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3. jūlijā Kuldīgas novada Domē, 
lai izvērtētu atkārtotajam metu 
konkursam „Ē.Valtera piemi-
nekļa (vides objekta) izveide 
Kuldīgas vecpilsētā” iesniegtos 
piecus piedāvājumus, pulcējās 
konkursa žūrijas komisija. 

Komisijas vairākums atbalstīja 
iedzīvotāju pausto viedokli un izvē-
lējās piedāvājumu ar devīzi ROK29 
„Tējas tase kopā ar Ēvaldu Valteru”. 
Paredzams, ka piemineklis taps līdz 
šī gada beigām.

Iedzīvotāju aptaujā, kas norisi-
nājās internetā www.kuldiga.lv un 
Kuldīgas novada Domes vestibilā 
no 26. jūnija līdz 2. jūlijam, kopumā 
saņemts vairāk nekā 2000 balsu. 
Visvairāk balsu gan internetā, gan 
Domē nodots par piedāvājumu ar 
devīzi ROK29 „Tējas tase kopā 
ar Ēvaldu Valteru” – 1301 balss. 
Atbilstoši konkursa nolikumam 
darbi tika vērtēti, nezinot autoru 
vārdus – tos atklās atsevišķā pasā-
kumā 10. jūlijā.

Kuldīgas novada Domes priekš-
sēdētāja Inga Bērziņa, kura vadīja 
žūrijas komisijas darbu, uzsver, ka 
bijusi liela sabiedrības interese. „Kad 
sākām runāt par pieminekli Ēvaldam 
Valteram, izrādījās, ka visiem ir 
ļoti svarīgi, kāds tas būs. Konkursa 
žūrijas viedoklis sakrīt ar sabiedrī-
bas viedokli – žūrija kā vislabāko 
novērtēja piedāvājumu, kur Ēvalds 
Valters sēž pie galdiņa un dzer tēju, 
bet 2. vietā ierindoja piedāvājumu 
„Skatuve”. Cilvēki ir nobalsojuši par 
klasisku Ēvalda Valtera atainojumu. 
Liels paldies visiem, kuri izteica savu 
viedokli!” sacīja I.Bērziņa.

„Mākslinieki, kuri vērtējuši piedā-
vājumus, bija diezgan kritiski, bet ir 
svarīgi, kā cilvēki redz Ēvaldu Valte-
ru, lai viņiem tas būtu pieņemami, lai 
viņi gribētu pie šī pieminekļa atnākt – 
ne tikai kuldīdznieki, bet arī pilsētas 
viesi, un lai Kuldīgā būtu vēl viens 
apskates objekts bez lidojošajām 
zivīm, skaistā tilta un vecpilsētas,” 
klāstīja Saeimas deputāte Solvita 

Āboltiņa, kura savu deputāta kvotu 
EUR 20 000 atvēlējusi pieminekļa 
izveidei. S.Āboltiņa sacīja, ka žūrija 
jau apspriedusi, kā piemineklim pie-
saistīt tūristus. „Ir pilnīgi skaidrs – ja 
nepadzersi tēju ar Ēvaldu Valteru, līdz 
100 gadiem nenodzīvosi. Tas mums 
tāds pirmais aicinājums,” ar smaidu 
sacīja S.Āboltiņa.

Žūrijas komisija akceptēja ie-
sniegto piedāvājumu kā skici, jau-
tājumu par pieminekļa iespējamo 
novietni vēl apspriedīs. Kā skaidroja 
žūrijas locekle, Kuldīgas novada 
pašvaldības Būvniecības nodaļas 
vadītāja Jana Jākobsone, versijas 
par pieminekļa atrašanās vietu ir da-
žādas. Izvēloties piemineklim vietu, 
ņems vērā to, ko Ē.Valtera dēls Raits 
Valters stāstīja par savu tēvu – viņam 
ļoti patikusi daba, mīlējis atrasties pie 
Ventas, raudzīties uz Ventas rumbu. 
Līdz ar to viena no iespējamajām 
vietām varētu būt Pils iela, iespējams, 
Rumbas kiosks vai kāda cita vieta, 
kur viņš varētu vērot Ventu, rumbu 

vai Alekšupīti. Vietu piemineklim 
izvēlēsies kopā ar darba autoru.

Atkārtotais konkurss par Ē.Val-
tera pieminekli tika izsludināts šī 
gada aprīlī. Pavisam konkursā tika 
saņemti pieci priekšlikumi – „Ēvalda 
Valtera sirds ābelīte”, „Tējas tase 
kopā ar Ēvaldu Valteru”, „Skatuve”, 
„Kalns” un „Paceltais akmens”.

Konkursa žūrijas komisijā dar-
bojās Kuldīgas novada Domes 
priekšsēdētāja Inga Bērziņa, Latvi-
jas Zinātņu akadēmijas prezidents, 
mākslas zinātnieks Ojārs Spārītis, 
Latvijas Republikas 12. Saeimas 
deputāte Solvita Āboltiņa, Kuldīgas 
novada pašvaldības izpilddirektore 
Ilze Dambīte-Damberga, Kuldīgas 
novada pašvaldības Būvniecības 
nodaļas vadītāja Jana Jākobsone 
un Kuldīgas aktīvās atpūtas centra 
vadītājs Artis Gustovskis.

KrISTĪnE DuĻBInSKa, 
mārketinga un sabiedrisko attiecību 

nodaļas vadītāja
EDuarDa DamBErGa foto

4. jūlijā, spītējot karstumam, 
Kalnciema kvartāla tirgū Rīgā 
svinēja Kuldīgas dienu, piedāvā-
jot plašu kultūras programmu 
uz brīvdabas skatuves, radošās 
darbnīcas un zemnieku un amat-
nieku sarūpētos labumus.

Kuldīgas novada mājražotāji un 
amatnieki bija sarūpējuši rīdzinie-
kiem gan ēdamus, gan neēdamus 
Kuldīgas puses labumus – medu, 
mājas vīnus, maizi, raušus, kūkas, 
svaigas zemenes, kūpinājumus, 
strausa gaļas izstrādājumus, cepu-
mus, sukādes, meža zemenīšu tēju, 
pašu darinātas lelles, tekstilizstrā-
dājumus, „Dip Dap” skrejriteņus un 
daudz ko citu. Daudzveidīga bija arī 
Kuldīgas novada sagādātā kultūras 
programma – uzstājās vokālais 
ansamblis „Karameles”, Kuldīgas 
Mākslas un humanitāro zinību vi-
dusskolas 4. klases deju kolektīvs, 
grupa „Jorspeis” un vairāki citi 
kolektīvi.

Kuldīgas dienas apmeklētāji tika 
iepazīstināti arī ar gaidāmajiem 
Kuldīgas pilsētas svētkiem „Dzīres 
Kuldīgā 2015”, kas norisināsies 

Ē.Valtera piemineklim izvēlas piedāvājumu

12. Saeimas deputāte Solvita āboltiņa (no kreisās) un Kuldīgas novada Domes 
priekšsēdētāja Inga Bērziņa paziņoja konkursa „Ē.Valtera pieminekļa (vides objek-
ta) izveide Kuldīgas vecpilsētā” uzvarētāju „Tējas tase kopā ar Ēvaldu Valteru”.

Kuldīga viesojās Kalnciema kvartālā

no 16. līdz 19. jūlijam, un plašo 
un daudzveidīgo Kuldīgas novada 
tūrisma piedāvājumu. Daudzi pasā-
kuma apmeklētāji izmantoja iespēju 

ēdolnieka kalēja Gunta Jakubovska 
vadībā pamēģināt izgatavot sev lat-
viskas rotas, kā arī iesaistījās citās 
radošajās darbnīcās.
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KaSPara GrOSBErGa foto

Vasara pašā plaukumā, aizva-
dīti Līgo svētki, dažādi interesanti 
un aizraujoši pasākumi Kuldīgas 
novadā.

Izlaidumu laiku novadā noslēdza 
Kuldīgas Tūrisma un tehnoloģiju 
tehnikums. Šajā gadā to absolvēja 96 
jauni speciālisti, kas apguvuši zinības, 
saņēmuši atestātus un gatavi nākama-
jam svarīgam savas dzīves posmam. 
Domāju, ka jebkura specialitāte, kas 
apgūta tehnikumā, būs noderīga Kul-
dīgas un kaimiņu novadu darba tirgū.

Gribu pateikt lielu paldies visiem 
tiem, kas bija iesaistīti un piedalījās 
Tautas mākslas svētkos pirms Līgo 
ieskandināšanas. Gan pasākuma 
režisori, virsvadītāji, svētku dalīb-
nieki bija parūpējušies, lai sagādātu 
dziļi saviļņojošu atmosfēru Kuldīgas 
estrādē. Tas vēlreiz apliecina, ka gan 
Kuldīgā, gan novada pagastos dzīvo 
ļaudis, kas prot strādāt, dziedāt un 
dejot. Pat jāsaka, ka bija tāda maza 
Dziesmu svētku izjūta!

Pēcjāņu karstais un sausais laiks 
bija kā radīts lauksaimniekiem, lai 
sarūpētu lopbarību nākamajai zie-
mai. Likās, ka novada lauki kā pēc 
burvju mājiena pārvērtās par siena 
un skābsiena ruļļu klājumu. Taču tas 
no zemniekiem prasīja organizētu un 
mērķtiecīgu darbu.

Kā katru gadu arī šajā vasarā par 
interesantu pasākumu lauksaimnie-
kiem bija parūpējies SIA „Ama-
zone” kolektīvs. Tika demonstrēta 
tehnika un jaukus brīžus brīvā dabā 
varēja pavadīt gan lielie, gan mazie 
lauksaimnieki. Ja kādreiz redzējām, 
ka jaunākie tehnikas sasniegumi 
un tehnoloģijas tika pielietotas 
galvenokārt militārajā jomā, tad 
šobrīd redzam, ka lauksaimniecības 
tehnikā sasniegts tāds līmenis, kurā 
vienuviet salikts pats labākais, ko 
inženierzinātne un šī joma spēj radīt. 
Lai mūsu zemniekiem, izmantojot 
gan ES atbalstu, gan savu pieredzi 
un izdomu, izdodas iegādāties un 
likt lietā šo moderno tehniku.

Gribas dažus vārdus teikt par ak-
tivitātēm novada lauksaimniecības 
zemes tirgū. Nu jau labu laiku radīta 
tāda institūcija kā Kuldīgas novada 
Darījumi ar lauksaimniecības zemi 
izvērtēšanas komisija, kuru man uz-
ticēts vadīt. Sarunās ar zemniekiem 
un dažbrīd novada laikrakstā „Kur-
zemnieks” ir diskusijas par šo tēmu. 
Piekrītu, ka valdība, labu gribēdama, 
ir radījusi problēmas, ar kurām nu 
jācīnās. Tas kārtējo reizi apliecina, 
ka nepārdomāti, novēloti lēmumi 
bieži nepalīdz un neuzlabo lietas, bet 
tikai sarežģī. Ceru, ka tuvākajā laikā 
arī šī joma tiks sakārtota.

Tuvojas Kuldīgas pilsētas svētki. 
Gribu novēlēt, lai visi novada ļaudis 
pēc spraiga darba posma atrastu 
laiku, spēku atpūsties un baudīt 
organizatoru sarūpēto kultūras un 
izklaides programmu. Jaukus svēt-
kus mums visiem!

Pēc spraiga darba 
nāk jauka atpūta 



2015. gada 9. jūlijs

2

Kuldīgas novada teritorijā 
atrodas vairāki valstij piederoši 
autoceļi, kuru seguma kvalitāte 
uztrauc gan pašvaldību, gan ie-
dzīvotājus. Novada Domes vadī-
ba šo jautājumu pārrunājusi ar 
VAS „Latvijas Valsts ceļi” valdes 
priekšsēdētāju Jāni Langi.

Viens no aktuālākajiem remon-
tējamajiem posmiem ir autoceļa 
Tukums – Kuldīga (P121) posms 
pašā Kabiles centrā, kuru daudzi 
novada iedzīvotāji izmanto nokļū-
šanai galvaspilsētā. Ņemot vērā to, 
ka pērn un šogad būvdarbu dēļ bija 
slēgta satiksme autoceļa Sabile – 
Kandava – Veģi posmā un satiksme 
tika novirzīta caur Kabili, šis ceļš 
ticis noslogots vairāk nekā parasti un 
kļuvis ļoti bedrains. VAS „Latvijas 
Valsts ceļi” informē, ka ir izsludināts 
iepirkums, lai jau šogad atjaunotu 

seguma virskārtu un arī veiktu pil-
nu ceļa rekonstrukciju. Būvdarbus 
būs iespējams veikt, pateicoties 
ekonomijai, kas izveidojusies šogad 
iepirkumu rezultātā. Darbus plāno 
pabeigt šā gada rudenī.

Daudz iedzīvotāju sūdzību sa-
ņemts arī par autoceļu Kuldīga – 
Basi (V1290) un Ķikuri – Alsun-
ga (V1289) kvalitāti. Pašvaldība, 
uzskatot iedzīvotāju sūdzības par 
pamatotām, lūdza VAS „Latvijas 
Valsts ceļi” uzlabot valstij piederošo 
grantēto ceļu seguma kvalitāti. Taču 
Turlavas un Gudenieku pagasta 
iedzīvotājus, kas ir šo autoceļu 
galvenie izmantotāji, no Satiksmes 
ministrijas saņemtā atbilde neie-
priecinās – tajā teikts, ka valsts 
autoceļu sakārtošana tiek plānota at-
bilstoši Nacionālajā attīstības plānā 
2014. – 2020. gadam un Transporta 

attīstības pamatnostādnēm 2014. – 
2020. gadam izvirzītajiem mērķiem 
un saskaņā ar šiem dokumentiem 
valsts vietējiem autoceļiem ar grants 
segumu, kādi ir abi sūdzības raisīju-
šie, līdz 2020. gadam paredzēts veikt 
tikai ikdienas uzturēšanas un grants 
seguma atjaunošanas darbus. Ceļu 
pārbūvi, ieklājot asfaltbetonu, valsts 
diemžēl nav ieplānojusi. Ja autoceļu 
uzturēšanā veidosies līdzekļu eko-
nomija vai no valsts pamatbudžeta 
tiks piešķirts papildu finansējums 
autoceļu sakārtošanai, Satiksme mi-
nistrija sola izvērtēt ceļu Kuldīga – 
Basi un Ķikuri – Alsunga atjaunoša-
nu vai papildus ikdienas uzturēšanas 
darbus – šķembu seguma izbūvi un 
dubulto virsmas apstrādi. 

KrISTĪnE DuĻBInSKa, 
mārketinga un sabiedrisko attiecību 

nodaļas vadītāja

KuLDīgAS NoVADA pAšVALDībA 
saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likumu

p ā r d o d
mutiskā izsolē ar augšupejošu soli:

dzīvokļa  īpašumu 
„Akācijas”-4, Kerami-
kā,  padures  pagastā, 
Kuldīgas novadā.

Nekustamais īpašums 
atrodas Kuldīgas novada 
Padures pagasta ciemā 
Keramika – tā sastāvā 
ir vienistabas dzīvoklis 
(apdzīvota virtuve) ar 
kopējo platību 29,40 m2 
un kopīpašuma 294/4989 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas, pa-
līgceltnēm un zemes, nav labiekārtots, atrodas mazstāvu daudzdzīvokļu 
ēkas pirmajā stāvā. Īpašuma kadastra nr. 6272 900 0154. Nosacītā cena – 
EUR 700, drošības nauda – EUR 70, reģistrācijas maksa – EUR 15, 
izsoles solis – EUR 50. Izsole notiks mazajā zālē Baznīcas ielā 1, Kuldīgā, 
2015. gada 17. augustā pulksten 13.00.

Dalībnieku reģistrācija no sludinājuma publicēšanas dienas līdz 2015. 
gada 17. augustam pulksten 11.00;

dzīvokļa  īpašumu 
Raiņa ielā 23-5, Kuldī-
gā, Kuldīgas novadā.

Nekustamais īpašums 
atrodas Kuldīgas pilsētas 
centrā, tā sastāvā ir vien- 
istabas dzīvoklis ar ko-
pējo platību 36,1 m2 un 
kopīpašuma 361/2142 
domājamās daļas no 
daudzdzīvokļu mājas 
un zemes, labiekārtots, 
atrodas divstāvu ēkas pirmajā stāvā. Īpašuma kadastra nr. 6201 900 
3280. Nosacītā cena – EUR 3500, drošības nauda – EUR 350, reģis-
trācijas maksa – EUR 15, izsoles solis – EUR 50. Izsole notiks mazajā 
zālē Baznīcas ielā 1, Kuldīgā, 2015. gada 17. augustā pulksten 13.30.

Dalībnieku reģistrācija no sludinājuma publicēšanas dienas līdz 2015. 
gada 17. augustam pulksten 11.00.

Izsoles noteikumus un informāciju par īpašumu var saņemt 
Kuldīgas novada pašvaldības informācijas centrā Baznīcas ielā 1, 

Kuldīgā. Informācija pa tālruni 63323738, 26459091, 
e-pasts: viktors.gotfridsons@kuldiga.lv.

Kuldīgas novada pašvaldība 
nolēmusi piešķirt papildu finan-
sējumu ārkārtas remontdarbiem 
tai piederošajās daudzdzīvokļu 
mājās Kuldīgas novada pagastos.

SIA „Kuldīgas komunālie pa-
kalpojumi” vērsās pašvaldībā ar 
iesniegumu par nepieciešamību 
veikt ārkārtas remontdarbus Kuldī-
gas novada pašvaldībai piederošajās 
daudzdzīvokļu mājās Kuldīgas no-
vada pagastos. Saskaņā ar kontrol- 
tāmēm aprēķināts, ka neatliekami 
veicamie darbi, lai nodrošinātu 
dzīvojamo māju drošu ekspluatāciju, 
varētu izmaksāt 123 tūkstošus eiro, 
ieskaitot PVN. Līdzekļus piešķirs 

no pašvaldības pamatbudžeta nepa-
redzētiem gadījumiem.

Precīzas būvdarbu izmaksas 
un būvuzņēmēji remontiem tiks 
noskaidroti publisko iepirkumu 
rezultātā, ko organizē pašvaldība.

Pēc remontdarbu pabeigšanas 
ēku apsaimniekotājs SIA „Kuldīgas 
komunālie pakalpojumi” rosinās 
dzīvokļu īres tarifa paaugstināšanu 
atbilstoši veiktajiem ieguldījumiem 
katrā mājā uz termiņu, kurā kom-
pensējas ieguldītais finansējums, 
vienlaikus ņemot vērā iedzīvotāju 
maksātspēju.

KrISTĪnE DuĻBInSKa, 
mārketinga un sabiedrisko attiecību 
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Ceturtdien, 16. jūlijā, 11.00 Zilā 
karoga pludmalē Mārtiņsalā 
notiks izglītojošs pasākums peld-
vietas apmeklētājiem.

Paredzēti demonstrējumi un 
skaidrojumi, kā nepieciešamības 
gadījumā pareizi veikt glābšanu un 

sniegt pirmo medicīnisko palīdzību. 
„Operatīvi reaģējot, ikviens kritiskā 
situācijā spēj palīdzēt otram,” saka 
pašvaldības vides speciāliste Dace 
Jansone.

Pasākumu organizē Kuldīgas 
glābšanas dienests sadarbībā ar 

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas 
dienestu.

Aicinām ikvienu interesentu ap-
meklēt šo izglītojošo pasākumu, lai 
justos droši atpūtā pie ūdens!

SIGnETa rEImanE, 
sabiedrisko attiecību speciāliste

Dažus ceļus uzlabos, dažus – ne Finansēs ārkārtas
 remontus 

daudzdzīvokļu mājās

Izglītojošs glābšanas pasākums

Jau trešo gadu Kuldīgas novada 
pašvaldība sadarbībā ar Valsts 
izglītības attīstības aģentūru 
rīkos „Karjeras nedēļu 2015”.

Pasākuma organizēšanai Kuldī-
gas novada Domes jūnija sēdē de-
putāti apstiprināja rīcības komisiju, 
kurā darbosies Domes izpilddirekto-
re Ilze Dambīte-Damberga, deputāti 
Ģirts Vēvers un Sigita Vaivade.

Karjeras nedēļa novadā tiek 
organizēta, lai veicinātu bērnu un 
jauniešu karjeras izglītību, lai jau-
niešu uzmanību pievērstu pašizvēr-
tējumam un savu spēju izzināšanai 
pirms lēmuma pieņemšanas par 
profesijas izvēli. Tas ir pasākumu 

cikls, kurā jaunā paaudze tiekas ar 
dažādu profesiju pārstāvjiem, kon-
sultācijās uzzina savus talantus un 
pilnveidojamās puses, „projektē” 
nākotnes profesiju un dzīvesveidu, 
piedalās radošajās darbnīcās, kon-
kursos, laimē balvas un iesaistās 
citās aktivitātēs. 

Karjeras nedēļu organizē Valsts 
izglītības attīstības aģentūra Eiropas 
Komisijas „Euroguidance” tīkla 
programmā  sadarbībā ar Latvijas 
pilsētu un novadu pašvaldībām un 
to izglītības pārvaldēm. 

Šogad Karjeras nedēļa notiks no 
12. līdz 16. oktobrim.

SIGnETa rEImanE,
 sabiedrisko attiecību speciāliste

6. augustā 10.00 Kuldīgas no-
vada Domes lielajā zālē notiks 
seminārs par izglītības metožu 
attīstību un pilnveidošanu kultū-
ras mantojuma saglabāšanai.

Seminārā piedalīties aicināti pie-
augušo izglītības jomas un muzeju 
izglītības programmu speciālisti, 
vēstures un novadu mācības skolo-
tāji,  kā arī nevalstisko organizāciju 
pārstāvji, kuri darbojas kultūras 
mantojuma saglabāšanā. 

Seminārā ar prezentācijām par 
metodēm, kas rosina interesi iepazīt 
dažādus kultūras mantojuma sagla-
bāšanas aspektus, piedalīsies lektori 
no Tartu nevalstiskās organizācijas 
SRIK, Drobakas restaurācijas cen-
tra, Kuldīgas restaurācijas centra, 
kā arī Latvijas muzejiem. Kuldīgas 
novada Pieaugušo izglītības centra 
(PIC) vadītāja Ināra Oļena stāstīs 

par metodēm, kuras pati iepazinusi 
izglītības centra „Elderberry AB” 
rīkotajā kursā „SMILE” Stambulā. 
Zviedrijas pārstāve Ulrika Lindte 
informēs par „Naas” izglītības cen-
tru, kam ir nozīmīga pieredze kursu 
rīkošanā, kuru tematika saistīta ar 
ēku uzturēšanu un saglabāšanu, 
izmantojot tradicionālās metodes. 
„Naas” centrs atrodas vēsturiskā pils 
kompleksā, tā rīcībā ir vairākas ēkas, 
kuras izmanto gan kursu nodrošinā-
šanai, gan dalībnieku izmitināšanai, 
pati pils darbojas kā muzejs. 

Kuldīgas novada PIC šogad īste-
no starptautisku projektu „Izglītības 
metožu attīstība un pilnveidošana 
Eiropas kultūras mantojuma sagla-
bāšanai”, kuru finansē ERASMUS+ 
programma. Projekta mērķis ir dažā-
dot Kuldīgas novada PIC piedāvātos 
kursus, papildinot tos ar izglītojo-
šām programmām vēsturisko ēku 

īpašniekiem, apsaimniekotājiem 
un amatniekiem. Projekta ietva-
ros notiek četri personāla mācību 
braucieni, kuros dalībnieki vēros 
darbu Zviedrijā un Norvēģijā, kā arī 
apmeklēs kursus Turcijā un Itālijā. 

Dalība seminārā ir bez maksas. 
Obligāta iepriekšēja pieteikšanās, 
sūtot e-pastu: ilze.zarina@kuldi-
ga. lv. Detalizēta programma inte-
resentiem tiks nosūtīta jūlija beigās. 

Semināru rīko Kuldīgas novada 
PIC sadarbībā ar Kuldīgas restaurā-
cijas centru.

ILZE ZarIŅa, 
projekta vadītāja

Aicina uz starptautisku semināru 
par kultūras mantojuma 

saglabāšanu

 apstiprināta Karjeras nedēļas 
rīcības komisija

Kuldīgas novada Dome jau 
trešo gadu piešķirs stipendijas 
Latvijas akreditēto augstskolu 
pilna laika studiju pirmā kursa 
studentiem 2015./2016. mācību 
gadā.

Sākotnējo astoņu vietā komisija 
šogad apstiprinājusi deviņas studen-
tu pieteikuma anketas, kuru vidējā 
atzīme nav zemāka par 7,5 un kuras 
atbilst citiem nosacījumiem.

Stipendija piešķirta:
Līvijai Annai Goldbergai, absol-

vējusi V.Plūdoņa Kuldīgas ģimnāzi-
ju (vidējā atzīme 8,5),

Katrīnai Poriķei, absolvējusi Kul-

dīgas Mākslas un humanitāro zinību 
vidusskolu (vidējā atzīme 8,27),

Montai Peniķei, absolvējusi 
PIKC „Liepājas Valsts tehnikums” 
(vidējā atzīme 7,56),

Agnijai Putniņai, absolvējusi 
V.Plūdoņa Kuldīgas ģimnāziju (vi-
dējā atzīme 8,0),

Ievai Mediņai, absolvējusi Kul-
dīgas Centra vidusskolu (vidējā 
atzīme 7,8),

Lībai Sokolovskai, absolvējusi 
V.Plūdoņa Kuldīgas ģimnāziju (vi-
dējā atzīme 9,0),

Klāvam Zītaram, absolvējis 
Kuldīgas Centra vidusskolu (vidējā 
atzīme 7,74),

Jurģim Pēterim Eglītim, absol-
vējis Kuldīgas Centra vidusskolu 
(vidējā atzīme 8,53),

Renātei Putniņai, absolvējusi 
Kuldīgas Centra vidusskolu (vidējā 
atzīme 8,0).

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

SIGnETa rEImanE, 
sabiedrisko attiecību speciāliste

piešķir stipendijas novada 
talantīgajiem jauniešiem
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Finanšu jautājumi
Piešķīra papildu līdzekļus EUR 1999,36 konkursa „Darīsim paši” pro-

jektu īstenošanai Kuldīgas pilsētā un novadā. 
Piešķīra Latvijas Lakrosa federācijai pašvaldības līdzfinansējumu 

EUR 150 Kuldīgas novada sportistes dalībai Eiropas čempionātā krosā 
Nimburgā (Čehijā).

Atbalstīja biedrības „Latvijas Nedzirdīgo savienība” Kuldīgas reģionālās 
grupas sportistu basketbola formas tērpu iegādi. Piešķīra līdzfinansējumu 
EUR 150 projekta realizācijai. 

Piešķīra papildu līdzekļus EUR 12 822,96 Kuldīgas aktīvās atpūtas 
centram stenda iegādei.

Konceptuāli piešķīra papildu līdzekļus EUR 123 005,72 ārkārtas remont- 
darbiem Kuldīgas novada pašvaldībai piederošajās daudzdzīvokļu mājās.

Atļāva Kuldīgas novada pašvaldībai pieņemt ziedojumus –  no AS „SEB 
Banka” EUR 1500 un no SIA „Agrotehnika” EUR 2000, lai atbalstītu Kuldīgas 
pilsētas svētkus „Dzīres Kuldīgā 2015”.

Ņems ilgtermiņa aizņēmumu 2015. gadā no Valsts kases EUR 87 180 
uz septiņiem gadiem pašvaldību autonomo funkciju veikšanai nepieciešamo 
transporta līdzekļu iegādei.

Sniedza galvojumu SIA „Kuldīgas ūdens” aizņēmumam no Valsts kases 
EUR 171 785,08 uz 20 gadiem nr. 3.DP/3.5.1.1.0/IPIA/VARAM/008 „Ūdens-
saimniecības attīstība Kuldīgas aglomerācijā 2. kārta” priekšfinansējumam 
un līdzfinansējumam. 

Zemes noma
Iznomāja 1/2 domājamo daļu no zemesgabala „Kļavas” Rumbas 

pagastā, lauksaimniecības zemi  „Palīgsaimniecībās” Kabiles pagastā, 
zemesgabalu „Lejas Lejnieki” Laidu pagastā, apbūvētu zemesgabalu 
„Celmi” Rumbas pagastā, lauksaimniecībā izmantojamu zemi „Pļavās” 
Kurmāles pagastā.

Pagarināja noslēgto nomas līgumu par zemes vienību „Akas” Laidu 
pagastā. 

Izbeidza zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 6284 005 0224 un 
6284 005 0474 nomu ar 2015. gada 1. jūliju; veica izmaiņas 2009. gada 
29. maijā noslēgtajā zemes nomas līgumā par nekustamā īpašuma „Līdu-
mi”, Rumbas pagastā, nomu. 

Lauza zemesgabalu daļu Piltenes iela 26A un  zaļā zona aiz „Vulkāna”, 
Kuldīgā, nomas līgumus ar 2015. gada 1. jūliju.

Ieskaitīja neapbūvētu zemesgabalu „Mežsētas”, Rumbas pagastā, 
uz kuru nomnieks nav izmantojis zemes nomas pirmtiesības, rezerves 
zemes fondā.

Noteica 144 m2 piesaistāmo platību transformatora STP – 788 uztu-
rēšanai, kas atrodas „Saules Staros”, Pelču pagastā, un slēdza nomas 
līgumu ar a/s „Latvenergo” par zemesgabala daļu ar kad. apz. 6274 002 
0175 iznomāšanu uz 10 gadiem.

Noteica 117 m2 piesaistāmo platību transformatoru apakšstacijas 
STP – 7525 uzturēšanai, kas atrodas „Atpūtās”, Gudenieku pagastā, un 
slēdza nomas līgumu ar a/s „Latvenergo” par zemesgabala daļu ar kad. 
apz. 6250 003 0119 iznomāšanu uz 10 gadiem.

Noteica, ka apbūvēta zemesgabala „Zemturi 2”, Kabiles pagastā, 
lietotājas mantiniekiem zemes lietošanas tiesības izbeidzas ar lēmuma 
pieņemšanas brīdi un ka viņiem ir zemes nomas pirmtiesības. Uzdeva 
Kabiles pagasta pārvaldei noslēgt nomas līgumu un noteica, ka apbūvēts 
zemesgabals „Zemturi 2”, Kabiles pagastā, piekrīt Kuldīgas novada paš-
valdībai un  reģistrējams zemesgrāmatā.

nekustamais īpašums
Pagarināja nomas līgumā noteikto būvniecības termiņu līdz 2016. gada 

1. maijam zemesgabala daļā Pilsētas estrādes parkā, Kuldīgā.
Pagarināja nomas līgumā noteikto objekta ekspluatācijā nodošanas 

un būvatļaujas izņemšanas termiņu, nosakot, ka objekts (Ganību iela 29) 
Zirņu ielā 9, Kuldīgā, jānodod ekspluatācijā līdz 2017. gada 1. novembrim.

Pagarināja  nedzīvojamo telpu „Pīlādži”-4, Gudenieku pagastā, nomas 
līgumu un noteica nomas maksu.

Slēdza pirkuma līgumu uz nomaksu par dzīvokļa īpašuma Maņģenes 
ielā 10-31, Mežvaldē, Rumbas pagastā, pārdošanu par nosacīto cenu.

Nodeva daudzdzīvokļu dzīvojamo māju „Spīdolas”, Īvandes pagastā, 
un Skrundas ielā 7, Kuldīgā, pārvaldīšanas tiesības dzīvokļu īpašnieku 
pilnvarotām personām.

Atteicās no pirmpirkuma tiesībām uz būvju īpašumu Vidus ielā 11, 
Kuldīgā. 

Slēdza nomas līgumu par īpašumiem „Kalna Ķīkāļi” un „Vidusmauļas”, 
Turlavas pagastā, iznomāšanu Kuldīgas novada pašvaldībai uz 15 gadiem, 
paredzot, ka līguma izpilde tiek pārskatīta pēc trim gadiem. 

Pieņēma dāvinājumā dzīvokļa īpašumu nr. 9  „Plēderos” apmaiņā pret 
tiesībām īrēt pašvaldības dzīvokli „Liepziedos”  25 Ozolos, Rendas pagastā.

nodod atsavināšanai 
Nodeva atsavināšanai publiskā izsolē ar augšupejošu soli Kuldīgas 

novada pašvaldības dzīvokļa īpašumus Raiņa ielā 23-5, Kuldīgā, un 
„Akācijas”- 4, Keramikā, Padures pagastā. 

Atsavināja pašvaldības nekustamo īpašumu –  neapbūvētu zemes vie-
nību „Anši”, Ēdoles pagastā, piedāvājot to pirkt zemesgabala nomniekam. 

Atsavināja pašvaldības nekustamos īpašumus –  apbūvētu zemesga-
balu Stendes ielā 20 un zemesgabalu Ventspils ielā 97, Kuldīgā, piedāvājot 
tos pirkt uz zemes esošo būvju īpašniekiem. 

Atsavināja pašvaldības nekustamos īpašumus –  apbūvētus zemesga-
balus Īrisu ielā 33 un Ķiršu ielā 32, Ābelē, Pelču pagastā, piedāvājot tos 
pirkt uz zemes esošo būvju īpašniekiem.  

Gatavos atsavināšanai zemes vienību Pūpolu alejā 19, Kuldīgā, platība 
0,0659 ha.

apstiprina teritorijas plānojuma grozījumus 
Apstiprināja Kuldīgas novada teritorijas plānojuma grozījumus 2013. – 

2025. gadam un saistošos noteikumus nr. 2015/12 „Grozījumi Kuldīgas 
novada pašvaldības saistošajos noteikumos nr. 2013/42 „Kuldīgas novada 
teritorijas plānojuma 2013. – 2025. gadam teritorijas izmantošanas un 
apbūves noteikumi un grafiskā daļa””. 

Izveidoja un apstiprināja rīcības komisiju „Karjeras nedēļai 2015” .

Izveidoja valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centru 
Kuldīgas novada pašvaldībā. Noteica, ka centrs atradīsies Kuldīgā, 
Baznīcas ielā 1.

Apstiprināja Kuldīgas novada pašvaldības 2014. gada publisko pār-
skatu.

Apstiprināja Vilgāles pamatskolas nolikumu jaunā redakcijā.

Paaugstina īres maksu
Ar 2015. gada 1. oktobri dzīvojamās mājas Annas ielā 4, Kuldīgā, 

pašvaldībai piederošiem dzīvokļiem paaugstināt īres maksu mēnesī par 
EUR 16,97 uz vienu gadu.

Ar 2015. gada 1. oktobri noteikt īres maksu pašvaldībai piederoša-
jiem dzīvokļiem dzīvojamajā mājā „Atvari”, Padures pagastā, īres maksu 
0,40 EUR/m².

Ar 2015. gada 1. oktobri uz nenoteiktu laiku daudzdzīvokļu mājas 
„Lāsītes”, Vārmes pagastā, pašvaldībai piederošiem dzīvokļiem noteikt  
īres maksu 0,35 EUR/m2.

Ar 2015. gada 1. oktobri uz trīs mēnešiem daudzdzīvokļu mājas 
„Baloži”, Laidu pagastā, pašvaldībai piederošiem dzīvokļiem noteikt īres 
maksu 0,68 EUR/m2.

Ar 2015. gada 1. novembri dzīvojamās mājas „Jaunsudrabiņi”, Kabiles 
pagastā, pašvaldībai piederošiem dzīvokļiem paaugstināt īres maksu par 
0,05 EUR/m2 uz nenoteiktu laiku.

atjauno īres līgumus
Atjaunoja sociālās dzīvojamās telpas „Arkādijas”-6, Snēpeles pagastā, 

īres līgumu līdz 2015. gada 14. novembrim.
Uzlika par pienākumu nomaksāt īres un komunālo maksājumu parādu 

un atjaunoja sociālās dzīvojamās telpas „Ūšas”-4, Padures pagastā, īres 
līgumu līdz 2015. gada 31. oktobrim.

Atjaunoja sociālās dzīvojamās telpas Ezera iela 8-1, Ķikuros, Turlavas 
pagastā, īres līgumu līdz 2015. gada 30. novembrim.

Atjaunoja sociālo dzīvojamo telpu „Upītes”-2, „Upītes”-4, „Upītes”-5, 
„Upītes”-6, „Upītes”-8, Gudenieku pagastā, „Lazdas”-1/2, Vārmes pa-
gastā, „Arkādijas”-5, Snēpeles pagastā,  īres līgumus līdz 2015. gada 
31. decembrim.

Atjaunoja sociālās dzīvojamās telpas „Dūru skola”-1A, 1B, 1C, Vārmes 
pagastā, īres līgumu līdz 2016. gada 31. janvārim.

Dažādi
Slēdza līgumu ar mednieku klubu „RVR medību klubs”, iepriekš saņe-

mot nomnieka rakstveida piekrišanu, par medību tiesību nomu īpašumā 
„Doniņi 1”, Kabiles pagastā.

Slēdza līgumu ar biedrību „Mednieku klubs Padure”, iepriekš saņemot 
attiecīgo zemes vienību nomnieku rakstveida piekrišanu, par medību tiesību 
nomu Padures pagastā.

Atlika jautājuma „Par ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu apstipri-
nāšanu Kuldīgas novada Laidu pagasta Sermītes ciemā” izskatīšanu uz 
2015. gada jūlija Attīstības komitejas sēdi.

Domes 2015. gada 25. jūnija sēde

Amatnieku  tirgus  lustes  jeb  amatnieku 
tirgus „Dzīrēs Kuldīgā” šogad pulcēs īpaši 
daudz pašmāju aroda meistarus, un pir-
mo reizi Kliņģeru ielā, pie bijušā veikala 
„Zelta kliņģeris”, darbosies „Dzīru sēta”.

Vietējo vīna, alus un siera ražotāju tirdznie-
cība un degustācijas, kā arī vairāku ēdinātāju 
sarūpētas gardas maltītes – tas viss „Dzīru 
sētā”, kas darbosies visas pilsētas svētku 
dienas, arī naktīs un „Dzīru” gājiena laikā. 
Uz nelielas skatuvītes uzstāsies jaunie mūziķi.

Tirgotāji rūpīgi gatavojas, lai kuldīdznie-
kiem un pilsētas viesiem „Dzīrēs” piedāvātu 
pašu labāko un interesantāko. Liepājas ielā 
brīnišķīgas rotas tirgos aktrise, rotu dizainere 
Agnese Zeltiņa. Tirgotāji piedāvās iegādāties 
lina tauriņus ar tautiskiem motīviem, ziepes 
ar Kuldīgas simbolu – Ventas tiltu, skaistus 
metāla kalumus – interjera priekšmetus un 
kamīna piederumus, veselīgo smiltsērkšķu 
produkciju, šokolādes kosmētiku, ķiploku, kā 
arī piena kaņepju konfektes, augļu un ogu čat-
nijus un sukādes, suši pagatavošanas dēlīšus, 
koka, dzijas un auduma rotaļlietas bērniem, 
lina un kokvilnas tērpus, vilnas filca somas, 
bišu produkciju, keramiku un daudz ko citu. 
Kuldīgas amatnieku tirgū būs piestājis kokteiļ-
ritenis, kuru minot, katrs varēs pagatavot sev 
gardu kokteili. Savukārt citi varēs nomalkot 
„Kvasapuikas” piedāvāto medalu un kvasu. 
Kafijas cienītājus gaidīs kafijas auto ar „Melno 
kafiju”, bet tējas baudītājus – „Tējas pasaule”. 
Liepājas ielā sastapsiet arī sertificētu dzied-
nieci, karikatūristu, ķermeņa apgleznošanas 
un gliteru tetovējumu meistarus. Un, protams, 
tirgus nav iedomājams bez gardajiem zivju un 
gaļas kūpinājumiem, svaigas maizes, kūkām, 

raušiem un sieriem. Būs arī 
smalka delikatese – strausu 
gaļas desiņas.

Baznīcas ielā intere-
sentus gaidīs ekspozīcija 
„Siltumnīca”, kas veidota 
tā, lai cilvēkam, kurš tajā 
ienāktu, rastos īpašas pieredzes sajūta par 
tīro, zaļo, svaigo, veselīgo. Šeit informēs par 
bioloģiskās pārtikas būtību un tās atpazīšanu.

1905. gada parkā asāku izjūtu cienītāji būs 
aicināti izmēģināt jaunu atrakciju „NLO 360” 
un garšīgi paēst armēņu restorāna izbraukuma 
tirdzniecībā. Vēl šeit darbosies dažādas bied-
rības. Dzīvnieku patversme „Ūbele” dalīsies 
ar informāciju, bet biedrība „Laimes kalve” 
rīkos akciju „Pasaki paldies!”. 

Pilsētas dārzā, skvērā aiz augstskolas, tiks 
piedāvāta pagaidām Latvijā ļoti neparasta 
izklaide – klienti uz vietas varēs izveidot 
savu vaska roku un izkrāsot to jebkurā krāsā. 
Radošajā piparkūku darbnīcā bērni, ietērpti 
gaumīgos priekšautos un īstās pavāru cepu-
rēs, dekorēs piparkūkas, bet kāds atraktīvs 
amatnieks piedāvās demonstrējumus ar 
veclaicīgu kājminamu koka virpu.

Aicinām apmeklēt amatnieku tirgu no 16. 
līdz 19. jūlijam. Ceturtdien tirgus darbosies 
Liepājas un Baznīcas ielā no 12.00 līdz vē-
lam vakaram. Piektdien un sestdien tas būs 
Liepājas, Kliņģeru, Baznīcas ielā, 1905. gada 
parkā un Pilsētas dārzā. Piektdien tirgus strā-
dās no 9.00 līdz 21.00, bet sestdien – no 9.00 
līdz 17.00. Savukārt svētdien no 9.00 līdz 
19.00 tirgotāji būs sastopami Liepājas ielā.

anITa ZVInGuLE, 
SIa „Kuldīgas komunālie pakalpojumi” 

sabiedrisko attiecību speciāliste

Kuldīgas pilsētas 
festivāla „Dzīres 
Kuldīgā” organizatori 
vēsta – ja cilvēkam 
Āfrikā obligāti jāredz 
t.s. eksotisko zvēru 
„lielais piecnieks”, 

tad „Dzīru” viesa obligātajā programmā 
jāiekļauj Alekšupītes pasākumu „trio” – 
ekstrēmais upītes skrējiens, ūdens karne-
vāls un superatrakcija „Zelta ikrs”.

Alekšupītes pasākumi ir īpaši ar to, ka nekur 
citur pasaulē tādu nav. Šogad, pateicoties svēt-
ku atbalstītājiem, visos trijos pasākumos varēs 
laimēt vērtīgas naudas balvas.

18. jūlijā 16.00 „Dzīru” viesu uzmanība būs 
piekalta Alekšupītei, kur no tiltiņa pie Kuldīgas 
kultūras centra savu ceļu pa Alekšupīti līdz pat 
Alekšupītes dīķim pie tiesas nama sāk daudz-
krāsainie superatrakcijas „Zelta ikrs” „ikri”. 
Tie, līdzjutēju atbalstīti, savā starpā sacenšas 
par to, kurš pirmais sasniegs finišu un iegūs 
galveno balvu – šogad, pateicoties Crediton.lv, 
pirmā finišu sasniegušā „ikra” īpašnieks saņems 
naudas balvu EUR 500! Taču nav iemesla bē-
dāties arī pārējiem, jo kopumā būs iespējams 
laimēt 100 vērtīgas un noderīgas balvas.

Leģendārā superatrakcija „Zelta ikrs” savā 
ziņā ir arī lokālpatriotisma pasākums – no-
pērkot „ikru”, tā īpašnieks kļūst par Kuldīgas 
pilsētas festivāla „Dzīres Kuldīgā” atbalstītāju, 

jo visa par „ikriem” iegūtā nauda tiek izmantota 
svētku sarīkošanai. „Ikra” biļete maksā tikai 
EUR 1,50, tās var iegādāties Kuldīgā, veikalā 
„Mežrozīte” un lietišķās mākslas salonā „Zem 
Stendera”, Liepājas ielā 3. Svētku laikā „ikrus” 
varēs iegādāties arī īpašajās tirdzniecības vietās 
Rātslaukumā un Pilsētas laukumā.

Kad visi „ikri” aizpeldējuši, 18.00 sākas 
ekstrēmais „Alekšupītes skrējiens”, kurā spē-
kus izmēģināt aicināti veiklākie un drosmīgā-
kie kuldīdznieki un svētku viesi. Savā starpā 
par uzvaru sacentīsies „Viņi” un „Viņas”, un 
abu grupu labākie pirmoreiz „Dzīru” vēsturē 
saņems Kuldīgas uzņēmēju sarūpētās naudas 
balvas – EUR 300 katrs!

Bet ar to vēl ekstrēmās svētku nodarbes 
nebeidzas – pēc skrējiena 18.20 seko „Alekšu-
pītes karnevāls”, kura dalībnieki ik gadu cenšas 
pārsteigt ar izdomu un krāšņiem tērpiem. Arī 
šī pasākuma uzvarētājam, pateicoties Kuldīgas 
uzņēmēju atbalstam, būs iespējams iegūt nau-
das balvu EUR 200.

„Alekšupītes skrējienam” jāpiesakās  stundu 
pirms starta, bet „Alekšupītes karnevālam” – 
pusstundu pirms karnevāla sākuma.

Kuldīgas pilsētas festivālu „Dzīres Kuldī-
gā” rīko Kuldīgas novada Dome un Kuldīgas 
kultūras centrs. 

KrISTĪnE DuĻBInSKa, 
mārketinga un sabiedrisko attiecību 

nodaļas vadītāja

JĀIZKARINA KARogS
Atgādinām, ka par godu svētkiem „Dzīres Kuldīgā 2015”  

no 16. līdz 19. jūlijam Kuldīgā jāizliek 
valsts vai pilsētas karogs.

pirmo reizi darbosies 
„Dzīru sēta”

„Dzīrēs Kuldīgā” 
uzvarētājiem būs naudas balvas
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Kuldīgas Centra 
vidusskola  

Kopā cenšoties –  varam!

Šogad piedāvājam 10. klasē 
apgūt vispārizglītojošā virziena 
IP programmu ar padziļinātiem 
pamatmācību priekšmetiem – 
latviešu valodu, matemātiku, 
angļu valodu; matemātikas, 
dabaszinību un tehnikas virziena 
IP programmu ar padziļinātu 
matemātiku.

Joprojām sagatavojam 2. pakāpes vācu valodas diploma ieguvei.
Pētījumus un eksperimentus varam veikt Dabas procesu pētniecības centrā.
Matemātiku iespējams apgūt 3 dimensiju klasē.
Tev ir iespēja piedalīties ārpusstundu nodarbībās un darboties skolēnu līdzpārvaldē. 
Ja arī tu vēlies mācīties mūsu skolā, informāciju vari iegūt skolas mājaslapā 
www.kcv.kuldiga.lv un sociālajos tīklos. 
Dokumentu papildus iesniegšana no 1. līdz 24. augustam.

IZDARI SAVu IZVĒLI! LAI SAuLAINA VASARA!

V.plūdoņa Kuldīgas ģimnāzija – 
sagatavojam radoši domājošas 
un konkurētspējīgas personības!

V. Plūdoņa Kuldīgas ģimnāzija aicina apgūt 10. klasē 
vispārizglītojošā virziena programmu; matemātikas, 
dabaszinību un tehnikas virziena programmu.
nāc un tu varēsi:

• iegūt B kategorijas autovadītāja tiesības; 
• programmēšanas iemaņas, izmantojot robotikas klasi;
• darboties radošā un idejām bagātā pašpārvaldē;
• debatēt debašu klubā „Homērs”;
• iegūt žurnālista prasmes, darbojoties skolas avīzēs „Konservs” un „Ģimnāzijas vēstis vecākiem”;
• dziedāt vokālajā ansamblī un spēlēt vokāli instrumentālajā ansamblī „VIP”;
• iejusties dažādās lomās ģimnāzijas teātrī;
• piedāvāt un realizēt savas idejas ekopadomē;
• aizstāvēt ģimnāzijas godu sporta sacensībās;
• apmeklēt „Panākumu universitātes”  nodarbības Biznesa augstskolā „Turība”;
• piedalīties un organizēt ārpusklases aktivitātes, bagātinot gan savu, gan skolasbiedru ikdienu.

Nāc, piedalies un pieņem izaicinājumu, jo izaicinājums ir visas cilvēces darbības būtība un virzošais spēks. 
Ja ir okeāns,  mēs to šķērsosim. Ja ir slimība,  mēs to izārstēsim. Ja pastāv netaisnība,  mēs to labosim. 
Ja ir rekords,  mēs to pārspēsim. Ja ir virsotne,  mēs to ieņemsim (Džeimss Ulmens).
Dokumentus pieņem katru darba dienu no 9.00 līdz 13.00.

Kuldīgas Mākslas un humanitāro zinību vidusskola – 
skola, kur izstiept rokas un aizsniegt visu, kas nosapņots!

Šogad piedāvājam 10. klasē apgūt vispārējās vidējās izglītības humanitārā un sociālā virziena programmu 
(ar padziļinātu angļu valodu) vai vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programmu (ar padzi-
ļinātu angļu valodu).
Piedāvājam daudzveidīgas mākslas nodarbības:
 • grafiskais dizains;  • animācija;
 • grafika;   • vides dizains;
 • gleznošana, zīmēšana; • keramika.
   Iespēja apgūt autoapmācību.
Skola lepojas ar bagātām tradīcijām un aktīviem audzēkņiem, kuri darbojas kādā no diviem koriem un an-
sambļiem, četriem tautisko deju kolektīviem, skolēnu līdzpārvaldē, daudzveidīgos ārpusstundu pasākumos 
un citur. Mācību iestādei ir sadraudzība ar skolām Īrijā, Vācijā un Lietuvā, turklāt tā ir novērtēta „Draudzīgā 
aicinājuma” skolu reitingā. Skolas absolventiem ir ievērības cienīgi sasniegumi. Skolai ir jauni mācību kabineti 
un mākslinieku darbnīcas. Audzēkņiem ir iespēja iesaistīties skolas avīzes „MESS” tapšanā.

Stājoties 10. klasē, nepieciešamie 
dokumenti: apliecība par 
pamatizglītību un sekmju izraksts.
Dokumentus pieņem katru darba dienu 
no 9.00 līdz 12.00.
Plašāka informācija mājaslapā 
www.kmhzv.kuldiga.lv

Kuldīgas 2. vidusskola – 
bērniem un viņu vecākiem draudzīga skola!

Skola īsteno deviņas dažādas licencētas un akreditētas izglītības programmas 
no 1. līdz 12. klasei klātienē un neklātienē.

Skola papildus piedāvā:
• programmas „Datorikas pamati un programmvadāmas ierīces” apguvi 4.  klasē;
• rotaļgrupu pirmsskolas un sākumskolas bērniem pēc stundām no 14.00 līdz 17.30;
• sākumskolas klasēs katram skolēnam ir savs „portfelis”, kurā uz nedēļu tiek atstāti skolas piederumi, 
  lai atvieglotu skolas somu;
• pagarinātās dienas grupas sākumskolas un pedagoģiskās korekcijas klašu skolēniem;
• autoapmācību 9. – 12. klasei;
• Jauno ķīmiķu skolas nodarbības dabaszinātņu 
  ieinteresētiem skolēniem;
• „Esi līderis!” 10. – 12. klašu skolēniem profesionālās 
  pilnveides izglītības programmu „Uzņēmējdarbības 
  pamati”;
• plašu interešu izglītības (pulciņu) piedāvājumu 
  visām vecuma grupām;
• logopēda, psihologa, speciālā pedagoga un sociālā 
  pedagoga nodarbības;
• reizi mēnesī skolēnu vecāki tiekas tējas vakaros kopā ar 
  skolas psiholoģi, lai neformālā gaisotnē pārrunātu aktuālus 
  jautājumus.

Dokumentus pieņem katru darba dienu no 9.00 līdz 14.00. Tālr. uzziņai 63322351.

Tehnikums uzņem audzēkņus
Līdz 28. augustam profesionālās izglītības kompetences centrā „Kuldīgas 
Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums” notiek audzēkņu vasaras uzņemšana. 

Ar pabeigtu pamatizglītību šādās profesijās – mēbeļu galdnieks ar CNC 
(programmvadības) kompetencēm (4 gadi), mēbeļu dizaina speciālists (4 gadi), 
būvizstrādājumu galdnieks (4 gadi), automehāniķis (4 gadi), ēdināšanas pakalpojumu 
speciālists (4 gadi), tūrisma informācijas konsultants (4 gadi), saņemot diplomu 
(t.sk. pilnu vispārējo vidējo izglītību); manikīra un pedikīra speciālists (uzņem arī 
personas ar dzirdes traucējumiem, 3 gadi), elektromontieris (3 gadi), saņemot atestātu; 
konditors (uzņem arī personas ar dzirdes traucējumiem, 1 gads), galdnieks (1 gads), 
autoatslēdznieks (1 gads), saņemot apliecību.

Ar pabeigtu vidusskolas vai arodvidusskolas (pēc gada pārtraukuma) izglītību 
vecumā līdz 30 gadiem šādās profesijās – autoelektriķis, loģistikas darbinieks, 
mēbeļu dizaina speciālists, mēbeļu izgatavošanas programmvadības darbgaldu 
speciālists, restauratora asistents (uzņem arī personas ar dzirdes traucējumiem), 
tūristu grupas pavadonis, restorānu pakalpojumu speciālists, SPA speciālists, apgūstot 
specialitāti 1,5 gados un saņemot diplomu; manikīra un pedikīra speciālists – mācību 
ilgums 1 gads, saņemot atestātu.

Ar nepabeigtu pamatizglītību – ar 8 klašu izglītību divos gados var apgūt pavāra 
palīga profesiju, bet ar 7 klašu izglītību, mācoties trīs gadus, – būvstrādnieka 
profesiju. Skolēnam tiek piešķirts atestāts par pamatizglītību un arodizglītības 
apliecība.

Adrese: Liepājas ielā 31, Kuldīgā. Tālrunis informācijai 633224082, 25631181.

Kuldīgas Sociālā dienesta 
klienti – 10 ģimenes ar bēr-
niem – iesaistījušies „Kar-
tupeļu brālībā” – projektā, 
ko īsteno Sociālais dienests 
sadarbībā ar projekta ini-
ciatoru „Kartupeļu opera” 
un fondu Kuldīgā „Mamma 
mammai”. 

Spēle ir gana aizraujoša un 
ģimeni saliedējoša, tās mērķis 
ir iepazīt kartupeļu audzēšanas 
prieku, aprūpējot savu kartupeli 
podā, dobē vai vagā, radot un 
stiprinot izpratni par bioloģisku 
saimniekošanu. 

Jaunajiem „Kartupeļu brā-
lības” biedriem tika piešķirti 
Priekuļu Laukaugu selekcijas 
institūtā radītas jaunas šķirnes 
kartupeļi – šī šķirne katalogā ir 
kopš 2010. gada. Selekcionāri 
sola, ka podā, augu labi kopjot 
un aprūpējot, varētu izaugt pat 
vairāk nekā 3 kg kartupeļu.

Katra ģimene saņēma podu 
kartupeļa audzēšanai un pirmo 
kartupeli jeb „ciltstēvu”, ko ie-
stādīja jūnija sākumā. Ģimenes 
noklausījās arī īsu lekciju par 
projektu, saņēma karodziņu, kas 
simbolizē iesaisti tajā, un tad 
devās ārpus Sociālā dienesta, 
lai iestādītu kartupeli puķupodā. 
Par stāda labsajūtu jārūpējas no 
jūnija līdz oktobrim. Kartupeļa 
aktivitātes augšanas procesā ir 
jāfotografē, tādēļ līdz rudenim 
no „Kartupeļu brālības” bied-
riem tiek gaidītas fotogrāfijas, 
lai redzētu, kā kartupelis podā 
aug un attīstās. 

Sociālā dienesta klienti 
iesaistās „Kartupeļu brālībā”

Arī Sociālajā dienestā uz palodzes podā aug viens kartupelis – 
eksperimentam, kā izdosies mums pašiem.

VInETa BrŪDErE-SEDLIŅa, sociālā darbiniece
maDaraS BrŪKLES foto

Tagad arī gadu vecā šarlote apņēmusies rūpēties un podiņā audzēt 
kartupeli.
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1. jūlijā Kuldīgas Mākslas 
namā ar bijušās Latvijas Valsts 
prezidentes Vairas Vīķes-Frei-
bergas uzstāšanos par mākslu 
un atbildību tās priekšā, kā arī 
Kuldīgas novada Domes priekš-
sēdētājas Ingas bērziņas un 
Latvijas Mākslas akadēmijas 

(LMA) rektora Alekseja Nau-
mova uzrunām atklāja pirmo 
Kuldīgas Mākslinieku rezidences 
radošo vasaras skolu. 

I.Bērziņa atzina, ka ir prieks 
atklāt sākumu kaut kam jaunam. 
„Mums ir vajadzīgas šādas skolas, 
mākslinieki un lekcijas, lai cilvēki 

domātu par mākslu, runātu par 
mākslu un attīstītu mākslu,” viņa 
sacīja. Radošā skola šogad te notiek 
pirmo reizi, bet Mākslinieku rezi-
dences vadītāja Ilze Supe cer, ka tā 
nākamajos gados kļūs starptautiska. 

Atklāšanas uzrunā V.Vīķe-Frei-
berga pauda domas par mākslas, 

3. jūlijā Kuldīgas novada Domes 
priekšsēdētāja Inga bērziņa rīkoja 
tikšanos, lai pateiktos XI Latvijas skolu 
jaunatnes Dziesmu un deju svētku 
kolektīvu vadītājiem, skolu direktoriem 
un citām personām, kas iesaistītas bēr-
nu un jauniešu sagatavošanai svētkiem. 

I.Bērziņa sveica klātesošos un pauda 
prieku: „Man ir gods jūs uzrunāt un pieņemt 
kā Dziesmu svētku dalībniekus. Novēlu 
prieku un gandarījumu par padarīto darbu. 
Lai dziedātājiem skanīgas balsis un dejotā-
jiem raits solis. Ieguldījums ir svarīgākais, 
ko kopā darām, lai saglabātu tradīcijas un 
latviešu kultūru. Kuldīgas novads ir bagāts, 
un mēs lepojamies ar to, kas mums ir.”

XI Latvijas skolu jaunatnes Dziesmu 
un deju svētkos Kuldīgas novadu pārstāv 
24 kolektīvi ar 511 dalībniekiem – vokālais 
ansamblis, kamerorķestris, radošā darbnī-
ca, 7 kori, 9 deju kolektīvi, 3 folkloras ko-
pas un 2 vizuāli plastiskās mākslas pulciņi.

Projekta „Mēs rakstām sevi Dziesmu 
svētkos” līdzdalībnieki Pelču speciālās 
internātpamatskolas-attīstības centra tautas 
deju kolektīvs un radošā darbnīca Latvijas 
skolu jaunatnes Dziesmu un deju svētkos 
piedalās pirmo reizi. Vadītājas Inita Mol-

dovāne un Agnese Fogele pastāstīja, ka 
Dziesmu un deju svētkos nokļuvuši pavisam 
komiski: „ Aizbraucot uz pasākumu Liepājā, 
nezinājām, ka tas ir konkurss, braucām 
izklaidēt publiku. Kad mums klāt pienāca 
žūrija, sapratām, ka esam konkursā.” Svēt-
kos bērni izklaidēs publiku, vadot darbnīcu.

XI Latvijas skolu jaunatnes Dziesmu 
un deju svētki sākās svētdien, 5. jūlijā, ar 
Garīgās mūzikas koncertu Rīgas Sv. Pētera 
baznīcā, kurā piedalījās Latvijas labākie 
kori no vispārizglītojošajām skolām un 
mūzikas skolām, simfoniskais orķestris, 
instrumentālisti un solisti. Kuldīgu šajā 
koncertā pārstāvēja E.Vīgnera Kuldīgas 
mūzikas skolas koris „Cantus” un diriģente 
Maruta Rozīte. Skolai dalībā Dziesmu un 
deju svētkos ir vislielākā pieredze, jo ko-
ris svētkos piedalās no 80. gadu sākuma. 
M.Rozīte pastāstīja, ka „uz svētkiem dosi-
mies ar satraucošām izjūtām. Diriģentam 
jādiriģē kopā ar orķestri, turklāt mums 
nebūs daudz mēģinājumu, tikai sestdien 
un pirms koncerta. Atbildība ir ārkārtīgi 
liela, programma ir daudzās valodās. Taču 
koncerts būs ļoti skaists.”

SIGnETa rEImanE, 
sabiedrisko attiecību speciāliste

EDuarDa DamBErGa foto

Pieņemšana par godu XI Latvijas skolu jaunatnes 
Dziesmu un deju svētkiem

Pateicībā par bērnu un jauniešu sagatavošanu un dalību XI Latvijas skolu jaunatnes Dziesmu un deju 
svētkos, E.Vīgnera Kuldīgas mūzikas skolas diriģentēm Veltai jūrmalei (no kreisās), marutai rozītei un marutai 

Grigalei dāvināja īpašos svētku lietussargus.

Atklāta pirmā radošā vasaras skola 

No 3. līdz 5. jūlijam Valmierā un Cēsīs 
norisinājās Latvijas Jaunatnes vasaras olim-
piāde, kurā vairāki mūsu novada sportisti 
ieguva labus rezultātus.

Riteņbraucējs Kristaps Pelčers 54 km grupas 
braucienā ieguva 3. vietu, bet 9,2 km individuālajā 
braucienā – 2. vietu. Jaunietis arī izcīnīja tiesības 
Latvijas izlases sastāvā piedalīties Eiropas jaunat-
nes spēlēs Tbilisī.

Galda tenisā komandu kopvērtējumā 3. vietu 
izcīnīja Dāvis Avdjukēvičs, Kārlis Gebauers, 
Kristers Mednieks un Markuss Sīlis, savukārt 
individuālajā vērtējumā labus rezultātus uzrādīja 
M.Sīlis (5. vieta) un K.Gebauers (6. vieta).

Vieglatlētikā Niks Samauskis ieguva 1. vietu 
augstlēkšanā un 4. vietu diska mešanā; Lelde Mie-
ze – 2. vietu lodes grūšanā un 3. vietu diska mešanā; 
Monta Jankovska izcīnīja 2. vietu šķēpa mešanā; 4 x 
100 m stafetē Beātei Paulai Rudzītei, Esterei Lakijai 
Jansonei, Līvai Jakobsonei un Amandai Gruntiņai – 
3. vieta, bet Ērikai Jēkabsonei, E.L. Jansonei, L.Ja-
kobsonei un A.Gruntiņai – 4. vieta. L.Jakobsonei arī 
5. vieta šķēpa mešanā, bet Ē.Jēkabsonei – 3. vieta 
kārtslēkšanā.

Volejbolā Rūta Linde, Sindija Bože, Una 

Kazakova, Paula Nikola Ņečiporuka, Samanta 
Ruņģevica, Anija Jurdža, Gunta Lankovska, 
Ariana Freiberga, Alise Mestere, Laura Reine, 
Alise Dorbe ieguva 3. vietu. Volejbolā zēniem – 
4. vieta. Pludmales volejbolā gan meitenes 
(P.N. Ņečiporuka un A.Jurdža), gan zēni (Kristers 
Vēzis un Kristaps Šmits) izcīnīja 2. vietu.

Arī jātnieku sportā labi rezultāti – Mārtiņam 
Ernestam Pilderam kopvērtējumā 3. vieta.

Sportistu treneri – Mareks Maļinovskis, Leo-
nīds Temjaševs, Ilze Stukule, Aija Lancmane, 
Ieva Skurule, Roberts Blumbergs, Agnese Megne, 
Rudīte Kronlaka, Jānis Jerumanis, Zigmunds 
Milzarājs un Jānis Rimeika.

Sacensībās piedalījās 50 sportistu un 11 treneri 
no Kuldīgas novada. Par kādu no 236 medaļu 
komplektiem 26 sporta veidos (t.sk. florbolā, kas 
šogad izvēlēts kā papildu sporta veids) cīnījās 
vairāk nekā 3000 jauno sportistu no 86 Latvijas 
pašvaldībām.

Latvijas Jaunatnes vasaras olimpiāde notiek 
reizi divos gados un ir valsts mēroga sporta 
sacensības, kurās piedalās novadu un republikas 
nozīmes pilsētu komandas. Sacensībās tiekas 
olimpisko sporta veidu sportisti, jaunieši līdz 
20 gadu vecumam.

Kuldīdzniekiem labi rezultāti Jaunatnes olimpiādē

SIGnETa rEImanE, sabiedrisko attiecību speciāliste
marEKa maĻInOVSKa foto

riteņbraucēju apbalvošanā 9,2 km individuālajā braucienā 1. vieta Kristeram ansonam no 
Talsiem, 2. vieta – kuldīdzniekam Kristapam Pelčerim, bet 3.vieta – ričardam robertam Saujam 
no Babītes novada.

mākslinieku un sabiedrības mijiedar-
bību dažādos laikos. „Mani fascinē 
šī semināra nostādnes, bet sevišķi 
rosinošs šķita jautājums, vai modernā 
māksla ir baudāma,” sacīja eksprezi-
dente. Nepietiek vien ar to, ja cilvēks 
pats sevi sauc par mākslinieku, un 
nepietiek arī tikai ar apņemšanos. 
Nepieciešami profesionāli mākslas 
cilvēki ar pieredzi no iepriekšējām 
paaudzēm, nepieciešams talants. Vie-
nu darbu profesionālis un publika var 
vērtēt atšķirīgi.

LMA rektors A.Naumovs bija 
gandarīts par jauno ideju – radošās 
vasaras skolas izveidi, jo ik gadu, 
studentiem un māksliniekiem tieko-
ties Kuldīgā, parādās jauni talanti. 
Tāpat rektors priecājās par iespēju 
atkal būt Kuldīgā, piebilstot, ka no-
teikti arī šogad šeit taps kāda glezna.

LMA Glezniecības katedras 
vadītājam Andrim Vītoliņam šādas 
skolas izveide šķiet nozīmīga, jo 
līdzās praktiskām nodarbībām va-
jadzīgas arī teorētiskās zināšanas 
un domāšana. Tāpat svarīga esot 

sadarbība ar sabiedrību.
Līdz 4. jūlijam Mākslas namā 

notika radošās vasaras skolas lek-
cijas, kino un virkne izstāžu. Par 
un ap koncepciju „Māksla un At/
Bilde” semināru programmā rosināja 
domāt vieslektori no Latvijas un 
ārvalstīm  – Inese Baranovska, And-
ris Vītoliņš, Kirils Kobrins, Kārlis 
Vērpe un Pēteris Cedriņš. Radošajā 
vasaras skolā piedalījās mākslas 
studenti no Latvijas, Lietuvas un 
Francijas, pasniedzēji, mākslinieki 
un mākslas skolu pedagogi. 

Vasaras skolas noslēgumā tika 
atklāta izstāde „Māksla un At/Bilde”, 
kura būs skatāma līdz 2. augustam 
Mākslinieku rezidences galerijā, Pils 
ielā 2. Izstādē uzaicināti piedalīties 11 
Baltijas valstīs zināmi un atzīti māksli-
nieki, kuru uzdevums bija radīt mākslas 
darbus, kas sasauktos ar izstādes no-
saukumu „Māksla un At/Bilde” – ko 
tā nozīmē un kā to saprot mākslinieks.

SIGnETa rEImanE, 
sabiedrisko attiecību speciāliste

DIDŽa GrODZa foto

Par mākslu un atbildību 
radošās vasaras skolas 
„māksla un at/Bilde” 
atklāšanā runāja Latvijas 
eksprezidente Vaira 
Vīķe-Freiberga.



Ceturtdien, 16. jūlijā

pilsētas laukumā 15.00 – 2.00
15.00 – 20.00 – var iegādāties superatrakcijas „Zelta ikrs” bumbiņas
15.00 –  Liepājas leļļu teātra izrāde „Pifa piedzīvojumi”
17.00 –  Emils Mangulis un grupa
18.30 –  „Beatbox” priekšnesumus un meistarklasi piedāvā Gunārs Bītz
19.30 –  grupa „Triānas parks” 
21.00  –  rok-pop-šlāgeršovs „Pārnovada trellis”
23.30 – 2.00 – dejas kopā ar Ediju un Artūru jeb grupu „R2”

rātslaukumā 15.00 – 2.00
15.00 – 20.00 – var iegādāties superatrakcijas „Zelta ikrs” bumbiņas
15.00 –  pensionāru apvienības „Rumbiņa” kolektīvi
17.30 –  folkloras deju grupa „Elk” (Polija)
19.00 –  pirātu koris „De Stormvogels” (Nīderlande)
22.00 –  Kuldīgas kustību teātra „Purple Line” izrāde, 
 V.Šekspīra „Sapnis vasaras naktī”
1.00 –  „Mūzika mēnessgaismā”. LNO mūziķi, 
 solisti Raimonds Bramanis un Inga Šļubovska. Atbalsta VKKF

pilsētas dārzā 19.00 – 23.00
19.00 –  Kurmāles amatierteātra izrāde, E.Vulfa „Līnis murdā”
22.00 –  grupa „ElektroFolk”
  
strautu ielas skvērā  16.00 – 21.00
16.00 –  konkursa „Miss Dimanta foto” atlases fotosesija
18.30 –  folkloras kopa „Nārbuļi”
20.00 –  Rūta Ķergalve (ģitāra, balss) un Raitis Neitāls (bass)

         ***
11.00 –  vasaras spēles „Pure Chocolate” volejbols – 
 V.Plūdoņa ģimnāzijas stadionā, Piltenes ielā 25
17.00 –  izstādes „Gleznotājas” atklāšana. (Autores: Helēna Heinrihsone, 
 Jolanta Ozollapa, Anita Putniņa, Anita Biedriņa, 
 Kristīne Skrastiņa) – Kuldīgas novada muzejā
20.00 –  „Iežūžo”. Ieva Parša, Oskars un Raimonds Petrauski. Ieeja –   
 EUR 5. Rīko „Igo Mūzikas menedžments” – Sv. Annas baznīcā 
21.00 –  Ozoliņu ģimenes ansamblis – Sv. Katrīnas baznīcā
22.00 – šovs „Ugunsmuca”. Piedāvā uzņēmums „Nu, liela muiža!” – 
 Liepājas ielā 10, pagalmā
23.30 – „Dzīru” atklāšana un salūts. Šovs uz ūdens „Baseina trakuļi”.  
 Grupa „Ilotopie” (Francija) – Māras dīķī
00.30 – 1.30 – „Ērģeles naktī”. Spēlē Marta Ozoliņa – Sv. Katrīnas baznīcā

piektdien, 17. jūlijā

pilsētas laukumā 15.00 – 3.00
15.00 – 20.00 – var iegādāties superatrakcijas „Zelta ikrs” bumbiņas
15.00 –  koncertprogramma „Visi kopā”. Rīko „Annels”
16.30 –  Nikolajs Puzikovs
17.30 –  Mārtiņš Ruskis un Edijs Šimiņš
19.00 –  „Viva Fitness”
20.30 –  grupa „Flame&The Rolltones”
23.00 – 3.00 – „Kurzemes Radio” karaoke

rātslaukumā 15.00 – 21.30
15.00 – 20.00 – var iegādāties superatrakcijas „Zelta ikrs” bumbiņas
15.00 –  dejo „Venta” un ciemiņi – „Pine” (Lietuva), „Elk” (Polija)
16.30 –  „Pasaka par pasakām”. Popgrupa „Putiņas”
17.30 –  spēlē Kuldīgas saksofonisti
18.30 –  Latvijas radio bērnu ansamblis „Dzeguzīte”
20.00 – Jāņa Lūsēna muzikālā apvienība „Promenāde”. 
 Solisti Uģis Roze un Anmary

pilsētas dārzā 11.00 – 21.30
11.00 – 16.00 – Senioru dārza svētki ar lustīgu mūziku, dančiem un 
 līdzpaņemtiem groziņiem. Spēlēs „Rumbas kvartets”, 
 „Zaļā galma kapela” un pirātu koris „De Stormvogels” (Nīderlande)
18.00 –  mūzikas un modes studija „Mona” kopā ar Lienes Šomases 
 radošās studijas audzēkņiem
20.30 –  Kuldīgas amatierteātra izrāde, Ē.Vilsona, V.Buša 
 „Makss un Morics”
 
strautu ielas skvērā  15.30 – 23.00
15.30 –  Pērnavas amatierteātris (Igaunija). Izrāde par viduslaiku tēmu 
 „Septiņi grēcinieki”
16.00 –  mūzikas studijas „Allegria” popgrupa „Krāsainās notiņas”
17.00 –  popgrupa „Putas”
18.00 – 23.00 – „Tā Kunga Gars ir pār Kuldīgu”. Kurzemes draudžu 
 slavēšanas lūgšanu vakars. Rīko asociācija „Dziedināšanas 
 istabas”

***********************************
11.00 – 16.00 – Murjāņu sporta ģimnāzijas vizīte Kuldīgā – 
 pie vieglatlētikas manēžas, Dzirnavu ielā 13
12.00 – 14.00 – „Randiņš uz ūdens ar „Baseina trakuļiem””. 
 Ciemos aicina franču grupa „Ilotopie” – Māras dīķī
16.00 – 20.00 – ūdensbumbas. 5 min. - EUR 3. Piedāvā KAAC – 
 Alekšupītes dīķī
18.00 –  Kuldīgas 2. vidusskolas koru, ansambļu un solistu koncerts – 
 Sv. Katrīnas baznīcā
19.00 –  koncerts. Rīko „Igo Mūzikas menedžments” – 
 Sv. Annas baznīcas dārzā

19.00 –  svētku viesu oficiālā pieņemšana. Ar ielūgumiem – Pilsētas dārzā
22.00 –  koncerts vasaras vakarā „Sirds stīgu spēle”. Par mīlestību un visu 
 pārējo, kas laiku laikos nenoveco. Solisti: Ance Krauze, 
 Normunds Rutulis, Andris Daņiļenko, Ilona Bagele, Zigfrīds 
 Muktupāvels, Valters Gleške, Ieva Sutugova, „Mirage Jazz 
 Orchestra” un stīgu grupa. Īpašais viesis – Raimonds Pauls. 
 Diriģents – Mārtiņš Ozoliņš. Sēdvietas numurētas! 
 EUR 8, 10, 12, solos ar atzveltnēm – EUR 15, 
 stāvvieta – EUR 5 – Kuldīgas pilsētas estrādē
23.00 – Andris Kivičs ar akustisko programmu. 
 Rīko SIA „Arktika G” – bārs/ klubs „Stender’s”, Liepājas ielā 3
23.00 –  brīvdabas kino. „Klasika”, Lindas Leen koncertieraksts – 
 „Goldingen Knight Cinema” Pilsētas dārzā

sestdien, 18. jūlijā

pilsētas laukumā 9.00 – 4.00
9.00 – 14.00 – var iegādāties superatrakcijas „Zelta ikrs” bumbiņas
12.30 –  Milleru-Balandīnu ģimenes akustiskais koncerts
14.00 –  Jānis Buķelis un Guntars Endzelis
15.00 –  „Free strings”, Dzintars Beitāns (vijole), Guntis Kolerts 
 (kontrabass), Ainars Virga (ģitāra)
16.00 –  krāsains uzvedums „Medus rausis”
17.00 –  popgrupas „Putas” un „Putiņas”
18.00 –  kapela „Kā ir, tā ir”
19.30 –  „Johnny Salamander”
22.00 – 4.00  – dejas līdz otrajiem gaiļiem ar DJ Kasparu Markševicu 
 un viesiem: 00.30 – „Latvian Percussion Brothers”

rātslaukumā 10.00 – 21.00
10.00 –  BDK „Stariņš”
10.30 –  VPDK „Ūsa” (Salaspils), „Pēda” (Aizkraukle), „Mēmele” (Bauska), 
 „Stopiņš” (Ulbroka), „Rota” (Jelgava), „Bandava”, 
 „Kuldīgas seniori”
12.00 –   VPDK „Diemedis” (Lietuva)
12.30 –  TDA „Venta” un ciemiņi – „Pine” (Lietuva), „Elk” (Polija)
13.30 –  JDK „Jandāls” (Bauska), SDK „Biguļi” (Bauska)
14.00 –  „Viva fitness”
15.00 –  līnijdejotāju klubs „Jautrie zābaciņi”
16.00 –  ģitārists Juris Reinholds un audzēkņi
17.00 –  „Free strings”
18.00 –  „Pažarnieku dixi”
19.00 –  pirātu koris „De Stormvogels” (Nīderlande)
 
pilsētas dārzā 10.00 – 16.00, Piedāvā biedrība „Siera klubs” 
Latvijas novadu Siera diena
10.00 –  mūzikas un modes studija „Mona” kopā ar Lienes Šomases 
 radošās studijas audzēkņiem
11.00 –  svētku atklāšana
11.30 –  grupa „Jaro” (Čehija)
13.00 –  Kuldīgas saksofonisti
13.30 –  siera ripināšanas sacensības
14.00 –  dejo TDA „Venta”, „Pine” (Lietuva), „Elk (Polija)
15.00 – „Pažarnieku dixi”

zeļļu piestātne liepājas ielā 31, 10.00 – 16.00 
Piedāvā Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums
Labsajūtas un relaksācijas studija, kārvinga meistardarbnīca, saldumu un 
gardumu piestātne, lielais zupas katls, skābputra kurzemnieku gaumē, 
garšvielas, rieksti, tējas, garšzāles, salvešu origami, radošās darbnīcas 
bērniem un pieaugušajiem, koka izstrādājumu tirdzniecība, mēbeļu gald-
nieku paraugdemonstrējumi, Ezīša taka u.c. Darbosies skolas ēdnīca.
Skolas zālē, ēkas 2. stāvā, „MOON CAT” eksotisko kaķu izstāde.
11.00 – 15.00 L.Paegles ielā 8
Natālijas Rutules skaņu terapija (līdzi jāņem paklājiņš).
Eksotisko putnu izstāde no Talsu novada „Apsīšiem”.

strautu ielas skvērā 11.00 – 18.00
11.00 –  Rendas amatierteātra izrāde, A.Brigaderes „Sprīdītis”
12.00 –  Pērnavas amatierteātris (Igaunija), izrāde par viduslaiku tēmu  
 „Septiņi grēcinieki”
12.30 – 18.00 – sevis pilnveidošanas prakses „Faluņ Dafa” vingrojumi, 
 priekšnesumi un lotosa ziedu darbnīca

sv. katrīnas baznīcā 10.00 – 18.00
10.00 –  spēlē Edgars Ziņģe
11.00 –  „Mēs Kuldīgai”. Kurzemes dzejnieki un dziesminieki
13.30 –  Kuldīgas KC jauniešu koris
14.30 –  vokālais ansamblis „Melodija” (Lietuva)
15.00 –  vokālie ansambļi „Karameles”, „Triumfs”, „Trifeles”
17.00 – kamerkoris „Rāte”

***********************************
10.00 – 17.00 – „Neesi redzējis, kā top mucas? Nu, liela muiža!” 
 Rātslaukumā
10.00 – 17.00 – vēja zvanu darbnīca. EUR 2 – par vēja zvanu. 
 Piedāvā biedrība „Uguns” – Rātslaukumā 
10.00 – 20.00 – šokolādes meistarklase. EUR 0,50 par 1 trifeli. 
 Piedāvā šokolādes muzejs „Pūre” – Rātslaukumā
10.00 – 19.00 – „R/C veikala” radiovadāmo „offroad” automodeļu 
 sacensības. Dalība – bez maksas! Estrādē
10.00 – 21.00 – kosmonautu trenažieris „Orbitrons”. Viens lidojums – 
 EUR 3 – 5, Liepājas ielā pie Pilsētas laukuma

10.00 –  „Amber line” zolītes turnīrs kopā ar līnijdejotāju grupu 
 „Line by line” – Liepājas ielā 33-13
10.00 –  Kuldīgas pilsētas svētku turnīrs galda tenisā „Baltā bumbiņa” – 
 sporta hallē, Piltenes ielā 25
11.00 –  Kuldīgas pilsētas svētku turnīrs šahā – šaha klubā, Kalna ielā 6
12.00 –  starptautisks turnīrs pludmales volejbolā „Macron kauss” – 
 smilšu laukumos, Piltenes ielā 25
11.00 – 13.00 – „Mikro avio šovs”. Rīko „Kuldīgas aviācijas 
 sporta klubs” – Akmeņu ielā
12.00 – 15.30 – pāru vai draugu kompāniju piedzīvojumu tūre vecpilsētā  
 „Nāc ar mani izlūkos!” Dalībnieku kartes – Baznīcas ielā 17. 
 Starts no 12.00 līdz 14.00. Apbalvošana – 15.30. 
 Starts un finišs Baznīcas ielā 17
12.00 – 18.00 – ūdensbumbas. 5 min. – EUR 3, piedāvā KAAC. 
 Alekšupītes dīķī 
13.00 – 15.00 – Kuldīgas mopēdu festivāla „Dzintara istaba” –
 finišs un tehnikas izstāde parkā pie Pareizticīgo baznīcas
14.00 –  koncerts. Māris Rozenfelds (akordeons) un Sandis Šteinbergs 
 (vijole) – Mākslas namā
14.00 –  Bērnu diena kopā ar mazajiem suitiem un Egiju Veldri.  
 Piedāvā „Igo Mūzikas menedžments” – Sv. Annas baznīcas dārzā
16.00 –  superatrakcija „Zelta ikrs”. Lielā balva – EUR 500 
 no „Crediton.lv”. Starts pie KKC, finišs Alekšupītes dīķī
17.00 –  Guntas Krauzes, Gunas Pūcītes, Madaras Upenieces un Gunāra 
 Vecpūļa autorprogramma „Liesma, kas mūžību vēstī” – 
 Mākslas namā
18.00 –  Alekšupītes skrējiens. Dalība jāpiesaka 1 st. pirms starta. 
 Atbalsta „MCK”. No KKC pa upi uz leju
18.20 –  Alekšupītes karnevāls. Dalība jāpiesaka 0,5 st. pirms starta. 
 Atbalsta „MCK”. No KKC pa upi uz leju
19.00 –  „Artemisia absinthium”. Viduslaiku un orientālā mūzika. 
 Piedāvā „Igo Mūzikas menedžments” – Sv. Annas baznīcas dārzā
21.00 –  „Dzīru” gājiens un lielā balle kopā ar grupu „Kraujas band” – 
 estrādē
22.00 – 4.00 – Stender’s ielas dejas. DJ [Ex] da Bass un elektroduets
 „Das Ist”. Rīko SIA „Arktika G” – Liepājas ielā 3
23.00 – 4.00 – videodejas pie „Klondaikas” kopā ar DJ Ziggy. 
 Rīko SIA „Furors Cafe” – Liepājas ielā 28 
23.00 –  brīvdabas kino. „Varanasi”, Dona koncertieraksts – 
 „Goldingen Knight Cinema” Pilsētas dārzā
24.00 –  svētku salūts – Kuldīgas pilsētas estrādē

svētdien, 19. jūlijā

12.00 – 16.00 – Latvijas spēkavīru čempionāta posms pāriem. 
 Rīko biedrība „Stiprinieku republika” – Kuldīgas pilsētas estrādē
12.00 – 15.00 – šurumburums visai ģimenei „Padzīvosim zaļi!” – 
 Pilsētas dārzā
12.00 – 16.00 – ūdensbumbas. 5 min. – EUR 3. 
 Piedāvā KAAC – Alekšupītes dīķī 
14.00 – 17.00 – „Annels Bam-bam-bam” spēles ar „Kāruma Vārnu”. 
 Rīko „Annels” – „Salās”, Pilsētas laukumā
16.00 –  arfas mūzikas solo koncerts. Spēlē Dārta Tisenkopfa – Domes zālē
17.00 –  olu kari kopā ar „Rimi” – Kuldīgas pilsētas estrādē
19.00 – „Dzīru” noslēguma koncerts „Lai dzirkstī prieks!” 
 LNO kamerorķestris, solisti: Raimonds Bramanis, Inga Šļubovska, 
 Rihards Mačanovskis, Ilona Bagele. Diriģents – Mārtiņš Ozoliņš. 
 Atbalsta VKKF. Rātslaukumā

izstĀdes
novada muzejā, Pils ielā 5 
Ekspozīcijas –  „Turīga kuldīdznieka dzīvoklis 20. gs. sākumā” un „Kuldī-
ga pirms mums”. Izstādes –  „Kuldīgas namu lietas”, „Virtuves impērija”, 
„Gleznotājas”.
Darba laiks: 16. jūlijā no 10.00 līdz 18.00; 17. un 18. jūlijā no 10.00 līdz 
19.00; 19. jūlijā no 10.00 līdz 18.00.
mākslas namā, 1905. gada ielā 6
„Balta lapa” – glezniecība, videoinstalācijas. Izstāde veltīta Baltijas ceļa 25 
gadu jubilejai. Piedalās trīs Baltijas valstu 28 jaunie mākslinieki.
Darba laiks: 16. jūlijā no 12.00 līdz 20.00; 17. un 18. jūlijā. no 10.00 līdz 
20.00; 19. jūlijā no 10.00 līdz 16.00.
Līvijas rezevskas izstāžu zālē, Mucenieku ielā 19
1. stāvā  –  pastāvīgā ekspozīcija. 2. stāvā –  Romāna Bunclera gleznu 
izstāde. Darba laiks: 16. un 17. jūlijā no 12.00 līdz 16.00; 18. un 19. jūlijā 
no 10.00 līdz 17.00.
Kuldīgas mākslinieku rezidences galerijā, Pils ielā 2 
Izstāde „Māksla un At/Bilde”.
Darba laiks: 16. – 19. jūlijā no 11.00 līdz 19.00.
Pilsētas dārzā 18. jūlijā 11.00 – 16.00
Mākslas centra „Pēda” izstāde „Akvarelēšana” un radošā darbnīca „Plu-
dināšana”.

atrakCiJas: Annels atrakciju parks Pilsētas laukumā 15. – 19. jūlijā. 
Karuseļu parks – estrādes parkā 15.– 19. jūlijā. Katapulta – estrādes parkā 
16. – 19. jūlijā. Izjādes ar zirgu un poniju – estrādes parkā 19. jūlijā no 
11.00. SK „Bandavas strēlnieki” – šaušana ar loku Pilsētas dārzā 17. jūlijā 
16.00 – 20.00; 18. jūlijā 10.00 – 16.00.

informĀCiJa par svētkiem www.kuldiga.lv, p/a Kuldīgas kultūras 
centrs 63322201; Kuldīgas AAC – 63322259.
Ja vajadzīga palīdzība, zvani: 112 – ugunsdzēsība un glābšana, 113 – ātrā me-
dicīniskā palīdzība, 110; 63374400 – policija, 28881288 –  pašvaldības policija.

6

2015. gada 9. jūlijs

Vislabākā nedēļas nogale šovasar no 16. līdz 19. jūlijam. 
Baudiet četras neaizmirstamas dienas, pilnas saules, prieka un līksmes!

„Dzīres” ir īstais laiks, kad izbaudīt atraktīvus pasākumus, īpašo Kuldīgas svētku gaisotni, 
atpūsties un izklaidēties pēc sirds patikas!

„dzīres kuldīgā 2015” 20. reizi!
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Vēl tikai pusotrs mēnesis līdz 
10. Kuldīgas jubilejas pusmara-
tonam, kas pēc neliela pārtrau-
kuma šogad atkal būs Latvijas 
čempionāts pusmaratonā.

Aicinām profesionālus sportistus 
un visus sporta draugus 2015. gada 
15. augustā piedalīties skriešanas 
seriāla BIGBANK „Skrien Latvija” 
5. posmā – Kuldīgas pusmaratonā! 

Jau tradicionāli notiks 21,097 
km garais pusmaratons, „Nike” 
skrējiens (10,5 km), Tautas skrējiens 
(5,27 km) un „Milzu” bērnu skrē-
jiens, kuru šogad atbalsta vietējais 
brokastu pārslu ražotājs, ģimenes 
uzņēmums SIA „Milzu!” Kuldīgā.

Trase vīsies pa skaisto Kuldīgu, 

ļaujot ikvienam ieraudzīt un novērtēt 
par Kurzemes pērli dēvētās pilsētas 
burvību, attīstību un sportisko garu. 
Kā jau jubilejas reizē pienākas, finišs 
būs uz pilsētas estrādes skatuves.

Svinot pusmaratona apaļo gada-
dienu, tiek „kaltas” īpašas medaļas 
ar zelta zivtiņu jeb zelta vimbu, 
kas katru pavasari saulē mirdzošu 
muguru, spītējot spēcīgajai strau-
mei, lec pār Eiropā platāko dabisko 
ūdenskritumu – Ventas rumbu.

Katrs skrējiens Kuldīgas pus-
maratona dalībniekiem ir zināms 
izaicinājums, sevis uzveikšana, 
spēku un varēšanas apliecinājums. 
Līdzīgi kā šīm zelta zivtiņām, kuras 
nenogurstoši cīnās, lai sasniegtu 
mērķi. Pusmaratona organizatori 

sola, ka tikai jubilejas gadā visiem 
sportistiem, kuri saņems medaļas ar 
zelta zivtiņu, piepildīsies viņu trīs 
kvēlākās vēlēšanās. Līdzīgi kā lat-
viešu tautas pasakā par zelta zivtiņu.

Esam padomājuši arī par tālā-
ku ceļu mērojošiem sportistiem. 
Piedāvājam naktsmītni Kuldīgas 
vieglatlētikas manēžā, Dzirnavu ielā 
13. Līdzi jāņem savs matracis un 
citas gulēšanai nepieciešamās lietas. 
Izmaksas vienam cilvēkam – EUR 4. 
Manēžā būs iespēja nomazgāties 
siltā dušā, apmeklēt labierīcības un 
uzvārīt karstu ūdeni tējai vai kafijai. 
Izmantot šo pakalpojumu varēs gan 
14., gan 15. augustā. 

Lai labāk sagatavotos sacensībām 
un iepazītu trasi, aicinām ikvienu 

ceturtdienās plkst. 19.00 pie vieglat-
lētikas manēžas pulcēties skrējienam 
kopā ar sporta klubu „Katrīna”.

Pieteikšanās sacensībām www.kul- 
digas-pusmaratons.lv, www. skrien-
latvija.lv, www.sportlat.lv vai arī 
Kuldīgas vieglatlētikas manēžā. Vēl 
līdz 14. jūlijam iespējams pieteikties 
par zemāku samaksu!

Plašāka informācija www.kul-
digas-pusmaratons.lv vai pa tālruni 
26579494 pie sacensību organizato-
res Sailas Jansones.

Sacensības organizē Kuldīgas no-
vada Dome, Kuldīgas novada sporta 
skola un sporta klubs „Katrīna”.

anITa ZVInGuLE, 
„Kuldīgas pusmaratona”

sabiedrisko attiecību speciāliste

Jubilejas pusmaratons Kuldīgā – 15. augustā

Katrs 10. Kuldīgas pusmaratona 
dalībnieks saņems medaļu ar zelta 

vimbu, īpaši spoža tā būs pusmaratona 
dalībniekiem.

25. jūlijā Turlavas pagastā svinēs 
Ķikuru ezera svētku 15. jubile-
ju, tādēļ viesi aicināti ierasties 
„jubilejas stilā”.

Jau agri no rīta – plkst. 6.00 –  
sāksies makšķerēšanas sacensības. 
No izmakšķerētajām zivīm saim-
nieces gatavos zivju zupu, ar kuru 
cienās svētku dalībniekus.

Savukārt 12.00 ieradīsies Nep-
tūns ar savu svītu un pēc neliela 
koncerta apbalvos makšķerēšanas 
sacensību uzvarētājus. No 13.00 
sāksies sacensības „Trakajā futbo-
lā” un „Stilīgajā volejbolā”. Bēr-
niem piedāvās dažādas sportiskas 
atrakcijas, piepūšamo atrakciju un 
ūdensbumbas. 

Pieaugušie varēs piedalīties da-
žādās netradicionālās atrakcijās un 
stafetēs. Plkst. 19.00 būs iespēja 
dziedāt karaoke, bet 20.00 – visiem 
kopā dejot zumbu. Plkst. 22.00 tiks 
apbalvoti sacensību uzvarētāji, bet 

Svinēs Ķikuru ezera svētkus

arī šogad Ķikuru ezera svētkos bērni varēs piedalīties atrakcijās ar ūdens-
bumbām.

Kuldīgas pilsētas estrādē 30. jū-
nijā notika bērnu riteņbraukša-
nas sacensību 1. posms.

Sacensībās tradicionāli pulcējās 
kupls mazo sportistu skaists, pieda-
lījās 40 zēnu un 13 meitenes. 

2003. – 2004. gadā dzimušo zēnu 
grupā ātrākais bija Miks Grasmanis. 
Monta Uzare izcīnīja uzvaru 2005. – 
2006. g. dz. meiteņu grupā, savukārt 
zēnu grupā pirmais bija Gusts La-
piņš. 2007. – 2008. g. dz. meiteņu 
grupā pirmā finišēja Nora Skore, 
bet zēniem – Tonijs Moldovāns. 
2008. – 2009. g. dz. meiteņu konku-
rencē ātrākā izrādījās Ksenija Kai-
riša, bet zēnu konkurencē – Roberts 

Olejarčiks. Pašu mazāko sacensību 
dalībnieku – 2011. – 2012. g. dz. –  
konkurencē meitenēm visātrāk finiša 
līniju sasniedza Līva Vitomska, bet 
zēniem – Raivis Uzars.

Sacensību otrais posms notiks 
28. jūlijā 18.00. Piedalīties aicinā-
ti zēni un meitenes, kas dzimuši 
2003. gadā un jaunāki. Dalībniekiem 
jāierodas ar saviem velosipēdiem 
un ķiverēm. Taču, ja tās nav, tad 
rīkotāji ķiveres aizdod. Sacensības 
organizē Kuldīgas novada sporta 
skola sadarbībā ar riteņbraukšanas 
klubu „Kuldīga”. 

SIGnETa rEImanE, 
sabiedrisko attiecību speciāliste

ILZES STuKuLES foto

pusnaktī būs svētku uguņošana un 
pēc tam dejas.

DŽanITa FrEIja, Turlavas pagasta 
sporta organizatore

ZanDaS SPuĻĢĪTES foto

Riteņbraukšanas 
sacensības bērniem 

uz starta paši mazākie sacensību dalībnieki, kas dzimuši 2011. – 2012. gadā.

Kuldīgas novada Domes deputāti 
lēmuši atbalstīt biedrības „Lat-
vijas Nedzirdīgo savienība” Kul-
dīgas reģionālās grupas lūgumu 
par līdzfinansējuma piešķiršanu 
basketbola formas tērpu iegādei.

Biedrības „Latvijas Nedzirdīgo 
savienība” Kuldīgas reģionālās 
grupas biedri, pārstāvot Kuldīgas 
novadu, aktīvi piedalās dažādu 
Latvijas pilsētu un novadu rīkotajos 

pasākumos un sacensībās, tādējādi 
popularizējot veselīgu dzīvesveidu 
un sportu.

Ar Kuldīgas novada Domes 
piešķirto līdzfinansējumu EUR 150 
biedrības pārstāvji varēs iegādāties 
atbilstoši noformētus basketbola 
formas tērpus, lai labāk prezentētu 
Kuldīgas novada tēlu plašākā sa-
biedrībā.

Latvijas Nedzirdīgo savienības 
Kuldīgas reģionālā biedrība (nodaļa) 

dibināta 1952. gadā pēc pirmā – ilg-
gadējā priekšsēdētāja Ernesta Intso-
na iniciatīvas. Šobrīd tajā darbojas 
77 biedri. Biedrība piedalījusies 
vairāku Latvijas Nedzirdīgo savie-
nības projektu īstenošanā, uzņēmusi 
pašdarbības festivālus un sekmīgi 
prezentē savu pašdarbnieku snie-
gumu kopīgo svētku programmās. 

KrISTĪnE DuĻBInSKa, 
mārketinga un sabiedrisko attiecību 

nodaļas vadītāja

Piešķir finansējumu basketbola formas tērpu iegādei

11. jūlijā 10.00 Vārmes spor-
ta stadionā sāksies atklātās 
vasaras sporta spēles, uz 
kurām tiek gaidītas sporta 
komandas.

Šogad spēļu nolikums paredz 
sacensības šādos sporta veidos: 
volejbolā (vīrieši), pludmales 
volejbolā (sievietes), futbolā 
(vīrieši), bruģa bumbā (vīrieši 
un jauktās komandas), dārtā, 
vieglatlētikā (tāllēkšana, lodes 
grūšana), sacensībā ar florbola 
elementiem, vasaras biatlonā. 
Notiks arī bērnu skrējiens.

Vārmes vasaras sporta spēles 
notiek jau ilgus gadus, un uz tām 
tradicionāli pulcējas sportisti un 
sporta cienītāji no Kuldīgas un 
tuvākajiem kaimiņu novadiem. 

LELDE OSE, 
Vārmes pagasta pārvaldes 

vadītāja
Vārmes pagasta pārvaldes 

arhīva foto

Vasaras sporta spēles Vārmē
12.VII 10.00 Kuldīgas novada atklātais čempionāts pludmales volejbolā 
 vīriešiem, sievietēm, 2. posms; smilšu laukumi, Piltenes iela, Kuldīga
15.VII 17.30 27. skriešanas seriāls „Kuldīgas apļi 2015”, 5. kārta; 
 Krauļu priedes, Kuldīga
15.VII 19.00 Kuldīgas novada atklātais čempionāts futbolā; 
 A.Grundmaņa stadions, Īsā iela 4, Kuldīga
16.VII 11.00 „Pure Chocolate volejbols”; 
 V.Plūdoņa ģimnāzijas stadions, Piltenes iela 25, Kuldīga
18.VII 10.00 Kuldīgas pilsētas svētku turnīrs galda tenisā „Baltā bumbiņa”; 
 KNSS halle, Piltenes iela 25, Kuldīga
18.VII 11.00 Kuldīgas pilsētas svētku turnīrs šahā; 
 KNSS šaha klubs, Kalna iela 6, Kuldīga
18.-19.VII 12.00 Starptautisks turnīrs pludmales volejbolā; 
 smilšu laukumi, Piltenes iela, Kuldīga
22.VII 19.00 Kuldīgas novada atklātais čempionāts futbolā; 
 A.Grundmaņa stadions, Īsā iela 4, Kuldīga
26.VII 10.00 Kuldīgas novada atklātais čempionāts pludmales volejbolā 
 vīriešiem, sievietēm, 3. posms; smilšu laukumi, Īvandes pagasts
26.VII 11.00 „Kurzemes tūre 2015” futbolā jauniešiem U-7 grupā; 
 A.Grundmaņa stadions, Īsā iela 4, Kuldīga
28.VII 18.00 Bērnu riteņbraukšanas sacensības; pilsētas estrāde, Kuldīga
29.VII 16.00 Orientēšanās seriāls „Taciņas 2015”, 11. kārta; Jūrkalne
30.VII 19.00 Kuldīgas novada atklātais čempionāts futbolā; 
 A.Grundmaņa stadions, Īsā iela 4, Kuldīga

Ik gadu sporta spēlēs pulcējas liels skaits vārmenieku, kuri sacenšas ar citiem pagas-
tiem un novadiem par labākajiem rezultātiem.



C mYK
Kuldīgas novada Domes informatīvais izdevums „Kuldīgas novada Vēstis”. Izdevējs – Kuldīgas novada Dome, Baznīcas ielā 1, Kuldīgā, Kuldīgas novadā, LV-3301. atbildīgā par izdevumu – 

sabiedrisko attiecību speciāliste Signeta reimane, tālr. 63350100. Iespiests SIa „Poligrāfijas grupa mūkusala”, mūkusalas iela 15a, rīga, LV-1004. Tirāža – 10 077. reģistrācijas apliecība nr. 000702841.

mŪSu LaIKS PaSāKumI PaGaSTOS

BrĪVDaBaS KInO KuLDĪGaS PILSĒTaS DārZā
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Darba dienās – Eur 2,60; brīvdienās un svētku dienās – Eur 3.  
Bērniem līdz 3 gadu vecumam, neaizņemot atsevišķu sēdvietu, ieeja bez maksas.
KKC Kuldīgā, raiņa ielā 21. Tālrunis 29542242.

KInO aFIša

U – bez vecuma ierobežojuma; 7+ – līdz 7 g. v. neiesakām; 12+ – līdz 12 g. v. neiesakām; 16+ – līdz 16 g. v. neiesakām; 
18+ – līdz 18 g. v. aizliegts

P. 10.VII 19.00 TEDS 2
Sv. 12.VII 18.00 ASV, 2014
P. 13.VII 19.30 Ilgums 1’53”
O. 14.VII 19.30 Komēdija
T. 15.VII 20.00 16+

NO 17. LĪDZ 30. JŪLIJAM KINO NETIKS DEMONSTRĒTS!

10. jūlijā 23.00 – Jaunzēlandes, Papua-Jaungvinejas dokumentāla 
filma „Stori tumbuna – senču stāsti”, 
rež. Paul Wolffram, 2011.
11. jūlijā 23.00 – ASV cietuma drāma „nekauņa Lūks”, 
rež. Stuart Rosenberg, 1967.
17. jūlijā 23.00 – Latvijas dziedātājas Lindas Leen koncertieraksts 
„Klasika”.
18. jūlijā 23.00 – Latvijas dziedātāja Dona koncertieraksts „Vara-
nasi”.
24. jūlijā 23.00 – Latvijas drāma „modris”, rež. Juris Kursietis, 2014.
25. jūlijā 23.00 –  Latvijas animācijas filma „akmeņi manās kabatās”, rež. Signe Bau-
mane, 2014.

„Goldingen Knight Cinema” seansus ar Kuldīgas novada pašvaldības atbalstu 
rīko Kuldīgas novada muzejs.

uZ TIKšanOS PILSĒTaS DārZā!

Tā kā gājiens ir svētku kulmi-
nācija un katrs grib sevi labi un 
interesanti parādīt, arī pažarnieki 
nevarēja stāvēt malā un aktīvi 
metās cīņā par atraktīvākā gājiena 
dalībnieka titulu.

Ja atmiņa neviļ, tad šis skrējiens 
pēc titula sākās 1999. gadā, kad pa-
žarnieki gājienā piedalījās ar ķēdēs 
sagūstīto uguns velnu, kas simboli-
zēja ugunsdzēsēju ikdienas cīņu ar 
uguni. Jau pēc laika radio sāka ska-
nēt sauklis „Es karnevālā pārģērbos 
par velnu un tagad netieku no tās 
maskas vaļā. Ko lai tagad dār`!?”, 
kas, liekas, teikts par mani, jo esmu 
šīs idejas galvenais ģenerators. Kā 
saka kolēģi „kas notiek viņa galvā 
nav zinātniski izskaidrojams”. Taču 
trakās idejas vienmēr ir kolēģu 
atbalstītas un īstenotas.

Tiek salasīti apkārt pieejamie 
materiāli – gulta, veci zirga rati, 
velosipēdi, magnetafona lentes utt. 
Tas viss tiek kombinēts un iegūts 
prātam neaptveramais svētku at-
ribūts, kam tikai jāpievieno pažar-
nieku svētku sajūtas un izpausmes. 
Parasti lielākā rosība notiek nedēļu 
pirms gājiena, kad savu roku ideju 
skeletam pieliek katrs, gan gājiena 
dalībnieks, gan tie, kam svētkos 
jāstrādā. Tirgotāji gadu laikā ievē-
rojuši pažarniekus, un, jau ienākot 
veikalā, tiek jautāts „kas šogad 
paredzēts un kas nepieciešams”? 
Bieži vien jau vajadzīgās lietas 
(kleitas, zeķubikses, mazbiksītes) ir 
sagādātas. Izgatavotos svētku atri-
būtus pēc „Dzīrēm Kuldīgā” nekad 
nelikvidē, jo gadu tie stāv apskatei, 
dažkārt tos aizlienē arī citu novadu 
iestādēm. Vēlāk tos pārbūvē izman-
tošanai citos projektos. Gadījies arī 
šokēt skatītājus ar formālo gājienu, 
kurā tika nomaršēts ugunsdzēsēju 
parādes formās, atrādot dažādos 
pasākumos izcīnītās trofejas. Pēc šī 
gājiena tika saņemtas daudzas neap-
mierinātu skatītāju atsauksmes, un 
pažarnieki secināja, ka iepriekšējais 
virziens bija pareizs un cilvēkiem 
ir nepieciešama jautrība un šovs 
svētku laikā.

Vienmēr pozitīvā skatītāju sajūs-
ma par pažarnieku šovu ir dzinēj-
spēks, kas liek darboties, izdomāt 
aizvien jautrākus un interesantākus 
priekšnesumus un kostīmus. Kā 
pierādījums pažarnieku radošumam 
ir gadu gaitā sakrātās daudzās patei-
cības no domes priekšsēdētājiem un 
Kuldīgas kultūras centra.

Sakarā ar „Dzīru” 20. jubileju un 
apziņu, ka nekad svētki nav redzēti 
no malas, ugunsdzēsēju cirka direk-
tors ar šiku karietē aizbrauca pelnītā 
atpūtā, dodot iespēju jaunajiem 
censoņiem no sava audzēkņu pulka 
turpināt ieviesto tradīciju. Vai viņi 
ies to pašu ceļu vai mainīs virzienu, 
tas ir dūmos tīts.

Pažarnieku šovs 
„Dzīrēs” – 
miglā tīts

IVarS uPEnIEKS, 
Valsts ugunsdzēsības un 

glābšanas dienesta Kuldīgas 
nodaļas vada komandieris

ĪVanDĒ
15. jūlijā – ekskursija uz Rundāles pils 

rožu dārzu un Tērvetes dabas parku. Pie-
teikties līdz 13. jūlijam pagasta pārvaldē.

LaIDOS
15. jūlijā – pensionāru ekskursija uz 

Lietuvu – Akmene un tuvākā apkārtne. Pie-
teikties līdz 13. jūlijam. Sīkāka informācija 
pa tālr. 20222398.

1. augustā – pensionāru saiets Nīkrācē. 
Pieteikšanās līdz 13. jūlijam. Plašāka infor-
mācija pa tālr. 20222398.

PaDurĒ
1. augustā 14.00 – 15. pensionāru saiets 

Nīkrācē: 14.45 – svētku atklāšana; 15.00 – 
muzikāls sveiciens „Tikai Tev”, dzied  Viktors 
Zemgals; 16.30 – svētku runas, sveicieni. 
Noslēgumā – sadziedāšanās balle kopā ar 
Nīkrāces sieviešu ansambli „Diantus” un Sal-
dus akordeonistu ansambli „Akords”.  Padures 
pensionāri aicināti pieteikties pagasta pārvaldē 
vai pa tālr. 63348149. Kursēs autobuss.

rEnDā
Līdz 31. jūlijam kultūras namā – Valērija 

Dičkovska gleznu izstāde.
Līdz 30. septembrim bibliotēkā – Līvijas 

Bružes gleznu izstāde.
Līdz 30. oktobrim kultūras namā – sagaidot 

Latvijas simtgadi, tiek organizēts fotokonkurss 
„Mājas Rendas pagastā”. Konkursa mērķis ir 
fiksēt Rendas pagastā esošās un bijušās mā-
jas, arhitektūru, atstāto celtniecības mantojumu 
un cilvēkus pie mājas fotogrāfijās, lai līdz Latvi-
jas simtgadei apkopotu materiālus par Rendu 
un tās iedzīvotājiem nākamajām paaudzēm. 
Sīkāka informācija pa tālr. 26181470.

17. jūlijā – brauciens uz Senioru dārza 
svētkiem Kuldīgas pilsētas dārzā. Spēlēs 
„Rumbas kvartets”, „Zaļā galma kapela” un 
pirātu koris „De Stormvogels” (Nīderlande).  
Līdzi jāņem groziņi. Pieteikties līdz 15. jūli-
jam pa tālr. 26181470.

1. augustā – brauciens uz 15. pensionā-
ru saietu Nīkrācē. Pieteikties līdz 13. jūlijam 
pa tālr. 26181470.

rumBā
Jūlijā Mežvaldē, Rumbas pagasta pār-

valdes nama zālē – Ingas Pūces gleznu 

izstāde.
Līdz 13. jūlijam – pieteikšanās 15. pen-

sionāru saietam Nīkrācē, zvanot pa 
tālr. 20251385.

26. jūlijā Mežvaldē, pagasta pārvaldes 
nama zālē – minigolfs: 16.00 – bērniem, 
19.00 – pieaugušajiem.

SnĒPELĒ
14. jūlijā – ekskursija Snēpeles un Pelču 

pagasta pensionāriem. Dosimies apskatīt 
Talsu pusi (Laumas dabas parku un vēl citas 
skaistas vietas). Pieteikties līdz 10. jūlijam 
kultūras namā pie vadītājas, tālr. 27843792. 

TurLaVā
Jūlijā bibliotēkā – Ināras Zeltītes rok-

darbu izstāde „Ne pliks, ne apģērbts”; PII 
„Lāčuks” radošo darbu izstāde „Kukainīši 
ziedos dūc”; „Bērnu un jauniešu žūrija 
2015”.

No 20. jūlija līdz 14. augustam – Turla-
vas bibliotēka slēgta.

11. jūlijā 20.00 Dižgaiļu parka estrā-
dē – Kuldīgas amatierteātra izrāde, Daces 
Priedes „Kā mēs viņus”.

25. jūlijā 12.00 Ķikuros pie ezera – „Ķi-
kura ezera svētki”. Tradicionālas un netra-
dicionālas sporta spēles, aktivitātes lieliem 
un maziem. Vakarā apbalvošana un balle.

1. augustā – senioru saiets Nīkrācē. 
Pieteikšanās līdz 13. jūlijam. Plašāka in-
formācija pa tālr. 28614939 vai 26263960.

VārmĒ
11. jūlijā 10.00 stadionā – vasaras 

atklātās sporta spēles. Sacensības gan 
komandām, gan individuāli. Notiks arī 
bērnu skrējiens.

11. jūlijā 22.00 estrādē „Liepu birzs” – 
zaļumballe. Spēlēs grupa „Zeļļi”. Ieeja – 
EUR 4,50.

24. jūlijā 22.00 estrādē „Liepu birzs” – 
amatierteātru festivāla „Spiets” ieskaņas 
vakars. Viesosies Saldus tautas teātris ar 
izrādi „Tobago”, režisore Inese Legzdiņa. 
Biļetes cena – EUR 2.

25. jūlijā 10.00 estrādē „Liepu birzs” – 
festivāla „Spiets” amatierteātru izrādes 
visas dienas garumā; 22.00 – zaļumballe. 
Spēlēs grupa „Liepavots”. Ieeja – EUR 4,50. 

kapu svētki 
pilsētā
2. augustā:
12.00 – Meža kapos,
14.00 – Kalna kapos.
9. augustā:
14.00 – Annas kapos.

kapu svētki 
pagastos
ĒDOLĒ
8. augustā:
13.00 – Paružu kapos,
14.00 – Lieģu kapos,
9. augustā:
10.00 – Lūšu kapos,
11.00 – Kaušu kapos,
12.00 – Vingru kapos,
13.00 – Ķesteru kapos,
14.00 – Almāles kapos,
15.00 – Postmuižas kapos.
GuDEnIEKOS
11. jūlijā:
12.00 – Kumsteru kapos,
13.00 – Struijas kapos.
18. jūlijā:
13.00 – Adzes kapos,
14.00 – Baltkalnu kapos.
ĪVanDĒ
29. augustā:
10.00 – Zvinguļu kapos,

11.00 – Apuzes kapos,
12.00 – Balgāļu kapos,
13.00 – Todaižu kapos,
14.00 – Kunču kapos,
15.00 – Ķaupu kapos,
16.00 – Deksnes kapos.
LaIDOS
19. jūlijā:
16.00 – Vangas kapos; 
17.00 – Dumpīšu kapos.
30. augustā:
15.00 – Ārzes kapos; 
16.00 Laidu kapos. 
PaDurĒ
15. augustā:
10.00 – Nabas kapos,
11.00 – Beltes kapos,
12.00 – Padures kapos.
PELČOS
15. augustā:
10.00 – Pelču kapos,
11.00 – Ģīņu kapos,
12.00 – Rimzātu kapos,
13.00 – Bišavu kapos.
rEnDā
11. jūlijā:
10.00 – Usmas kapos,
11.00 – Meķu kapos,
12.00 – Kraķu kapos,
13.00 – Lejaskrogu kapos, 
14.00 – Tūrkalna kapos. 
25. jūlijā:
10.00 – Cērpu kapos, 

11.00 – Ozolu kapos,
12.00 – Avotnieku kapos,
13.00 – Koļu kapos.
rumBā
25. jūlijā:
10.00 – Silarāja kapos,
11.00 – Pļavsargu kapos,
12.00 – Pūces kapos,
13.00 – Manģenes kapos,
14.00 – Upesostu kapos.
SnĒPELĒ
16. augustā:
13.00 – Kundu kapos,
14.00 – Centra kapos,
15.30 – Vindenieku kapos,
16.30 – Kalna kapos.
TurLaVā
Ķikuros 19. jūlijā:
10.00 – Sauleskalna 
kapos,
11.00 – Zvirgzdkalna 
kapos,
12.00 – Maras kapos,
13.00 – Jaunajos kapos.
VārmĒ
8. augustā:
12.00 – Kūlu kapos,
13.00 – Dreimaņu kapos,
14.00 – Spāru kapos.
5. septembrī:
12.00 – Alekša kapos,
13.00 – Busku kapos.

Mūzikas vakari Annas baznīcā un dārzā „Dzīru” laikā izskanēs trīs 
dienas, būs arī dienas koncerts bērnu auditorijai.

Ceturtdien, 16. jūlijā, 20.00 
Sv. Annas baznīcā koncertprog-
rammā „Iežūžo” uzstāsies oper-
dziedātāja Ieva Parša, saksofo-
nists un duduka spēlētājs Oskars 
Petrauskis, taustiņinstrumentālists 
Raimonds Petrauskis, ērģelnie-
ce Ingrīda Petrauska, vijolniece 
Anete Petrauska un pianiste Agate 
Petrauska. Veidojot šo koncertu, 
mūziķiem par iedvesmas avotu ir 
kļuvusi šūpuļdziesma – klusināta 
dzīves svinēšana. 

17. jūlijā 19.00 Annas dārzā mu-
zicēs jaunā flautiste Egija Veldre, 
akadēmiskās mūzikas TV konkursa 
„Radīti mūzikai” fināliste. Kopā 
ar Egiju uzstāsies vēl divi mūziķi 
un atskaņos skaņdarbus flautai, 
pānu flautai, pikolo flautai, kā arī 
oriģinālas improvizācijas. Koncerta 
otrajā daļā skanēs džezs – muzicēs 
saksofonists Zintis Žvarts kopā ar 
kolēģiem.

18. jūlijā 14.00 Annas dārzā 
būs „Bērnu diena” – flautiste Egija 

Veldre kopā ar Alsungas bērnu 
folkloras kopu „Suitiņi”. 19.00 – 
viduslaiku un orientālā mūzika 
ansambļa „Artemisia Absinthium” 
interpretācijā. Mūziķi spēlēs dūdas, 
vijoli, stīgu instrumentus, perkusi-
jas, stabules.

Šogad pirmo reizi piektdien un 
sestdien Annas baznīcas dārzā no-
tiks „Skanošās darbnīcas”. Bērni un 
pieaugušie varēs mēģināt izgatavot 
skanošus mūzikas instrumentus – 
svilpauniekus, niedru stabules un 
citas interesantas lietas.

Koncertu rīkotāji un idejas radī-
tāji ir Kuldīgas Sv. Annas baznīcas 
draudze kopā ar „Igo Mūzikas 
menedžmentu” un biedrību „Vēju 
sēta”. Koncerti notiek, pateicoties 
atbalstītājiem – Valsts kultūrka-
pitāla fonda Kurzemes kultūras 
programmai, Kuldīgas novada 
Domei, uzņēmumiem „Agroteh-
nika”, „Rietumu nafta” un citiem 
atbalstītājiem.

„Igo mūzikas menedžments” 

Šūpuļdziesmas, džezs 
un skanošās darbnīcas


