociālais dienests” no šī gada 4. sep-

tembra organizēs sociālo atbalsta grupu ilgstošajiem sociālās 
palīdzības saņēmējiem, kuriem ir grūtības iekļauties darba 
tirgū un kuriem kā papildus finansiālā palīdzība gadu no gada 
kalpo vienīgi pašvaldības sociālie pabalsti.

Lai palīdzētu cilvēkiem saskatīt savus iekšējos un ārējos resursus 
un rosinātu viņos motivāciju rīkoties, lai pabalstu saņemšana neras-
tos kā pieradums, tad 10 nodarbību programmā grupas dalībniekos 
modināsim vēlmi “izrauties”, “sākt”, “sasniegt”.

Grupas tikšanās reizēs būs iespējams:
• attīstīt prasmes savu pienākumu un tiesību pārstāvniecībai,
• pilnveidot saskarsmes prasmes komunikācijā ar citiem grupas 

dalībniekiem,
• apzināt līdzdarbības nozīmi sociālās palīdzības saņemšanas 

laikā,
• dalīties pieredzē un saņemt atbalstu dažādu ikdienas grūtību 

risināšanā,
• apzināt un noteikt resursu piesaistīšanu, lai veicinātu savu 

dzīves kvalitāti,
• gūt motivāciju nākotnes mērķiem.

Tikšanās notiks otrdienās un trešdienās no 10.00 līdz 12.00 (4., 
5.,11., 12., 18., 19., 25., 26. septembrī, 2. un 3. oktobrī) Sociālajā 
dienestā, Dzirnavu ielā 9, Kuldīgā. Grupas tikšanās vadīs sociālā 
darbiniece Inese Jaunzeme. Dalība – bez maksas.

Pieteikties var ikviens Kuldīgas novada sociālā dienesta klients. 
Vietu skaits ierobežots.

Lūdzam iepriekš savu dalību pieteikt sociālajai darbiniecei Vi-
netai Brūderei-Sedliņai (mob. 27020742, tālr. 63350600, e-pasts: 
vineta.brudere@kuldiga.lv).

Pelču pagastā konstatē Āfrikas cūku mēri

Kuldīgas novada politiski represēto nodaļa 
aicina savus biedrus uz KoPSAPuLcI 

š. g. 20. augustā 11.00 
pensionāru apvienības “Rumbiņa” zālē, Liepājas ielā 14.

Darba kārtībā – valdes locekļu vēlēšanas un statūtu izmaiņas.
Informācija pa tālruni 27255557 (Uldis Jumiķis).

Var pieteikties stipendijai
augstskolā

Kuldīgas novada Dome līdz 
20. augustam pieņems pieteikumus 
konkursā par stipendiju Kuldīgas 
novada talantīgajiem jauniešiem 
izglītības iegūšanai un studijām.

2018./2019. mācību gadā astoņiem 
topošajiem studentiem piešķirs sti-
pendijas mācībām pilna laika studijās 
Latvijā akreditētas augstskolas 1. kur-
sā. Katra stipendija ir 70 EUR mēnesī, 
to izmaksā no septembra līdz jūnijam 
(10 mēnešus). Lai iegūtu stipendiju, 
kandidātam jābūt deklarētam Kuldī-
gas novadā vai jāmācās kādā no mūsu 
novada skolām, vidējai atzīmei jābūt 
7,5 un augstākai, kā arī jāatbilst vēl 
kādam no šādiem kritērijiem: kandidāts 
ir no trūcīgas vai maznodrošinātas ģi-
menes, bārenis, viņu audzina viens no 

vecākiem, ir no daudzbērnu ģimenes 
(trīs un vairāk bērnu līdz 18 gadiem), 
ir panākumi mācību priekšmetu olim-
piādēs (vidusskolas laikā). Vidējā 
atzīme tiek aprēķināta, pamatojoties 
uz vidējās izglītības atestāta vai vidējās 
profesionālās izglītības diploma pieli-
kuma - sekmju izraksta uzrādītajiem 
vērtējumiem.

Galvenie līguma nosacījumi ir re-
gulāri apmeklēt nodarbības un sekmīgi 
mācīties, par ko pirmā semestra un 
mācību gada beigās jāsniedz atskaite un 
jāierodas uz pārrunām ar konkursa  ko-
misiju. Ja stipendiāts nenokārto sesiju 
vai pārkāpj citus līguma nosacījumus, 
piešķirtā stipendija jāatmaksā.

Finansējums 5600 EUR stipendijai 
talantīgo jauniešu atbalstam paredzēts 
no mērķa ziedojuma vai Kuldīgas no-

vada pašvaldības budžeta līdzekļiem.
Pieteikuma dokumenti jāievieto 

aploksnē, uz kuras jāuzraksta adrese, 
norāde “Stipendija”, iesniedzēja vārds, 
uzvārds, telefona numurs. Aploksne 
jāiesniedz personīgi Kuldīgas novada 
pašvaldības Klientu apkalpošanas 
centrā, Baznīcas ielā 1, darba dienās 
no 9.00 līdz 16.00. Tālrunis informāci-
jai – 63350076 (Kuldīgas novada paš-
valdības Izglītības nodaļa). Kandidātu 
pieteikumus izvērtēs speciāla komisija.

Ar nepieciešamajiem dokumen-
tiem un nolikumu “Kārtība, kādā tiek 
finansiāli atbalstīti Kuldīgas novada 
talantīgie jaunieši izglītības iegūšanai 
un studijām” var iepazīties mājaslapā 
www.kuldiga.lv.

SIGnETa laPIŅa, 
sabiedrisko attiecību speciāliste
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SIGnETa laPIŅa, sabiedrisko attiecību speciāliste, rIČarDa SOTaKa foto

Sakoptas un ziedošas teritorijas pagastos
lauku sētas “Griezes” teritorija Snēpeles pagastā vienmēr bijusi uzposta un 
ziedoša, jo tajā apņēmīgi un ar lielu entuziasmu darbojas Irēna Taube.

īvandes pagasta “Ievās” puķu dobes un vīnogu audzēšana ir vīra ulda Strelkova 
vaļasprieks, savukārt sieva līga aktīvi darbojas puķu siltumnīcās.

Saimniece Daiga lāma izrāda īvandes pagasta lauku sētas “Viļņi” teritoriju. Tā 
priecē ar skaistiem apstādījumiem un jauku atmosfēru.

Kempings “usmas meķi” ir populārs atpūtnieku galamērķis, jo sakārtotā vide, 
mājīgā atmosfēra un laipnie saimnieki rada vēlmi te iegriezties.

Daudzdzīvokļu namu “Staburadzes” Sermītes ciemā ieskauj ziedošas puķu 
dobes, skujeņu krūmi un skaisti pļauts mauriņš.

SIa “mKm mežs” biroja administratore Santa rožleja pastāstīja viesiem, ka 
uzņēmumam svarīga vide, kurā ikdienā strādā. 

Kurmāles pagasta “mežarāju” teritorija ir plaša. Katram ziedam un dekoram ir 
savs stāsts, to viesiem pastāstīja saimniece Guna Stankevica.

Daudzdzīvokļu dzīvojamā māja “Smiltnieki” Kurmāles pagasta upīškalnā jau iepriekš izpelnī-
jusies ļaužu uzslavas. Iedzīvotāji ne vien sakārtojuši vidi pie mājas ieejas, bet iekārtojuši arī 
atpūtas vietu ar skaistām ziedu dobēm, dekoratīviem dzīvniekiem, šūpuļtīklu un ugunskura vietu.

Komisija atzinīgi novērtēja Ēdoles pagasta lauku sētu “Zelmeņi”. Teritorijas 
kopšanai un skaistas vides uzturēšanai saimnieki velta īpašu uzmanību. 
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24. jūlijā uz sudraba karotīšu 
svinīgo pasniegšanu tika aici-
nāti 40 bērniņi – 19 meitenes 
un 21 zēns, kuru dzimšana 
Kuldīgas novada Dzimtsa-
rakstu nodaļā reģistrēta no 
šī gada 1. maija līdz 30. jū-
nijam.

11 ģimenēs mazulis reģistrēts 
kā pirmais bērns, 18 ģimenēs – 
otrais, 7 ģimenēs – trešais, 2 ģi-
menēs kā ceturtais un 2 ģimenēs 
kā piektais bērniņš.

Populārākais vārds jaundzi-
mušajām meitenēm ir Elīza (2), 
bet zēniem – Pauls (2) un Ro-
berts (2).

Trīs zēniem vecāki ir izvē-
lējušies divus vārdus: Oskars 
Gabriels, Ričards Jānis un Emīls 
Toms. Arī divas meitiņas tikušas 
pie diviem vārdiem – Sofija Be-
atrise un Sāra Sofija.

Mazuļus un vecākus sveica 
E. Vīgnera Kuldīgas mūzikas 
skolas koncertmeistare Stella 
Pavloviča un saksofona spēles 
skolotāja Līga Aleksandra Jāval-
de. Pasākums noslēdzās ar kopī-
gu fotografēšanos pie Rātsnama.

Visi Kuldīgas novada jaun-
dzimušie uz svinīgo pasākumu 
tiek aicināti reizi divos mēnešos. 
Nākamā tikšanās būs 11. sep-
tembrī.

IlOna ĶESTErE, 
Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja

Sveic jaundzimušos

40 mazuļi saņēma piemiņas dāvanu – sudraba karotīti – un kopīgi fotografējās pie Kuldīgas novada Domes. IEVAS BENEFELDES foto

27. jūlijā Kuldīgas novada 
Domē viesojās Moldovas 
vēstnieks Latvijā Jeudžens 
Revenko (Eugene Reneco). 
Vizītes mērķis bija iepazīt 
Kurzemes reģionu, tai skai-
tā Kuldīgu, kā arī pārrunāt 
sadarbības iespējas dažādās 
jomās.

Ar vēstnieku tikās Kuldīgas 
novada Domes priekšsēdētāja 
Inga Bērziņa un Kurzemes 
plānošanas reģiona adminis-
trācijas vadītāja Evita Drei-
jere, kura pastāstīja par pērn 
noslēgto sadarbību dažādās 
nozarēs ar Gagauziju Moldovā. 
Tikšanās laikā daudz tika runāts 
par iespējamo sadarbību gan 
kultūras, gan saimnieciskās 
jomās. Vēstnieks izteica vēlmi 
piedalīties kādā Kurzemes pa-
sākumā. Viņš labprāt iepazīsti-
nātu kurzemniekus ar moldāvu 
vīndariem, amatniekiem un 
citiem mājražotājiem, kā arī da-
žādiem tradicionāliem kultūras 
priekšnesumiem. Sarunas par 

Kuldīgas novada Domes sēdē 
jūlijā deputāti Z. A. Meie-
rovica Kabiles pamatskolas 
direktora amatā ar 1. augustu 
iecēla Anitu Zēbergu.

A. Zēbergai ir 25 gadu piere-
dze pedagoģiskajā darbā. Paralēli 
skolotājas pienākumiem bijusi 
metodisko komisiju vadītāja un 
direktora vietniece, strādājot 
gan Šķēdes sākumskolā, gan no 
2009. gada Z. A. Meierovica 
Kabiles pamatskolā. Jaunajai di-
rektorei ir vadības prasmes, viņa 
pārzina skolas direktora pienā-
kumus.

A. Zēberga līdz šim aktīvi 

iesaistījusies “Darīsim paši” pro-
jektu rakstīšanā, bērnu nometņu 
vadīšanā, koordinējusi ekoskolas 
darbu.

Jaunā direktore sauc sevi par 
apzinīgu, atbildīgu un komuni-
kablu, tāpēc priecājas par iespēju 
turpināt sadarbību ar pamatskolas 
kolektīvu. 

K o n k u r s ā  u z  v a k a n t o 
Z. A. Meierovica Kabiles pamat-
skolas direktora amatu, kas norisi-
nājās no 11. jūnija līdz 2. jūlijam, 
pieteicās viens pretendents.

SIGnETa laPIŅa, 
sabiedrisko attiecību speciāliste

rIČarDa SOTaKa foto

Moldova vēlas veidot sadarbību ar Kuldīgu

kopīgām projektu idejām un to 
attīstību tiks turpinātas.

Vizītes laikā J. Revenko 
uzklausīja Kuldīgas novada 
ekonomisko raksturojumu, 
uzņēmējdarbības vidi, pavie-

sojās Kuldīgas novada muzejā 
un vecajā rātsnamā, apmeklēja 
uzņēmumu SIA “Amazone”.

SIGnETa laPIŅa, 
sabiedrisko attiecību speciāliste

ZanES DZElSTIŅaS  foto

moldovas vēstnieks latvijā jeudžens revenko vizītes laikā Kuldīgā vie-
sojās arī Kuldīgas novada muzejā. attēlā: (no kreisās) muzeja speciāliste 
liene blūma, vadītājs Eduards Dambergs, vēstnieks j. revenko, Kuldīgas 
novada Domes priekšsēdētāja Inga bērziņa un Kurzemes plānošanas 
reģiona administrācijas vadītāja Evita Dreijere.

Kabiles skolai jauna direktore

Z. a. meierovica Kabiles pa-
matskolā direktores amatā 
apstiprināta anita Zēberga.

4. augustā Kurmāles pagasta Vilgāles 
estrādi piepildīja 370 seniori, kuri bija 
ieradušies no Kuldīgas, Skrundas un 
Alsungas novadiem 18. starpnovadu 
senioru saietā. 

Pasākumu sāka Liepājas teātra aktieris 
Edgars Pujāts ar dziesmu. Seniorus uzrunāja 
un saietu atklāja Kurmāles pagasta pārval-
des vadītāja Dace Gūtmane. “Ziniet, katram 
laikam ir kāda sava iezīme, kas to raksturo. 
Tagad bieži dzirdam – mums patīk lietas 
un notikumi, kuriem ir savs stāsts. Nav pat 
svarīgi, vai tā ir dziesma, nosaukums vai 
pasākums. Gatavojoties jūsu pasākumam, 
izrādījās, ka arī senioru saietam jau nāk līdzi 
savs stāsts par to, kā tas sācies pirms 18 
gadiem. Lai jūsu stāsts turpinās!”  novēlēja 
pārvaldes vadītāja.

Jaukus vārdus senioriem veltīja Kuldīgas 
novada Domes priekšsēdētāja Inga Bērziņa 
un Saeimas deputāts Artis Gustovskis, kurš 
arī ir kurmālnieks.

Pēc svinīgajām uzrunām vārds tika dots 
pašiem senioriem. Pagastu sasaukšanās brī-

dī katrs kolektīvs ar jokiem, dziesmām vai 
nopietniem stāstiem pieteica sevi saietam. 
Kopā no ziediem veidojām ziedu valsi. Pa-
sākuma beigu daļā balles muzikanti aicināja 
saieta dalībniekus vienoties Ivara Vīgnera 
dziesmā “Silavas valsis”.

Ļoti gaidīts bija “Rumbas kvarteta” 
koncerts, kura laikā seniori malā nesēdēja, 
bet izkustināja kājas deju ritmos. “Rumbas 
kvarteta” stafeti pārņēma muzikanti Daina, 
Gunārs un Ervīns.

Paši seniori atzīst, ka šādām tikšanās 
reizēm ir jābūt. Tās ir sen neredzētu draugu 
tikšanās, kopā būšana, kad uzpucēties un 
iziet no mājas.

Katram vajadzētu būt šādā pasākumā.  
No senioriem mēs varam mācīties nekurnēt 
par karstu vai aukstu laiku, par lietu vai 
sniegu. Viņi vienkārši prot priecāties par 
to, kas ir.

InETE mEGnE, Kurmāles pagasta kultūras 
pasākumu organizatore

IlZES DambīTES-DambErGaS foto

Ziedu valsis senioru saietā 
Kurmālē izskanējis

Senioru saietā sevi pieteica arī viesi no rumbas pagasta.
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Par godu Latvijas simtgadei pirmo reizi 
Bigbank “Skrien Latvija” Kuldīgas 
pusmaratona sacensību programmā līdzās 
klasiskajām distancēm iekļauts īpašs 
jaunums – “Mans skrējiens Latvijai”.

Patriotiskā skrējiena distance būs 2 km gara, 
lai to varētu noskriet vai noiet ikviens neatkarīgi 
no fiziskās sagatavotības, tāpēc tajā aicināti 
piedalīties gan sportisti, gan ģimenes, vecāki ar 
bērniem, māmiņas ar bērnu ratiem un citi.

“Mans skrējiens Latvijai” solās būt emocio-
nāls un patriotisma piesātināts, turklāt bez laika 
kontroles, jo tajā noteicošais nebūs ātrums, bet 
gan kopā būšana, tautas ciešās saiknes izjušana 
un piederības apliecināšana Latvijai. Skrējie-
nam starts tiks dots 20.30 estrādē pēc kopīgi 
nodziedātas himnas. Dalībniekus trasē sagaidīs 
pacilājoši priekšnesumi. Finišā katrs saņems 
Kuldīgas tradicionālo magoņmaizi, kas gatavota 
pēc 16. gadsimta receptes, un akmeni no Dižjūras 
krastiem, kas rotāts ar sarkanbaltsarkano karogu 
un latvju zīmēm.

Reģistrācijas maksa skrējienam ir 3 EUR, bet 
tiem, kuri jau reģistrējušies kādai citai sacensību 
distancei – 1 EUR.

13. Kuldīgas pusmaratons
Atgādinām, ka 11. augustā Kuldīgā norisi-

nāsies 13. Kuldīgas pusmaratons – skriešanas 
seriāla Bigbank “Skrien Latvija” 6. posms. Kul-
dīgas pusmaratona trase, kā ierasts, vīsies cauri 
pilsētai, ļaujot skrējiena dalībniekiem izbaudīt 
Kuldīgas skaistākās vietas, unikālo vecpilsētu un 
gleznainās ainavas. 

Kuldīgas pusmaratona starts un finišs būs 
Kuldīgas estrādē. Numuru saņemšana un reģis-
trācija – no 14.30. Sacensības sāksies ar mazuļu 
rāpošanu 15.30, kam sekos bērnu skrējiens 16.00. 
BTA skrējienam un nūjošanas distancei 5,27 km 
garumā starts tiks dots 17.00, bet 18.00 startēs 
pusmaratonisti un tie, kuri būs izvēlējušies pieda-

līties 10,5 km garajā NIKE skrējienā. Sacensību 
uzvarētājus apbalvos 21.00. Ar sacensību prog-
rammu, trasi un nolikumu iepazīties, kā arī re-
ģistrēties 13. Kuldīgas pusmaratonam iespējams:  
http://bigbankskrienlatvija.lv/lv/kuldigas-posms/.

Dalības maksa
Dalības maksa sacensībās: pusmaratonam – 

35 EUR, NIKE skrējienam – 25 EUR, BTA skrē-
jienam – 20 EUR (bērniem, kuri dzimuši 
2000. gadā un jaunāki – 14 EUR), nūjošanas dis-
tancei – 20 EUR, bet bērnu skrējienam – 7 EUR. 

Satiksmes ierobežojumi
Pusmaratona laikā satiksmei būs slēgtas 

vairākas ielas. No 16.00 līdz 21.00 – Ventspils 
iela no Akmeņu ielas līdz Kaļķu ielai, Akmeņu 
iela, Kaļķu iela no Akmeņu ielas līdz Upes ielai, 
Upes iela, Baznīcas iela no Upes ielas līdz Pils 
ielai, Baznīcas iela no Skolas ielas līdz Liepājas 
ielai, vecais tilts, Stendes iela no vecā tilta līdz 
Vijolīšu ielai, Kalnu iela no Baznīcas ielas līdz 
Skolas ielai, Skolas iela, Piltenes iela no Liepājas 
ielas līdz Grants ielai, Grants iela no Piltenes ielas 
līdz estrādei. No 9.00 līdz 21.00 satiksme slēgta 
Pētera ielā.

Pasākuma dienā aizliegta automašīnu stāvē-
šana Stendes ielā, Baznīcas ielā pie “Kūravas”. 
Pārējās ielās, kur vīsies trase, stāvēšana aizliegta 
no 16.00 līdz 21.00.

Sacensību laikā automašīnas trasē netiks 
ielaistas. Lūgums savlaicīgi izbraukt savus auto, 
ja šajā dienā paredzēts kurp doties. Paldies par 
sapratni!

Sacensības rīko Kuldīgas novada Dome, 
Kuldīgas novada sporta skola un sporta klubs 
“Katrīna”.

Sacensību organizatore Saila Jansone, tālr. 
26 579 494, e-pasts: jansonesaila@inbox.lv, Ivo 
Solomahins, tālr. 29810990, e-pasts: ivo.soloma-
hins@kuldiga.lv.

mārketinga un sabiedrisko attiecību nodaļa

Kuldīgas pusmaratonā aicina uz skrējienu Latvijai

11.VIII 14.30 BigBank “Skrien Latvija” Kuldīgas pusmaratons; Pilsētas estrāde, Kuldīga
14.VIII 19.00 Kuldīgas novada atklātais čempionāts futbolā; 
  A. Grundmaņa stadions, Īsā iela 4, Kuldīga
15.VIII 14.00 Latvijas jaunatnes čempionāts futbolā, attīstības grupa U-16; 
  A. Grundmaņa stadions, Īsā iela 4, Kuldīga
15.VIII 17.30 30. skriešanas seriāla “Kuldīgas apļi 2018” 6. kārta; Krauļu priedes, Kuldīga
16.VIII 19.00 Kuldīgas novada atklātais čempionāts futbolā, apbalvošana; 
  A. Grundmaņa stadions, Īsā iela 4, Kuldīga
18.VIII 11.00 Kurzemes jaunatnes čempionāts futbolā U-10 grupā; 
  A. Grundmaņa stadions, Īsā iela 4, Kuldīga
18.VIII 16.00 Latvijas futbola 2. līgas Kurzemes/Zemgales zonas 1. posms: FC “Nikers” – 
  FK “Kauguri-PBLC”; A. Grundmaņa stadions, Īsā iela 4, Kuldīga
22.VIII 16.00 tautas orientēšanās sacensību seriāla “Taciņas 2018” 13. kārta; 
  Skrunda
25.VIII 11.00 2018. gada Kuldīgas novada atklātā čempionāta pludmales volejbolā 
  3. posms, fināls; smilšu laukumi Piltenes ielā 25, Kuldīga
26.VIII 17.00 Latvijas futbola 2. līgas Kurzemes/Zemgales zonas 1. posms: FC “Nikers” – 
  Bauskas BJSS/SC “Mēmele”; A. Grundmaņa stadions, Īsā iela 4, Kuldīga
29.VIII 16.00 tautas orientēšanās sacensību seriāla “Taciņas 2018” 14. kārta; 
  Pumpaskalns
29.VIII 18.00 bērnu velo sacensību 3. kārta; Pilsētas estrāde, Kuldīga
30.VIII 11.00 sporta spēļu 4-cīņa jauniešiem; V. Plūdoņa vidusskolas sporta bāze, 
  Piltenes iela 25, Kuldīga

11. augustā, simts dienas pirms Latvijas valsts 
dzimšanas dienas, daudzās Latvijas estrādēs, 
parkos un pļavās notiks zaļumballes, kurās mu-
zicēs lauku kapelas, orķestri, ziņģētāji vai tautas 
mūzikas ansambļi.

Kuldīgas pilsētas estrādē 22.00 uz dejām aicinās 
grupa “Pilskalna prāģeri” (ieeja – bez maksas), sa-
vukārt Vārmes estrādē “Liepu birzs” 22.00 uzstāsies 
grupa “Tequila band” (ieeja – 5 EUR) , bet 17. augustā 
Padures muižas parkā zaļumballe ar grupu “Zelta 
kniede” (ieeja - 3 EUR).

Jau senlaikos latvieši ir pratuši atrast laiku, lai 

pulcētos zaļumos uz deju vakaru. Kaimiņš uzrunājis 
kaimiņu, dodoties kopīgā pastaigā uz lampiņām 
izgaismoto estrādi, dziedādami un priecādamies par 
satikšanos. Mēs šo tradīciju esam kopuši ne tikai 
Latvijā, bet arī pasaulē. Visur, kur pulcējāmies, ska-
nējušas ziņģes, atļautas un aizliegtas dziesmas, kas 
izdejotas mājas ballītēs un kopīgās satikšanās reizēs.

Ballēm zaļumos ir īpaša maģija, kad dejo visi – 
gan kautrīgais skolas puika ar apmulsušu klases 
meiteni, gan bravurīgais pagasta zemnieks ar sievu, 
gan pilsētas švīts ar tikko iepazītu jaunkundzi vējā 
plīvojošiem matiem.

Simtgades zaļumballe
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17. augustā no 19.00 līdz 22.00 Bangerta kungs ar kundzi ielūdz uz nesteidzīgu dzīves baudī-
šanu Kuldīgas novada muzejā, lai sajustu 20.gs. sākuma ikdienas noskaņu, malkojot vīnu un 
veldzējoties mūzikas un Ventas rumbas skaņās.

Arī šovasar muzejs uz vienu vakaru atdzīvo-
sies, aicinot viesus atgriezties laikā pirms 100 
gadiem. Pirmo reizi pasākums “Bangertu pāris 
ielūdz” tika rīkots pagājušā gada vasarā. Pēc 
brīnišķīgām atsauksmēm un apmeklētāju piepra-
sījuma tika saņemts ierosinājums jauno tradīciju 
īstenot arī šogad. Katrā stāvā apmeklētājus gaidīs 
kāds pārsteigums, kas ļaus ne tikai aplūkot, bet arī 
izjust aizgājušā laikmeta garšu, savukārt Bangertu 
villas kalponītes parūpēsies par viesu labsajūtu 
un komfortu.

Jūs sagaida:
• iespēja iejusties 20.gs. sākuma turīga kul-

dīdznieka ikdienā, 
• sajūtu stūrītis, kas tapis sadarbībā ar lavandas 

audzētājiem “Lilas Lavender”, 
• atspirdzinoši dzērieni, uzkodas un ģitārspēles 

radīta noskaņa pie atvērta balkona ar skatu uz 
Eiropas platāko ūdenskritumu – Ventas rumbu, 

• iespēja fotografēties 20. gs. sākuma stilā, 
• fotogrāfiju izstāde “Kuldīga un novads 100 

gados”, Helēnas Heinrihsones un viņas audzēkņu 
darbu izstāde “Satikšanās” un vēstures ekspozīcija 
“Kuldīga pirms mums”.

Ieejas maksa: pieaugušajiem – 3,50 EUR, 
skolēniem, studentiem, pensionāriem – 1,50 EUR, 
pirmsskolas vecuma bērniem – bez maskas.           

Kuldīgas novada muzeja 
Sabiedrisko attiecību un izglītības nodaļa

Pirmais Ēdoles Olu festivāls 
gaida apmeklētājus

25. augustā Ēdoles pagastā tiks aizsākta jau-
na tradīcija – “olu festivāls”.

Kā vēsta teikas, Ēdoles nosaukums radies 
saistībā ar olu ēšanu. Godinot pagasta nosaukumu, 
šogad tiek rīkots pirmais Ēdoles “Olu festivāls”, 
cerot, ka tas kļūs par ikgadēju tradīciju.

11.00 – festivāla atklāšana pie kultūras nama.
12.00 – piepūšamās atrakcijas bērniem, ar olām 

saistītas radošās darbnīcas (seju apgleznošana, 
papīra veidojumu izgatavošana, olu apgleznošana 
u.c.), brīvdabas spēles dažāda vecuma dalībnie-
kiem pie pamatskolas. Jautras stafetes ģimenēm 
stadionā. Iespēja iziet trošu ceļu  Piņķu gravā (no 
12 gadu vecuma).

14.00 – ielu koncerts (Ēdoles un Kuldīgas 
bērnu deju kolektīvi)  Dzirnavu dārzā.

15.00 – ielu koncerts pie kultūras nama.
15.30 – kopīga mielošanās ar zupu pie kultūras 

nama.
17.00 – orientēšanās “Ēdol’ skrienol‘” pa pa-

gastu, veicot dažādus uzdevumus. Komandā četri 
dalībnieki (ne jaunāki par 13 gadiem).

22.00 – zaļumballe Dzirnavu dārzā (lietus 
gadījumā kultūras namā).

Olu festivāls norisinās Kuldīgas novada paš-
valdības īstenotā projekta “Veselības veicināšanas 
un slimību profilakses pakalpojumu pieejamības 
uzlabošana Kuldīgas novada iedzīvotājiem” (Nr. 
9.2.4.2/16/I/095) ietvaros. Projektu līdzfinansē 
Eiropas Sociālais fonds.

anDa uPlEja, 
Ēdoles pagasta pārvaldes vadītāja

Aicina realizēt interešu izglītības 
programmas

Kuldīgas novada pašvaldība izsludina pieteikšanos valsts finansējumam interešu 
izglītības programmu realizēšanai no šī gada 1. septembra līdz 31. decembrim. 

Par prioritātēm interešu izglītības programmu finansiālā atbalstīšanā Kuldīgas novadā 
tiek noteikti kori un tautas dejas. 

Interešu izglītības programmu autoriem pulciņu programmas jāiesniedz līdz 20. augusta 
12.00 to izglītības iestāžu vadītājiem, kurās tās tiks realizētas.

Izglītības iestādes līdz 21. augusta plkst. 17.00 iesniedz pulciņu programmas Kuldīgas 
novada bērnu un jauniešu centrā. 

Skolotājas gūst pieredzi
Spānijas arodskolā

Pelču speciālās internātpamatskolas-attīstības 
centra skolotājas Baiba Vētrāja, Santa Brasla 
un projekta koordinatore Iveta Diržininka 
viesojās Sansevastjanas (Spānija) arodskolā 
“Nazaret Fundazioa”. 

Arodskolā jauniešiem, pieaugušajiem un arī 
bēgļiem piedāvā apgūt finansista, administratora, 
komercdarbinieka, viesnīcu darbinieka un citas 
profesijas.

Vizīte notika no 25. līdz 28. jūnijam Erasmus+ 
stratēģiskās partnerības projekta “e-Trainers: new 
skills and tools for VET” ietvaros. Šī bija projekta 
partneru piektā tikšanās. Šoreiz Spānijā tikās pro-
jekta dalībnieki no Itālijas, Nīderlandes, Latvijas 
un Slovēnijas.

Projekta aktivitātes norit jau otro gadu. Ir sagata-
vota e-mācību platforma, kurā ikviens pedagogs var 
apgūt digitālās prasmes – darboties ar dažādām prog-
rammām (Tricider, Storyboard, Screencast-O-Ma-
tic, Padlet un OpenShot). Mācību platformā tiek 

piedāvāti arī materiāli karjeras vadības prasmju 
attīstīšanā un digitāla mācību satura veidošanā. Šo-
brīd e-mācību platforma ir angļu valodā, taču norit 
darbs pie materiālu tulkošanas astoņās valodās, arī 
latviešu valodā. Mācības tiešsaistē sāksies oktobrī, 
kad ikviens pedagogs, kurš vēlēsies paaugstināt savu 
konkurētspēju darba tirgū, tiks aicināts piedalīties 
kursos.

Tikšanās laikā partneri dalījās pieredzē un veidoja 
projekta publicitātes plānu. Tika sagatavots video, 
kurā visu projekta dalībvalstu pārstāvji uzrunāja 
mērķauditoriju – pedagogus - katrs savā valodā. Nā-
kamā tikšanās paredzēta 2019. gada janvārī Latvijā, 
Pelču speciālajā internātpamatskolā-attīstības centrā.

IVETa DIrŽInInKa, projekta speciāliste

Pasākums “Bangertu pāris ielūdz” 
Kuldīgas novada muzejā

Ērģeļu svētki Sv. Katrīnas baznīcā
25. augustā 17.00, Latvijas simtgadi svinot, 
Kuldīgas Sv. Katrīnas baznīcā notiks otrie 
vēsturisko ērģeļu svētki “Latvija – ērģeļu 
zeme”. Garīgās mūzikas koncertā uzstāsies 
ērģelnieks Jānis Pelše un kamerkoris “Rāte”.

Projekta vadītāja, ērģelniece Ilona Birģele 
un ērģelnieks J. Pelše ievadlekcijā  pastāstīs par 
Kuldīgas Sv. Katrīnas baznīcas vēsturiskajām 
ērģelēm un instrumentiem Latvijā. Pēc koncerta 
klausītājiem būs ekskluzīva iespēja uzkāpt ērģe-
ļu luktā un redzēt nelielus demonstrējumus, kā 
darbojas ērģeles.

Koncerta programmā skanēs Lūcijas Garūtas, 
Ādama Ores, Marģera Zariņa, Arvo Pērta, Kon-
stantīna Mikolajus Čurļoņa un citu komponistu 
mūzika. Šajā programmā ērģelnieks ir izvēlējies 
atskaņot vienīgi Baltijas komponistu radītu ēr-

ģeļmūziku. Savukārt kamerkoris “Rāte” ērģeļu 
pavadībā atskaņos izcilākos pasaules mūzikas 
šedevrus  - J. S. Baha, Š. Guno “Ave Maria”, 
V. A. Mocarta “Ave Verum Corpus”, E. Elgara 
“Ave verum”, H. Nīberga “Ave Maria”, kā arī 
fragmentus no L. Garūtas kantātes “Dievs, Tava 
zeme deg”.

Svētku mērķis ir aktualizēt un pievērst sabied-
rības uzmanību Latvijas izcilākajām vēsturiskajām 
ērģelēm, par kurām sabiedrībai maz zināms. Pro-
jektā ietvertās ērģeles ir izvēlētas apzināti, rūpīgi 
izvērtējot to unikalitāti un nozīmīgumu Latvijas 
kultūrvēsturiskajā aspektā.

Projektu organizē biedrība “Pleno”, atbalsta 
Valsts Kutūrkapitāla fonds, Kuldīgas novada 
Dome un Kuldīgas Sv. Katrīnas draudze. 

SIGnETa laPIŅa, 
sabiedrisko attiecību speciāliste
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brīVDabaS KInOTEāTrIS “GOlDInGEn KnIGhT CInEma”

Ar Emīlu šogad absolvējām Lat-
vijas Lauksaimniecības universitāti. 
Kad vēl bijām tikai 2. kursa studenti, 
jau sapratām, ka laiks skrien vēja 
spārniem un jāsāk domāt – ko da-
rīsim, kad beigsim skolu? Kas būs 
tas, kas sagādās prieku, ko gribēsim 
darīt dienu dienā un kas nesīs to 
gandarījuma sajūtu?

Abi apzinājāmies, ka gribam savu 
dzīvi veidot laukos. Tā kā vecāki 
nodarbojas ar bioloģisko lauksaim-
niecību jau vairāk nekā 10 gadus, arī 
mēs gribējām turpināt šo ceļu – arī ar 
dzīvniekiem, tikai nespējām izlemt, 
kādiem. Tad dzima ideja par biolo-
ģiski sertificētu broileru audzēšanu.

Vasarā nopirkām 100 broileru 
cālīšus, audzējām, svērām, barojām, 
vērojām izmaiņas un mēģinājām 
saprast, kā broileru audzēšana no-
tiek. Rudenī veiksmīgi visus cāļus 
pārdevām un domājām – esam 
atraduši to, ko gribam darīt! Kad 
sākām nopietnāk apzināt visu, kas 
nepieciešams, lai audzētu broilerus 
un pārdotu veikalā, sapratām, ka tam 
vēl esam par mazu, nepieciešamas 
lielas naudas investīcijas.

Galvu nenokārām, cāļus jo-       
projām gribējām, tāpēc nolēmām 
pirkt dējējvistiņas. Tās neprasa tik 
lielus finansiālus ieguldījumus un 
laiku. Arī vecāki bija ļoti atbalstoši 
un skubināja nepadoties, jo sākums 
nevienam nav viegls.

Emīla vecāki piešķīra zemes 
gabalu, uz kura atrodas 1920. gadā 
celta kūts un māja. Pagājušo ziemu 
pavadījām, visu tīrot, un jau vasarā 
sagaidījām savus pirmos 500 dējēj-
vistu cālīšus. Tikai tad, kad ieraudzī-
jām, ka cāļi tiešām ir šeit, sapratām, 
kāda tā ir atbildība un cik daudz 
jau padarīts. Taču darāmā joprojām 
vēl ir daudz, pietrūkst zināšanu par 
vistām.

Mums ir ļoti paveicies, ka netālu 
dzīvo Aina Sļisarenko, kura jau 
vairākus gadus nodarbojas ar vist-
kopību un sniedz padomus, kad tas 
nepieciešams.

Lēnām iesoļojam 2018. gada 
rudenī. Esam vēl par 500 vistiņām 
bagātāki – nu mūsu saimniecībā 
kopā dzīvo 1000 laimīgas, bioloģis-
kas vistiņas, kuras visu dienu staigā 
svaigā gaisā un bauda siltumu.

Ar laiku noteikti gribam vistiņas 
vēl un vēl, jo tas ir mūsu sirdsdarbs. 
Katra ola tik atšķirīga, katra vista ir 
citāda, ar savu iezīmi un raksturu.

Ir patiess prieks saimniekot 
laukos, ja apkārt ir tik mīloši un 
iedvesmojoši cilvēki – ģimene, 
draugi, paziņas, kuri rāda priekšzī-
mi, vienmēr palīdz un motivē augt 
un attīstīties.

Arī citiem mēs novēlam sekot 
savai sirdsbalsij un nepadoties pie 
pirmajām grūtībām, bet gan komuni-
cēt un spert pirmo soli pašam.

Nenokārt galvu 
un nepadoties!

KIma bĒrTulE, 
saimniecības "Pilskalni" līdzīpašniece.

ĒDOlĒ
19. augustā 10.00 pie skolas – ielas 

futbola laukuma atklāšana.
25. augustā – “Olu festivāls”. Aicināti 

dejotāji, dziedātāji, mūziķi ielu koncertiem, kā 
arī tirgotāji. Interesēties kultūras namā vai pa 
tālr. 22013247.

GuDEnIEKOS
Līdz 14. augustam Gudenieku pagasta 

bibliotēka – slēgta.
Līdz 16. augustam Basu bibliotēka – 

slēgta.
īVanDĒ
10. augustā 20.00 Īvandes baznīcā – 

koncerts “Sveču gaismā”. Dziedās Aira Rū-
rāne un muzicēs Kuldīgas bērnu un jauniešu 
centra ģitāristu ansamblis. Pirms koncerta 
uzrunās mācītājs Mārtiņš Burke-Burkevics. 
Ieeja – par ziedojumiem baznīcas lustras 
atjaunošanai.

No 13. augusta bibliotēkā – Asjas Lindber-
gas rokdarbu izstāde.

KabIlĒ
25. augustā 10.00 skolas stadionā – Kabi-

les pagasta atklātās sporta spēles. Nolikumu 
skatīt www.kabile.lv.

25. augustā 22.00 parka estrādē – balle 
kopā ar grupu “Lietus blūzs”. Ieeja – 5 EUR.

KurmālĒ
Līdz 22. augustam Priedaines bibliotē-

ka – slēgta.
No 10. līdz 30. augustam Vilgāles biblio-

tēka – slēgta.
Līdz 31. augustam izstāžu zālē – Rasas 

Rasmanes gleznas.
Līdz 30. septembrim pagasta foajē (pie 

pasta) – kurmālnieka Kārļa Dazarta gleznas.
laIDOS
Līdz 14. augustam Sermītes bibliotē-

ka – slēgta.
11. augustā Laidu pagasta nūjotāji 

dodas uz 9. Ventspils nūjošanas festivālu. 
Pieteikšanās līdz 10. augustam 12.00 pa 
tālr. 29604482.

18. augustā 15.00 Laidu estrādē – kantri 
ballīte. Dejosim kopā ar līnijdejotājiem, dzie-
dāsim karaoke, grilēsim uz līdzi paņemtajiem 
griliem visu, ko var grilēt, ēdīsim un dzersim 
visu, ko paši būsim sarūpējuši “groziņos”. 
Ieeja – brīva.

20. augustā 12.00 “Bitītē” – jauna pa-
sākumu cikla “Iepazīsti nezināmo” ietvaros 
pagastā viesosies Ventspils zāļu sieva Līga 
Reitere, kura dalīsies ar padomiem par zāļu 
tējām un sniegs meistarklasi zaļo salātu 
gatavošanā. Līdzi ņemt nazi, tējkaroti un 
sastāvdaļas salātiem no pašu dārza (diļļu 
ziedus, mārrutku lapas, liepu lapas, savvaļas 
kāpostus, sarkanās zaķskābenes, upeņu la-
pas, ceļmallapas, nātres, ogas). Ieeja – brīva.

31. augustā 20.00 Laidu estrādē – Snē-

peles amatierteātris ar Elizabetes Haferes 
lugu “Kartupeļu talka”. Režisore – Raimonda 
Vilmane. 22.00 vasaras pēdējā zaļumballe, 
spēlēs muzikālā apvienība “Duets”. Ieeja 
ballē – 3 EUR.

PaDurĒ
17. augustā 20.00 muižas parkā – zaļum-

balle ar grupu “Zelta kniede”. Ieeja – 3 EUR.
24. augustā 17.00 pie Padures klēts – 

pasākums bērniem “Atā, vasara!”
Līdz 31. augustam bibliotēkā – Kuldīgas 

fotokluba “Divas upes” Vārmes fotoplenēra 
izstāde; kā arī izstāde “Padures bibliotē-
kai – 95”.

PElČOS
11. augustā 20.00 pie tautas nama – 

“Nakts orientēšanās Pelčos”. Aicināti novada 
jaunieši (13–25 g. v.) un ģimenes ar bērniem. 
Līdzi ņemt lukturīti, maiņas apģērbu. Pēc pa-
sākuma – apbalvošana un balle. Sadarbībā ar 
Pelču pagasta brīvprātīgo jauniešu biedrību.

18. augustā 20.00-1.00 – Pelču pils par-
ka balle “Firsts fon Līvens laika ceļojumā”. 
Uzstāsies Vārmes amatierteātris ar izrādi 
“Šneideriene”, grupa “Rumbas kvartets”, 
būs foto stūrītis ar seniem tērpiem, M. fon 
Līvena portretu izstāde, ugunsšovs, loterija 
“Baroneses krelles” – galvenajā balvā dāvanu 
karte ceļojumam.

rEnDā
Līdz 12. augustam bibliotēka – slēgta.
25. augustā 18.00 estrādē – Vārmes a/t 

“Es un Tu” izrāde “Tie paši oši”. Ieeja – 2 EUR.
25. augustā 22.00 estrādē – zaļumballe 

kopā ar “Duetu Sandra”. Ieeja – 4 EUR.
31. augustā 15.00 estrādē – disenīte 

bērniem. Pasākumu vadīs Dj Reinis Ruska.
Līdz 31. augustam bibl iotēkā – 

TTMS “Kuldīgas palete” dalībnieces Daigas 
Rozevskas gleznu izstāde.

rumbā
17. augustā 18.00 Ventas ciemā – futbola 

sacensības. Komandas pieteikt līdz 15. au-
gustam (ieskaitot), zvanot pa tālr. 20251385 
vai rakstot b.rozevska@gmail.com.  Nolikums 
www.rumbaspagasts.lv.

18. augustā 13.00-16.00 Ventas ciema 
“Bukaišos” – Ģimenes diena. 13.00 Rumbas 
pagasta amatierteātra izrāde bērniem “Peļu 
kongress”. No 13.20 piepūšamās atrakcijas, 
radošās darbnīcas, “Suņu patruļas” stacijas. 
13.30-15.30 jauniešiem un pieaugušajiem 
šaušana ar loku. 15.00-16.00 putu ballīte 
bērniem.

28. augustā 15.00 pagasta pārvaldes 
zālē – minigolfs (sezonas noslēgums).

31. augustā 18.00 Ventas ciema “Bu-
kaišos” – Rumbas pagasta pirmklasnieku 
sveikšana. Ierašanās ar ielūgumiem.

3. septembrī 15.00 Ventas ciema “Bu-
kaišos” – strītbola sacensības.

SnĒPElĒ
11. augustā 12.00 brīvdabas estrādē – pa-

sākums “No jēriņa līdz teķim, no dzīpara līdz 
deķim”. Viss par aitu audzēšanu, kopšanu un 
barošanu, aitu cirpšanas paraugdemonstrē-
jumi. Vilnas plucināšana, kāršana, vērpšana, 
dzijas krāsošana, aušana u.c. Visas dienas 
garumā uz skatuves koncertēs vietējie paš-
darbības kolektīvi un viesi. Sporta laukumā 
pie “Pagastmājas” – jautras sportiskas aktivi-
tātes maziem un lieliem. Sacensības kamolu 
tīšanā un adīšanā. 20.00 koncertu sniegs 
jautrās un viedās “Atštaukas”, bet pēc kon-
certa balli spēlēs grupa “Muiža”. Informācija 
kultūras namā, tālr. 27843792 (Raimonda).

17. augustā 20.00 – Laidu amatierte-
ātris ar M. Hornas lugu “Biznesa sievietes 
nedienas”.

30. augustā 18.00 brīvdabas estrādē – 
vasaras brīvlaika noslēgums “Skolai gatavi?” 
Veiklības un atjautības spēles.

TurlaVā
10. augustā pie pamatskolas – Turlavas 

pagasta bērnu sporta spēles. 9.15-10.00 – 

reģistrācija pie Turlavas pamatskolas, 10.00 – 
sacensību atklāšana, 10.30 – individuālās 
sacensības, 12.20 – sportiskas atrakcijas, 
13.00 – apbalvošana, 14.30 – komandu 
sacensības, 19.00 – ballīte Dižgaiļu parka 
estrādē.

Līdz 19. augustam Turlavas bibliotēka – 
slēgta.

VārmĒ
11. augustā 22.00 estrādē “Liepu birzs” – 

zaļumballe kopā ar grupu “Tequila band”. 
Ieeja – 5 EUR.

24.-25. augustā sporta stadionā – Vārmes 
jauniešu diena “Sportosim Vārmē 2018”. 
Dažādas aktivitātes visas dienas garumā 
komandām un individuāli, nakšņošana teltīs, 
diskotēka, pārgājiens. Pieteikšanās un sī-
kāka informācija pa tālr. 28618949 (Evelīna 
Gluškova).

25. augustā 22.00 estrādē “Liepu birzs” – 
zaļumballe ar grupu “Brīvdiena”. Ieeja – 
5 EUR.

Līdz 31. augustam bibliotēkā – Ilzes 
Riekstiņas fotogrāfiju izstāde.

Kapu svētki pilsētā 12. augustā, svētdien
14.00 – Annas kapos
Kapu svētki pagastos
ĒDOlĒ
12. augustā, svētdien
9.00 – Paružu kapos
10.00 – Lūšu kapos
11.00 – Kaušu kapos
12.00 – Vingru kapos
13.00 – Ķesteru kapos
14.00 – Almāles kapos
15.00 – Postu kapos
16.00 – Lieģu kapos
GuDEnIEKOS
18. augustā, sestdien
13.00 – Kumsteru kapos
14.00 – Struijas kapos
25. augustā, sestdien
13.00 – Dūres kapos
14.00 – Baltkalnu kapos
KabIlĒ
11. augustā, sestdien
10.30 – Gatviņu kapos
12.00 – Kabiles kapos
laIDOS
26. augustā, svētdien
16.00 – Ārzes kapos
17.00 – Laidu kapos

PaDurĒ
12. augustā, svētdien
12.00 – Beltes kapos
13.00 – Nabes kapos
14.00 – Padures kapos
PElČOS
11. augustā, sestdien
10.00 – Pelču kapos
11.00 – Ģīņu kapos
12.00 – Rimzātu kapos
13.00 – Bišavu kapos
SnĒPElĒ
19. augustā, svētdien
13.00 – Kundu kapos
14.00 – Centra kapos
15.30 – Vindenieku kapos
16.30 – Kalna kapos
VārmĒ
11. augustā, sestdien
12.00 – Kūlu kapos 
13.00 – Dreimaņu kapos 
14.00 – Spāru kapos
2. septembrī, svētdien
10.00 – Alekša kapos
11.00 – Busku kapos

17. augustā 22.00 – Dizaina filmu festivāla papildseanss “Sejas, ciemi” (2017), 
režisors JR, Anjēze Varda (Francija)
18. augustā 22.00 – “Dubultā dzīve. Sekss un PSRS” (2018), Latvija, Francija, 
Ukraina, režisore Ināra Kolmane
1. septembrī 21.30 – “Baltu ciltis” (2018), Latvija, Polija, režisori: Raitis Ābele, 
Lauris Ābele

19. augustā 17.00 pilsētas estrādē - lielizrāde ar dzies-
mām, jokiem un pārģērbšanos "(ne)pareizie dziesmu 
svētki". Biļešu cena - 8, 10, 12, 15 EUR. Biļetes KKC un 
www.bilesuparadize.lv. Plašāk par izrādi www.kckuldiga.lv.


