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InGa BĒrZIŅa,
Kuldīgas novada Domes priekšsēdētāja

IZLaIDumI KuLDĪGaS nOVaDa  IZGLĪTĪBaS IESTāDĒS
Izglītības iestāde Klase Datums Laiks

V.Plūdoņa Kuldīgas ģimnāzija 9.a
9.b

12. jūnijā 
12. jūnijā 

15.30 
18.00 

Kuldīgas 2. vidusskola 9.a
9.b un 9.n

12. jūnijā
12. jūnijā 

14.00 (Kuldīgas kultūras centrā)
16.00 (Kuldīgas kultūras centrā)

Kuldīgas 2. vidusskola 12.,12.n 12. jūnijā 18.00 (Kuldīgas kultūras centrā)
Kuldīgas Centra vidusskola 12.m1 un 12.m2 12. jūnijā 17.00
Kuldīgas pamatskola 9. 12. jūnijā 12.00 
Vilgāles pamatskola 9. 12. jūnijā 18.00
Z.A.Meierovica Kabiles pamatskola 9. 12. jūnijā 19.00
Kuldīgas pamatskolas Basu filiāle 9. 13. jūnijā 15.00 
Kuldīgas Mākslas un humanitāro zinību vidusskola 9. 13. jūnijā 15.00 (Kuldīgas kultūras centrā)
Turlavas pamatskola 9. 13. jūnijā 16.00 (Turlavas kultūras namā) 
Ēdoles pamatskola 9.w 13. jūnijā 18.00 (Ēdoles kultūras namā) 
Laidu pamatskola 9. 13. jūnijā 16.00
Vārmes pamatskola 9. 13. jūnijā 16.00
Kuldīgas Mākslas un humanitāro zinību vidusskola 12. 13. jūnijā 18.00 (Kuldīgas kultūras centrā)

Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums

Tūrisma pakalpojumu komercdarbinieki
Ēdināšanas pakalpojumu speciālisti (15., 17. grupa)
Konditori, manikīra un pedikīra speciālisti
Mēbeļu galdnieki, automehāniķi

27. jūnijā 
27. jūnijā 
27. jūnijā
27. jūnijā

13.00
17.00
11.00
15.00 

Beidzoties kārtējam mācību 
gadam, tradicionāli maijā un 
jūnijā novada skolās notiek 
izlaidumi. Absolventiem, pedago-
giem un vecākiem tas ir svarīgs 
notikums – kādam jauna ceļa 
sākums, citam noslēdzies svarīgs 
dzīves posms.

Svētku gaisotnē, dekorētās telpās 
valsts diplomus šogad gatavojas 
saņemt 249 pamatskolas skolēni. 
Visvairāk absolvēs Kuldīgas 2. vi-
dusskolu – 61 audzēknis; 47 skolēni 
diplomu saņems Kuldīgas Centra 
vidusskolā, savukārt pagastos vis-
vairāk 9. klašu absolventu ir Ēdoles 
pamatskolā – 17. 

116 audzēkņu absolvēs vidus-
skolu vai profesionālās izglītības 
programmas. 

Kuldīgas mākslas skolā diplomu 
saņēma 14 audzēkņu, E.Vīgnera 
Kuldīgas mūzikas skolā – 18, bet 
sporta skolā – 73.

Katrs absolvents no Kuldīgas 
novada pašvaldības dāvanā saņem 
starptautiskā fotoplenēra grāmatu 
„Kuldīgas Impresijas” ar 75 fotogrā-
fu no 8 Eiropas valstīm fotogrāfijām 
vai kuldīdznieces Daces Priedes 
romānu „Snieg purpura sniegs”, kas 
vēsta leģendu par Kuldīgas Katrī-
nu – pilsētas simbolu un dvēseli.

Kuldīgas novada Domes priekš-
sēdētāja Inga Bērziņa absolventiem 
vēlēja, lai viņus ceļā pavada senās 
Kuldīgas dzīvesgudrības, radošais 
gars un sirds siltums! Lai cik tālu 
dzīves ceļš aizved, ikviens būs gai-
dīts savā skolā un Kuldīgas novadā.

Pedagogi ar lepnumu un pār-
liecību pavadīja ikkatru skolas 
absolventu, kam dotas nākotnei 
nepieciešamās zināšanas, savukārt 
audzēkņi sveica skolotājus un teica 
paldies par devumu, kas noderēs 
turpmākajā ceļā. 

Jautājot par nākotnes plāniem, 
katram tie ir savi. No visiem 9. kla-
šu absolventiem 127 plāno turpināt 
mācības novada vidusskolās, bet 
114 – profesionālās izglītības ies-

Izlaidums – jauna ceļa sākums

tādēs. Kuldīgas novada pašvaldības 
Izglītības pārvaldes vadītāja Santa 
Dubure pastāstīja, ka arī šogad jau-
niešu vidū turpmākajām mācībām 
iecienīts ir Kuldīgas Tehnoloģiju 
un tūrisma tehnikums, kurā mācības 

turpinās 44 izglītojamie. Taču ļoti 
daudzi jaunieši izvēlējušies mācību 
iestādes ārpus novada. No kopējā 9. 
klašu absolventu skaita divi plānoju-
ši uzsākt darba gaitas un divi doties 
uz ārzemēm.

SIGnETa rEImanE, 
sabiedrisko attiecību speciāliste

SInTIjaS VErPaKOVSKaS, 
EDuarDa DamBErGa, 
DaInaS ruDZĪTES foto

V.Plūdoņa Kuldīgas ģimnāzijas direktore jana 
jansone sveic skolas lepnumu –  12. klases skol-

nieci Lību Sokolovsku.

E.Vīgnera Kuldīgas mūzikas skolas absolventi.

Kuldīgas mākslas un humanitāro zinību vidusskolas 
direktore Valda Gaure pasniedz diplomu mākslas skolas 

absolventei alisei Opmanei.

Kuldīgas novada Dome maijā pie-
ņēma lēmumu ņemt aizņēmumu Valsts 
kasē sporta skolas ēkas Kalna ielā 
rekonstrukcijai un baseina būvniecībai.

Domes deputāti pirms lēmuma 
pieņemšanas atbildīgi izvērtēja paš-
valdības spēju uzņemties saistības. 
Turklāt ne tikai vienam objektam, bet 
arī citiem plānotajiem būvniecības un 
rekonstrukcijas darbiem, tajā skaitā arī 
tiem, kurus paredzēts īstenot ar Eiropas 
Savienības fondu atbalstu. Šobrīd ir 
zināms būvniecības iepirkuma uzva-
rētājs, ar kuru pašvaldība slēgs līgumu, 
un tiek gatavoti dokumenti iesniegšanai 
Valsts kasē aizņēmuma saņemšanai.

Vēlos uzsvērt, ka, īstenojot pro-
jektu, mēs ne tikai iegūsim baseinu, 
atjaunotu sporta zāli, piemērotas 
telpas riteņbraucējiem, bet būsim arī 
rekonstruējuši veselu kvartālu valsts 
nozīmes pilsētbūvniecības piemineklī 
– Kuldīgas vecpilsētā. Jau vairākus 
gadus Kuldīgas Dome ir īstenojusi 
politiku, kas paredz sabiedrisku ob-
jektu izvietošanu vecpilsētā, lai to ne 
tikai saglabātu, bet arī, lai tajā būtu 
rosība. Kā piemēru varu minēt Sina-
gogas ēkas kompleksa rekonstrukciju, 
izvietojot tajā bibliotēku un Mākslas 
namu, Kuldīgas vēsturiskā jaunā un 
vecā rātsnama rekonstrukciju un citus 
objektus. Iespējams, bibliotēku būtu 
vienkāršāk uzcelt jaunā vietā, arī Domi 
varētu izvietot modernās biroja telpās, 
bet –  kas notiktu ar ēkām vecpilsētā? 
Vai tā būtu pārdomāta, tālredzīga un 
izmaksu efektīva rīcība? Citu valstu pil-
sētu pieredze rāda, ka tad, ja iedzīvotāju 
skaitam nav tendences strauji pieaugt, 
maksimāli jācenšas izmantot esošos 
būvapjomus, tos atjaunojot, piepildot 
ar saturu un koncentrējot. Tieši tā mēs 
rīkojamies Kuldīgā. Ar interesi sekoju 
līdzi ES Reģionu komitejas, kurā ta-
gad darbojos, atzinumiem Briselē par 
tendencēm Eiropas pilsētu attīstības 
plānošanā. Kā viena no problēmām 
tiek minēta pilsētas centru „iztukšo-
šanās”, sabiedriskās būves izvietojot 
ārpilsētā. Tagad tiek meklēti risinājumi 
to atgriešanai centros. Un ieguvējas ir 
tās pilsētas, kuras to ir sapratušas un 
resursus koncentrējušas.

Kuldīgā mēs rekonstruēsim bijušo 
Vācu biedrības namu, kas ir pilsēt-
būvniecības pieminekļa sastāvdaļa 
un mūsu kopīgā vērtība. Baseins būs 
šī projekta pievienotā vērtība, turklāt 
visas palīgtelpas, ģērbtuves, burbuļ-
vanna, pirts telpas un neliels SPA 
komplekss tiks izvietotas pašreizējā 
ēkā, kā papildu apjoms būs tikai četru 
celiņu 25 m garš peldbaseins. Tādējādi 
mēs rīkojamies pārdomāti un gudri.

Ceru, ka 2017. gada janvārī no-
vada ļaudis, īpaši skolēnus, kuriem 
jāapgūst peldētprasme, un tehnikuma 
audzēkņus, kas jau šobrīd izmanto 
šo kompleksu, kā arī pilsētas viesus 
priecēs atjaunotās vecpilsētas ēkas un 
ilgi gaidītais baseins ar atpūtas zonu.

Kuldīgā būs ilgi 
gaidītais baseins
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Kā jau iepriekš ziņots, atsauco-
ties uzņēmēju iniciatīvai, Kuldīgas 
novada Domes deputāti 26. februāra 
sēdē nolēma atļaut izvietot ēdinā-
šanas pakalpojumu informatīvu 
reklāmas stendu Kalna un Pils ielas 
krustojumā. Kuldīgas novada paš-
valdība šajā krustojumā izvietoja 
reklāmas objektu, uz kura katrs 
ēdināšanas pakalpojumu sniedzējs 
var nomāt vienu laukumu. Pirmajā 
reklāmas laukumu nomas tiesību 
izsolē pieteicās tikai viens preten-
dents – SIA „EXQUISITO”.

Atkārtotā izsole notiks 2015. gada 
16. jūnijā 14.00 Kuldīgas novada 
pašvaldības mazajā zālē, Baznīcas 
ielā 1, Kuldīgā. Nomas maksas 
izsoles sākumcena – EUR 60 gadā, 
ieskaitot PVN, par vienu reklāmas 
laukumu. Izsoles solis –  EUR 5, 
dalībnieka reģistrācijas maksa – 
EUR 5. Izsoles dalībnieku reģistrā-
cija notiek katru darba dienu līdz 
2015. gada 15. jūnija 17.00 Kuldīgas 
novada pašvaldībā, Baznīcas ielā 1, 
Kuldīgā.

Reklāmas vizualizācija būs jā-
izstrādā un jāsaskaņo ar Kuldīgas 
novada pašvaldības saistošajiem 
noteikumiem nr. 2010/19 „Par rek-
lāmas un vizuālās komunikācijas 
objektu izvietošanu publiskajās 
vietās Kuldīgas pilsētā”.

KrISTĪnE DuĻBInSKa, 
mārketinga un sabiedrisko attiecību 

nodaļas vadītāja
SIGnETaS rEImanES foto

Kuldīgas novada Dome nolēmusi 
ņemt ilgtermiņa aizņēmumu no 
Valsts kases Kuldīgas novada 
sporta skolas rekonstrukcijai un 
peldbaseina būvniecībai.

Šogad iecerēts  aizņemties 
EUR 300 000, bet 2016. gadā  
– gandrīz EUR 1,9 miljonus uz 
20 gadiem. Aizņēmuma summa tiks 
precizēta pēc būvuzraudzības un au-
toruzraudzības iepirkumu procedūru 
noslēgšanās.

Ēka Kalna ielā 6, kurā atrodas 
vairākas sporta skolas nodaļas, ir 
valsts nozīmes pilsētbūvniecības 
pieminekļa „Kuldīgas pilsētas vēs-
turiskais centrs” un valsts nozīmes 
arheoloģijas pieminekļa „Kuldīgas 
senpilsēta” daļa. Kuldīgas sporta 
skolas ēku komplekss izvietots 
starp Kalna un Jelgavas ielu. Apbū-
ve veidojusies 19. gadsimta otrajā 
pusē kā Vācu biedrības ēka un līdz 
20. gadsimta sākumam kalpojusi kā 
Kuldīgas sabiedriskās dzīves centrs.

Tā kā Kuldīgas novada pašval-
dības politika ir veidot Kuldīgas 
vecpilsētā sakārtotu vidi un koncen-
trēt sabiedriski nozīmīgas iestādes, 
lemts vecpilsētas kvartālu, kurā 
atrodas sporta skola, sakārtot līdzīgi 
kā vecpilsētas kvartālu ap vēsturisko 
sinagogas ēku, kur pēc rekonstruk-
cijas atrodas Kuldīgas Galvenā bib-
liotēka un Kuldīgas Mākslas nams.

Sporta skolas ēku kompleksam 
ieplānots bijušās apbūves vietā 

piebūvēt jaunu apjomu peldbaseina 
vajadzībām. Šāds lēmums pieņemts, 
balstoties uz vēsturisko izpēti. 
Sagaidāms, ka jaunveidojamais ap-
joms iekļausies kopējā vecpilsētas 
ansamblī. Sporta skolas ēkā pašrei-
zējais fiziski un morāli novecojušais 
baseins jau gadu ir slēgts neatbil-
stošā tehniskā stāvokļa dēļ, tādēļ 
novada iedzīvotājiem nav pieejami 
peldbaseina pakalpojumi. Esošā 
ēkas baseina daļa tās ierobežoto 
izmēru dēļ nav pielāgojama jaunā 
baseina izmēru un tehnoloģiskajām 
prasībām. Plānots, ka jaunajam 
baseinam būs četri 25 m gari celiņi, 
tiks izbūvētas arī divas pirtis un SPA 
procedūru telpas.

Rekonstruējot sporta skolu, iece-
rēts nodrošināt mūsdienu prasībām 
atbilstošas telpas skolas riteņbrauk-
šanas nodaļai, izveidojot velosipēdu 
noliktavas, velosipēdu darbnīcu 
un ģērbtuves, kā arī iekārtot mūs-
dienīgas apmācību telpas šaha un 
dambretes nodarbībām. Sakārtota 
tiks arī skolas sporta zāle, kurā 
treniņus aizvada jaunie volejbolisti 
un futbolisti.

Iepirkums par Kuldīgas novada 
sporta skolas rekonstrukciju ir no-
slēdzies, tajā uzvarēja SIA „Abora”, 
līguma summa ir EUR 2,19 miljoni, 
ieskaitot PVN.

KrISTĪnE DuĻBInSKa, 
mārketinga un sabiedrisko attiecību 

nodaļas vadītāja 

Kuldīgas novada Domes deputāti 
lēmuši nepieņemt SIA „Project 
Development Investments” 
2015. gada 6. maijā iesniegto 
piedāvājumu par vienu eiro pār-
ņemt nekustamo īpašumu Skolas 
ielā 2, Kuldīgā.

Ņemot vērā to, ka ēka apdraud 
apkārtējos iedzīvotājus, bet tās īpaš-
nieks nav neko darījis, lai objektu 
uzlabotu, Kuldīgas novada pašval-
dība veiks nama glābšanas darbus 
un izmantotos līdzekļus piedzīs no 
īpašnieka.

Sākotnēji SIA „Project Deve-
lopment Investments” plānoja ēku 
rekonstruēt par hosteļa tipa vies-
nīcu, taču ieceri tā arī nerealizēja. 
2011. gada nogalē ēkā Skolas ielā 2 
izcēlās ugunsgrēks. Namam nodega 
viss jumts, un līdz šim nav veikti 
nekādi pasākumi, lai ēku pasargātu no 
nokrišņiem. Objekts atrodas Kuldīgas 
vecpilsētas daļā un ir valsts nozī-
mes pilsētbūvniecības piemineklis. 
2013. gada 19. decembrī tika pieņemts 
lēmums uzdot SIA „Project Develop-
ment Investments” Būvniecības noda-
ļā izņemt plānošanas un arhitektūras 
uzdevumu. Līdz 2014. gada 1. feb-
ruārim īpašniekam bija jāiesniedz 
konkrēts risinājums ēkas jumtam, 
savukārt līdz 1. novembrim bija jābūt 
uzklātam pagaidu jumtam. Līdz pērnā 
gada 1. jūlijam uzņēmumam Kuldīgas 
novada Domes Būvniecības komisijā 
bija jāiesniedz saskaņots skiču pro-
jekts, bet līdz 1. novembrim – saska-
ņots tehniskais projekts.

Ilgstoši neveicot būvdarbus, ēkas 

Kuldīgas novada Dome līdz 
1. jūlijam pieņem pieteikumus 
konkursā par stipendiju Kul-
dīgas novada talantīgajiem 
jauniešiem izglītības iegūšanai 
un studijām.

Arī 2015./2016. mācību gadā 
piešķirs astoņas stipendijas mā-
cībām pilna laika studijās Latvijā 
akreditētas augstskolas 1. kursā. 
Katra stipendija ir EUR 70 mēne-
sī, to izmaksā no septembra līdz 
jūnijam (10 mēnešus). Lai iegūtu 
stipendiju, kandidāta deklarētajai 
dzīvesvietai jābūt Kuldīgas novadā 
un/vai kuri mācās Kuldīgas novadā, 
vidējai atzīmei – 7,5 un augstākai, 
kā arī jāatbilst vēl kādam no šādiem 
noteikumiem: kandidāts ir no trūcī-
gas vai maznodrošinātas ģimenes; 
bārenis; audzina viens no vecākiem; 
ir no daudzbērnu ģimenes (trīs un 
vairāk bērnu līdz 18 gadiem); jābūt 
panākumiem mācību priekšmetu 
olimpiādēs (vidusskolas laikā). 

Dokumenti jāiesniedz personīgi 
Kuldīgas novada pašvaldības Klien-

tu apkalpošanas centrā, Baznīcas ielā 
1, Kuldīgā. Tālrunis – 63350076, 
Kuldīgas novada pašvaldības Izglī-
tības nodaļa. Kandidātu pieteikumus 
izvērtēs speciāla komisija.

Galvenie līguma nosacījumi ir 
regulāri apmeklēt studiju nodarbī-
bas un gūt sekmīgus rezultātus, par 
kuriem pirmā semestra un mācību 
gada beigās jāiesniedz atskaite. Ja 
stipendiāts nenokārto sesiju vai 
pārkāpj citus līguma nosacījumus, 
piešķirtā stipendija jāatmaksā.

Finansējums EUR 5600 stipen-
dijai talantīgo jauniešu atbalstam 
paredzēts no mērķa ziedojuma, 
kuru Kuldīgas novada pašvaldības 
ziedojumu kontā ieskaitījusi SIA 
„SilJa” valdes priekšsēdētāja Silva 
Jeromanova-Maura.

Ar nolikumu „Kārtība, kādā 
tiek finansiāli atbalstīti Kuldīgas 
novada talantīgie jaunieši izglītības 
iegūšanai un studijām” var iepazīties 
Kuldīgas novada Domes mājaslapā 
www.kuldiga.lv.

SIGnETa rEImanE, 
sabiedrisko attiecību speciāliste

Atkārtoti rīkos izsoli 
reklāmas laukumiem 

Kuldīgas novada Dome maija sēdē nolēma atkārtoti rīkot reklāmas laukumu nomas tiesību izsoli reklā-
mas izvietošanai trīs neiznomātajos laukumos Kuldīgas novada pašvaldībai piederošajā stendā Kalna un 
Pils ielas krustojumā.

Ņems aizņēmumu sporta 
skolas rekonstrukcijai un 
peldbaseina būvniecībai

Var pieteikties 
stipendijai augstskolāPašvaldība nepārņems ēku 

Skolas ielā 2

stāvoklis ir strauji pasliktinājies. 
2014. gadā oktobrī būvinženieris 
Dainis Šēlis izstrādāja ēkas nesošo 
konstrukciju tehniskās apsekošanas 
atzinumu „Ugunsgrēkā cietušas 
ēkas nesošo konstrukciju tehniskā 
(vizuālā) apsekošana”, kurā norā-
dīts, ka būves nesošo konstrukciju 
nolietošanās pakāpe ir aptuveni 80% 
un tā ir ļoti bīstama apkārtējiem 
iedzīvotājiem un garāmgājējiem. 
Par tehniskās apsekošanas atzinuma 
rezultātiem tika informēta SIA „Pro-
ject Development Investments”.

Šī gada 27. februārī būvinspek-
tori Skolas ielas 2 ēkā nav konstatē-
juši nekādas īpašnieka darbības, lai 
uzlabotu grausta tehnisko stāvokli. 
Īpašnieks nav arī sniedzis rakstisku 
atbildi un paskaidrojumus uz Kul-

dīgas novada Domes nosūtīto do-
kumentāciju un vēstulēm, kā arī nav 
iesniegts ēkas skiču un tehniskais 
projekts, kas liecinātu par interesi 
objektu sakārtot.

Ņemot vērā iepriekš minēto, 
Dome 26. marta sēdē uzdeva ēkas 
Skolas ielā 2 īpašniekam līdz 1. mai-
jam Kuldīgas novada Domes Būv-
niecības nodaļā saskaņot nepiecieša-
mos glābšanas darbus, savukārt līdz 
15. jūlijam darbus pabeigt un novērst 
ēkas bīstamību iedzīvotājiem. Pretē-
jā gadījumā Kuldīgas novada Dome 
apņemas glābšanas darbus veikt 
par saviem līdzekļiem, pēc tam tos 
piedzenot no ēkas īpašnieka. 

EDuarDa DamBErGa, 
sabiedrisko attiecību speciālista 

teksts un foto

Būvdarbi notiks arī 
sestdienās

Informējam iedzīvotājus, ka saistībā ar trīs oficiālajām brīvdienām 
Jāņos būvdarbi Kuldīgas kultūras centra stāvlaukumā un skvērā projekta 
„Alekšupītes promenādes izveide un ar to saistīto ielu rekonstrukcija 
Kuldīgā 2. kārtas 1.daļas izveide” ietvaros tiks turpināti arī  13. un 
20. jūnijā.

Būvdarbi skar ielas arī gar Kuldīgas kultūras centru – Jelgavas un 
Mucenieku ielu. Satiksme netiks apturēta, bet iespēju robežās aicinām 
iedzīvotājus izvēlēties citu maršrutu.

Ēdināšanas pakalpojumu uzņēmēji aicināti piedalīties 
nomas tiesību izsolē par reklāmu stendā.

Skolas ielas 2 graustu pašvaldība nepārņems, 
taču veiks nama glābšanas darbus, lai tas neapdraud cilvēkus.
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Zemes noma
Lauza zemesgabala Rūpniecības iela 34F un izbei-

dza zemesgabala Cepļa iela 1, Kuldīgā, nomas līgumus.
Pagarināja nomas līgumu ar SIA „ARKTIKA G ” par 

zemesgabala daļu Liepājas iela 3, Kuldīgā, vasaras 
alus terases ierīkošanai līdz 2018. gada 31. maijam.

Slēdza līgumus par zemesgabalu Avotu ielā 20, Kul-
dīgā (612 m2), par zemesgabala daļas „Saldenieki” un par 
zemesgabalu „Cērpi” Kurmāles pagastā, iznomāšanu. 

Izbeidza un noslēdza jaunu nomas līgumu par 
zemesgabalu „Bietes”, Ēdoles pagastā.  

Izbeidza zemes vienības ar kad. apz. 62640010037 
nomu; veica izmaiņas 2012. gada 1. novembra noslēg-
tajā nomas līgumā, turpinot no 2015. gada 1. jūnija 
nomāt nekustamā īpašuma „Lejas Lejnieki”, Laidu pa-
gastā, zemes vienības ar kad. apz. 62640010036 un 
62640010183.

Iznomāja ¼ domājamo daļu no zemesgabala 
„Riepas”,  Pelču pagastā, un zemesgabala daļu „Pa-
līgsaimniecībās”, Laidu pagastā.

Iznomāja zemesgabalu ar kad. apz. 6201 008 0133, 
Dārza iela 5, Kuldīgā. Noteica, ka zemes platība ir 
nosakāma attiecībā pret katra dzīvokļa platību.

Zemesgabala Akāciju alejā 7, Kuldīgā, lietotājam 
izbeidza zemes lietošanas tiesības un svītroja no Kul-
dīgas pilsētas zemes izpirkšanas reģistra.

Ieskaitīja neapbūvētus zemesgabalus „Pūkaiņi” 
un „Vizbuļi”,  Rumbas pagastā, uz kuru lietotāji nav 
izmantojuši nomas pirmtiesības, rezerves zemes fondā.

nosaka zemes lietošanas 
tiesības naftas vadam
Noteica, ka neapbūvētu zemesgabalu „Naftas 

vads Polocka-Ventspils 463.-464. km” (kad. apz. 
6280 002 0028, platība 3,63 ha), „Naftas vads 462. km” 
(kad. apz. 6280 002 0029, platība 3,31 ha), „Naftas 
vads Polocka-Ventspils 457.-458. km” (kad. apz. 
6280 006 0193, platība 2,87 ha), „Naftas vads Poloc-
ka-Ventspils 459. km” (kada. apz.6280 006 0195, pla-
tība 0,98 ha), „Naftas vads Polocka-Ventspils 456. km”  
(kad. apz. 6280 006 0196, platība 4 ha), „Naftas vads 
Polocka-Ventspils 460. km” (kad. apz. 6280 007 0391, 
platība 0,7 ha), „Naftas vads Polocka-Ventspils 451. km” 
(kad. apz. 6280 008 0089, platība 3,05 ha), „Naftas vads 
Polocka-Ventspils 454. km” (kad. apz. 6280 008 0090, 
platība 1,18 ha), „Naftas vads Polocka-Ventspils 452. km” 
(kad. apz. 6280 008 0091, platība 1,98 ha), „Naftas vads 
Polocka-Ventspils 455. km” (kad. apz. 6280 008 0092, 
platība 0,01 ha un 6280 008 0093, platība 0,46 ha), Ren-
das pagastā, zemes lietotājam SIA „LatRosTrans” zemes 
lietošanas tiesības izbeidzas ar lēmuma pieņemšanas 
brīdi. Noteica, ka SIA „LatRosTrans” ir zemes nomas 
pirmtiesības uz lietošanā bijušajiem neapbūvētajiem 
zemesgabaliem Rendas pagastā, kas jāizlieto divu 
mēnešu laikā no zemes pastāvīgās lietošanas tiesību 
izbeigšanās.

nosaka zemes piekritību

Noteica, ka Kuldīgas novada pašvaldībai piekrīt, 
pieder un ierakstāma zemesgrāmatā uz pašvaldības 
vārda tās autonomo funkciju veikšanai nepieciešamā 
zemes vienība 6272A007 Kalnieši – Ziedoņi, Padures 
pagastā, ar kad. apz. 6272 003 0095, platība 0,81 ha.

Zemes vienībai „Padures upītes mala”, Padures 
pagastā, precizēja platību – 0,31 ha. Noteica, ka Kul-
dīgas novada pašvaldībai piekrīt, pieder un ierakstāma 

zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda tās autonomo 
funkciju veikšanai nepieciešamā zemes vienība „Pa-
dures upītes mala”, Padures pagastā.

Noteica, ka apbūvēti zemesgabali „Silmači” un „Au-
ziņas”, Rumbas pagastā, piekrīt Kuldīgas novada paš-
valdībai. Uzdeva Rumbas pagasta pārvaldei reģistrēt 
zemesgabalus uz pašvaldības vārda zemesgrāmatā.

Noteica, ka apbūvētu zemesgabalu „Naftas vads 
Polocka-Ventspils 465.-466. km” (kad. apz. 6280 002 
0027, platība 4,17 ha) un „Naftas vads Polocka-Vents-
pils 457-458. km” (kad. apz. 6280 006 0147, platība 
2,18 ha) Rendas pagastā, zemes lietotājam SIA „Lat-
RosTrans” zemes lietošanas tiesības izbeidzas ar 
lēmuma pieņemšanas brīdi un ka SIA „LatRosTrans” 
ir zemes nomas pirmtiesības uz lietošanā bijušajiem 
apbūvētajiem zemesgabaliem, kas jāizlieto divu mē-
nešu laikā no zemes pastāvīgās lietošanas tiesību 
izbeigšanās. Uzdeva Rendas pagasta pārvaldei ar 
SIA „LatRosTrans” noslēgt nomas līgumu. Noteica, ka 
apbūvētie zemesgabali piekrīt Kuldīgas novada paš-
valdībai un uzdeva Rendas pagasta pārvaldei reģistrēt 
zemesgabalu uz pašvaldības vārda zemesgrāmatā.

nekustamais īpašums

Nolēma nepirkt no SIA „Project Development In-
vestments” ēku Skolas ielā 2, Kuldīgā, bet pašvaldībai 
veikt glābšanas darbus ēkai, lai novērstu apdraudējumu 
sabiedriskajai drošībai. 

Pagarināja telpu nomas līgumu ar SIA „Mobile-A” 
uz vienu gadu.

Apturēja Kuldīgas novada Domes 2014. gada 
31. jūlija lēmumu „Par būvniecības turpināšanu veikala 
ēkai Planīcas ielā 2A, Kuldīgā” līdz būves īpašumtiesību 
noskaidrošanai.

Pieņēma dāvinājumā no fiziskas personas dzīvokļa 
īpašumu nr. 2 Liepājas ielā 12, Kuldīgā, ar nosacījumu, 
ka Kuldīgas novada pašvaldība daļēji sedz ilglaicīgās 
sociālās aprūpes un rehabilitācijas pakalpojuma izmak-
sas personas uzturēšanās laikā SAC „Venta”. 

Pagarināja nomas līgumā noteikto objekta Mucenie-
ku iela 22, Kuldīgā, ekspluatācijā nodošanas termiņu 
un noteica būvatļaujas izņemšanas laiku.

Gatavos atsavināšanai

Gatavos atsavināšanai zemes vienību Stendes ielā 
20, Kuldīgā, zemes vienību „Cērpi”, Kurmāles pagastā,  
zemes vienību „Smilgas”, Ķikuros, Turlavas pagastā, un 
zemes vienību „Eglenieki”, Ēdoles pagastā.

Gatavos atsavināšanai pašvaldībai piederošo 
dzīvokli „Saldnieki 5”-16, Vilgālē, Kurmāles pagastā. 

Finanšu jautājumi

Slēdza pirkuma līgumu uz nomaksu par zemesga-
bala „Jaunkaspari”, Vārmes pagastā, pārdošanu par 
nosacīto cenu.

Slēdza pirkuma līgumus par zemesgabala „Upmaļi”, 
Padures pagastā, un par zemesgabala Vienības ielā 68, 
Kuldīgā, pārdošanu par nosacīto cenu.

Atbalstīja finansiāli Latvijas Bērnu fonda organizēto 
nometni Kuldīgas novada bērniem ar speciālām vaja-
dzībām, piešķirot finansējumu EUR 900.

Atļāva Kuldīgas novada pašvaldībai pieņemt zie-
dojumu no SIA „SilJa”, lai atbalstītu Kuldīgas novada 
talantīgos jauniešus izglītības iegūšanai un studijām.

Ņems ilgtermiņa aizņēmumu no Valsts kases: 

2015. gadā EUR 335 000, 2016. gadā EUR 1 934 979,57 uz 
20 gadiem Kuldīgas novada sporta skolas rekonstrukcijai.

Ņems ilgtermiņa aizņēmumu 2015. gadā no Valsts 
kases EUR 210 000 ar atlikto pamatsummas maksā-
jumu līdz 2018. gada jūnijam uz 20 gadiem projekta 
„Izglītības iestāžu rekonstrukcija” īstenošanai.

Piedalīsies projektā „Hanzas pieeja jaunai ilgtspē-
jīgai aliansei”(Hanseatic Approach to New Sustainable 
Alliances)”, piešķirot līdzfinansējumu 15% apmērā no 
projekta partnera kopējās summas, t.i. 20 925 EUR. 
Summa projekta laikā tiks precizēta.

Paaugstina īres maksu

Ar 2015. gada 1. septembri dzīvojamās mājas 
Mucenieku ielā 35, Kuldīgā, pašvaldībai piederošiem 
dzīvokļiem paaugstināt īres maksu par 0,15 EUR/m2 
(no 0,714 uz 0,864 EUR/m2).

Sākot ar 2015. gada 1. septembri, daudzdzīvokļu 
dzīvojamās mājas „Krāces”, Rumbas pagastā, paš-
valdībai piederošiem dzīvokļiem noteikt  īres maksu 
0,52 EUR/m2.

Ar 2015. gada 1. septembri dzīvojamās mājas Dzin-
taru ielā 2, Kuldīgā, pašvaldībai piederošiem dzīvokļiem 
paaugstināt īres maksu par 0,135 EUR/m2 uz  vienu 
gadu (no 0,812 uz 0,947 EUR/m2).

Slēdz pirmsskolas grupas

Uz laiku no 1. jūlija līdz 31. augustam slēgt Vār-
mes pamatskolas pirmsskolas grupas; no 29. jūnija 
līdz 31. augustam slēgt Laidu pamatskolas Sermītes 
interešu centra pirmsskolas grupas; no 15. jūnija līdz 
31. jūlijam slēgt Vilgāles pamatskolas pirmsskolas 
grupas; no 1. jūnija līdz 31. augustam slēgt Ēdoles 
pamatskolas pirmsskolas grupas; no 22. jūnija līdz 
31. jūlijam slēgt Kuldīgas Alternatīvās sākumskolas 
Padures filiāles pirmsskolas grupas; no 1. jūlija līdz 
5. augustam slēgt Kuldīgas Centra vidusskolas Snē-
peles filiāles pirmsskolas grupas; no 1. jūnija līdz 
31. augustam slēgt Kuldīgas 2. vidusskolas pirmsskolas 
grupu „Sauleszaķēns” un Rendas filiāles pirmsskolas 
grupu „Mārīte”. Par grupu slēgšanu 2015. gada vasarā 
savlaicīgi brīdināt bērnu vecākus. 

apstiprina saistošos noteikumus, 
pārskatus un nolikumus
Apstiprināja Kuldīgas novada pašvaldības saisto-

šos noteikumus nr. 2015/9 „Par grozījumiem Kuldīgas 
novada pašvaldības saistošajos noteikumos nr. 2010/2 
„Par neapbūvēta zemesgabala nomas maksas aprēķi-
nāšanas kārtību Kuldīgas novadā””.

Apstiprināja Kuldīgas novada pašvaldības saistošos 
noteikumus nr. 2015/11 „Par grozījumiem Kuldīgas no-
vada saistošajos noteikumos nr. 2010/16 „Par nodevām 
par tirdzniecību publiskās vietās””.

Apstiprināja Kuldīgas novada pašvaldības saistošos 
noteikumus nr. 2015/10 „Sociālo pakalpojumu saņem-
šanas un samaksas kārtība”.

Nepiekrita Vides aizsardzības un reģionālās at-
tīstības ministrijas viedoklim par atsevišķu saistošo 
noteikumu izdošanu „Par kārtību, kādā veicama 
specializēto tūristu transportlīdzekļu tehniskā stāvokļa 
kontrole”. Apstiprināja Kuldīgas novada pašvaldības 
saistošo noteikumu nr. 2015/6 „Par specializētajiem 
tūrisma transportlīdzekļiem Kuldīgas novadā” precizēto 
redakciju.

 Apstiprināja nolikumus „Naudas balva par izciliem 
sasniegumiem sportā 2015. gadā” un „Kārtība, kādā tiek 
finansiāli atbalstīti Kuldīgas novada talantīgie jaunieši 
izglītības iegūšanai un studijām”.

Apstiprināja Kuldīgas novada pašvaldības aģentūru 
„Kuldīgas attīstības aģentūra”, „Sociālais dienests”, 
„Kuldīgas kultūras centrs”, „Kuldīgas Galvenā bibliotē-
ka” un „Kuldīgas novada muzejs” 2014. gada publiskos 
pārskatus.

Apstiprināja Kuldīgas novada Bērnu un jauniešu 
centra maksas pakalpojuma „Videokameras noma” 
un „Fotokameras noma” cenrāžus un Kabiles pagasta 
pārvaldes maksas pakalpojumu cenrādi.

rīkos pusmaratonu un konkursus

Rīkos 10. Kuldīgas pusmaratonu/Latvijas čempio-
nātu pusmaratonā „Skrien Latvija” 5. posmu 2015. gada 
15. augustā. Apstiprināja sacensību nolikumu un rīcības 
komiteju.

Organizēs konkursus „Sakoptākā Kuldīgas novada 
lauku sēta 2015” un „Skaistākais Kuldīgas dārzs un 
sakoptākā teritorija 2015” no 1.jūnija līdz 31. augustam. 
Apstiprināja konkursu nolikumus un izveidoja komisijas.

atjauno sociālo dzīvokļu īres līgumus

Atjaunoja sociālo dzīvojamo telpu „Gobas”-10, 
Ēdolē un „Lazdas”-1/4, Vārmes pagastā, īres līgumus 
līdz 2015. gada 30. novembrim.

Atjaunoja sociālo dzīvojamo telpu „Dūru skola”-2, 
Vārmes pagastā, „Burtnieki”-9, Turlavā un Ezera 
iela 8-7, Ķikuros, Turlavas pagastā, īres līgumus līdz 
2015. gada 31. oktobrim.

Slēdza sociālās dzīvojamās telpas „Ūšas”-2, Padu-
res pagastā, īres līgumu līdz 2015. gada 31. oktobrim.

Dažādi

Rīkos nomas tiesību izsoli par pašvaldības reklāmas 
objektu laukumu nomu.

Slēdza līgumus ar biedrībām „RVR mednieku klubs” 
un „Medību klubs „Abava””, iepriekš saņemot attiecīgo 
nomnieku rakstveida piekrišanu, par medību tiesību 
nomu zemes vienībās Kabiles pagastā.

Iznomāja rūpnieciskās zvejas tiesības pašpatēriņam 
Vilgāles ezerā 2015. gadā ar zvejas limitu – viens 30 m 
murds, trim Kuldīgas novada iedzīvotājiem, nosakot 
katram kopējo rūpnieciskās zvejas tiesību nomas 
maksu EUR 17,10 gadā.

Nodeva 150 grāmatas „Kuldīga. Arhitektūra un pil-
sētbūvniecība” Kuldīgas Galvenās bibliotēkas bilancē.

Izdarīja izmaiņas Kuldīgas novada Domes Trans-
porta komisijas personālsastāvā, izslēdza no komisijas 
Mārtiņu Lasmani.

Uzdeva SIA „Kuldīgas komunālie pakalpojumi” 
pildīt no pašvaldības autonomajām funkcijām izrie-
tošos uzdevumus  pašvaldības autoceļu uzturēšanā 
Kuldīgas novada Ēdoles, Īvandes, Padures, Pelču un 
Snēpeles pagastā. Izdarīja izmaiņas starp pašvaldību 
un SIA „Kuldīgas komunālie pakalpojumi” 2014. gada 
1. februārī noslēgtajā deleģēšanas līgumā D-90/2014.

Piešķīra Domes priekšsēdētājas 1. vietniekam 
Viktoram Gotfridsonam ikgadējo atvaļinājumu no 1. 
līdz 21. jūnijam. 

Atlika jautājuma „Par grozījumiem zemesgabala 
daļas Pilsētas estrādes parks, Kuldīgā, nomas līgumā” 
izskatīšanu uz jūnija Attīstības komitejas sēdi.

Domes 2015. gada 28. maija sēde

Arī šogad 11. jūnijā 11.00 Kuldīgas novada Dome aicina 
iedzīvotājus uz Ventas sakopšanas talku.

Tikšanās paredzēta pie kafejnīcas „Pīlādzītis”. Līdzi jāņem 
gumijas zābaki un grābekļi augu izcelšanai krastā.

Aicina sakopt Ventas rumbas apkārtniPiešķir līdzfinansējumu zivju 
resursu aizsardzības projektam

Projektam „Lašveidīgo zivju nārsta uzraudzība Ventas 
upē un tehnisko līdzekļu iegāde zivju resursu aizsardzī-
bai” piešķirts 10% līdzfinansējums.

Lai veicinātu zivju aizsardzību Ventā, projekta ietvaros ir 
plānots iegādāties dīzeļģeneratoru un papildināt inventāru ar 
modernām un efektīvām „Go Pro” videokamerām, medību/
meža fotokamerām un infrasarkanajiem prožektoriem, kas 
būtiski atvieglotu zivju resursu aizsardzības pasākumus un 
novērstu nelikumīgu zivju un ūdensdzīvnieku ieguvi Ventā 
un Kuldīgas novada teritorijas ūdenstilpnēs. 

Lai sekmīgi nosargātu lašveidīgo zivju nārstu, no 15.  oktob-
ra līdz 15. novembrim nārsta vietas regulāri uzraudzīs policijas 
darbinieki, Valsts vides dienesta darbinieki vai zemessargi.  

Lai saņemtu valsts atbalstu šim pasākumam, nepieciešams 
iesniegt projekta pieteikumu. Plānotās projekta kopējās izmaksas 
ir EUR 8081,49, no tām EUR 7273,34 jeb 90% veido finansējums 
no Zivju fonda, bet EUR 808,15 jeb 10% no projekta kopējām 
attiecināmajām izmaksām paredzēts līdzfinansējums no Kuldīgas 
novada pašvaldības budžeta (EUR 508,15) un SIA „Kurzemes 
cope” līdzekļiem (EUR 300), kam Kuldīgas novada pašvaldība 
deleģējusi tiesības organizēt licencēto makšķerēšanu Ventā.

EDuarDS DamBErGS, sabiedrisko attiecību speciālists

Ventas sakopšanas talkas tiek organizētas jau vairākus ga-
dus. Tajās bez Kuldīgas novada Domes darbiniekiem un pilsē-
tas iedzīvotājiem, dažādu nevalstisko organizāciju pārstāvjiem, 
piedalās arī vides institūciju darbinieki no Valsts vides dienesta 
Liepājas reģionālās pārvaldes un Dabas aizsardzības pārvaldes.

Talkās uz sanešu veidotajām saliņām starp veco tiltu un 
Ventas rumbu tiks izpļauti ūdensaugi. Šādas saliņas veidojas, 
jo lejpus Ventas rumbas upes labajā krastā straumes ātrums 
samazinās un tur strauji uzkrājas saneši no upes augštecē 
esošajām lauksaimniecības zemēm un no mežu izcirtumiem, 
iznīcinot ūdens platību, ko migrējošās zivis izmanto atpūtai 
pirms vairākkārtīgiem Ventas rumbas pārvarēšanas mēģinā-
jumiem. Upei aizaugot ar virsūdens augāju, arī ūdenskritums 
kļūst grūti pamanāms.

Ventas rumba ir platākais ūdenskritums Eiropā. Tas ir 249 
metrus plats, bet palu laikā paplašinās līdz pat 270 metriem.  
Ventas upe ir nozīmīga arī te nārstojošajām lašveidīgajām zivīm 
un vimbām. Tikai Ventas rumbā var  izbaudīt tik masveidīgus 
lidojošo vimbu akrobātiskos priekšnesumus un piedalīties 
„Lidojošo zivju svētkos”. 

SIGnETa rEImanE, 
sabiedrisko attiecību speciāliste

EDuarDa DamBErGa foto

Pērn Ventas tīrīšanas talkā piedalījās apmēram 30 talkotāju.
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Maija nogalē Ventas dabas liegumā, Kul-
dīgas Mārtiņsalā, notika vides izglītības 
zīmējumu konkursa Zilā karoga peldvietas 
„„Mārtiņsalas” sargs” pasākums.

Vides izglītības pasākumā notika mazo bērnu 
zīmējumu izstāde un labāko apbalvošana, kā 
arī dažādas izglītojošas aktivitātes – krāsošana, 
lasīšana, ūdens iemītnieku atpazīšana un pareiza 
atkritumu šķirošana.

Zīmējumu konkursa dalībnieki – pirmsskolas 
izglītības iestāžu vidējo un vecāko grupu audzēk-
ņi – tika aicināti ļauties fantāzijai un uzzīmēt tēlu 
– Kuldīgas peldvietas „Mārtiņsala” sargu. Tas 
varēja būt Ventā vai tās krastos mītošs augs vai 
dzīvnieks, kurš sekotu, lai kuldīdznieki rūpētos 
un saudzētu savas pilsētas dabas vērtības, tās 
bioloģisko daudzveidību.   

Zīmējumu konkursa mērķis ir sekmēt skolēnu 
izpratni par vidi un tās problēmām, sekmēt bēr-
nu radošo spēju attīstību, iedrošināt fantāzijas 

lidojumam, iesaistīt bērnus sabiedriskajās un 
individuālās zaļā dzīvesveida aktivitātēs, kā arī 
veicināt viņu izpratni par vietu, kur dzīvojam, 
globālā un Latvijas mērogā.

Vides izglītības pasākumu saistībā ar Starp-
tautisko bioloģiskās daudzveidības dienu, kuru 
visā pasaulē atzīmēja 22. maijā, rīkoja Kuldīgas 
novada Bērnu un jauniešu centrs sadarbībā ar 
Kuldīgas novada Domi. 

Starptautiskā bioloģiskās daudzveidības diena 
saistīta ar 1992. gadā pieņemto Riodežaneiro 
konvenciju „Par bioloģisko daudzveidību”, ar 
kuru dalībvalstis apņemas aizsargāt un ilgtspējīgi 
izmantot bioloģisko daudzveidību un dalīties 
ar pieredzi un tehnoloģijām tās aizsardzībā un 
izmantošanā, rūpējoties par dabas vērtību sagla-
bāšanu nākamajām paaudzēm. 

KrISTĪnE DuĻBInSKa, 
mārketinga un sabiedrisko attiecību nodaļas 

vadītāja
SIGnETaS rEImanES foto

Paši mazākie rada peldvietas sargu

Pirmsskolas izglītības iestāžu audzēkņi radīja Kuldīgas peldvietas „mārtiņsala” sargu – augu vai 
dzīvnieku, kas saudzētu un rūpētos ar dabu.

Ģimnāzijas 11.a1 klases skolēns 
Rihards Lūciņš uzvarējis Baltijas – 
Amerikas Brīvības fonda izsludinātajā 
konkursā un no 18. jūlija līdz 13. au-
gustam piedalīsies programmas „Līde-
rības Akadēmija 2015” mācībās ASV 
pilsētā Portlendā, Meinas štatā.

Pieteikties dalībai „Līderības Akadēmi-
jā” tika aicināti jaunieši no Baltijas valstīm, 
kas ir mērķtiecīgi, ar labām sekmēm skolā, 
aktīvi ārpusstundu nodarbībās un vēlas 
attīstīt savas līderības prasmes.

Lai piedalītos konkursā, bija jāsagatavo 
atbildes uz dažādiem ar līderību saistītiem jau-
tājumiem un jāaizpilda pieteikuma anketa angļu 
valodā. Labākos kandidātus aicināja uz intervi-
jām, kurās tika izvēlēti programmas dalībnieki, 
un Rihards ir viens no viņiem. R.Lūciņš sevi kā 
jaunieti ar līdera dotībām ir pierādījis, iesaistoties 
dažādos pasākumos un konkursos ģimnāzijā un 
ārpus tās; ir viens no skolēnu mācību uzņēmuma 

„Donuts paradise” dalībniekiem.
Programmas  „Līderības Akadēmija 

2015” ietvaros Rihards kopā ar vēl 39 jau-
niešiem no Latvijas, Lietuvas un Igaunijas 
četras nedēļas pavadīs universitātes pilsētā 
un apgūs līderības prasmju kursu īpaši 
apmācītu pasniedzēju vadībā. Skolēniem 
būs ekskursijas uz Bostonu, Ņujorku un 
Vašingtonu, gūstot plašāku iespaidu par 
ASV kultūru, vēsturi un ekonomiku.

Šobrīd Rihards, raksturojot savas izjūtas 
saistībā ar uzvaru, saka īsi: „Bez vārdiem”, 
jo emocijas ir ļoti spilgtas.

Par Riharda veiksmi un panākumiem 
priecājas gan viņa ģimene un draugi, gan 
arī skolotāji. Rihards saka, ka ir sev jātic 
un tad viss izdosies. Jauniešiem viņš novēl 
būt uzņēmīgiem un pierādīt sevi.

 LIEnES BEBrIšaS, V.Plūdoņa Kuldīgas 
ģimnāzijas projektu speciālistes

teksts un foto

Ģimnāzijas skolēns apgūs 
līderības prasmes Amerikā

V.Plūdoņa Kuldīgas 
ģimnāzijas skolnieks 
rihards Lūciņš uzva-

rēja Baltijas – ame-
rikas Brīvības fonda 

izsludinātajā konkursā 
un dosies mācīties uz 

aSV.

No 4. līdz 7. jūnijam Igaunijas pilsētā Vīlandē 
notika 35. starptautiskās Hanzas dienas, ku-
rās bija prezentēts arī Kuldīgas novads.

Hanzas dienas atklāja Hanzas pilsētu parāde, 
kurā Kuldīgas novada pašvaldības un koopera-
tīva „Kuldīgas labumi” pārstāvji devās kopā ar 
kamerkora „Rāte” dziedātājiem. Svētku atklāšanas 
koncerts norisinājās Vīlandes Dziesmu svētku es-
trādē. Vīlandes pilsēta četrās dienās bija sagādājusi 
Hanzas dienu dalībniekiem iespēju apmeklēt ap 
200 dažādu pasākumu.

Skaistajā vecpilsētā trīs dienas notika aktīva tirdz-
niecība. Hanzas pilsētas savos stendos prezentēja tū-
risma iespējas, kā arī cienāja ar dažādiem gardumiem 
un piedāvāja iegādāties amatnieku darinājumus. 
Kuldīgas stendā varēja nobaudīt kooperatīva „Kul-
dīgas labumi” produktus – mājas vīnu, ābolu čipsus, 
sukādes, vīngliemežu un meža gaļas konservus, mā-
jas cepumus, Irēnas Hartmanes cepto maizi, gotiņu 
konfektes un daudz ko citu. Stendā bija iespējams 
iegādāties austus tekstilizstrādājumus, Dip-dap rite-
ņus, ar rokām darinātas lelles un bērnu lina apģērbu. 

Kā atzīst „Kuldīgas labumu” pārstāves, vislielākā 
interese bijusi par pārtikas produktiem un vīniem, 
stenda apmeklētājiem paticis tos vispirms nogaršot. 
Pircēji nākuši arī atkārtoti, lai vēlreiz iegādātos 
Kuldīgas labumus, kuri cilvēkiem iegaršojušies. 
Kuldīgas stendā viesojusies un labumus nobaudījusi 
arī Latvijas kultūras ministre Dace Melbārde. 

Hanzas dienu dalībnieki interesējušies arī par 
Kuldīgas novada piedāvātajām tūrisma iespējām un 
notiekošajiem pasākumiem. Pieprasīti bijuši tūrisma 
bukleti par Kuldīgu un Kurzemi. Stendā piestājuši 
arī tādi Hanzas dienu dalībnieki, kuri jau paviesoju-
šies mūsu novadā. Interesi izrādījuši arī ekskursiju 
organizētāji. Hanzas dienu kultūras programmu 
bagātināja Kuldīgas kamerkora „Rāte” koncerts. 

Hanzas pilsētu savienība ir tirdzniecības sa-
vienība, kas sastāv no 181 pilsētas un 16 Eiropas 
valstīm. Kuldīga pirmo reizi Hanzas savienības 
dokumentos minēta 1368. gadā.

KrISTĪnE DuĻBInSKa, mārketinga un 
sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja

InESES OZOLaS-GŪTPELCaS foto

Hanzas dienās Igaunijā liela interese par Kuldīgas labumiem

Kuldīgas novada pašvaldības pārstāvji Hanzas dienās Vīlandē, Igaunijā 
pārstāvēja Kuldīgu lielajā svētku gājienā.
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29. maijā peldvietā „Mārtiņ-
sala” svinīgā pasākumā tika 
pacelts Zilais karogs un pēc re-
konstrukcijas atklāta glābšanas 
stacija.

Rekonstruētā glābšanas sta-
cija darbiniekiem nodrošinās at-
bilstošus darba apstākļus. Lai 
peldsezona un darbs atjaunotajā 
glābšanas stacijā būtu veiksmīgs, 
glābēju komandai tika uzdāvināts 
talismans – veiksmes krupis, kas 
simbolizē gudrību un dzīvību.

Šogad Zilā karoga atklāšanas 
pasākumā visus priecēja Kuldīgas 
E.Vīgnera mūzikas skolas pūtēju 
orķestris, orientēšanās spēle „Mār-
tiņsalas noslēpumi” un kopīgs pik-
niks pie ugunskura. Drosmīgākie 
atklāja peldēšanās sezonu. 

Oficiālā peldsezona Mārtiņsalas 
peldvietā ilgst no 15. maija līdz 
15. septembrim. Par atpūtnieku 
drošību ik dienu no pulksten 10.00 
līdz 22.00 rūpējas glābšanas die-
nesta darbinieki.

Mārtiņsalā Zilais karogs plīvo 
jau sesto gadu, apliecinot peld-
vietas izcilo ūdens kvalitāti un 
sakārtotību. Sākoties pludmales 
sezonai, teritorijā ir atjaunots 
informatīvais stends, norādes un 
ģērbtuves, ar smiltīm papildināti 
pludmales volejbola laukums un 
pludmales zona pie gala laipas. 
Kuldīga ir vienīgā, kas sertifikātu 
saņēmusi par tīru un labiekārtotu 
peldvietu pie upes.

SIGnETaS rEImanES, 
sabiedrisko attiecību speciālistes 

teksts un foto

13. un 14. jūnijā no 10.00 līdz 19.00 
visi puķu draugi aicināti uz Kuldīgas 
novada Pelču pagasta „Ziedoņiem”, 
kur notiks 2. peoniju dārza svētki.

13. jūnijā plkst. 12.00 muzicēs Zanes un 
Dāvja džeza duets. Ieejas maksa svētkos – 
EUR 2, pensionāriem un skolēniem – bez 
maksas.

Svētku apmeklētājus gaidīs ziedošs peo-
niju dārzs (kolekcijā ap 140 šķirņu), floristu 
veidotas kompozīcijas, peoniju stādīšanas 
paraugdemonstrējumi un izsmeļošas kon-
sultācijas par audzēšanu. Svētkos varēs ie-
gādāties puķu stādus un uzzināt par peoniju 
izmantošanu skaistumkopšanā. Darbosies 
vasaras kafejnīca un bērnu laukumiņš.

„Ziedoņi” piedāvā vienu no Latvijas 
lielākajām peoniju kolekcijām, kas katru 

gadu tiek papildināta, iepērkot stādus visā 
pasaulē. Saimniecībā ir arī lielas īrisu, 
liliju un dienziežu kolekcijas. Šīs sezonas 
jaunums – eksotiskais apstādījumu augs – 
diegveida juka. 

Peoniju dārzs „Ziedoņi” atrodas Kuldī-
gas novada Pelču pagastā (braucot pa Kul-
dīgas apvedceļu, jānogriežas pie ceļazīmes 
„Pelči 4 km”).

Kopš seniem laikiem peonija  tiek 
uzskatīta par mīlestības un labklājības 
simbolu. Daudzos seno tautu ticējumos 
teikts, ka mājās, kur aug peonijas, valda 
miers, saticība un mīlestība. 

Informācija par „Ziedoņiem”: http://
ziedoni.lv/

SIGnETa rEImanE,
 sabiedrisko attiecību speciāliste

Kuldīga Jāņos ietērpsies svētku deko-
ros, ievērojot senlatviešu tradīcijas un 
paražas.

Ir salasītas jāņuzāles, uzpīti vainagi, 
pušķotas sētas, tiks kurti ugunskuri un 
gādāts mielasts. 

„Tā kā Jāņi ir laiks, kad atrodamies vis-
tuvāk dabai, šī gada svētku koncepcija tapa, 
ietekmējoties no Jāņu tautasdziesmām un 
Kuldīgas novada Tautas mākslas svētku de-
vīzes – „Veram vārtus saulgriežiem, lai nāk 
saule istabā”,” pastāstīja Kuldīgas novada 
pašvaldības māksliniece Inese Sulojeva.

Pilsētā plānots izvietot septiņus vārtus, 
kas tiks rotāti ar ozolzaru vītnēm un mei-
jām. Pie katriem vārtiem būs piestiprināta 
koka pamatne ar tautasdziesmu. Šāda veida 

dekorācijas paredzēts izvietot Liepājas ielā, 
pie Estrādes parka ieejas (no Pētera ielas 
puses) un Pilsētas dārzā.

Arī šogad, tāpat kā citus gadus, Liepājas 
ielas laternas pušķos ar meijām, kas radīs 
svētku noskaņu visā gājēju ielā.

Pilsētas laukuma skvērā būs vides ob-
jekts – krūze ar ziediem. Šī kompozīcija 
izgatavota pagājušajā gadā ar Kuldīgas 
novada pašvaldības darbinieku, Kuldī-
gas novada Bērnu un jauniešu centra un 
SIA „Kuldīgas komunālie pakalpojumi” 
palīdzību.Un Pilsētas dārzā, kur tiks kurts 
ugunskurs un griezti danči, būs izvietota 
Jāņu kompozīcija – zedeņu žogs, aka, 
zārds.

SIGnETa rEImanE, 
sabiedrisko attiecību speciāliste

Mārtiņsalas pludmale gatava sezonai

Kuldīgas novada Domes priekšsēdētāja Inga Bērziņa un pašvaldības policijas priekšnieks 
rinalds Gūtpelcs, pārgriežot lenti, svinīgi atklāja atjaunoto glābšanas staciju.

Glābšanas stacijā pēc rekonstrukcijas radīti glābēju darbam at-
bilstoši apstākļi.

mārtiņsalas peldvietā Zilais karogs lepni tika pacelts jau sesto 
gadu.

„Ziedoņos” notiks 
2. peoniju dārza svētki

Kuldīga pošas Jāņiem
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XI Latvijas skolu jaunatnes 
dziesmu un deju svētkos Kuldīgas 
novadu pārstāvēs 24 kolektīvi ar 
511 dalībniekiem – vokālais an-
samblis, kamerorķestris, radošā 
darbnīca, 7 kori, 9 deju kolektīvi, 
3 folkloras kopas un 2 vizuāli 
plastiskās mākslas pulciņi.

Dziesmu svētku kopkorī iesaistī-
sies Kuldīgas kultūras centra jauktais 
koris (vad. Jana Paipa, Agnese Čīče), 
Kuldīgas Centra vidusskolas 5. –  
9. klašu koris (vad. Dagnija Šteinber-
ga), Kuldīgas Mākslas un humanitāro 
zinību vidusskolas 5. – 9. klašu koris 
(vad. Iveta Vīksne), Kuldīgas 2. vi-

dusskolas 4. – 9. klašu koris (vad. 
J.Paipa), Vārmes pamatskolas 5. – 
9. klašu koris (vad. Inese Krūmiņa) 
un Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma 
tehnikuma jauktais koris (vad. Līga 
Aleksandra Jāvalde). Garīgās mū-
zikas koncertā Kuldīgu pārstāvēs 
E.Vīgnera Kuldīgas mūzikas skolas 
bērnu koris „Cantus” (vad. Maruta 
Rozīte). Kuldīgas kultūras centra 
jauktais koris arī izvirzīts noslēguma 
koncerta 3. kārtas fināla konkursam.

Muzikāli svētkus kuplinās arī 
Kuldīgas kultūras centra zēnu vo-
kālais ansamblis „Triumfs” (vad. 
A.Čīče) un E.Vīgnera Kuldīgas 
mūzikas skolas kamerorķestris (vad. 

Velta Jūrmale).
Savukārt Kuldīgas novada tradī-

cijas folkloras mantojuma saglabā-
šanā svētkos demonstrēs 3  kolektī-
vi – Kuldīgas 2.  vidusskolas Rendas 
filiāles folkloras kopa „Cītariņš” 
(vad. Aira Bumbiere), Kuldīgas 
novada Bērnu un jauniešu centra 
folkloras kopa „Kursīši” (vad. Ina 
Celitāne) un Kuldīgas pamatskolas 
Basu filiāles folkloras kopa „Krē-
tainie suiti” (vad. Iveta Akeldama).

Deju svētkus kuplinās 9 Kuldīgas 
novada kolektīvi – Kuldīgas kultūras 
centra tautas deju kolektīvs „Sta-
riņš”, 1. – 2. kl. un 3. – 6. kl. grupas 
(vad. Zita Serdante), Z.A. Meiero-

vica Kabiles pamatskolas 3. – 6. kl. 
tautas deju kolektīvs (vad. Silvija 
Bergmane), Ēdoles pamatskolas 
3. – 6. kl. tautas deju kolektīvs „Stār-
ķēni” (vad. Inese Poriķe), Vārmes 
pamatskolas tautas deju kolektīvs 
„Dimdariņi”, 3. – 6. kl. un 7. – 9. kl. 
grupas (vad. Zita Serdante), Kuldīgas 
Mākslas un humanitāro zinību vidus-
skolas 5. – 6. kl. deju kolektīvs (vad. 
Aija Palma, Zane Kalniņa), Kuldīgas 
kultūras centra TDA „Venta” studija, 
7. – 9. kl. (vad. Zita Serdante) un 
Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma 
tehnikuma 10.  –12. kl. deju kolektīvs 
(vad. Arvis Sprude).

Vizuālās un lietišķās mākslas 

nozarē Kuldīgas novadu pārstāvēs 
Kuldīgas Mākslas un humanitāro zi-
nību vidusskolas floristikas pulciņš 
„Saulessvece” (vad. Iveta Goldber-
ga) un Kuldīgas 2. vidusskolas Ren-
das filiāles lietišķās mākslas pulciņa 
radošā darbnīca „Piespraude” (vad. 
Ligita Kande). Savukārt projektā 
„Mēs rakstām sevi Dziesmu svēt-
kos” līdzdarbosies Pelču speciālās 
internātpamatskolas-attīstības cen-
tra tautas deju kolektīvs un radošā 
darbnīca (vad. Inita Moldovāne, 
Agnese Fogele).

KrISTĪnE DuĻBInSKa,
 mārketinga un sabiedrisko 

attiecību nodaļas vadītāja

Kopš 2004./2005. m.g. Kuldī-
gas Centra vidusskola ir viena 
no 16 Latvijas skolām, kurā 
skolēniem ir iespēja apgūt DSD 
(Deutsches Sprachdiplom) vācu 
valodas apmācības programmu.

Šajā mācību gadā eksāmenu 
veiksmīgi nokārtoja un sertifikātu 
saņēma divi 12. klases skolēni – 
Ieva Mediņa un Jurģis Pēteris Eglī-
tis. Svinīgā ceremonijā kinoteātrī 
„Splendid Palace” Rīgā 14. maijā 
tika pasniegts DSD diploms.

Šo gadu laikā DSD eksāmenu ir 
nokārtojuši un sertifikātu ieguvuši 
27 Kuldīgas Centra vidusskolas 12. 
klašu jaunieši. Lai iegūtu šādu valodas 
zināšanu apliecinošu sertifikātu, sko-
lēnam ir jākārto eksāmens, kas sastāv 
no lasīšanas un klausīšanās daļas, 
rakstveida un mutvārdu saziņas daļas.

DSD sertifikāts ir starptautiski 
atzīts valodas zināšanu apliecinošs 
dokuments, kas atbilst Eiropas vie-

KuLDīgAS MāKSLAS uN HuMANItāRo ZINīBu VIDuSSKoLA
no 12. jūnija plkst. 10.00 uzņem audzēkņus 2015./ 2016. m.g.

10. klasē
Skola piedāvā divas mācību programmas – vispārējās vidējās izglītības humanitārā un sociālā virziena programmu (ar 

padziļinātu angļu valodu) un vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programmu (ar padziļinātu angļu valodu).
Kuldīgas Mākslas un humanitāro zinību vidusskolā tiek piedāvātas daudzveidīgas mākslas nodarbības – grafiskais dizains, 

animācija, grafika, vides dizains, keramika, gleznošana un zīmēšana. Skolā var apgūt arī autoapmācību.
Stājoties 10. klasē, nepieciešama apliecība par pamatizglītību un sekmju izraksts.
Skolai ir bagātas tradīcijas un aktīvi audzēkņi, kuri darbojas kādā no diviem koriem un ansambļiem, 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. Un ir vēl daudz citu lietu, ar kurām skola lepojas.

Visiem Kuldīgas novada devīto klašu absolventiem ir iespēja piedalīties vasaras nometnē „Esi sveicināta, vidusskola!”, kas 
notiks no 15.  līdz 19. jūnijam. Nometnē varēs iepazīties ar skolu, klasesbiedriem, sadarbības partneriem pilsētā, nakšņot skolā 
un trīs dienas doties braucienā ar laivām pa Abavu un Ventu.  Sīkāka informācija un pieteikšanās nometnei pa tālr. 27020578.

Skolas adrese – Pētera iela 5, Kuldīga, tālrunis 63323463, 29479778.

Kuldīgas novada Bērnu un 
jauniešu centrs turpmāk ik gadu 
organizēs novada interešu izglī-
tības audzēkņu un pedagogu no-
minācijas pasākumu un piešķirs 
gada balvu interešu izglītībā.

Ir ļoti būtiski, lai novadā bērni 
un jaunieši saņemtu kvalitatīvu 
piedāvājumu interešu izglītībā, kas 
daudzpusīgi viņus attīsta. „Šādas 
balvas piešķiršana ļaus apzināt, no-
vērtēt un izteikt atzinību par interešu 
izglītībā iesaistīto audzēkņu, kolek-
tīvu un pedagogu sasniegumiem, kā 
arī motivēs pedagogus paaugstināt 
kvalitāti darbā ar audzēkņiem,” 
skaidroja Bērnu un jauniešu centra 
direktore Ruta Orlova.

Gada balvu plānots piešķirt par 
mūža ieguldījumu interešu izglītībā 
pedagoģiskajiem darbiniekiem, kuri 
ilglaicīgi un profesionāli sevi iegul-
dījuši interešu izglītības attīstībā; par 
audzēkņu vai kolektīvu sasniegumiem 
interešu izglītībā – sporta, tehniskās 
jaunrades, vides izglītības vai kultūriz-

glītības jomā; par ieguldījumu interešu 
izglītībā pedagogiem, kuri radoši un 
kvalitatīvi izglītojuši un audzinājuši 
audzēkņus, organizējuši pasākumus, 
guvuši augstus darba sasniegumus, 
attīstījuši interešu izglītību, veicot 
metodisko u.c. darbu. Savukārt balvu 
par debiju interešu izglītībā piešķirs 
jauniem interešu izglītības skolotā-
jiem par radošu darbu ar audzēkņiem, 
kvalitatīvu un aktīvu līdzdalību pasā-
kumos un par ievērojamiem sasniegu-
miem pēdējos mācību gados. 

Nominācijā „Par mūža iegul-
dījumu interešu izglītībā” laureāts 
tiks apbalvots ar Atzinības rakstu, 
naudas balvu EUR 200 un piemiņas 
velti. Pārējās nominācijās laureātiem 
piešķirs Pateicības rakstu un piemi-
ņas velti.

Apbalvošanas pasākumu plānots 
organizēt ik gadu. Pretendentus no-
minācijām izvirzīs valsts un pašval-
dības iestādes, kā arī privātpersonas.

SIGnETa rEImanE, 
sabiedrisko attiecību speciāliste

Kuldīgas novada Domes maija 
sēdē deputāti apstiprināja 
pagastos izvietoto pirmsskolas 
grupu slēgšanu noteiktos posmos 
vasarā, taču pilsētā bērnudārzi 
turpinās darboties. 

Pagastu pirmsskolas grupu au-
dzēkņu vecāki par izglītības iestāžu 
slēgšanu vasaras periodā ir savlai-
cīgi brīdināti.

Uz laiku no 1. jūlija līdz 31. au-
gustam nolemts slēgt Vārmes pamat-
skolas pirmsskolas grupas nelielā 
bērnu skaita un plānoto remontdarbu 
dēļ. Tāpat deputāti izskatījuši pa-
matskolu direktoru iesniegumus – 
par Laidu pamatskolas Sermītes 
interešu centra pirmsskolas grupu 
slēgšanu uz laiku no 29. jūnija līdz 

31. augustam saistībā ar darbinieku 
atvaļinājumiem un plānotajiem re-
montdarbiem, Ēdoles pamatskolas 
pirmsskolas grupu darbu pārtrauk-
šanu no 1. jūnija līdz 31. augustam, 
jo skolā tiks veikts sanitārā mezgla 
remonts, Vilgāles pamatskolas 
pirmsskolas grupas slēgšanu no 
15. jūnija līdz 31. jūlijam. Kuldīgas 
Alternatīvās sākumskolas Padures 
filiāles pirmsskolas grupu darbs tiks 
slēgts no 22. jūnija līdz 31. jūlijam, 
savukārt Kuldīgas Centra vidus-
skolas Snēpeles filiālē paši mazākie 
dosies vasaras brīvlaikā no 1. jūlija 
līdz 5. augustam. Snēpeles filiālē 
vasarā krasi samazinās bērnu skaits, 
tāpēc direktore līdzekļu ekonomijas 
nolūkos lēmusi par skolas īslaicīgu 
slēgšanu. Kuldīgas 2. vidusskolas 

pirmsskolas grupu „Sauleszaķēns” 
un Rendas filiāles pirmsskolas gru-
pas „Mārīte” darbu plānots pārtraukt 
no 1. jūnija līdz 31. augustam, jo 
arī šajās izglītības iestādes plānoti 
remontdarbi.

Kuldīgas pilsētas pirmsskolas 
izglītības iestāžu darbinieki apjau-
tājuši vecākus un nolēmuši turpināt 
darbu visu vasaru, taču strādās ar 
mazāku jaudu, samazinot grupu 
skaitu atkarībā no mēnesī pieteikto 
bērnu skaita. Šogad neturpinās pa-
gājušā gada praksi, kad bērniem bija 
jāapmeklē citu bērnudārzu grupu 
nodarbības neatkarīgi no tā, kuru 
pirmsskolas izglītības iestādi bērns 
apmeklējis visu gadu.

SIGnETa rEImanE, 
sabiedrisko attiecību speciāliste

Jaunatnes dziesmu un deju svētkos 
Kuldīgu pārstāvēs 24 kolektīvi

Skolēni iegūst starptautisku vācu 
valodas diplomu

notās valodas prasmes līmenim un 
tiek ņemts vērā, stājoties Latvijas 
un Eiropas augstskolās, arī Eiropas 
Savienības darba tirgū.

mOnTa SVILPE, 
Kuldīgas Centra vidusskolas vācu 

valodas skolotāja
IVETaS EGLĪTES foto 

Skolēni jurģis Pēteris Eglītis un Ieva mediņa (vidū) ar vācu valodas skolotāju 
montu Svilpi svinīgā pasākumā ieguva „Deutsches Sprachdiplom”.

Būs Gada balva 
interešu izglītībā

Pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes 
vasarā turpinās darbu 

Sākusies biļešu tirdzniecība uz 
„Dzīres Kuldīgā 2015” koncertu 
17. jūlijā 22.00 pilsētas estrādē 
„Sirds stīgu spēle”.

Šis būs koncerts vasaras vakarā 
par mīlestību un visu pārējo, kas 
laiku laikos nenoveco. Muzicēs 
solisti – Ance Krauze, Normunds 
Rutulis, Andris Daņiļenko, Ilona 
Bagele, Zigfrīds Muktupāvels, 
Ieva Sutugova, Valters Gleške, 
radio bērnu ansamblis „Dzeguzīte”, 
Maestro Raimonds Pauls, „Mirage 

Jazz Orchestra” un LNSO stīgu 
grupa. Diriģents –  Mārtiņš Ozo-
liņš. Koncertu vada Ance Priede 
un Jurģis Spulenieks.

Biļetes var iegādāties Kuldīgas 
kultūras centrā, „Biļešu paradīzes” 
kasēs un internetā www.bilesu-
paradize.lv. Pasākuma dienā no 
20.00 varēs nopirkt pilsētas estrādē. 
Biļešu cena – EUR 8, 10, 12; solos 
ar atzveltnēm – EUR 15; stāvvie-
ta – EUR 5 (biļeti var iegādāties 
tikai pasākuma dienā). Sēdvietas 
koncertā numurētas.

SIA „Kuldīgas komunālie 
pakalpojumi” aicina vietējos 
ražotājus, amatniekus, rūpnie-
kus un citus meistarus pieda-
līties pilsētas festivāla „Dzīres 
Kuldīgā” amatnieku tirgū no 
16. līdz 19. jūlijam. 

Nolikums dalībai ielu tirdznie-
cībā un pieteikuma anketa atroda-
ma Kuldīgas novada pašvaldības 
mājaslapā www.kuldiga.lv.

Kuldīgas pilsētas festivāls „Dzī-
res Kuldīgā” šogad atzīmēs 20. 
jubileju. Kā jau jubilejas reizē, tiks 
godātas gan „Dzīru” leģendārās 
tradīcijas, kuru īpašā aura pulcē 
skatītāju tūkstošus, gan piedāvāts 
kas jauns, Kuldīgā un Latvijā vēl 
neredzēts.

KrISTĪnE DuĻBInSKa, 
mārketinga un sabiedrisko 
attiecību nodaļas vadītāja

Lielais „Dzīru” koncerts

Izsludina pieteikšanos tirdzniecībai 
„Dzīres Kuldīgā 2015”
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Kuldīgas novada pašvaldība no 
1. jūnija līdz 31. augustam orga-
nizē konkursu „Sakoptākā Kul-
dīgas novada lauku sēta 2015”, 
lai noskaidrotu un godinātu 
sakoptāko lauku individuālo 
māju, zemnieku saimniecību un 
ražošanas uzņēmumu, iestāžu, 
veikalu, individuālo uzņēmumu 
un daudzdzīvokļu māju sētu un 
pagalmu īpašniekus.

Konkursa mērķis ir ieinteresēt un 
iesaistīt Kuldīgas novada pagastu ie-
dzīvotājus savas sētas labiekārtošanā, 
sakopšanā, pilnveidošanā, rosināt 
piesaistīt Eiropas Savienības finan-

sējumu, tā veicinot Kuldīgas novada 
pagastu attīstību un sakoptību. 

Pieteikties aicināti Kuldīgas 
novada pagastu īpašumu saimnieki, 
kuri izveidojuši skaistus dārzus un 
uztur labā kārtībā sava īpašuma teri-
toriju. Iespējams gan pašiem pieteikt 
savu saimniecību konkursam, gan 
arī pieteikt citus skaistu sētu īpaš-
niekus, piemēram, kaimiņus. Anketa 
un konkursa nolikums ir publicēti 
Kuldīgas novada mājaslapā www.
kuldiga.lv.

Pieteikumi iesniedzami līdz 
1. jūlijam pagastu pārvaldēs vai 
e-pastā: evita.petersone@kuldiga.lv. 

Konkursa 1. kārtu organizē Kuldīgas 
novada pagastu pārvaldes, ar pār-
valdes vadītāja rīkojumu izveidojot 
žūrijas komisiju trīs locekļu sastāvā. 
Šajā kārtā tiek vērtētas sakoptākās 
pagastu sētas. Konkursa 2. kārtu or-
ganizē Kuldīgas novada pašvaldība 
un vērtē 1. kārtas 1. vietu ieguvējus.

Teritorijas vērtēs trīs nomināci-
jās, nosakot sakoptāko Kuldīgas no-
vada lauku sētu, sakoptāko Kuldīgas 
novada zemnieku saimniecību, ra-
žošanas vai individuālo uzņēmumu, 
kā arī sakoptāko Kuldīgas novada 
daudzdzīvokļu māju.

Konkursā tiks vērtēts kopiespaids 

(ēka, pagalms, iebraucamais ceļš, 
dārza izvietojums, to iekļaušanās 
apkārtējā vidē), dzīvojamās un saim-
niecības ēkas stāvoklis (krāsojums, 
māju nosaukumu uzraksti, pasta 
kastītes, karoga masts u.c.), apza-
ļumošana (zāliena laukumi, ziedu 
izvietojums, celiņi, žogi), noteikumu 
ievērošana (sanitārais stāvoklis, 
mājdzīvnieku turēšana, ugunsdrošī-
ba), piemājas zemes, apkārtējās teri-
torijas racionāla izmantošana, zemei 
pieguļošo grāvju un ceļmalu tīrība, 
kā arī iesaistīšanās ES projektos 
un tiešajos maksājumos. Augstāko 
vērtējumu iegūs tā sēta, kurā būs 

izpildīti visi konkursa rādītāji.
Konkursa rezultātus paziņos un 

uzvarētājus sveiks 3. oktobrī Herco-
ga Jēkaba gadatirgus laikā. Konkur-
sa uzvarētājus – 1. vietu ieguvējus 
visās trīs nominācijās – apbalvos ar 
Kuldīgas novada Domes Atzinības 
zīmi un naudas balvu EUR 150. Žū-
rija pēc saviem ieskatiem var noteikt 
2. un 3. vietas ieguvējus/konkursa 
laureātus, piešķirot naudas balvu 
EUR 100 – 2. vietas ieguvējiem un 
EUR 75 – 3. vietas ieguvējiem.

KrISTĪnE DuĻBInSKa, 
mārketinga un sabiedrisko attiecību 

nodaļas vadītāja

Lai veicinātu pilsētvides sakop-
tību un kārtību Kuldīgas pilsētā, 
kā arī noskaidrotu skaistākos 
dārzus un to īpašniekus, arī 
šogad no 1. jūnija līdz 31. au-
gustam tiek organizēts konkurss 
„Skaistākais Kuldīgas dārzs un 
sakoptākā teritorija 2015”.

Konkursa mērķis ir sekmēt pil-
sētvides sakopšanu, veicināt kārtību 
individuālo un pašvaldības māju, 
iestāžu, sabiedrību, organizāciju, 
uzņēmumu, tirdzniecības un pakal-
pojumu objektu teritorijās, kā arī 
radīt interesi kuldīdzniekos un mo-
tivēt piedalīties pilsētas sakopšanā.

Konkursā var piedalīties Kuldī-
gas pilsētas īpašumi un to īpašnieki, 
kas izveidojuši skaistus dārzus un 
uztur labā kārtībā īpašuma teritoriju. 
Pieteikumus var iesniegt fiziskas un 
juridiskas personas no 1. jūnija līdz 
1. jūlijam, aizpildot dalībnieka anke-

tu, kura atrodama Kuldīgas novada 
mājaslapā www.kuldiga.lv. Anketās 
viens pieteicējs/dalībnieks var pieteikt 
objektu tikai vienu reizi. 

Pieteikumi iesniedzami Kuldīgas 
novada pašvaldības Apmeklētā-
ju pieņemšanas un informēšanas 
centrā, Baznīcas ielā 1, Kuldīgā, 
vai e-pastā: kristine.dulbinska@
kuldiga.lv. 

Konkursā pieteiktās teritorijas 
apsekos īpaši izveidota komisija, 
kuru vadīs Kuldīgas novada pašval-
dības vides speciāliste Dace Jansone. 
Galvenokārt tiks vērtēta izveidotāja 
izdoma, nevis finansiālais ieguldī-
jums dārzu veidošanā un teritoriju 
kopšanā un uzturēšanā. Komisija 
novērtēs tīrību un kārtību īpašumā 
un pieguļošajā teritorijā, iebrauca-
mo ceļu jeb priekšdārzu, teritorijas 
zonējumu, telpisko plānojumu, tā 
atbilstību funkcijai, augu stādījumus, 
to kompozīciju, ekoloģisko saderību, 

augu veselīgumu, ceļu, arhitektūras 
mazo formu kvalitāti, sakoptību, 
žogu izskatu, pārsteigumu jeb dār-
za savdabīgumu, īpašas pozitīvas 
pazīmes vai atšķirības. Augstāko 
vērtējumu iegūs tas īpašums, kurā būs 
izpildīti visi konkursa rādītāji.

Nominācijās „Skaistākais Kuldī-
gas dārzs”, „Sakoptākais daudzdzī-
vokļu māju pagalms” un „Sakoptā-
kais uzņēmums Kuldīgas pilsētā” 
uzvarētāji saņems naudas balvas un 
atzinības rakstus: 1. vieta – EUR 150 
un atzinības zīme „Skaistākais Kul-
dīgas dārzs un sakoptākā teritorija 
2015”, 2. vieta – EUR 100, 3. vieta 
– EUR 75. Nominācijā „Skaistākais 
gaisa dārzs” uzvarētājiem piešķirs 
naudas balvas un atzinības rakstus: 
1. vieta – EUR 75, 2. vieta – EUR 
50, 3. vieta – EUR 30.

Vienam pieteikuma anketas aiz-
pildītājam izlozes kārtībā tiks pie-
šķirta pārsteiguma balva. Konkursa 

Arī šogad notiks konkurss 
„Skaistākais Kuldīgas dārzs un sakoptākā teritorija”

komisijai ir tiesības katrā nominā-
cijas grupā piešķirt vairākas 1., 2., 
3. vietas.

Konkursam pieteiktās teritorijas 
tiks izvērtētas līdz 31. augustam. 

Uzvarētājus apbalvos 2015. gada 
3. oktobrī Hercoga Jēkaba gadatir-
gus laikā. 

EDuarDa DamBErGa foto

Konkurss „Sakoptākā Kuldīgas novada lauku sēta 2015”

7. un 8. augustā jau trešoreiz 
Kuldīgā notiks „Live Fest”, kurā, 
turpinot iesākto tradīciju, ap-
meklētājiem būs iespēja dzirdēt 
pasaules slavenus māksliniekus. 

Festivālā piedalīsies gan ārvalstu, 
gan pašmāju zvaigznes. 7. augustā 
uz skatuves kāps „Bay City Rollers” 
ar Les McKeown no Apvienotās 
Karalistes, „The Sweet”, zviedru 

grupa „Secret Service”, pašmāju 
mākslinieki Alex un „Opus Pro”, 
„Credo” un Jānis Bukums.

Savukārt 8. augustā klausītājus 
priecēs leģendārā grupa „Slade”, 
„The Rubettes” un Alan Williams, 
Linga, Ivo Fomins, „Colt”, „Zig 
Zag” un „AC/DC project” no Lie-
tuvas.

Biļešu cena uz pasākuma abām 
dienām EUR 50, vienai dienai – 

EUR 30. Biļetes pieejamas visās 
„Biļešu paradīzes” kasēs Latvijā un 
internetā www.bilesuparadize.lv. 
Festivālam tuvojoties, biļešu cenas 
paaugstināsies.

Tuvāk festivāla norises datumam 
tiks izziņoti precīzi uzstāšanās laiki, 
kā arī informācija par papildus akti-
vitātēm un notikumiem pilsētā. 

Vairāk informācijas par pasāku-
mu www.livefest.lv.

Uzmanību, autobraucēji!
Riteņbraukšanas sacensību „Čempiona kauss” laikā, 21. jūnijā, no 13.30 līdz 17.00 

tiks slēgta satiksme Pilsētas laukumā, Smilšu ielā, 1905. gada ielā līdz Ventspils ielai, 
Ventspils ielā posmā no 1905. gada ielas līdz Grants ielai, Grants ielā, Piltenes ielā 
no Grants ielas līdz Liepājas ielai. Trasi varēs šķērsot Mālu – Grants ielas krustojumā 
un Aploku – Piltenes ielas krustojumā.

Atvainojamies par sagādātajām neērtībām!
aGrIS KImBOrS, sporta skolas direktors

14.VI 11.00 Kurzemes tūre futbolā jauniešiem U-7 grupā; A.Grundmaņa stadions, Īsā iela 4, Kuldīga
16.VI 19.00 Kuldīgas novada atklātais čempionāts futbolā; A.Grundmaņa stadions, Īsā iela 4, Kuldīga
17.VI 17.30 27. skriešanas seriāla „Kuldīgas apļi 2015” 4. kārta; Krauļu priedes, Kuldīga
18.VI 19.00 Kuldīgas novada atklātais čempionāts futbolā; A.Grundmaņa stadions, Īsā iela 4, Kuldīga
20. – 21.VI 12.00 Latvijas jaunatnes olimpiādes priekšsacīkstes florbolā; KNSS halle, Piltenes iela 25, Kuldīga
21.VI 14.00  „Čempionu kauss” riteņbraukšanā; Pilsētas laukums, Kuldīga
30.VI 10.00 Kuldīgas novada atklātais čempionāts pludmales volejbolā jauniešiem A, C grupā, 1. posms; 
  Smilšu laukumi, Piltenes iela, Kuldīga
30.VI 18.00 Bērnu sacensības riteņbraukšanā; Starts un finišs Pilsētas estrādē, Kuldīgā
30.VI 19.00 Kuldīgas novada atklātais čempionāts futbolā; A.Grundmaņa stadions, Īsā iela 4, Kuldīga

Pasaules slavenu mākslinieku uzstāšanās 
festivālā „Live Fest”

Kuldīgas novada Dome aicina 14. jūnijā 
plkst. 12.00 uz piemiņas brīdi Pētera ielā.

Pēc piemiņas brīža interesenti varēs doties 
bezmaksas braucienā uz Nacionālās pretošanās 
kustības muzeju Rendas pagasta „Viesturos”, 
kurā būs apskatāma ekspozīcija, kas stāsta par 
laiku latviešu tautas vēsturē (1940 – 1990), kad 
svešzemju bruņotu akciju un agresijas rezultātā 
bija zaudēta valsts brīvība un neatkarība.

Ekspozīcijas veidošanā izmantota 2008. gadā 
tapusī Latvijas Okupācijas muzeja izstāde „Lat-
vijas brīvības kareivji. Nacionālo partizānu 
karš 1944-1957”.

Notiks Komunistiskā genocīda upuru piemiņas brīdis

Kafejnīca „Pīlādzītis” pērn ieguva 1. vietu uzņēmumu grupā.



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.
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Joprojām Latvijā ļoti aktuāls jau-
tājums ir iedzīvotāju emigrācija uz 
citām valstīm un arī tas, kā veicināt 
emigrējošo atgriešanos dzimtenē. Par 
vienu no galvenajiem iemesliem cil-
vēku izceļošanai var minēt finansiālo 
labklājību, kas citās eirozonas dalīb-
valstīs ir daudz augstāka nekā Latvijā.

2010. gadā arī es ar savu tagadējo 
sievu bijām vieni no daudzajiem 
imigrantiem, kas ieradās Lielbri-
tānijā, lai īstenotu savus sapņus 
un cerības. Norfolkas apgabalā 
mūsu pirmais darbs bija saistīts ar 
lauksaimniecību. Salīdzinājumā 
ar darbiem, ko strādāju pirms aiz-
braukšanas, tas bija salīdzinoši grūts, 
bet nekas tāds, ko nevarētu izdarīt. 
Tāpēc pēc trīs nostrādātajiem mē-
nešiem un uzlabotas angļu valodas 
pārcēlos uz netālo pilsētu Sleaford, 
kas turpmākos gadus bija arī mūsu 
mājas. Atradu darbu papīra pārstrā-
des rūpnīcā. Sāku kā palīgstrādnieks 
un beidzu kā nodaļas vadītājs. Strā-
dājot šajā uzņēmumā, guvu lielisku 
pieredzi vadīšanā un organizēšanā, 
kā arī ieguvu papildu izglītību 
Grimbsby institūtā, kas paplašināja 
manas zināšanas augstā līmenī.

Ik gadu atvaļinājumu pavadīju 
Kuldīgā un šo piecu gadu laikā novē-
roju ļoti daudz pārmaiņu. Liels prieks 
par Ingas Bērziņas panākumiem, 
sakārtojot Kuldīgas tēlu, nenovēr-
tējamo dabu, brīnišķīgo arhitektūru. 
Staigājot pa pilsētas ielām un jūtot tās 
šarmu, ir grūti pretoties valdzināju-
mam. Ne velti cilvēki uztver Kuldīgu 
kā Kurzemes pērli. Tas liek nedaudz 
aizdomāties par mājas izjūtu, kamēr 
uzturamies Lielbritānijā.

Laikam ejot, cilvēkiem mainās 
arī domas un vērtības, tā notika arī 
ar mani. Sapratu, ka laiks atgriezties 
dzimtenē.

Pirms atbraukšanas uz dzimto 
Kuldīgu, saskāros ar negatīvu attiek-
smi no Lielbritānijā dzīvojošajiem 
latviešiem, kuri norādīja, ka Latvijā 
nav ko darīt un darba te nav, vairāk-
kārt uzsverot finansiālo stāvokli un 
augstās cenas, kas nespēj konkurēt 
ar Lielbritāniju.

Man kā optimistam šī negatī-
vā attieksme no apkārtējiem bija 
mazsvarīga, jo uzskatu, ja ir galva 
uz pleciem un vēlme, tad var atrast 
darbu, tādējādi rādot piemēru citiem 
izbraucējiem, ka Latvijā tomēr ir 
ko darīt.

Augstais pieprasījums pēc dar-
baspēka pēdējos gados Latvijā 
liek aizdomāties par pieprasītajām 
profesijām, kuras trūkst darba tirgū, 
tādējādi radot iespējas kvalificēties 
un izglītoties šajās nozarēs. Runājot 
ar Lielbritānijā strādājošajiem lat-
viešiem, sapratu, ka viņiem trūkst 
motivācijas, lai atgrieztos, lai izglī-
totos dzimtenē un izmantotu savas 
zināšanas vietējā darba tirgū.

Liels prieks par Latvijas pat-
riotiem Lielbritānijā, kas tomēr 
atgriežas, neatmet cerību un raugās 
ar pozitīvismu, nevis nosoda un 
pārmet. Kā mēdz teikt: „Nekur nav 
tik labi kā mājās.” Aicinu attaisnot 
šo teicienu!

jānIS 
EZErKaLnS, 
kuldīdznieks

Pēc pieciem 
gadiem atkal 

Kuldīgā

ĒDOLĒ
Līdz 15. jūnijam kultūras namā – Līvijas 

Bružes gleznu izstāde.
23. jūnijā 20.00 Dzirnavu dārzā pie 

ugunskura – Ēdoles kultūras nama paš-
darbnieku koncerts „Ielīgosim Jāņus!”. 
22.00 Dzirnavu dārzā – zaļumballe. Spēlēs 
muzikants no Ventspils.

GuDEnIEKOS
Jūnijā kultūras namā – Latvijas skaistā-

ko ezeru izstāde.
KaBILĒ
14. jūnijā ap 11.00 pulcēšanās pie pie-

miņas akmens – Komunistiskā genocīda 
upuru piemiņas diena. Ziedu nolikšana un 
sveču aizdegšana; 11.00 Kabiles ev.lut. 
baznīcā – atceres dievkalpojums represēto 
piemiņai.

23. jūnijā 19.00 pulcēšanās Mīlestības 
pussalā pie skolas dīķa – sportiskās Līgo 
atrakcijas; 21.00 – puspliko skrējiens apkārt 
dīķim; 23.00 – 4.00 parka estrādē – Līgo 
nakts balle. Lustīgus dančus spēlēs Banc-
hiks (Artūrs Bānis). Ieeja bez maksas. Līdzi 
jāņem jāņuzāles, groziņš ar nepieciešamo 
jautram vakaram un naktij.

Līdz 30. jūnijam Kabiles bibliotēkā – fo-
toizstāde „Kabilnieki ceļo pa Ēģipti”.

KurmāLĒ
22. jūnijā 20.00 Kurmāles Pagastmā-

jas pagalmā – Jāņu ielīgošana. Koncertā 
piedalās Snēpeles deju kolektīvs, Turlavas 
amatierteātris, Kurmāles sieviešu vokālais 
ansamblis.

23. jūnijā 22.00 Vilgāles estrādē – 
ugunskura iedegšana un dejas. Par mūziku 

parūpēsies Edgars.
LaIDOS
Līdz 30. jūnijam Sermītes bibliotēkā – 

Jolantas Alkšares krustdūrienu tehnikā 
izšūto darbu izstāde.

21. jūnijā no 19.00 Rudes muižas 
parkā – Vasaras saulgrieži. Jāņuzāļu 
lasīšana, viju un vainagu pīšana, svinību 
vietas ierīkošana.  Rituālo ugunskuru un 
pūdeles degšana, saulītes pavadīšana 
un sagaidīšana, latviskie danči, rotaļas un 
līgošana. Līdzi ņemt līksmu prātu un vēlmi 
līdzdarboties, cienastu paša vēderam un 
piemērotu drēbju kārtu. Ieeja un telšu vietas 
bez maksas.

27. jūnijā Laidu pagasta Sermītes 
sporta stadionā – sporta spēles. Dalībnieku 
reģistrācija no 8.30 līdz 10.00. Sacensību 
programmā: volejbols, futbols, 100 m skrē-
jiens, lodes grūšana, tāllēkšana, smaguma 
vilkšana. 

PELČOS
22. jūnijā 18.00 laukumā pie tautas 

nama – Viktora Zemgaļa koncerts. Ieeja 
brīva; 21.00 – Līgo balle kopā ar Brenču 
muzikantiem. Ieeja brīva.

25. jūnijā 16.00 pie „Pagrabiņa” tiks dots 
starts „Taku orientēšanās sacensībām”.

rEnDā
Līdz 30. oktobrim Rendas kultūras 

namā – sagaidot Latvijas simtgadi, tiek 
organizēts fotokonkurss „Mājas Rendas 
pagastā”. Konkursa mērķis ir fiksēt Ren-
das pagastā esošās un bijušās mājas, ar-
hitektūru, atstāto celtniecības mantojumu 
un cilvēkus pie mājas fotogrāfijās, lai līdz 

Latvijas simtgadei apkopotu materiālus 
par Rendu un tās iedzīvotājiem nākama-
jām paaudzēm. Sīkāka informācija pa 
tālr. 26181470.

13. jūnijā 9.30 – organizēts brauciens uz 
Pelču pagastu – 2. peoniju dārza svētkiem. 
Sīkāka informācija pa tālr. 26181470.

21. jūnijā 19.30 lejā pie Abavas – va-
saras sākuma ieskandināšana un lielā 
ugunskura aizdegšana.

21. jūnijā 20.00 Rendas estrādē – Tur-
lavas amatierteātra izrāde „Salidojums”; 
22.00 – Jāņu nakts ielīgošanas zaļumballe 
ar grupu „Liepavots”. Ieeja uz visiem pasā-
kumiem bez maksas.

27. jūnijā 17.00 Rendas estrādē (lietus 
gadījumā kultūras namā) – Kuldīgas kultū-
ras centra amatierteātra izrāde. D.Priedes 
„Kā mēs viņus!...”. Ieeja – EUR 2, skolē-
niem – EUR 1.

rumBā
Jūnijā Rumbas bibliotēkā – skatāma 

Dainas Girvaites fotoizstāde „Mani putni”.
Jūnijā Mežvaldē, Rumbas pagasta pār-

valdes namā – Vijas Bērtiņas fotoizstāde.
12. jūnijā – Rumbas pagasta pensio-

nāru ekskursija uz Kalsnavas arborētumu. 
Skrīveru mājas saldējuma ražotni un mājas 
vīna ražotni „Ozoliņi”. 

15. jūnijā 17.30 „Bukaišos” – Kuldīgas 
BJC teātra studijas izrāde „Eža kažociņš”.

23. jūnijā 21.00 „Bukaišos” – zaļumballe 
„Ielīgo Jāņus Rumbas pagastā”.

27. jūnijā Mežvaldes pagasta pārvaldē – 
16.00 minigolfs bērniem; 19.00 –  minigolfs 
pieaugušajiem.

SnĒPELĒ
Jūnijā bibliotēkā – snēpelnieka Teodora 

Kārkliņa izstāde „Foto mirkļi”.
13. jūnijā 12.00 estrādē – jautrās sporta 

spēles vecākiem un viņu bērniem. Koman-
dā 3 cilvēki, vismaz viens pieaugušais. 
Pēc pasākuma uzvarētāju apbalvošana un 
kopīgas zupas baudīšana. 

22. jūnijā – apraudzīsim pagasta ļaudis 
pirmssvētku laikā, godināsim Jāņus un 
Līgas, dziedāsim līgodziesmas.

TurLaVā
Jūnijā – Ainas Stebules rokdarbu iz-

stāde „Dzīparotais košums”; PII „Lāčuks” 
radošo darbu izstāde „Kukainīši ziedos 
dūc”; grāmatu izstāde „Gatavojamies 
Saulgriežiem!”.

No 17. līdz 27. jūnijam – Turlavas bib-
liotēka slēgta.

23. jūnijā 20.00 Dižgaiļu parka estrādē – 
Līgo pasākums. Pašdarbnieku iestudēta 
teātra izrāde un Līgo balle.

28. jūnijā 20.00 Ķikuros pie bibliotēkas – 
Turlavas pašdarbnieku teātra izrāde.

4. jūlijā pie Turlavas pamatskolas – Tur-
lavas sporta svētki: 9.00 – reģistrēšanās, 
10.00 – sacensību starts.

VārmĒ
Jūnijā bibliotēkā – Vārmes rokdarbnieku 

un amatniecības darbu izstāde.
23. jūnijā 18.00 brīvdabas estrādē 

„Liepu birzs” – Vārmes Jāņu un Līgu go-
dināšana. Piedalās amatierteātris „Es un 
Tu”, JVA „Atbalss” un VPDK „DimDari”; 
23.00 – Līgo balle. Spēlē grupa „Lietus 
blūzs”. Ieeja brīva.

Šomēnes brīvdabas kino priecēs gan ar plašu Latvijas 
jauno, gan jau pieredzējušo režisoru darbiem. Būs iespēja 
iepazīties ar Latvijas kultūras kanona filmu izlasi par 
kultūras tradīciju kopšanu ģimenēs, kā arī mācīties par 
dažādām prasmēm pasākumam „Satiec savu meistaru” 
veltītajā filmā.  Līdzās Latvijas vides un cilvēku atspogu-
ļojumiem varēs gūt priekšstatu arī par Papua-Jaungvinejas 
lietus mežos dzīvojošās „Lak” cilts ikdienu filmā „Senču 
stāsti” un padomāt par dzīvi vecumdienās caur franču kino varoņiem. 

Brīvdabas kino programma 
12. jūnijā 23.30 – „ja nu mēs visi kopā dzīvotu”, rež. Stéphane Robelin (2013).
13. jūnijā 23.30 –  Latvijas kultūras kanona izlase „Kultūras tradīcijas ģimenē” (2015).
19. jūnijā 23.30 –  „Senču stāsti”, rež. Paul Wolffram (2011).
20. jūnijā 23.30 –  „Satiec savu meistaru!”, tradicionālās prasmes uz lielā ekrāna 
 (2014 –  2015).
26. jūnijā 23.30 –  „Izlaiduma gads”, rež. Andris Gauja (2014).
27. jūnijā 23.30 –  „ručs un norie”, rež. Ināra Kolmane (2015).

„Goldingen Knight Cinema” seansus ar Kuldīgas novada pašvaldības atbalstu 
rīko „Kuldīgas novada muzejs”. Uz tikšanos Pilsētas dārzā!

no 12. līdz 27. jūnijam kino netiks demonstrēts!Diorāmu un vinješu izstāde

Līdz 11. jūlijam Kuldīgas novada muzejā apskatāma ulda Zeidmana 
veidoto diorāmu un vinješu izstāde, kurā ietvertas vēsturisku notiku-
mu miniatūras.

Šādas miniatūras ļauj paskatīties uz vēsturiskiem notikumiem no cita skatu-
punkta, ielūkoties antīkās pasaules, viduslaiku, 17. – 18. gadsimta, Napoleona 
laiku un 2. pasaules kara ainās.

„Par diorāmu tiek uzskatīta mērogā veidota, sižetiska kompozīcija, 
kura var sastāvēt no cilvēku un dzīvnieku figūriņām, tehnikas, arhitektūras 
celtnēm un dabas objektiem. Parasti diorāmās dominē militārā tematika 
vai dzelzceļa tēma. Par vinjetēm parasti sauc minidiorāmas, kas ir kaut kas 
vairāk nekā vienkārši figūriņa uz postamenta, bet atšķiras no diorāmām ar 
mazākiem izmēriem un ir vienkāršākas izpildījumā,” atbild darbu autors.

Uldis Zeidmans diorāmas veido jau desmit gadus, un šajā laikā radīts 
vairāk nekā simts diorāmu un vinješu. Visos darbos tiek izmantotas plastikas 
vai metāla figūriņas mērogā 1:72. U.Zeidmana darbi skatāmi diorāmu un 
modeļu izstādēs ne tikai Latvijā, bet arī ārvalstīs.

Ceturtdien, 11. jūnijā, 19.00 Gaismas ielas 11. nama pagalmā – dejas izrāde „no 
Vecmīlgrāvja ar mīlestību”. Ieeja bez maksas.

Pirmdien, 22. jūnijā, 20.00 Kuldīgas estrādē – brīvdabas ielīgošana ar dižizrādi 
„Skroderdienas Silmačos”. Iestudējumu kuplinās novada kori un deju kolektīvi. Rosību 
papildinās pirmsjāņu gardumu tirdziņš, tādēļ skatītāji aicināti ierasties jau no 18.00. Ieeja 
– EUR 5, 7, 10, 12.

Otrdien, 23. jūnijā, 23.00 – Līgo vakars Pilsētas dārzā. Pirmos jāņabērnus ar līgotnēm, 
pīrāgiem, sieru un alu sagaidīs Jāņa tēvs un Jāņa māte. Saulgriežu rituāli, dziesmas un 
dejas. Līdz rīta gaismai kājas izlocīt palīdzēs grupa „Fokši”. Ieeja brīva.

Izstāde „Tas notika...”
Līdz 28. jūnijam Kuldīgas Mākslinieku rezidences galerijā, Pils ielā 
2, apskatāma izstāde „tas notika...”.

Tas notika Kuldīgā. Trīs stāsti par mazas pilsētas un tās apkārtnes iedzī-
votājiem, un par Latviju. Sadarbībā ar Starptautisko vasaras fotogrāfijas 
skolu (ISSP) trīs ārvalstu fotogrāfi – Deivids Krīdons (Īrija), Kristela Ūmsa 
(Nīderlande) un Joanna Pjotrovska (Polija) – īstenoja mākslas projektus, 
strādājot Kuldīgas Mākslinieku rezidencē 2013. un 2014. gadā.


