
k u l d ī g a s  n o v a d a  p a š v a l d ī b a s   i n f o r m a t ī v a i s  i z d e v u m s

www.kuldiga.lv

2015. gada 29. jūnijs nr. 140

šajā numurā

Noskaidro Ēvalda Valtera vides 
objekta konkursa autorus
> 2. lpp.

Grāmatas “Kuldīgas slimnīcas 
stāsti” atvēršanas svētki
> 7. lpp.

Vidusskolas aicina 
skolēnus
> 4. lpp.
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Līgo svētku priekšvakarā, 20. jū-
nijā, Kuldīgas novada tautas 
mākslas kolektīvi aicināja uz 
Tautas mākslas svētkiem „Veram 
vārtus saulgriežiem, lai nāk saule 
sētiņā”.

„Vai gan latvietis būtu iedomā-
jams bez čakla darba un lustīgu svēt-
ku svinēšanas? Kamēr vien varēs 
skatīt saules gaitu debess lokā, ik-
katrs latvietis lūkos pēc bagātīgiem 
apcirkņiem, slavēs druvu auglību 
un ražu, sveiks saules gaismas un 
siltuma atgriešanos dabā. Klāt atkal 
saulgrieži. Lai arī vasaras saulgriežu 
svētki iekrīt nabadzīgākajā laikā, 
kad klētīs arodi patukši, bet jaunā 
raža vēl nav ievākta, tomēr tas nevar 
būt par traucējumu svētku priekam 
un līksmībai,” klātesošos uzrunāja 
pasākuma vadītāji Ance Priede un 
Ivo Saliņš.

Vasaras saulgrieži ir īstais laiks, 
lai novada kolektīvi – 21 koris un 
vokālais ansamblis, 3 instrumen-
tālie ansambļi, 14 deju kolektīvi, 
4 amatierteātri un 6 tautas lietišķās 
mākslas kolektīvi ar vairāk nekā 700 
dalībniekiem, kas visu gadu darbo-
jušies dažādos mākslas žanros un 
izpausmēs – celtu ārā no pūralādes 
visu skaisto un līksmo, ko gada tum-
šākajā laikā ir sarūpējuši: dziesmas, 
dejas, rotaļas un tautas tradīcijas.

Kuldīgas ļaudis un pilsētas viesus 
visas dienas garumā priecēja muzikā-
li priekšnesumi, zāļu tirgus, izstādes 
un izrādes. Pilsētas dārzu piedziedāja 
Kuldīgas novada vokālie ansambļi, 
kapelas un Kuldīgas saksofonisti, kā 
arī sadancoja bērnu deju kolektīvs 
„Stariņš” un tautas deju ansamblis 
„Venta”. 1905. gada parku piepildīja 
vairākas izstādes. Savus darbus izrā-
dīja tautas lietišķās mākslas studijas 
„Varavīksne” un „Ķocis”, tēlotāj-
mākslas studija „Kuldīgas palete”, 
Padures aušanas pulciņš „Andava”, 
Kuldīgas tautastērpa darināšanas 
klase „Pūralāde” un Kuldīgas novada 
muzeja rokdarbnieču kopa „Čaupe”. 
Skatāmas bija arī trīs fotoizstādes – 

Lustīgi nosvinēti 
Tautas mākslas svētki

fotokluba „Divas upes” – „Velo pēdas 
Kuldīgā”, Edgara Eglīša „Nabagu 
iela” un Lauras Gudzinskas „Sajū-
tu foto”. Tepat ļaudis pulcējās, lai 
noskatītos četras amatierteātru izrā-
des – Rumbas pagasta bērnu teātra 
„Neglīto pīlēnu”, Rendas pagasta 
amatierteātra A.Brigaderes „Sprī-
dīti”, Kuldīgas Bērnu un jauniešu 
centra V.Plūdoņa „Eža kažociņu” 
un Kurmāles pagasta amatierteātra 
E.Vulfa „Līnis murdā”.

Svētkus noslēdza lielkoncerts 
pilsētas estrādē ar deju kolektīvu, 
koru, vokālo ansambļu un viesko-
lektīvu uzstāšanos. Savukārt līdz rīta 
gaismai ikviens varēja izlocīt kājas 
zaļumballē.

Tautas mākslas svētkus finansēja 
Kuldīgas novada pašvaldība. Svēt-
kus sarūpēja pašvaldības Kultūras 
nodaļa sadarbībā ar Kuldīgas kultū-
ras centra radošo komandu – svētku 
režisori Daigu Pirtnieci, režisores 

asistenti Anci Priedi, Kuldīgas 
novada deju kolektīvu virsvadītāju 
Ramonu Irbi, koru virsdiriģenti 
Janu Paipu, diriģentiem Andi Grozu, 
Marutu Rozīti un Agnesi Čīči, svēt-

ku muzikālajiem vadītājiem Zigurdu 
Tursu un Lauri Amantovu.

SIGnETa rEImanE, 
sabiedrisko attiecību speciāliste

IEVaS BEnEFELDES foto

Pasākumā uzstājās Ēdoles jauniešu deju kolektīvs „Sprigulis”.

Tautas lietišķās mākslas studijas „Ķocis” dalībniece Daila Kieksta darina grozus.

novada bērni un jaunieši lielkoncertā klausītājus priecēja ar popūriju un citām 
latviešu dziesmām.

Kuldīgas vidējās paaudzes deju kolektīvs „Bandava” svētkos dejoja jaunajos 
Kuldīgas tautastērpos.

Aizvadīta gada īsāka nakts un garākā 
diena, pagājis sarežģītais eksāmenu un 
skaistais skolu izlaidumu laiks. Mūsu 
novada pamatskolu, vidusskolu un 
tehnikuma absolventi vienu posmu 
dzīves ceļā paveikuši, neatkarīgi, kā tas 
ir atestāta atzīmēs novērtēts, galvenais – 
kā iegūtās zināšanas un prasmes viņi 
mācēs izmantot. Paldies skolotājiem un 
vecākiem par rūpēm jauniešu izglītoša-
nā un audzināšanā!  Skolotāji un vecāki 
ir kā spārni, kas palīdz bērniem gan 
lidot, gan nolaisties atpakaļ uz zemes 
un pacelties atkal kā putniem spārnos.

Pašvaldība šogad visiem absolven-
tiem dāvināja fotokluba „Divas upes” 
grāmatu „Kuldīgas impresijas” – ar 
cerību, ka, lai kur arī dzīves ceļš jauno 
cilvēku aizvedīs, viņš vienmēr būs 
gaidīts savā ģimenē, skolā un novadā.

Mums, Kuldīgas novada iedzīvo-
tājiem, kā kopienai ir svarīgi, lai mūsu 
bērni iegūst labu un konkurētspējīgu 
izglītību, mēs ļoti ceram, ka 9. klašu 
absolventi izvēlēsieties mācības tur-
pināt vai nu kādā Kuldīgas novada 
vidusskolā vai Kuldīgas Tehnoloģiju 
un tūrisma tehnikumā.  Pašvaldība 
kopā ar skolu vadību un pedagogiem 
darījusi visu, lai bērni un jaunieši skolā 
justos kā otrajās mājās, kā vietā, kur 
smelties zināšanas un iedvesmu, droši 
raudzīties nākotnē, īstenot savus jaunī-
bas sapņus un radošās ieceres, mācīties 
piederību savam pagastam, pilsētai un 
novadam. Ar vecākiem un jauniešiem 
esam runājuši, kā tiek izvēlēta viena 
vai otra skola izglītības ieguvei. Parasti 
1. klasē skola tiek izvēlēta pēc klases 
audzinātājas, jo skolotājai tiek uzticēts 
pats dārgākais – mazais ķipars, kuram 
ne tikai jāiemāca raiti lasīt, rakstīt un 
rēķināt, bet arī labi saprasties un sa-
darboties ar vienaudžiem. Vidusskolas 
posmā jaunietis jau pats cenšas izvērtēt, 
kur turpināt mācības, bet arī šajā brīdī 
vecāku atbalsts un draugu – viedokļu 
līderu ieteikumi ir gana svarīgi. Tiem, 
kas vēl domā, kurā skolā turpināt mā-
cības pēc 9. klases, noderēs šajā avīzē 
sniegtā informācija par mūsu izglītības 
iestāžu piedāvājumu.

Lai sniegtu lielāku atbalstu ģi-
menēm ar bērniem, Domes deputāti 
nākuši klajā ar jaunu iniciatīvu – 
piešķirt brīvpusdienas arī visiem 
10. klašu skolēniem, kuri mācīsies 
Kuldīgas vidusskolās, tas nozīmē, ka 
no 1. septembra veselīgas un gardas 
pusdienas bez vecāku dalības maksas 
saņems visi novada skolēni no 1. līdz 
10. klasei. Tāpat kā līdz šim pašvaldība 
nodrošinās bezmaksas nokļūšanu uz 
skolu un atpakaļ uz mājām, par ļoti 
draudzīgu cenu tiks piedāvātas sporta 
skolas kopmītnes lauku jauniešiem, 
kam nav iespēja katru dienu izbraukāt 
uz pilsētas skolu.

Katrs bērns, kurš ir ieguvis labu 
izglītību, labu arodu, ir mūsu bagātība 
un nākotnes cerība. Novēlu ikvienam 
dzīvot ar sajūtu: es gribu, es varu, es 
sasniegšu savu mērķi.

ILZE 
DamBĪTE-
DamBErGa, 
Kuldīgas 
novada 
pašvaldības 
izpilddirektore

Izvēles brīdis 
absolventiem
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maijā izsniegtās būvatļaujas

Objekta nosaukums Objekta adrese Pasūtītājs
Sporta skolas rekonstrukcija  Kalna ielā 6, Kuldīgā – 1. un 3. kārta Kuldīgas novada pašvaldība
Sociālā dienesta energoefektivitātes 
uzlabošana Dzirnavu ielā 9, Kuldīgā Kuldīgas novada pašvaldība

Saimniecības ēka „Dārziņi”, Kabiles pagasts Dairis Arājs
Dzīvojamās mājas pārbūve Vidus ielā 4, Kuldīgā Kaspars Grundmanis
Ventspils ielas posma no Grants 
ielas līdz Gravas ielai un Ventspils 
un Gravas ielas krustojuma pārbūve 

Kuldīgas pilsēta Kuldīgas novada pašvaldība

Saimniecības ēka „Pļavmaļi”, Rendas pagasts Juris Grasmanis-Laše
Meža meliorācijas sistēmas 
„Prīģelis” pārbūve Alsungas meža iec., Turlavas pagasts AS „Latvijas valsts meži”

Dzīvojamās mājas ārsienas remonts  Baznīcas ielā 32, Kuldīgā SIA „Vāverīte”
Meža ceļa „Usmas ceļš – Ezeri” 
pārbūve  „Valsts mežs Ezeri”, Rendas pagasts AS „Latvijas valsts meži”

Meža ceļa „Aizupju ceļš” pārbūve  „Valsts mežs Ezeri”, Rendas pagasts AS „Latvijas valsts meži”

Būvniecības komisijā 2015. gada maijā lemtais
akceptētās būvniecības ieceres dokumentācijas un būvprojekti

Objekta nosaukums Adrese
SP74 pārbūve Kabiles pagastā, Kuldīgas novadā
Ielu apgaismojuma pārbūve Laimdotas, Priežu un Kraujas ielā, Kuldīgā
Ventspils ielas posma no Grants ielas līdz Gravas ielai un Ventspils 
un Gravas ielas krustojuma pārbūve Kuldīgā

Sociālā dienesta ēkas energoefektivitātes uzlabošana Dzirnavu ielā 9, Kuldīgā
Žoga būvniecība Mucenieku ielā 29, Kuldīgā
Žoga būvniecība Skrundas ielā 14, Kuldīgā
Saimniecības ēka „Pļavmaļi”, Rendas pagastā
Saimniecības ēka „Dārziņi”, Kabiles pagastā
Dzīvojamās mājas ārsienas remonts Baznīcas ielā 32, Kuldīgā
Dzīvokļa vienkāršotā atjaunošana Baznīcas ielā 12B-1, Kuldīgā
Telpu vienkāršotā atjaunošana Smilšu ielā 24, Kuldīgā
Dzīvojamās mājas jumta atjaunošana Raiņa ielā 5, Kuldīgā
Meža meliorācijas sistēmas „Prīģelis” pārbūve Turlavas pagastā, Kuldīgas novadā
Meža ceļa „Usmas ceļš – Ezeri” pārbūve „Valsts mežs Ezeri”, Rendas pagastā
Meža ceļa „Aizupju ceļš” pārbūve „Valsts mežs Ezeri”, Rendas pagastā
Šķūnis „Saulītes”, Rumbas pagastā
Garāža „Sniedziņi”, Rumbas pagastā
Dzīvojamās mājas pārbūve Vidus ielā 4, Kuldīgā
Mēslu krātuve „Mežvidi”, Turlavas pagastā
Ēkas fasādes atjaunošana Zāģu ielā 2, Kuldīgā
Dzīvojamās mājas un saimniecības ēkas pārbūve Jelgavas ielā 94, Kuldīgā
Dzīvojamās mājas jaunbūve Dzelzceļa ielā 30, Kuldīgā
Dzīvokļa vienkāršota atjaunošana „Saldniekos 6”-15, Vilgālē, Kurmāles pagastā
Nojume Pūpolu alejā 11, Kuldīgā
Siltuma mehānikas, apkures sistēmas iekšējo tīklu izbūve 
Kuldīgas pamatskolas vecajā korpusā Ventspils ielā 16, Kuldīgā

Malkas šķūnis „Akas”, Laidu pagastā
Dārza mājas būvniecība un vecās dārza mājas nojaukšana Aroniju alejā 19, Kuldīgā

2015. gada maijā ekspluatācijā pieņemtās būves

Nosaukums Adrese Pasūtītājs
Atkritumu izgāztuves „Priedīškalns” 
rekultivācija

„Izgāztuve Priedīškalns”, 
Turlavas pagasts

Kuldīgas novada 
pašvaldība

Dzīvojamās mājas un saimniecības 
ēku rekonstrukcijas 2. kārta Liepājas iela 38, Kuldīga SIA „Kuldīgas ginekologu 

prakse”
Dzīvokļa rekonstrukcija zobārstniecības 
kabineta vajadzībām

Piltenes iela 23-19, Kuldīga – 
1. kārta Ilze Kantāne

Saimniecības ēka – dravas māja „Baļļas”, Turlavas pagasts Ieva Sadauska
Dārza mājas būvniecība Īrisu iela 31, Ābele, Pelču pagasts Valdis Žēperis
Slaucamo govju kūts būvniecība „Jaunarāji”, Turlavas pagasts Z/s „Jaunarāji”

Publisko iepirkumu komisijā 2015. gada maijā pieņemtie lēmumi

Iepirkuma priekšmets Lēmuma pieņem-
šanas datums Uzvarētājs

Kuldīgas novada pašvaldībai piederošo ceļu ar grants 
segumu planēšana Vārmes pagasta pārvaldes teritorijā 06.05.2015. SIA „J.Rubeņi”, EUR 28,30 bez PVN par 1 km ceļa 

plātnes planēšanu
Atklāts konkurss „Sporta skolas rekonstrukcija 
Kalna ielā 6, Kuldīgā. 1. un 3. kārta” 08.05.2015. SIA „Abora”, EUR 1 805 768,24 bez PVN

Kuldīgas pilsētas ielu ikdienas uzturēšanas darbi – 
melno segumu remonts 14.05.2015. VAS „Latvijas autoceļu uzturētājs” Liepājas ceļu 

rajons, EUR 26700,25 bez PVN

„Kuldīgas Centra vidusskolas 2. stāva koridora un 
fasādes remonta darbi Mucenieku ielā 6, Kuldīgā” un 
„V. Plūdoņa Kuldīgas ģimnāzijas telpu remonta darbi 
Piltenes ielā 25, Kuldīgā”

27.05.2015.

1. daļā – SIA „AB Būvniecība” par pasūtījuma 
„Kuldīgas Centra vidusskolas 2. stāva koridora un 
fasādes remonta darbi Mucenieku ielā 6, Kuldīgā” 
izpildi ar līgumcenu EUR 62 041,36, bez PVN; 
2. daļā – IK „Lantarts” par pasūtījuma „V.Plūdoņa 
Kuldīgas ģimnāzijas telpu remonta darbi 
Piltenes ielā 25, Kuldīgā” izpildi ar līgumcenu 
EUR 43 491,56, bez PVN

Segumu atjaunošanas būvdarbu veikšana Mucenieku, 
Alsungas un Vienības ielā, Kuldīgā 28.05.2018. SIA „Saldus ceļinieks”, EUR 16 038,14  bez PVN

Par e-talonu izmantošanu 
skolēniem vasarā

Kuldīgas novada pašvaldība aicina vecākus, kuru bērni apmeklē pašvaldības līdzfinansētās vasaras 
nometnes, kā arī piedalās jauniešu nodarbinātības projektā, informēt par to priekšsēdētājas vietnieka 
palīdzi Evitu Pētersoni, lai bērnam varētu pagarināt e-talonu izmantošanu konkrētajā vasaras periodā. 

Tālrunis 27091623, e-pasts: evita.petersone@kuldiga.lv.
Atgādinām, ka vasaras brīvlaikā e-taloni nedarbojas, tos varēs atsākt izmantot ar 1. septembri.

Kuldīgā no 9. līdz 12. jūnijam notika 
vērienīgākā jaunsargu nometne – 
salidojums „Jaunsargi Kuldīgā 2015”, 
kurā piedalījās aptuveni 340 dalībnie-
ku.

Atklāšanas parādē patriotiskos jaunie-
šus uzrunāja arī Kuldīgas novada Domes 
priekšsēdētāja Inga Bērziņa: „Man ir liels 
prieks jūs sveikt jaunsargu nometnē. Kul-
dīgas novadam ir ļoti svarīgi, lai pie mums 
būtu jaunsargi, un ne tikai pie mums, bet 
arī visā Latvijā, lai jaunieši kļūtu par īstiem 
Latvijas, novada, pilsētas un pagasta pat-
riotiem, lai cienītu savu valsti un iemācītos 
to aizstāvēt.”

Dalība nometnē galvenokārt bija kā bal-
va par aktīvu dalību jaunsardzē. Organiza-
tori bija sagatavojuši interesantu un aktīvu 
pasākuma programmu, tās laikā jaunieši 
varēja iepazīt arī Kuldīgu. Lai to izdarītu, 
jau pirmajā dienā nometnes dalībnieki 

meklēja sagatavotos kontrolpunktus pil-
sētā, un tas viņiem ļāva apskatīt skaistākās 
vietas un iepazīt Kuldīgas vēsturi. 

Nometne tika rīkota, lai veicinātu visa 
novada jaunsargu vienību savstarpējo 
sadarbību praktiskajās nodarbībās un no-
stiprinātu zināšanas. Jāpiebilst, ka pirmo 
reizi šāda veida un tik liela nometne tika 
organizēta pilsētā.

Jaunsardze ir brīvprātīga kustība, tās 
dalībnieki ir bērni un jaunieši vecumā no 
10 līdz 21 gadam neatkarīgi no dzimuma, 
dzimtās valodas, reliģiskās, politiskās vai 
citas pārliecības, nacionālās, etniskās vai 
sociālās izcelsmes. Kustības mērķis ir jau-
natnes izglītošana valsts aizsardzības jomā, 
saturīga brīvā laika pavadīšana, pilsoniskā 
un patriotiskā audzināšana.

EDuarDa DamBErGa,
 sabiedrisko attiecību speciālista 

teksts un foto

Notikusi vērienīga jaunsargu nometne

Vērienīgāko jaunsargu nometni šovasar atklāja ar svinīgu parādi.

25. jūnijā tika atvērti atkārtotajam 
metu konkursam „Ē.Valtera pieminek-
ļa (vides objekta) izveide Kuldīgas vec-
pilsētā” iesniegtie pieci piedāvājumi.

Lēmumu par to, kuram no piedāvāju-
miem dot priekšroku, 3. jūlijā pieņems 
konkursa žūrija, bet nozīmīgs ir arī iedzī-
votāju viedoklis, tāpēc pašvaldība aicina 
iedzīvotājus iepazīties ar piedāvājumiem 
un nobalsot par iecienītāko.

Iedzīvotāji ar piedāvājumiem var iepa-
zīties Domes telpās Kuldīgā, Baznīcas ielā 
1, 1. stāva vestibilā, kur izvietotas iesniegto 
piedāvājumu ilustrējošas planšetes, maketi 
un apraksti, kā arī pašvaldības mājaslapā 
www.kuldiga.lv. Nobalsot iespējams līdz 
2. jūlijam (ieskaitot), izmantojot Domes 
klientu apkalpošanas centrā novietoto 
balsošanas kasti (balsojumi tiks pieņemti 
līdz 2. jūlija plkst. 17.00) vai aptaujā 
www.kuldiga.lv (balsojumi tiks pieņemti 
līdz 2. jūlija plkst. 24.00, balsot var ik pēc 
24 stundām).

Kā jau iepriekš ziņots, iepriekšējais 
metu konkurss par Ēvalda Valtera pie-
minekļa (vides objekta) izveidi Kuldīgā 
beidzās bez rezultātiem – pēc sabiedriskās 
apspriešanas un garām diskusijām kon-
kursa žūrijas komisijā, kurā neviens no 
piedāvājumiem nesaņēma viennozīmīgu 
žūrijas un sabiedrības atbalstu, tika nolemts 
konkursu izsludināt atkārtoti.

Aicina balsot par piedāvājumiem 
Ē.Valtera piemineklim

Iedzīvotāji aicināti balsot par kādu no pie-
ciem Ē.Valtera pieminekļu konkursa variantiem.

Konkursa žūrijas komisijas priekšsēdē-
tāja ir Kuldīgas novada Domes priekšsēdē-
tāja Inga Bērziņa, žūrijā darbojas Latvijas 
Zinātņu akadēmijas prezidents, mākslas 
zinātnieks Ojārs Spārītis, Ēvalda Valtera 
dēls Raits Valters, Latvijas Republikas 12. 
Saeimas deputāte Solvita Āboltiņa, Kul-
dīgas novada pašvaldības izpilddirektore 
Ilze Dambīte–Damberga, Kuldīgas novada 
pašvaldības Būvniecības nodaļas vadītāja 
Jana Jākobsone un Kuldīgas aktīvās atpū-
tas centra vadītājs Artis Gustovskis. Kā 
eksperts konkursā iesniegto piedāvājumu 
izvērtēšanā piesaistīts Valsts kultūras pie-
minekļu aizsardzības inspekcijas vadītājs, 
arhitekts Juris Dambis.

KrISTĪnE DuĻBInSKa, mārketinga un 
sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja

EuDarDa DamBErGa foto
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Māras dīķim pagājušā gada jūlijā 
sāktā pārbūve tuvojas noslēgumam. 
Pašlaik tiek skaņota izpilddokumentā-
cija, un objekts jūlija vidū tiks nodots 
ekspluatācijā.

Projekta ietvaros dīķi iztīrīja, padziļinā-
ja gultni, kā arī planēja  nogāzes. Nomainīja 
arī meniķus, jo vecie bija bojāti.

Māras dīķi iedzīvotāji atceras kā peld-
vietu, taču pašvaldība vēlas norādīt, ka tur 
tomēr nebūtu ieteicams peldēties, jo dīķis 
nenodrošina peldvietām izvirzītās norma-
tīvu prasības, tajā skaitā ūdens kvalitāti. 
Atbildību par peldēšanu nesertificētās vie-
tās uzņemas katrs pats. Pašvaldība aicina 
doties atveldzēties uz Zilā karoga peldētavu 
Mārtiņsalā, kur peldētājus uzrauga glābēji 
un ūdens ir atbilstošā kvalitātē.  

Māras dīķis ir mākslīgi rakts un atrodas 
Alekšupītes palienā. Šī palienas daļa ir 
izbijusi lielākas ūdenskrātuves gultne, par 
to liecina Dzirnavu ielas dambis un slūžas 

uz tā. Slūžas ir tā rekonstruētas, ka pacelt 
līmeni Alekšupītē vai nolaist Māras dīķi 
nav iespējams, tāpēc ūdenstilpni raka, pa-
dziļinot palienu līdz pamata gruntij.

Lai varētu veikt atjaunošanas darbus, 
dīķa gultni nosusināja, 2013. gadā aizbēra 
savienojumu ar Alekšupīti un nolaida ūde-
ni. SIA „Kuldīgas komunālie pakalpojumi” 
ūdenstilpnē mītošās zivis pārvietoja uz citu 
dīķi, izlasītās divvāku gliemenes ielaida 
Ventā un ūdensrozes pārstādīja. 

Līguma kopējā summa ir noteikta EUR 
23 349,10, neskaitot PVN, darbus veic SIA 
„AB Būvniecība”. Būvuzraugs objektam ir 
Jānis Cinis, autoruzraudzību veic SIA „Me-
liorprojekts”, kas ir arī būvprojekta autors. 

ZanE mIEZE, projektu speciāliste
SIGnETaS rEImanES foto

Kuldīgā beigusies rekons-
trukcija stāvlaukumā pie 
kafejnīcas „Pīlādzītis” netālu 
no ievērojamākajiem apska-
tes objektiem – senā ķieģeļu 
tilta un Ventas rumbas.

Uzlabojot stāvlaukumu un 
veicot izmaiņas transportlī-
dzekļu novietošanas kārtībā, 
izveidotas jaunas autostāvvietas 
vieglajām automašīnām, kas 
ļaus iedzīvotājiem un tūristiem 
ērtāk novietot savus braucamos.

Saskaņā ar izmaiņām trans-
portlīdzekļu novietošanas kār-

tībā, izvietojot attiecīgas ceļa-
zīmes, stāvlaukumā aizliegts 
apstāties un stāvēt autobu-
siem – tas darīts, lai palielinātu 
autostāvvietu skaitu vieglajām 
automašīnām. Autobusu novie-
tošanai paredzētas netālu Krasta 
ielas kreisajā pusē 2013. gadā 
izveidotās stāvvietas. 

Turpat iedzīvotāju un tūristu 
ērtībai nesen ekspluatācijā no-
dota sabiedriskā tualete. Pirms 
diviem gadiem Krasta ielā no 
jauna tika izveidotas vairāk 
nekā divdesmit autostāvvietas 

un gājēju celiņš, kas ļauj satik-
smes dalībniekiem drošāk un 
ērtāk pārvietoties.

Vēl vieglās automašīnas ie-
spējams novietot Stendes ielas 
malās ierīkotajās autostāvvie-
tās – zona iekārtota ar pazemi-
nātiem bortakmeņiem un metru 
platu grantētu nomali. Iedzīvo-
tāju un tūristu ērtībai stāvvietas 
Stendes ielas malā aprīkotas ar 
ceļazīmēm.

SIGnETa rEImanE, 
sabiedrisko attiecību speciāliste

EDuarDa DamBErGa foto

Beigušies rekultivācijas būvdar-
bi Kuldīgas novada izgāztuvēs 
„Kauši”, „Priedīškalns” un 
„Svillas”, kuri tika sākti pērnā 
gada oktobrī.

Rekultivācijas ietvaros izcirsti 
koki un krūmi, savākti izgāztuves 
atkritumi, sastumti kaudzē un virsma 
apzaļumota, bet sānos izveidotas 
nogāzes. Pēc izgāztuvju slēgšanas 
veikts vides stāvokļa monitorings. 
Paveiktie darbi būtiski uzlabo vides 
stāvokli un nodrošina teritorijas 
floras un faunas atjaunošanos.

Rekultivāciju izgāztuvē „Kauši” 
veica „Saldus ceļinieks”, objektos 
„Priedīškalns” un  „Svillas” –  SIA 
„Ceļu būvnieks”. Būvuzraudzību 
nodrošināja SIA „Baltline Globe”, 
bet tehnisko projektu izstrādāja un 
autoruzraudzību veica SIA „Geo 
Consultants”. 

Pro jekt i  „Kuldīgas  nova -
da atkritumu izgāztuves „Kauši” 
(62648/1012/PPV) rekultivāci-
ja”, nr. 3DP/5.5.1.2.1/13/IPIA/

VARAM/007, „Kuldīgas novada 
atkritumu izgāztuves „Priedīškalns” 
(62928/1165/PPV) rekultivācija”, 
nr. 3DP/5.5.1.2.1/13/IPIA/VA-
RAM/008, un „Kuldīgas novada 
atkritumu izgāztuves „Svillas” 
(62648/1365/PPV) rekultivācija” 
nr. 3DP/5.5.1.2.1/13/IPIA/VA-
RAM/006 tika realizēti ar Eiropas 
Savienības Kohēzijas fonda atbalstu 
un Kuldīgas novada pašvaldības 
līdzfinansējumu. 

Projektu kopējās izmaksas –  
EUR 233 951,34, no tām Eiropas 
Savienības Kohēzijas fonda līdzfi-
nansējums 85% jeb EUR 198858,64 
un Kuldīgas novada pašvaldības 
līdzfinansējums 15% jeb EUR 
35092,70.

ELĪna Orna, projektu speciāliste

12. jūnijā noslēdzās projekta 
„Ūdenstūrisma kā dabas un aktīva 
tūrisma komponentes attīstība Lat-
vijā un Igaunijā” jeb „Riverways” 
ieviešana Kuldīgas novadā, kura 
ietvaros labiekārtoti upju krasti.

Kuldīgā, Pils ielā uzstādīts ainavu 
tālskatis, Krasta ielā novietota sabied-
riskā tualete, labiekārtots piebraucamais 
ceļš iekāpšanas vietai pie vecā tilta, 
Kuldīgas novadā izvietotas norādes, 
pieci stendi, kuros uzrādīta informācija 
par Šķēdes, Ēdas, Ventas un Abavas 
ūdenstūrisma maršrutiem, apskates 
objektiem un atpūtas vietām. Iztīrītas 
upes Šķēde un Ēda, Rumbas pagastā 
Ventas krastā pie Riežupes ietekas 
iekārtota atpūtas vieta ar divām piknika 
nojumēm, ugunskura vietām, atkritumu 
urnām, tualeti un telšu laukumu.

Projekts „Ūdenstūrisma kā da-
bas un aktīva tūrisma komponentes 
attīstība Latvijā un Igaunijā” jeb 
„Riverways” tika ieviests ar Kurze-
mes plānošanas reģiona vadību un 
39 Latvijas un Igaunijas partneru 
atbalstu. Projekts tika īstenots Igau-
nijas – Latvijas pārrobežu sadarbības 

Konkurss par skaistāko Kuldīgas 
dārzu un sakoptāko teritoriju

Aicinām Kuldīgas novada iedzīvotājus pieteikt savus, savu kaimiņu vai draugu 
skaistākos dārzus un teritorijas konkursam „Skaistākais Kuldīgas dārzs un 
sakoptākā teritorija 2015”.

Pieteikumus konkursam var iesniegt fiziskas un juridiskas personas, aizpildot dalīb-
nieka anketu.

Anketās viens pieteicējs/dalībnieks var pieteikt objektu tikai vienu reizi. Pieteikumi 
jāiesniedz Kuldīgas novada pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas un informēšanas 
centrā vai vides speciālistei Dacei Jansonei (tālr. 63324935, 27025423), vai e-pastā: 
dace.jansone@kuldiga.lv.

Konkursa uzvarētājiem būs šādas balvas: par 1. vietu – EUR 150 un speciāli darināta 
atzinības plāksne, kas stiprināma pie teritorijas, nominācijās „Skaistākais Kuldīgas dārzs”, 
„Sakoptākais daudzdzīvokļu māju pagalms”, „Sakoptākais uzņēmums Kuldīgas pilsētā”; 
par 2. vietu – EUR 100; par 3. vietu – EUR 75. Nominācijā „Skaistākais gaisa dārzs” 
piešķirs naudas balvu un atzinības rakstu: par 1. vietu – EUR 75; 2. vietu – EUR 50; 
3. vietu – EUR 30. Viens pieteikuma anketas aizpildītājs izlozes kārtībā saņems pārstei-
guma balvu. Apbalvošana notiks 3. oktobrī Hercoga Jēkaba gadatirgus laikā.

Novērtēsim to, ko cilvēks var izdarīt ar stipru gribu un čaklām rokām!

Dalībnieka anketa
Vērtējamā objekta adrese:
_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

Iesniedzēja vārds, uzvārds
_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

Kontakttālrunis
_______________________________________________________________

Drīz beigsies Māras dīķa rekonstrukcija

māras dīķis daudziem iedzīvotājiem un 
viesiem kļuvis par iecienītu atpūtas vietu.

Projekta ietvaros labiekārto upju krastus

programmas ietvaros, lai uzlabotu 
apstākļus ilgtspējīga ūdenstūrisma 
attīstībai un paaugstinātu ūdenstūris-
ma konkurētspēju Latvijā un Igaunijā.

„Riverways” kopējās izmaksas ir 

EUR 54 278,3, no kurām EUR 36 593,0 ir 
projekta finansējums un EUR 17 685,30 – 
pašvaldības līdzfinansējums.

ELĪnaS ZĪLES, 
projektu speciālistes teksts un foto

Ventas krastā pie riežupes ietekas ierīkota jauna atpūtas vieta.

Rekultivētas izgāztuves 

Autostāvvietu skaits palielinās

Stendes ielas abās malās ierīkotās autostāvvietas tagad aprīkotas ar ceļazīmēm.
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Pašvaldība aicina jauniešus turpināt 
mācības Kuldīgā

Skolās aizvadīti izlaidumi, un 
četrās Kuldīgas vidusskolās, kā 
arī Kuldīgas Tehnoloģiju un tū-
risma tehnikumā notiek audzēk-
ņu uzņemšana 10. klasē.

mūsdienīga mācību vide
Svarīgi, lai novadā būtu iespē-

jams mūsdienu prasībām atbilstošās 
skolās iegūt labu izglītību. Šajā 
gadā Kuldīgas Centra vidusskolā 
tiks uzlabota ēkas fasāde, gaitenī 
veiks kosmētisko remontu. V.Plū-
doņa Kuldīgas ģimnāzijas 3. stāvā 
paredzēts atjaunot grīdu un uzlabot 
gaiteni, remontdarbus veiks arī 
skolas bibliotēkā. Savukārt Kuldī-
gas Mākslas un humanitāro zinību 
vidusskola mākslas skolas ēkā veiks 
kāpņu remontdarbus.

Ejot līdzi laikam, iekārtotas un ar 
visu nepieciešamo praktiskai zināša-
nu apguvei aprīkotas mūsdienīgas 
laboratorijas, sakārtoti dabaszinību 
kabineti un datorklases, iegādātas 
interaktīvās tāfeles, multimediju 
projektori un dokumentu kameras, 
kas ļauj skolotājiem mācību stun-
dās lietot mūsdienu tehnoloģijas 
un pasniegt savu priekšmetu inte-
resantāk.

Dome lēmusi ņemt aizņēmumu 
sporta skolas rekonstrukcijai un 
peldbaseina būvniecībai. Plā-
nots, ka jaunajam baseinam būs 
četri 25 m gari celiņi, izbūvēs 
arī divas pirtis un SPA procedūru 
telpas. Tiks modernizētas telpas 
riteņbraukšanas nodaļai, kā arī ie-
kārtotas telpas šaha un dambretes 
nodarbībām. Sakārtos arī skolas 

sporta zāli, kurā treniņus aizvada 
jaunie volejbolisti un futbolisti.

Pieredzes bagāti pedagogi
Ievērojams skaits Kuldīgas skolo-

tāju ieguvuši maģistra grādu. Novadā 
ir 33 pedagogi, kuri kā pedagoga dar-
ba kvalitātes rādītāju ieguvuši 4. pa-
kāpi, kas ir otrs augstākais vērtējums 
valstī. Skolās rūpējas par skolotāju 
tālākizglītību, iespējām paaugstināt 
savu kvalifikāciju, dalīties pieredzē 
un apgūt citu pedagogu pieredzi gan 
Latvijā, gan  ārvalstīs. Neizpaliek 
arī rezultāti – par to liecina Kuldīgas 
skolēnu sasniegumi dažāda līmeņa 
mācību olimpiādēs, konkursos, sa-

censībās un zinātniski pētniecisko 
darbu aizstāvēšanā.

Brīvpusdienas, bezmaksas 
transports un kopmītnes
Lai atbalstītu skolēnus un viņu 

ģimenes, pašvaldība nodrošina 
iespēju vispārizglītojošo skolu un 
arī tehnikuma audzēkņiem novada 
robežās braukt sabiedriskajā trans-
portā bez maksas. 

Vēl vairāk nākot pretī iedzīvotājiem, 
Dome nolēmusi no jaunā mācību gada 
finansēt brīvpusdienas arī vispārizglīto-
jošo skolu 10. klašu audzēkņiem.

Nu jau trīs gadus novada sko-

lēniem ir iespēja par simbolisku 
maksu (EUR 8 mēnesī) izmantot 
Kuldīgas novada sporta skolas kop-
mītnes. Tas ir ērti un praktiski tiem 
jauniešiem, kuri vidējo izglītību 
iegūst kādā Kuldīgas vidusskolā, 
taču nedzīvo pilsētā.

mācību ekskursijas un 
stipendija studijām
Domes priekšsēdētāja Inga Bērzi-

ņa ir pārliecināta, ka Domei ir jādara 
viss iespējamais, lai novada jaunieši, 
neskatoties uz finansiālo situāciju 
ģimenēs, varētu iegūt labu izglītību, 
kas kalpos kā pamats viņu tālākajai 

dzīvei un karjerai. Karjeras izvēlei no-
derēs arī Domes apmaksātās mācību 
ekskursijas katrai 10. klasei, ko no-
drošinās no nākamā gada 1. janvāra.

Kuldīgas novada skolēniem, kuri 
vidusskolu absolvē ar labām un tei-
camām sekmēm, ir iespēja pretendēt 
uz pašvaldības izsludināto konkursu 
par stipendijas saņemšanu izglītības 
iegūšanai un studijām. No Kuldīgas 
novada pašvaldības ziedojumu kon-
ta ik mēnesi studentam mācībām 
1. kursā tiek izmaksāti EUR 70.

KrISTĪnE DuĻBInSKa, 
mārketinga un sabiedrisko attiecību 

nodaļas vadītāja
EDuarDa DamBErGa foto

Skolēniem novada robežās nodrošināta iespēja 
sabiedriskajā transportā braukt bez maksas.

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.

Dažādas radošas spēles un sacensības veicina sko-
lēnos patriotismu pret savu valsti un novadu, turklāt 
papildina zināšanas.
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13. jūnijā Kuldīgas Pilsētas 
dārzā jau sesto gadu pēc kārtas 
norisinājās „Ģimenes svētki”.

Svētku ideja ir atbalstīt tradicio-
nālās ģimenes vērtības un apliecināt, 
ka stipra ģimene ir mūsu tautas spēka 
un laimīgas nākotnes pamats.

Dalībniekus un viesus šogad 
priecēja kristīgie klauni, izskanēja 
koncerti lieliem un maziem klau-
sītājiem, atjautīgākie un radošākie 
vecāki piedalījās zīdaiņu ratiņu 
parādē, bet lielākie braucēji de-
monstrēja savu radošumu „Velo 
– ģimeņu” parādē, kurā velosipēdi 
un citi braucamrīki bija pārtapuši 
līdz nepazīšanai. Radošajās darb-
nīcās bērniem un jauniešiem bija 
iespējams atklāt jaunus talantus vai 
piedalīties viktorīnā „Zini vai mini” 
un uzzināt daudz interesanta par 
Kuldīgu, dabu, dzīvnieku pasauli, 
augu valsti, ģeogrāfiju utt. 

Svētku dalībniekus sveikt bija 
ieradušies Kuldīgas novada Domes 

pārstāvji, bet svētības vārdus katram 
teica Kuldīgas draudžu pārstāve. 
Tradicionāli tika godināta jaunākā 
ģimene – Ance un Andris Reķi, šī 
gada zelta pāris – Stefānija un Juris 
Melderi, kā arī kuplākā ģimene – 
sešu bērnu vecāki Kristīne un Jānis 
Bērtuļi. Pēc koncerta, ko apmek-
lētājiem sagādāja Ozoliņu ģimene 
no Kuldīgas, godinātās ģimenes pa 
Kuldīgas senatnīgajām ielām izvi-
zināja „Goldingen Train” vilcieniņš 
„Ludis”.

Pasākumā piedalījās ev. luteriskās 
baznīcas Kuldīgas Katrīnas drau-
dzes, Kuldīgas baptistu draudzes, 
Kuldīgas Vasarsvētku draudzes, 
draudzes „Dieva mājas”, „Dzīvības 
vārds”, „Jaunā paaudze” un ticīgo 
apvienības „Lielās godības ķēniņš” 
pārstāvji. Biedrības „Integrācijas 
centrs „Atvērtās durvis”” Kuldīgas 
filiāle un tās pārstāvji Vineta un 
Oskars Pērkoni visus šos gadus ir 
svētku kopprojekta vadošais partne-
ris, piesaistot finanses un realizējot 

pasākumu. Svētkus ik gadu atbalsta 
arī Kuldīgas novada Dome.

Organizatori saka lielu paldies 
„Ģimenes svētku” atbalstītājiem – 
„Goldingen Room” un „Goldingen 
Train”, restorānam „Bangert’s”, 
restorānam „Jēkaba sēta”, SIA „Da 
& Jo”, SIA „Auto Astes”, SIA „Al-
daris” par spirdzinošo minerālūde-
ni, grāmatnīcai „Zvaigzne ABC”, 
SIA „Lība – ZI” un „Laimas” sal-
dumu veikalam Kuldīgā, dekoru 
veikalam „Zelta apelsīns”, SIA „Rie-
tumu nafta”, ātrās apkalpošanas res-
torānam „Hesburger”, „Swedbank” 
un veikalam „Laura” Kuldīgā. Vis-

Augstu vērtē stipras ģimenes

Ģimenes svētkos tradicionāli godināja zelta pāri – šogad Stefāniju un juri 
melderus, kuri laulībā pavadījuši vairāk nekā 55 gadus.

lielākais paldies visiem mazajiem 
un lielajiem kuldīdzniekiem un 
Kuldīgas ciemiņiem, kuri bija kopā 
Pilsētas dārzā – bez atbalstītājiem šie 
svētki noteikti nebūtu izdevušies tik 

krāšņi, sirsnīgi un ģimeniski!

VInETa BrŪDErE-SEDLIŅa, 
Sociālā dienesta speciāliste
EDuarDa DamBErGa foto

Vasaras brīvlaikā Kuldīgas novada skolēni 
aktīvi izmanto iespēju apmeklēt pašvaldības 
līdzfinansētās vasaras nometnes. Tās norisi-
nās visu vasaru gan pilsētā, gan apkārtnē.

Kuldīgas novada Domes priekšsēdētāja Inga 
Bērziņa tradicionāli apmeklēja dažas no 54 vasa-
ras nometnēm, kuras organizē skolas, biedrības 
vai individuālas personas.

Kuldīgas pamatskolā skolotājas Daces Ri-
maševskas vadībā jau aizvadīta nometne „Raibā 
pasaule”. Nometnes noslēguma dienā satiktie 
skolēni, kuri ikdienā mācās dažādu skolu 1. – 
4. klasē, Kuldīgas novada Domes priekšsēdētājai 
pastāstīja, ka nometnē ļoti paticis, darījuši daudz 
ko interesantu – bijuši uz Ozolu kūdras purvu, 
viesojušies strausu fermā, vīnogu dārzā, Ventspils 
Augsto tehnoloģiju parkā, akvaparkā un citviet.

Savukārt V.Plūdoņa Kuldīgas ģimnāzija, kas 
lepojas ar ekoskolas statusu, saviem audzēkņiem 
jūnijā piedāvāja apmeklēt biedrības „Piektdienis” 
organizēto nometni „EKO skola”. Tajā darbojās 
ģimnāzijas 7., 8. un 9. klašu skolēni, kā arī 
Kuldīgas Alternatīvās sākumskolas audzēkņi. 
Nometnes mērķis bija rosināt izpratni par vides 

aizsardzības jautājumiem un cilvēka ikdienas 
ieradumiem, darbības ietekmi uz vidi, kā arī 
veselīga dzīvesveida nozīmi. Nometnes vadītāja 
ģeogrāfijas skolotāja Anita Balode pastāstīja, ka 
daudz laika pavadīts ārpus telpām, ka pie bērniem 
viesojušies daudzi viesi. Dienā, kad nometnes 
dalībniekus apciemoja I.Bērziņa, skolēni mācījās 
par dažādiem meža tipiem un gatavojās braucie-
nam uz atpūtas un mācību parku „Ozolu biotops” 
pie Kabiles mežsarga Aivara Bergmaņa. 

Kuldīgas Alternatīvās sākumskolas nometni 
„Doktors Dūlitls” organizēja Inese Vitte un Ilona 
Incenberga. Skolotājas programmu izveidoja 
krāsainu un radošu, tāpēc tai pieteicās tik liels 
skolēnu skaits, ka tika izveidotas divas audzēkņu 
grupas. Divas nedēļas 1. – 4. klašu audzēkņi piln-
veidojās, praktiski darbojās un lieliski pavadīja 
laiku, iepazina dzīvnieku pasauli un līdzjūtību 
pret tiem. Bērni apmeklēja dzīvnieku patversmi 
„Mīļās ķepiņas”, devās ekskursijā uz Rīgas Zoo- 
loģisko dārzu, ciemojās Kuldīgas zirgaudzētavā, 
kā arī nodevās daudzām citām radošām un iz-
glītojošām aktivitātēm. I.Incenberga pastāstīja, 
ka „bērni uz nometni nāk ar prieku un ik rītu 
ar interesi gaida, ko jaunu ieraudzīs un iepazīs 

Skolēni aktīvi darbojas vasaras nometnēs

„EKO skolas” dalībnieki iepazīstas ar meža attīstības programmu. nometnes „Doktors 
Dūlitls” dalībnieki ciemo-
jās dzīvnieku patversmē 
„mīļās ķepiņas” un tās 
iemītniekiem dāvināja ar 
kartītēm un vēlējumiem 
izrotātu dāvanu kasti, kurā 
dzīvniekiem bija sarūpē-
tas segas un rotaļlietas.

dienas gaitā. Viņiem patīk piedzīvot dienas 
brīnumu”. Ik dienu skolēni veica uzdevu-
mus un izjuta gandarījumu par rezultātu.

Šobrīd vēl turpina darboties vairāk nekā 
20 vasaras nometņu. Organizatori aicina 
sekot līdzi informācijai un grafikam, jo, 
kā rāda pieredze, ne visas vietas nometnēs 
ir aizņemtas. Ja vecākus vai bērnus inte-
resē kāda no izglītojošajām un radošajām 
nometnēm, Kuldīgas novada pašvaldības 
Izglītības nodaļas vadītāja Santa Dubure 

par dalību tajās aicina sazināties ar or-
ganizatoriem. Nometņu sarakstu un kon-
taktinformāciju skatīt www.kuldiga.lv/lv/
izglitiba/vasaras-nometnes.

 
KrISTĪnE DuĻBInSKa, 

SIGnETa rEImanE, 
mārketinga un sabiedrisko 

attiecību nodaļa
EDuarDa DamBErGa,

 InESES VITTES foto

nometnes „raibā pasaule” noslēguma dienā bērni atskatījās uz aizvadīto laiku un pastāstīja 
par to arī Kuldīgas novada Domes priekšsēdētājai Ingai Bērziņai.
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Ikviens interesents 3. jūlijā 17.00 
Mākslas namā aicināts uz ilgi 
gaidītās grāmatas „Kuldīgas 
slimnīcas stāsti” atvēršanas 
svētkiem.

Rakstniece Dace Zvirbule trīs ga-
dos grāmatā apkopojusi materiālus 
un liecības par dažādiem slimnīcas 
vēstures posmiem, kurus vairāk 
nekā 50 gadus vākuši muzeji, ārsti 
un citi aktīvisti.

Lielāko daļu materiālu krāt un 
glabāt uzņēmusies Kuldīgas slim-
nīcas daktere Zigrīda Smilga. Ceļš 
pie tik apjomīgas slimnīcas vēstures 
bijis haotisks un garš. Dakteres 
rīcībā nonākuši dažādu muzeju un 
ārstu aptaujas, fotogrāfijas, anketas, 
profesoru vēstures liecības. „Kuldī-
gas slimnīcā Liepājas ielā 37 sāku 
strādāt 1968. gadā. Jau tad man rā-
dīja Dr. Vateres krātos materiālus no 
50. gadiem – ļoti daudz fotogrāfiju, 
atskaites materiālu. Daktere savā 
nodaļā uztaisīja arī albumu, kurš ar-
hīvā stāv joprojām. Tas bija pirmais 
etaps,” pastāstīja Dr. Smilga.

Vēlāk pēc vecākā ārsta Ivara 
Eglīša ierosinājuma pati sākusi 
nopietnu vēstures pētīšanas un infor-
mācijas apkopošanas ceļu. „Strādā-
jot slimnīcā, nepārtraukti runāja par 
jaunas ēkas nepieciešamību, jo vecā 
lēnām bruka. Un pēkšņi mums radās 
jautājums – kad tad vispār Kuldīgas 
slimnīca ir dibināta? Neviens uz šo 
jautājumu atbildēt nevarēja,” atceras 
Z.Smilga. I.Eglītis uzdevis Zigrīdas 
kundzei noskaidrot oficiālās ziņas 
par Kuldīgas slimnīcas celtniecī-
bu. Valsts vēstures arhīvā iegūta 
informācija par pirmo slimnieku, 
kurš stacionēts Kuldīgas slimnīcā 
– tas bijis tālajā 1827. gadā. Tajā 
laikā ēka Liepājas ielā 37 bijusi 
militārā lazarete. Šis uzskatāms par 
slimnīcas dibināšanas gadu.  1997. 
gadā tika svinēta slimnīcas 170. 
jubileja. „Taisījām lielo „tingeltan-
geli” – jubilejas balli, kā tas toreiz 
bija modē ar aizlūgumu baznīcā un 
gultu stumšanu lielajā „trejatlonā”,” 
atceras Z.Smilga.

Kad 2002. gadā jaunajā slimnīcā 

ielikts pamatakmens, sākusies īstā 
vēstures pētīšana – iegūta informā-
cija no medicīnas vēstures muzeja, 
profesora Vīksnas par pirmskara 
slimnīcu. Daktere atceras, ka „par 
pēckara periodu informāciju mek-
lējām paši, piesaistījām Kuldīgas 
novada muzeja speciālisti Airu Dzel-
mi”. Turpmāk fiksēti visi slimnīcas 
notikumi, par katru gadu izveidota 
bieza notikumu mape. Šie materiāli 
stāvējuši ilgus gadus, un visi tik 
runāja par grāmatas nepieciešamī-
bu, bet neviens nebija spējīgs to 
uzrakstīt. Rakstniecei D.Zvirbulei 
bijusi pieredze rakstīt grāmatas par 
medicīnu, tāpēc piekritusi apkopot 
arī apjomīgos Kuldīgas slimnīcas 
materiālus.

Turot rokās tik vērtīgu apko-
pojumu, daktere Smilga atzīst, ka 
beidzot piepildījies daudzu sapnis un 
ir lepnums, ka mūsu slimnīcai ir tik 
ilga vēsture, kuru izdevies saglabāt.

SIGnETa rEImanE, 
sabiedrisko attiecību speciāliste

EDuarDa DamBErGa foto

Atvērs grāmatu „Kuldīgas slimnīcas stāsti”

Daktere Zigrīda Smilga ar lepnumu tur rokās ilgi gaidīto grāmatu „Kuldīgas 
slimnīcas stāsti”.

Nr. Pagasts/ 
pilsēta Projekta nosaukums Projekta īss apraksts Darba grupas 

koordinators

1. Renda
Usmas baznīcas teritorijas 
iežogošanas projekta turpināšana 
(2. kārta)

Usmas baznīcas teritorijas iežogošanas projek-
ta turpināšana (2. kārta) Jēkabs Šalms

2. Pelči „Laimīgiem un aktīviem bērniem 
Pelčos”

Izveidot bērnu rotaļu laukumu māju „Tērces” un 
„Pārslas” pagalmā Linda Zvirbule

3. Rumba Jaunu vārtu uzlikšana kapsētai 
„Upes osti” Jaunu vārtu uzlikšana kapsētai Ieva Fokero-

te-Šīmane

4. Kuldīga Iesākums (Mālu iela 3, Kuldīga) Kāpņu telpas remonts daudzdzīvokļu mājā 
Mālu iela 3, Kuldīgā Sanita Čīče

5. Kuldīga „Čaklās rociņas” (Ventspils 
ielas 31 kāpņu telpa)

Kāpņu telpas remonts daudzdzīvokļu mājā 
Ventspils iela 31, Kuldīgā

Sarmīte 
Jakubovska

6. Kurmāle „Uz veikalu līdzens ceļš” Gājēju celiņa uz veikalu salabošana Sandra Slipiņa

7. Kuldīga Mūsu mājai Kaļķu iela 7, Kuldīgā Nomainīt ēkai Kaļķu iela 7 parādes durvis un 
veikt remontu koplietošanas koridorā

Elza Maiga 
Brence

8. Padure Tautastērpi Padures mazajiem 
dejotājiem

Iegādāties audumu un dziju tautastērpiem, 
tērpu šūšana un zeķu adīšana Vigra Leismane

9. Kurmāle Kāpņu telpas atjaunošana daudz-
dzīvokļu mājai „Tērces”

Kāpņu telpas atjaunošana daudzdzīvokļu mājai 
„Tērces” Ingus Mellers

10. Kuldīga „Mācies un dari!” Suvenīru gatavošana. Atbalsts jauniešiem ar 
īpašām vajadzībām Ruta Orlova

11. Kuldīga Izremontēsim kapliču! Kapličas remonts (sienu apdare, špaktelēšana, 
krāsošana, flīžu nomaiņa, griestu krāsošana) Irma Gertnere

12. Kuldīga Bērnu rotaļu laukuma izveide Bērnu rotaļu laukuma izveide Ina Kortaka

13. Pelči „Ideālais gala mērķis” Atpūtas vieta velobraucējiem, tūristiem, 
ģimenēm Uģis Pelčers

14. Gudenieki „Sportam būt!” Laukums pie kultūras nama Olita Ulmkalne

15. Kuldīga Atpūtas un aktivitāšu laukuma 
izveide Parka ielā 22 Sporta un aktivitāšu laukuma izveide Liene Ansone

16. Kuldīga Smilšu ielas 1, Kuldīgā, pagalma 
sakārtošana, 1. kārta Iebrauktuves uz pagalmu sakārtošana Jānis Burtnieks

17. Ēdole „Pēdējais aizsargs” Ēdoles pagasta futbola laukuma sakārtošana 
un nožogošana Artūrs Liepiņš

18. Turlava Lipaiķu ev. lut. draudze – dāvana 
baznīcas 385 gadu jubilejā

Sakārtot baznīcas apkārtni, atjaunot žogu un 
restaurēt ieejas vārtu stabus Velta Krūmiņa

19. Kuldīga Skrundas iela 5 Sakopt kāpņu telpu Daiga Makojeva

20. Vārme Vārmes pag. „Akācijas” apkārtnes 
uzlabošana, 1. kārta Veco durvju nomaiņa, apkārtnes sakopšana Vineta Āboliņa

21. Laidi „Siltas, glītas namdurvītes” „Sarmu” māju ārdurvju atjaunošana Inga Bergmane

22. Kuldīga „Jauna kleita Pelnrušķītei!”
Ēkas fasādes ielas un gala sienas 1. stāva 
līmenī krāsojuma atjaunošana 
Liepājas ielā 27, Kuldīgā

Jana Muižarāja

23. Snēpele Snēpeles estrādes labiekārtošana Estrādes deju grīda un skatuves grīdas izveide Raimonda 
Vilmane

24. Turlava Zvirgzdkalnu kapu vārtu un žogu 
remonts Zvirgzdkalnu kapu vārtu un žogu remonts Māra Bumbiere

25. Kuldīga Oriģināla dizaina mēģinājumu 
tērpu izgatavošana

Dizaina tērpi KMHZV kora un deju kolektīviem. 
Dizaina autori – bērni un vecāki Ilona Reita

26. Renda „Kopā eimu, kopā teku” Tautas tērpu izgatavošana Dace Pušīlova
27. Kuldīga „Domā globāli, rīkojies lokāli” Āra – zaļās klases izveide pagalmā Iveta Eglīte

28. Kuldīga Tiltiņš pār Grigulejas upīti Tiltiņš pār Grigulejas upīti, kas savienos V.Plū-
doņa ģimnāziju ar Ventspils ielu Lienīte Bebriša

29. Kuldīga
Mākslas galerijas telpas Pils ielā 
2 sienu atjaunošana un apkārtnes 
noformēšana ar ziediem

Mākslas galerijas telpas Pils ielā 2 sienu atjau-
nošana un apkārtnes noformēšana ar ziediem

Mārtiņš Dam-
bergs

30. Laidi Valtaiķu baznīca Bruģēta celiņa izveide Jānis Podnieks

31. Kuldīga Sakopts gaitenis Baznīcas ielā 32, 
Kuldīgā Restaurēt veco kāpņu telpu Jurijs Zaharcovs

32. Kuldīga
Kuldīgas pils dzirnavu Alekšupītes 
gājēju tiltiņa apzaļumošana un 
iekšpagalma daļēja labiekārtošana

Kuldīgas pils dzirnavu Alekšupītes gājēju 
tiltiņa apzaļumošana un iekšpagalma daļēja 
labiekārtošana

Rolands Ans-
puks

33. Kuldīga
Informācijas stendu un apgaismes 
ķermeņu iegāde un uzstādīšana 
Līvijas Rezevskas izstāžu zālē

Informācijas stendu un apgaismes ķermeņu 
iegāde un uzstādīšana Līvijas Rezevskas iz-
stāžu zālē. Slīdošo prožektoru iegāde. Stenda 
izgatavošana

Antoņina 
Valeiņa

34. Kabile Peldvietu arī kabilniekiem Skolas dīķa teritorijas sakopšana, peldvietas 
izveide

Aivars Berg-
manis

35. Kuldīga Jauns žogs mūsu mājai Atjaunot žogu īpašumam Baložu ielā 3 Dzintars 
Pūkainis

36. Kuldīga Dzirnavu 6, Kuldīga Dzirnavu ielā 6 pielāgot ieeju cilvēkiem 
ratiņkrēslos (lievenis, marga, trepes) Aleta Jonele

37. Īvande „Meža dzīvnieku ģērbtuve” Sakārtot vidi „Muceniekos”, Īvandes pag. 
Nojumes piebūve mednieku mājai Dzintars Knupke

38. Kurmāle

Vides labiekārtošana bērnu, 
jauniešu un ģimeņu aktīvai atpūtai 
bērnu un ģimenes lietu atbalsta 
centrā „Kurzemes talanti”

Vides sakārtošana – trošu ceļš, šūpoles, volej-
bola laukums, strītbols, ugunskura vieta Valdis Zīverts

39. Kuldīga „Uzvilksim parādes seju senajam 
namam Baznīcas ielā 12”, 4. kārta Renovēt ēkas ziemeļu fasādi Jana Bergmane

40. Kabile Tautastērpu darināšana Uzšūt brunčus un vestes senioru 
deju kolektīvam Anda Ķieģele

41. Padure Padures audējas Savest kārtībā 5 aužamos stāvus 
(saremontēt paminas, auklas) Indra Visocka

42. Gudenieki „Es un pasaule ap mani” Kauču kapu žoga atjaunošana Līga Lutere

43. Turlava „Gribu dzīvot un degt kā spuldzīte” Vecākās paaudzes līnijdejotāju kolektīvam 
pašūti jauni tērpi Vija Pīgožne

44. Kuldīga Aktīvā atpūtas parka Pārventā 
labiekārtošana

Ziedoņa iela 33, Ventas iela 33. Atkritumu urnu 
nožogojuma izgatavošana, rotaļu laukuma 
papildināšana ar karuselīti

Dace Strazdiņa

„darīsim paši 2015”
noslēgusies pašvaldības iniciatīvas konkursa „darīsim 
paši” projektu apskate, un žūrija apstiprinājusi 44 darīt-
gribētāju pieteikumus.

Šogad pavasarī iesniegto projektu skaits bija krietni lielāks 
nekā parasti – pavisam iesniegti 83 pieteikumi. Žūrija apstip-

rināja 44 plānoto 40 vietā par atbalsta summu līdz EUR 600 
katram. Kopējā summa, kas atvēlēta projektiem no pašvaldības 
budžeta, ir EUR 25 999,36. 

Pieteikumi kā ik gadu ir daudzveidīgi – tiks sakoptas kāpņu 
telpas un laukumi, baznīcas un kapsētas, izveidoti bērnu rotaļu 
laukumi, sporta un atpūtas vietas, darināti suvenīri un tautas tēr-

pi. Projektus iesniegušas gan iedzīvotāju grupas, gan biedrības.
Projektus varēs realizēt līdz 25. septembrim, pēc tam žū-

rija visus apmeklēs un vērtēs padarīto. Vēlam veiksmi ieceru 
īstenošanā visiem konkursa uzvarētājiem!

SIGnETa rEImanE, 
sabiedrisko attiecību speciāliste

Pašvaldības finansējumu saņēmušie projekti
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SPOrTa PaSāKumI jŪnIjā un jŪLIjā

2015. gada 29. jūnijs

Tehnikums uzņem audzēkņus
Līdz 28. augustam Profesionālās izglītības kompetences centrā 
„Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums” notiek audzēkņu vasaras uzņemšana. 
Adrese: Liepājas ielā 31, Kuldīgā. Tālrunis informācijai 633224082, 25631181.
Ar pabeigtu pamatizglītību

Profesija/kvalifikācija Mācību ilgums 
(gadi)

Iegūstamais izglītības 
dokuments

Mēbeļu galdnieks ar CNC (programmvadības) kompetencēm 4

Diploms (t.sk. pilna vispārējā 
vidējā izglītība)

Mēbeļu dizaina speciālists 4
Būvizstrādājumu galdnieks 4
Automehāniķis 4
Ēdināšanas pakalpojumu speciālists 4
Tūrisma informācijas konsultants 4
Manikīra un pedikīra speciālists (uzņem arī personas ar dzirdes traucējumiem) 3 Atestāts
Elektromontieris 3
Konditors (uzņem arī personas ar dzirdes traucējumiem) 1

ApliecībaGaldnieks 1
Autoatslēdznieks 1

Ar pabeigtu vidusskolas vai arodvidusskolas (pēc gada pārtraukuma) izglītību vecumā līdz 30 gadiem
Autoelektriķis 1,5

Diploms

Loģistikas darbinieks 1,5
Mēbeļu dizaina speciālists 1,5
Mēbeļu izgatavošanas programmvadības darbgaldu speciālists 1
Restauratora asistents (uzņem arī personas ar dzirdes traucējumiem) 1,5
Tūristu grupas pavadonis 1,5
Restorānu pakalpojumu speciālists 1,5
SPA speciālists 1,5
Manikīra un pedikīra speciālists 1 Atestāts

Ar nepabeigtu pamatizglītību
Profesija Iepriekšējā izglītība Mācību ilgums (gadi) Iegūstamais izglītības dokuments
Pavāra palīgs 8 klases 2

Atestāts par pamatizglītību un arodizglītības apliecība
Būvstrādnieks 7 klases 3

Kuldīgas novada domes deputāti 
sēdē lēma par pašvaldības pieda-
līšanos Jaunatnes starptautisko 
programmu aģentūras (JSPA) 
īstenotajā projektā „Proti un 
dari!”.

Projekta mērķis ir motivēt, profi-
lēt un aktivizēt 15 – 29 gadus vecus 
jauniešus, kuri nemācās, nestrādā, 
neapgūst arodu un nav reģistrēti No-
darbinātības valsts aģentūrā (NVA) 
kā bezdarbnieki. Projekta nolūks ir 
veicināt šo jauniešu iesaisti izglītībā, 
tai skaitā aroda apguvē, Jauniešu 
garantijas pasākumos, kurus īsteno 
NVA un Valsts izglītības attīstības 
aģentūra, un nevalstisko organizāci-
ju vai jauniešu centru darbībā.

Pašvaldības uzdevums šajā pro-
jektā ir iesaistīt stratēģiskos partne-
rus, kas var būt valsts un pašvaldību 
institūcijas, biedrības, nodibinājumi, 

jauniešu centri, sociālie partneri un 
citi, kas apzinās jauniešus, motivēs 
un īstenos atbalsta pasākumus pro-
jekta ietvaros un ārpus tā.

Katram jaunietim pēc prasmju, 
interešu, iegūtās izglītības un at-
tīstības virziena profilēšanas tiks 
izstrādāta individuāla pasākumu 
programma, kas sastāv no četrām 
daļām – personības attīstība, iekļau-
šanās sabiedrībā, „darba tikums”, 
mūžizglītības kompetence. Prog-
ramma ilgst 2 līdz 9 mēnešus, šajā 
laikā jaunietis saņems individuāla 
mentora atbalstu (vismaz 20 stun-
das mēnesī), konsultācijas, varēs 
iesaistīties dažādās aktivitātēs (t.sk. 
nometnēs, semināros, sporta akti-
vitātēs, kultūras pasākumos u.c.) 
un ekskursijās uz uzņēmumiem vai 
īslaicīgā praksē uzņēmumā u.c.

Atbalstot projektu, Kuldīgas no-
vada pašvaldība nodrošinās priekš- 

finansējumu EUR 2391,84 šī gada 
4. ceturksnī iesaistāmo mērķa gru-
pas jauniešu skaita profilēšanai un 
aktivitāšu īstenošanai. „Proti un 
dari!” ilgs no 2014. gada septembra 
līdz 2018. gada decembrim, un 
atbalsts tiks sniegts apmēram 5260 
jauniešiem. 

JSPA 2014. gada septembrī uz-
sākusi Eiropas Savienības fondu 
2014. – 2020. gada plānošanas 
perioda darbības programmas „Iz-
augsme un nodarbinātība” 8.3.3. 
specifiskā atbalsta mērķa „Attīstīt 
NVA nereģistrēto NET jauniešu 
prasmes un veicināt to iesaisti iz-
glītībā NVA īstenotajos pasākumos 
Jauniešu garantijas ietvaros un ne-
valstisko organizāciju vai jauniešu 
centru darbībā” projekta „Proti un 
dari!” īstenošanu.

SIGnETa rEImanE, 
sabiedrisko attiecību speciāliste

Kuldīgas novada pašvaldība 
lēmusi finansiāli atbalstīt Latvijas 
Bērnu fonda organizēto nometni 
25 Kuldīgas novada bērniem ar 
speciālām vajadzībām.

Pēc Latvijas Bērnu fonda lūguma 
finansiāli atbalstīt nometni, kas notiks 
no 1. līdz 10. augustam Nīcas novada 
Bernātos, Kuldīgas novada pašvaldī-
ba lēma piešķirt EUR 900.

Nometne notiek 10 dienas, kad 
bērns pavada laiku prom no ģimenes 
svaigā gaisā, ūdens un saules peldēs, 
dodas ekskursijās. Ik gadu tajās pie-
dalās apmēram 700 bērnu no visiem 
reģioniem. „Šo gadu gaitā esam 
pārliecinājušies, ka šādas nometnes 
ir viens no visefektīvākajiem īpašo 
bērnu rehabilitācijas un personību 
attīstības veidiem,” uzskata valdes 
loceklis Andris Bērziņš.

Dažāda veida radošās, sporta, paš- 
izglītošanās aktivitātes ir nozīmīga 
rehabilitācijas un jebkuras personī-

bas, īpaši cilvēku ar īpašām vajadzī-
bām, attīstības sastāvdaļa. Viena no 
Latvijas Bērnu fonda nozīmīgākajām 
ikgadējām aktivitātēm ir bezmaksas 
vasaras nometnes bērniem ar īpašām 
vajadzībām. Ļoti daudzi bērni ar 
īpašām vajadzībām aug nepilnās ģi-
menēs, kuras skar dažādas finansiālas 
un saimnieciskas grūtības. Šādos 
apstākļos bērniem praktiski nav ie-
spēju piedalīties jebkādā kvalitatīvā 
brīvā laika pasākumā, tāpēc svarīgi, 
ka fonda rīkotās vasaras nometnes 
ģimenēm ir bez maksas. 

Latvijā ir gandrīz 8000 bērnu ar 
invaliditāti. Bet ir vēl ļoti daudz bērnu 
ar īpašām vajadzībām bez invaliditā-
tes statusa, tādējādi reālais šo īpašo 
bērnu skaits ir daudz lielāks.

Fonds nometnes bērniem visā Lat-
vijā rīko jau kopš 1992. gada. Vienas 
nometnes izmaksas ir EUR 9500.

SIGnETa rEImanE,
 sabiedrisko attiecību speciāliste

Kuldīgas Mākslinieku rezidence 
ikvienu interesentu aicina uz 
radošo vasaras skolu, kas no 1. 
līdz 4. jūlijam notiks Kuldīgas 
Mākslas namā.

Radošās vasaras skolas prog-
rammā – lekcijas, kino sadarbībā ar 
„Kino Bizi” un virkne izstāžu.

Par un ap koncepciju „Māksla 
un At/Bilde” semināru programmā 
Kuldīgā 1. – 3. jūlijā rosinās domāt 
vairāki vieslektori no Latvijas un 
ārvalstīm – Inese Baranovska, An- 
dris Vītoliņš, Kirils Kobrins, Kārlis 

Vērpe un Pēteris Cedriņš. Semināra 
atklāšanu 1. jūlijā ievadīs Latvijas 
eksprezidente, Viņas ekselence 
Vaira Vīķe-Freiberga.

Šī gada rezidences darbības 
koncepcija „Māksla un At/Bilde” 
radusies, iedvesmojoties no dzej-
nieka Roberta Dunkana apcerējuma 
par angļu valodas jēdziena „respon-
sibility” (tulk. „atbildība”) etimolo-
ģisku izcelsmi un vārdiem „respon-
se-ability” (tulk. „atbildēt-spēja”), 
kuru būtība angliski izsakāma ar 
„keeping the ability to respond”. 
Latviski to varētu skaidrot kā spēju 

atsaukties, radīt atbildes reakciju, 
atspulgu, atbalsi, atsauksmi – visu 
to, kas neatstāj vienaldzīgu un spēj 
radīt rezonansi. Dvēseles un sirds 
rezonanse šajā gadījumā attiecināma 
gan uz pašu mākslas darba autoru 
radīšanas procesā, gan uz mākslas 
darba skatītāju.

Sagaidāms, ka radošajā vasaras 
skolā piedalīsies mākslas studenti 
no Latvijas, Lietuvas un Francijas, 
pasniedzēji, mākslinieki un mākslas 
skolu pedagogi.

ILZE SuPE, 
mākslinieku rezidences vadītāja

no 7. jūlija līdz 15. 
augustam notiks 
uzņemšana Rīgas 
Pedagoģijas un 
izglītības vadības 
akadēmijas (RPIVA) Kuldīgas 
filiālē, kura piedāvā studēt 15 da-
žādu līmeņu augstākās izglītības 
studiju programmās – pedagogu, 
personālspeciālistu, biroja ad-
ministratoru, uzņēmējdarbības, 
psiholoģijas u.c. specialitātēs.

Studentiem jau vairākus gadus ir 
patīkami studiju maksas nosacījumi 
– ir lētāk nekā līdzīgās programmās 
citās augstskolās un var maksāt pa 
mēnešiem. Tas nozīmē, ka nav uzreiz 
nepieciešama liela naudas summa, 
lai uzsāktu studijas. Kā vienmēr, ir 
dažādas atlaides un iespēja pieteikties 
studiju kredītam. 

RPIVA mērķis ir dot iespēju ik-
vienam iegūt augstāko profesionālo 
un akadēmisko izglītību pedagoģijas, 
psiholoģijas, vadības un administrē-
šanas jomā visos studiju līmeņos, 
gatavību motivētai profesionālai dar-
bībai un nepārtrauktai pašattīstībai.

RPIVA nākotnes virziens ir sa-
glabāt stipras pozīcijas Latvijas 
izglītības iestāžu vidū, celt konkurēt-
spēju visās pārstāvētajās nozarēs un 
studiju virzienos, kļūt par starpnozaru 
izglītības iestādi ar plašu sadarbības 
tīklu Latvijā un ārvalstīs, par Latvijā 
vadošo iestādi pedagoģijas spe-
ciālistu sagatavošanā, metodiskās 
uzraudzības nodrošināšanā, mācību 
līdzekļu izstrādes un skolotāju studiju 
programmu koordinēšanā Latvijā. 
Kļūt par zinātnē balstītu skolotāju  
profesionālas sagatavošanas centru, 
piedāvājot kvalitatīvas, starptautiski 
konkurētspējīgas un zinātnē balstītas 
studijas visos līmeņos, tālākizglītības 
un profesionālās meistarības pilnvei-
došanas iespējas visā Latvijā. Nodro-

šināt Eiropas līmeņa 
zinātniskās pētniecī-
bas metodisko bāzi 
starpvalstu pētniecības 
projektiem, inovācijām 

un patentu ieguvei.
Akadēmijas galvenās vērtības ir 

inteliģence, kompetence un profesio-
nalitāte. RPIVA simbolikas pamatā 
ir atvērta grāmata, jo bez zināšanām 
nav augstskolas, tās kopā ar prasmi 
ir profesionalitātes pamatā, kopsau-
cēja zīme nākamajā pakāpē šo kopību 
apstiprina un liecina par lietpratību – 
kompetenci, bet pati augstākā pakāpe 
simbola piramīdā ir inteliģence – kā 
putns ar izplestiem spārniem, jo tikai 
inteliģents cilvēks ir patiesi brīvs 
savam lidojumam. Simbolika ir zelta 
krāsā – izglītība ir zelta vērta!

2014. gada 17. oktobrī Rīgas 
Pedagoģijas un izglītības vadības 
akadēmija svinēja 20 gadu jubileju. 
Pasākuma priekšvakarā tā brīža rek-
tore profesore Dace Markus teica: 
„Sagaidām jubileju ar labi padarīta 
darba izjūtu. Akadēmijai, kas dibināta 
tikai 1994. gadā, 20 gadi nozīmē 
stabilitāti. Tomēr stabilitāti mūsu 
mainīgajā pasaulē var iegūt tikai 
attīstoties un nezaudējot kvalitāti.”

Pašlaik top jauna akadēmijas 
stratēģija, kurā īpaša vieta ir filiāļu 
attīstībai reģionos. Jau šobrīd viena 
no aktīvākajām un ar lielāko studiju 
programmu piedāvājumu ir Kuldīgas 
filiāle.

Ikgadējās studentu aptaujās ir 
norādīts – studijas Kuldīgā izvēlas 
tāpēc, ka darbu var apvienot ar mā-
cībām, tuvāk mājām, lētāk un ērtāk. 
Arī studiju kvalitāte ir konkurēt-
spējīga. Informācija: www.rpiva.lv; 
kuldiga@rpiva.lv; tālr. 26437524. 
1. augustā 50% atlaide dokumentu 
iesniegšanai (tikai EUR 9).

ruTa KarLOVIČa, 
rPIVa direktore

Piedalīsies starptautiskā 
jauniešu projektā

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
1.VII 10.00 Kuldīgas novada atklātais čempionāts pludmales volejbolā jauniešiem B, D grupā, 1. posms; 
  Smilšu laukumi, Piltenes iela, Kuldīga
2.VII 19.00 Kuldīgas novada atklātais čempionāts futbolā; A.Grundmaņa stadions, Īsā iela 4, Kuldīga
5.VII 10.00 Atklātais amatieru čempionāts pludmales volejbolā „Joker Beach Ball 2015”, 8. posms; 
  Smilšu laukumi, Piltenes iela, Kuldīga
7.VII 19.00 Kuldīgas novada atklātais čempionāts futbolā; A.Grundmaņa stadions, Īsā iela 4, Kuldīga
8.VII 16.00 Orientēšanās seriāls „Taciņas 2015”, 10. kārta; Kuldīga
9.VII 19.00 Kuldīgas novada atklātais čempionāts futbolā; A.Grundmaņa stadions, Īsā iela 4, Kuldīga

12.VII 10.00 Kuldīgas novada atklātais čempionāts pludmales volejbolā vīriešiem, sievietēm, 2. posms; 
  Smilšu laukumi, Piltenes iela, Kuldīga
14.VII 19.00 Kuldīgas novada atklātais čempionāts futbolā; A.Grundmaņa stadions, Īsā iela 4, Kuldīga
15.VII 17.30 27. skriešanas seriāls „Kuldīgas apļi 2015”, 5. kārta; Krauļu priedes, 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
21.VII 19.00 Kuldīgas novada atklātais čempionāts futbolā; A.Grundmaņa stadions, Īsā iela 4, Kuldīga
23.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

Atbalsta nometni bērniem 
ar speciālām vajadzībām

notiks radošā vasaras skola RPIVA – kvalitāte un 
stabilitāte jau 20 gadus
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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

2015. gada 29. jūnijs

Klāt vasara – silts laiks un daudz 
patīkamu nodarbju. Bērniem un 
jauniešiem ir sācies brīvlaiks, bet 
pieaugušajiem – atvaļinājumi, tā-
dēļ ir ļoti svarīgi ievērot drošības 
pasākumus, lai vasara ir patīkamu 
notikumu piepildīta, nevis raižu un 
negadījumu pilna.  

Atpūšoties pie dabas, jāzina, ka 
ugunsnedrošajā laikā mežā katego-
riski aizliegts kurināt ugunskurus, 
izņemot speciāli ierīkotas vietas, kas 
nepieļauj uguns izplatīšanos ārpus 
tās. Aizliegts atstāt ugunskurus bez 
uzraudzības, nomest degošus vai 
gruzdošus sērkociņus, izsmēķus 
vai citus priekšmetus. Tikpat svarīgi 
zināt, ka, aizejot no atpūtas vietas, 
ugunskurs obligāti jānodzēš. Ja 
gadījumā ugunsgrēks izceļas, tad 
par to nekavējoties jāziņo uguns-
dzēsības un glābšanas dienestam 
pa tālruni 112. 

Protams, vasara nav iedomājama 
arī bez atpūtas pie ūdens. Vienalga, 
vai pie ūdens esam vieni, vai kopā 
ar ģimeni vai draugiem, jāievēro 
drošības pasākumi. Noteikti pareizi 
jāizvēlas peldvieta. Visdrošāk ir 
peldēties īpaši šai nodarbei paredzē-
tajās vietās. Kuldīgā drošākā vieta 
ir Zilā karoga pludmale Mārtiņsalā, 
jo šajā peldvietā ir atbilstoša ūdens 
kvalitāte, labiekārtota vide un glāb-
šanas dienests. 

Ikvienam ir jānovērtē sava peldē-
šanas prasme, nepārvērtējot spēkus. 
Dižošanās ar to, ka vari aizpeldēt 
vistālāk vai pārpeldēt upi, nav tā 
vērta, lai riskētu ar dzīvību. Turklāt, 
ja iepriekšējā sezonā varēji pārpeldēt 
upi, tas vēl nenozīmē, ka fiziskā 
sagatavotība ir tāda, ka vari to izdarīt 
arī šobrīd. Nepazīstamā vietā uzreiz 
nedrīkst lēkt ūdenī! Vispirms pārlie-
cinies, vai ūdens tilpnes gultnē nav 
akmeņi, nogrimuši asi priekšmeti, pret 
kuriem, lecot no augstuma, vari gūt 
savainojumus.  Ja esi pārkarsis saulē, 
ūdenī jāiet lēnām, lai nebūtu strauja 
ķermeņa temperatūras maiņa un 
nesāktos krampji. Ūdenī nevajag jo-
kojoties skaļi saukt „Palīgā! Slīkstu!”, 
jo situācijā, kad tiešām būs vajadzīga 
palīdzība, neviens vairs nepievērsīs 
uzmanību. Alkohols un ūdensprieki 
ir kategoriski nesavienojamas lietas. 
Peldēt nepratējiem uz ūdens palīdzēs 
noturēties tikai speciālā peldveste, sa-
vukārt piepūšamie peldlīdzekļi (riņķi, 
matracīši, bumbas u.c.) noder tikai 
rotaļām. Īpaša uzmanība jāpievērš 
pašiem mazākajiem.

Noteikti aicinu vecākus pārrunāt 
ar bērnu to, kādēļ viena vai otra 
darbība ir bīstama, taču jāatceras, 
ka vecāku personīgais pozitīvais 
piemērs un konsekvence ir vislabā-
kie drošības noteikumi.

Par drošu 
atpūtu vasarā

aIVarS anSOnS, 
VuGD KrB Kuldīgas daļas nodaļas 

komandieris, Zilā karoga mārtiņsalas 
glābējs

GuDEnIEKOS
25. jūlijā 11.00 Basu Biržu muižas parkā 

– Annas un suitu saimnieču diena. Darbosies 
tirdziņš, varēs nogaršot dažādus gardumus. 
Tirgotājiem pieteikties pa tālruni 29266724.

31. jū l i jā – Gudenieku pagasta 
pensionāriem tiek organizēta ekskursija 
uz Likteņdārzu Koknesē. Pieteikties līdz 
24. jūlijam pa tālruni 29266724.

rEnDā
Līdz 30. oktobrim kultūras namā – 

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

1. – 31. jūlijā kultūras namā – Valērija 

Dičkovska gleznu izstāde.
rumBā
No 1. jūlija Mežvaldē, Rumbas pagasta 

pārvaldes nama zālē – Ingas Pūces gleznu 
izstāde.

Līdz 13. jū l i jam – pieteikšanās 
15. pensionāru saietam Nīkrācē, zvanīt pa 
tālr. 20251385.

SnĒPELĒ
Līdz 10. jūlijam kultūras namā – bērnu 

vasaras nometne „Nezinīši-1”. Nometnē 
piedalās Snēpeles bērni vecumā no 8 līdz 
12 gadiem.

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

TurLaVā
Jūlijā bibliotēkā – Ināras Zeltītes rokdarbu 

izstāde „Ne pliks, ne apģērbts”; PII „Lāčuks” 

radošo darbu izstāde „Kukainīši ziedos dūc”, 
„Bērnu un jauniešu žūrija 2015”.

No 20. jūlija līdz 14. augustam – 
Turlavas bibliotēka slēgta.

4. jūlijā pie Turlavas pamatskolas – 
Turlavas sporta svētki: 9.00 – reģistrēšanās, 
10.00 – sacensību starts, 10.30 sacensības 
pa sporta veidiem – strītbols, volejbols, 
futbols, lodes grūšana, 60 m skrējiens, 
smaguma vilkšana, basketbola soda 
metieni, šautriņu mešana, armvrestlings; 
23.00 Dižgaiļu parka estrādē – apbalvošana.

11. jūlijā 20.00 Dižgaiļu parka estrādē – 
Kuldīgas amatierteātra izrāde – Daces 
Priedes „Kā mēs viņus”.

25. jūlijā 12.00 Ķikuros pie ezera – „Ķikura 
ezera svētki”. Tradicionālas un netradicionālas 
sporta spēles, aktivitātes lieliem un maziem. 
Vakarā apbalvošana un balle.

VārmĒ
11. jūlijā 10.00 stadionā – vasaras 

atklātās sporta spēles. Sacensības 
komandām volejbolā, pludmales volejbolā, 
futbolā, bruģa bumbā, vasaras biatlonā. 
Individuāli varēs sacensties šautriņu 
mešanā, tāllēkšanā, lodes grūšanā, 
florbolā. 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.

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

2. jūlijā 23.00 – Lielbritānijas dokumentāla filma „Dižais 
laikmetīgās mākslas burbulis”, rež. Ben Lewis, 2009.

3. jūlijā 23.00 – Latvijas dokumentāla filma „mākslas 
muzejs”, rež. Una Meiberga, 2006; 23.30 – Lielbritānijas 
komēdija, drāma „Bugī Vugī”, rež. Duncan Ward, 2009.

4. jūlijā 23.00 – Somijas, Dānijas, Zviedrijas, Igaunijas 
dokumentāla filma „Vēja ķērāji”, rež. Amir Escandari, 2014.

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.

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

uZ TIKšanOS PILSĒTaS DārZā!

Kuldīgas aktīvās atpūtas 
centrs strādā bez brīvdienām

Sākoties aktīvajai tūrisma sezonai, Kuldīgas aktīvās atpūtas centrs 
atvērts arī brīvdienās – sestdienās un svētdienās. 

Sestdienās centra darba laiks ir no 10.00 līdz 16.00, savukārt svētdienās –  
no 10.00 līdz 15.00. Atgādinām, ka Kuldīgas vecā rātsnama restaurācijas 
laikā Kuldīgas aktīvās atpūtas centrs ir pārcēlies uz telpām Baznīcas ielā 17.

Apmeklētāji centrā var iegūt informāciju ne tikai par Kuldīgu un tās ap-
kārtni, bet arī par citiem Latvijas reģioniem. Šeit var iegādāties arī dažādus 
suvenīrus, kuru piedāvājums, sagaidot aktīvo tūrismu sezonu, ir palielināts.

Kuldīgas aktīvās atpūtas centrs ir īstā vieta, kur lūkot pēc nomas ve-
losipēda – tieši šeit var iznomāt divriteņus pilsētas un apkārtnes ērtākai 
apceļošanai. Šogad nomai pieejamo velosipēdu skaits ir 130.

jana BErGmanE, Kuldīgas aktīvās atpūtas centra direktora vietniece
Publicitātes foto

Kapu svētki pagastos

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

KInO aFIša

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. 3.VII 16.00 mInIOnI
S. 4.VII 15.00 ASV, 2014
Sv. 5.VII 15.00 Ilgums 1’31”
O. 7.VII 16.00 Animācijas ģimenes filma
T. 8.VII 18.00 Filma dublēta latviešu valodā
C. 9.VII 18.00 
P. 10.VII 17.00

P. 3.VII 18.00 SPIEGS
S. 4.VII 17.00 ASV, 2015
Sv. 5.VII 19.30 Ilgums 2’00”
O. 7.VII 18.00 Komēdija
T. 8.VII 20.00 16+

P. 3.VII 20.00 juraS LaIKmETa PaSauLE
S. 4.VII 19.00 ASV, 2015
Sv. 5.VII 17.00 Ilgums 2’04”
O. 7.VII 20.00 Zinātniskās fantastikas filma
C. 9.VII 20.00 12+

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!

aktīvajā tūrisma sezonā mainījies Kuldīgas aktīvās atpūtas centra darba laiks 
un palielinājies piedāvāto pakalpojumu un suvenīru klāsts.

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.
KurmāLĒ
4. jūlijā:
10.00 – Vilgāles kapos,
10.30 – Viļenieku kapos,
11.00 – Pūķu kapos,
11.30 – Pūcu kapos,
12.30 – Ēmu kapos,
13.00 – Paulīnes kapos,
13.30 – Siliņu kapos,
14.00 – Kurmāles kapos,
14.30 – Segļu 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
4. jūlijā:
10.00 – Rumpju kapos, 
11.00 – Lāčplēša kapos, 
12.00 – Segļu kapos, 

13.00 – Celmu kapos, 
14.00 – Bauņu kapos,
15.00 – Griķu kapos. 
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
4. jūlijā:
14.00 – Balgāļu kapos,
15.00 – Ciemgaļu kapos,
16.00 – Kalējciema kapos,
17.00 – Aizsaules kapos,
18.00 – Dambenieku 
             kapos.
5. jūlijā:
11.00 – Orzaku kapos,
12.00 – Ziemeļu kapos,
13.00 – Pliķu kapos.


