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

2014. gada 10. jūlijs

www.ku ld iga . l v nr. 117
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ekspozīcijas
> 3. lpp.

„Dzīru” 
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Notiks kalnu 
divriteņu sacensības
> 7. lpp.

No 27. līdz 29. jūlijam Suitu zemē – tas ir Alsungas novadā, 
Jūrkalnes un Gudenieku pagastā – vai ik uz soļa bija 
dzirdams viens no senākajiem tradicionālās daudzbalsības 
dziedājumiem – burdons.

Trīs dienas te notika 4. Starptautiskais burdona festivāls, kas 
ir bagāts ar dažādiem pasākumiem – koncertiem, izstādēm, 
meistarklasēm. Festivālā piedalījās ap 250 dalībnieku. Ideja par tā 
rīkošanu radusies, savulaik dzirdot gruzīnu dziedājumus.

Burdonu izdziedāja daudzi pašmāju ansambļi – „Suitu sievas”, 
„Suitiņi”, „Krētainie suiti”, „Gudenieku suiti”, „Basu suiti”, „Maģie 
suiti”, „Suitu vīri”, „Nārbuļi”, „Kūrava”, „Saucējas” no Rīgas, 
„Egle” no Latgales, „Dimzēni” no Jelgavas. Protams, neiztika arī 
bez tradicionālās apdziedāšanās. Festivālā viesojās arī lietuvieši, 
azerbaidžāņi un somi. Sirka Košonena, pasākuma dalībniece 
no Somijas: „Tas ir pārsteidzoši, es baudu katru mirkli ar suitu 
burdonu. Fantastiski spēcīgs skanējums. Mums bija arī burdona 
radošā darbnīca.” Uz festivālu tika aicināti arī seno dziedāšanas 
tradīciju kopēji no citām zemēm. Sena draudzība suitus vieno ar 
setiem Igaunijā. No šejienes bija divi kolektīvi – vīru un sievu 
ansamblis. 

Izgatavots un iesvētīts arī festivāla karogs. Suitene Ilze Poriķe 
stāsta: „Laivas pamatā ir ielikts āžrags, kas veido velkošo skaņu, 
trideksnis, kas ir suitiem neatņemama sastāvdaļa. Simboliskā laiva 
ar āžragu un trideksni it kā saved kopā ļaudis.”

Burdons ir viens no senākajiem tradicionālās mūzikas daudzbalsības 
veidiem, kurā viena balss dzied melodiju, bet citas velk gari stieptu 
skaņu vai to izdzied ar vārdiem. Latvijā tas saglabājies atsevišķos 
novados, senākie paveidi – suitu zemē  Alsungā, Gudeniekos 
un Jūrkalnē, kā arī Lejaskurzemē un dažviet Latgalē.  Vairāku 
etnogrāfisko ansambļu vadītāja Ilga Leimane atzīst, ka pirmais 
burdons Latvijā pierakstīts 1632. gadā. Tomēr galvenokārt tas no 
paaudzes paaudzē mantots tieši – meita to iemācījusies no mammas, 
tālāk jau dziedājusi saviem bērniem. 

Burdona festivāls ir viens no vērienīgākajiem suitu nemateriālās 
kultūras mantojuma popularizēšanas pasākumiem. Šogad aprit 
pieci gadi, kopš suitu kultūrtelpa iekļauta UNESCO nemateriālās 
kultūras mantojuma sarakstā, kam nepieciešama neatliekama 
glābšana.

Pasākumu organizēja etniskās kultūras centrs „Suiti”, atbalstīja 
Alsungas, Kuldīgas un Ventspils novada pašvaldība, kā arī 
Kultūrkapitāla fonds.
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Burdona festivāls Suitu zemē
4. Starptautiskais 
burdona festivāls 

„jāņos gāju lūkoties, 
Pēteros saderēju”, 

kurā piedalījās ap 250 
dalībnieku, sākās ar 

ieskaņas koncertu 
Kuldīgas Pilsētas 

dārzā un turpinājās 
Suitu zemē.

Lidija jansone, etnogrāfiskā ansambļa „Gudenieku suiti” vadītāja, pastāstīja, kas 
tas tāds – burdons, kā arī iepazīstināja ar Burdona festivāla vēsturi.

alsungas baznīcā tika iesvētīts Burdona festivāla karogs. Tas ir roku darbs, kurā 
āžrags un trideksnis simboliski veido laivu, kas saved kopā ļaudis. 

Vasara pilnā plaukumā, izskanē-
juši izlaidumi novada skolās un teh-
nikumā. Tas bija nozīmīgs posms ne 
tikai absolventiem, bet arī jauniešu 
vecākiem un skolotājiem.

Lai kur dzīves ceļi aizvedīs, novē-
lu jauniešiem atcerēties savu pirmo 
skolu un skolotājus, kuri centušies 
iedot ceļamaizei pašu jaunāko, la-
bāko, savu sirds mīlestību. Mācību 
iestāžu vadītājiem un kolektīviem 
priekšā darba cēliens ar skolu saga-
tavošanu jaunajam mācību gadam. 
Nopietnāki remontdarbi beigušies 
Vārmes bērnudārza ēkā, Kuldīgas 
pamatskolā, vēl darbi veicami Laidu 
pamatskolā, Kuldīgas 2. vidusskolā. 
Jaunu autobusu skolēnu pārvadāša-
nai ir saņēmis Laidu pagasts.

Vēl tikai dažas dienas un Kuldīgu 
pieskandinās Pilsētas svētku dzies-
mas, dejas un, kā vienmēr, atraktīvi 
pasākumi. Inta Burnevica un viņas 
komanda ir sagatavojusi program-
mu, kas ikvienam kuldīdzniekam 
un viesim ļaus šajās dienās izbaudīt 
Kuldīgu visā krāšņumā. Gribu novē-
lēt, lai svētkos ne tikai viesi, bet arī 
mēs, novada ļaudis, spētu atpūsties 
un uzkrāt spēkus nākamajam darba 
cēlienam. Kuldīgu šogad svētkos 
apmeklēs arī delegācija no mūsu sa-
draudzības pilsētas. Vācijas pilsētas 
Gēsthahtes viesi bija uz pasākumu 
„Lido zivis”, bet uz šiem svētkiem 
gaidām lielu delegāciju ar pilsētas 
pārstāvjiem un pašdarbniekiem no 
Gruzijas pilsētas Mchetas.

Iestājoties siltam un saulainam 
laikam, mūsu novada lauksaimnieki 
steidz gatavot lopbarību. Krājumi, 
ko spēsim sagatavot šajā laikā, 
atsauksies uz piena izslaukumiem 
un dzīvsvara pieaugumiem. Prieks, 
ka daudzos pagastos atkarībā no 
katra specifiskajiem apstākļiem esam 
spējuši strukturēt saimniecības tā, lai 
efektīvāk izmantotu konkrētu lauku, 
pļavu, krūmāju. Apsveicami tie dar-
bi, kas paveikti lauku meliorācijas 
sistēmas sakārtošanā. Lai arī pavasa-
rī daudzās saimniecībās bija jāpārsēj 
lielas platības gan ziemas kvieši, gan 
rapsis, raža tomēr gaidāma laba. Lai 
izdodas!

Beidzies projektu izvērtējums 
konkursam „Darīsim paši”. Noslēgti 
līgumi un atbalstīti projekti gan Kul-
dīgas pilsētā, gan novada pagastos. 
Novēlu, lai iecerētais izdodas un 
rudenī komisija pieņemtu jau sakār-
totus objektus.

Vasara, protams, ir atvaļinājumu, 
atpūtas un ceļojumu laiks. Tas nozī-
mē, ka pilsētu un novadu apmeklē 
daudzi tūristi no Latvijas un arī no 
ārvalstīm. Paldies mūsu pašvaldības 
uzņēmumu dienestiem par sakārtoto 
vidi un skaistajiem ziediem pilsētā. 
Novēlu veiksmi un izturību novada 
viesu namu un atpūtas vietu īpaš-
niekiem, sagaidot viesus. Jauku un 
patīkamu šo vasaru! 

aLEKSanDrS 
LanGE, 
Kuldīgas 
novada Domes 
priekšsēdētājas 
vietnieks

Paldies par padarīto 
un sakārtoto!
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jūnijā izsniegtās būvatļaujas
Objekta nosaukums Objekta adrese Pasūtītājs

„Palīgēkas – privātās studijas būvniecība 
Parka ielā 9 - Kuldīgā” Parka ielā 9, Kuldīgā Andis Trumsiņš

Ainavu dīķa būvniecība „Talcnieki”, 
„Ozolāji”

 „Talcnieki”, „Ozolāji”, Rendas 
pagastā SIA „Westlake”

Dzīvojamās mājas rekonstrukcija „Rītiņi” „Rītiņi”, Vārmes pagastā Valdis Putnieks
Zivju mājas, esošo dīķu rekonstrukcijas 

un jaunu dīķu izveides 4. un 5. kārta 
„Kraulīši”

„Kraulīši”, Pelču pagastā SIA „Studija 54”

Dzīvojamās mājas rekonstrukcija Ķelšu ielā 33, Kuldīgā Dace Šimkevica

Skatu torņa – lapenes demontāža „Pārventas parks”, Kuldīgā Kuldīgas nov.
pašvaldība

Ozolkalnu ceļa daļas rekonstrukcija 
Pelču pagastā, Kuldīgas novadā

Ozolkalnu ceļš Pelču 
pagastā, Kuldīgas novadā

Kuldīgas nov.
pašvaldība

Kūtsmēslu krātuve „Vitkupi”, Turlavas pagastā ZS „Vitkupi”
Dzīvojamās ēkas, saimniecības ēkas un 

siltumnīcas rekonstrukcija Grants ielā 37, Kuldīgā Liene Jūrmale

Elektroapgādes tīklu rekonstrukcija 
TP7036 „Alejas”

Kurmāles pagastā, Kuldīgas 
novadā

AS „Sadales 
tīkls”

Dārza māja Īrisu ielā 33, „Ābelē” Īrisu ielā 33, „Ābelē”, Pelču 
pagastā Rita Valaine

„Pirts” Planīcas ielā 37, Kuldīgā Aigars Birzulis
Saimniecības ēka „Pūces” „Pūces”, Kurmāles pagastā z/s „Pūces”

Četru garāžu rekonstrukcija Riteņu ielā 4, Kuldīgā Kuldīgas garāžu 
b-a„Venta”

Dzīvojamā māja Dzirnavu ielā 41, Kuldīgā Raimonds 
Zommers

Būvniecības komisijā 2014. gada jūnijā lemtais

Būvniecības pieteikumi
Objekta nosaukums Adrese Lēmums
Kūtsmēslu krātuve  „Brīvnieki”, Vārmes pagastā Izdots plānošanas un arhitektūras uzdevums

Hidrotehniskās būves rekonstrukcija uz Rīvas 
upes pie iztekas no Vilgāles ezera 

Kurmāles pagastā, Kuldīgas 
novadā Izdots plānošanas un arhitektūras uzdevums

Ūdeļu ferma ar palīgēkām un inženiertīkliem  „Minkas”, Turlavas pagastā Izdots plānošanas un arhitektūras uzdevums
Ēkas nesošo konstrukciju renovācija Pils ielā 4A, Kuldīgā Izdots plānošanas un arhitektūras uzdevums
Meliorācijas sistēmas rekonstrukcija  „Vecmesteri”, Turlavas pagastā Izdots inženierplānošanas uzdevums

Hidrotehnisko būvju un meliorācijas sistēmas 
rekonstrukcija  „Abavas”, Rendas pagastā Izdots inženierplānošanas uzdevums

Meliorācijas sistēmas rekonstrukcija  „Sīmaņi”, Padures pagastā Izdots inženierplānošanas uzdevums
TP794 0,4kV elektrolīniju F-1 un F-2 

rekonstrukcija  „Dreimaņi”, Vārmes pagastā Izdots inženierplānošanas uzdevums

Saimniecības ēkas rekonstrukcija par dzīvojamo 
māju un garāžas jaunbūve  „Dikši”, Rendas pagastā Izdots plānošanas un arhitektūras uzdevums

Malkas šķūnis  „Upes”, Vārmes pagastā Izdots plānošanas un arhitektūras uzdevums
Tehnikas novietne, nojume un saimniecības ēka  „Gatves”, Kurmāles pagastā Izdots plānošanas un arhitektūras uzdevums

Dzīvojamā māja un saimniecības ēka „Gravas”, Pelču pagastā Izdots plānošanas un arhitektūras uzdevums
Dzīvojamā māja un saimniecības ēka  „Ūsiņi”, Rumbas pagastā Izdots plānošanas un arhitektūras uzdevums

Glābšanas stacijas rekonstrukcija Mārtiņsalā, Stendes ielā, Kuldīgā Izdots plānošanas un arhitektūras uzdevums

akceptētie būvprojekti
Objekta nosaukums Adrese
Saimniecības ēka  „Rožkalni”, Padures pagastā 
Dzīvojamā māja  „Rītiņi”, Vārmes pagastā 

Četru garāžu rekonstrukcija Riteņu ielā 4, Kuldīgā
Palīgēkas – privātās studijas būvniecība Parka ielā 9, Kuldīgā

Siltumtrases būvniecība Mucenieku ielā 6 un 4, Baložu ielā un Adatu ielā, Kuldīgā
Dzīvojamās mājas rekonstrukcija  Ķelšu ielā 33, Kuldīgā

Kūtsmēslu krātuve  „Vitkupi”, Turlavas pagastā 
Kūtsmēslu krātuve  „Jaunarāji”, Turlavas pagastā 
Kūtsmēslu krātuve  „Salmiņi”, Kabiles pagastā 
Kūtsmēslu krātuve „Avoti”, Padures pagastā 

20 kV gaisvadu elektrolīnijas A7702 un 0,4 kV gaisvadu 
elektrolīnijas rekonstrukcija Kaļķu, Ventspils un Upes ielā, Kuldīgā

TP7294, TP7327 (F-3) 0,4 kV gaisvadu elektroapgādes 
tīkla rekonstrukcija Snēpelē, Snēpeles pagastā, Kuldīgas novadā

Inženierbūves – skatu torņa-lapenes demontāža „Pārventas parks”, Kuldīgā
TP7373 „Ēķupe” 0.4 kV gaisvadu elektroapgādes tīkla 

rekonstrukcija Rumbas pagastā, Kuldīgas novadā

TP7525 0.4 kV gaisvadu elektrolīnijas F-1, F-3, F-10 un 
F-12 rekonstrukcija  „Gudenieki”, Gudenieku pagastā, Kuldīgas novadā

TP6246 „Vecvagari” Z-1 elektroapgādes tīkla rekonstrukcija Laidu pagastā, Kuldīgas novadā

akceptētās apliecinājuma kartes
Objekta nosaukums Adrese

Daudzdzīvokļu mājas vienkāršotā renovācija un vienkāršotā rekonstrukcija par 
vienģimenes dzīvojamo māju Stendes ielā 29, Kuldīgā

jūnijā ekspluatācijā nodotās būves
Nosaukums Adrese Pasūtītājs

Kokapstrādes darbnīca ar 
noliktavu, 1. kārta „Bauņi”, Rumbas pagastā Vija Freimane

Atpūtas mājas 
rekonstrukcija „Neptūns”, Padures pagastā Biedrība „Nabīte”

Dzīvojamās mājas 
un saimniecības ēku 

rekonstrukcijas 1. kārta
Liepājas ielā 38, Kuldīgā SIA „Kuldīgas ginekologu 

prakse”

Dzīvojamā māja „Zvaigžņukalni”, Kurmāles pagastā Dāvids Šternbergs

Zivju mājas, esošo dīķu 
rekonstrukcija un jaunu 

dīķu izveide, 4. un 5. kārta
„Kraulīši”, Pelču pagastā SIA „Studija 54”

Publisko iepirkumu komisijā jūnijā pieņemtie lēmumi
Iepirkuma priekšmets Lēmuma pieņ. 

datums Uzvarētājs

Atklāts konkurss „Būvdarbu izpilde objektā „Ūdenssaimniecības attīstība Kuldīgas 
novada Laidu pagasta Sermītes ciemā, 1. kārta”” 04.06.2014. SIA „Būvenergo A”; EUR 277 728,97 

bez PVN

Ielu apgaismojuma rekonstrukcija Ēdoles un Nomales ielā, Kuldīgā (1. kārta) 04.06.2014. SIA „Sigma Elektro”; EUR 26 882,91 
bez PVN

Atklāts konkurss „Degvielas iegāde Kuldīgas novada pašvaldības transportam” 04.06.2014. SIA „Rietumu nafta”; EUR 118 474,00 
bez PVN

Atklāts konkurss „Kuldīgas novada pašvaldības un tās iestāžu darbinieku 
veselības apdrošināšana” 16.06.2014. „BTA Insurance Company” SE; 

EUR 283 710,00 bez PVN

Kuldīgas pamatskolas pagalma remontdarbi, Ventspils ielā 16, Kuldīgā 19.06.2014. SIA „AB Būvniecība”; EUR 24 010,47 
bez PVN

Lielā un Mazā Nabes ezera un Vilgāles ezera, Kuldīgas novadā, 
apsaimniekošanas plānu izstrāde 19.06.2014. Biedrība „Ūdensaina”; EUR 17500,00 

bez PVN

Videonovērošanas kameru iegāde 19.06.2014. SIA „Azalea Star”; EUR 2081,00 
bez PVN

Konteinertipa tualetes un inženierkomunikāciju izbūve Kuldīgas pilsētā estrādes 
parkā 26.06.2014. SIA „Astros Ltd”; EUR 39 981,53 

bez PVN
Autoceļa „Kuldīgas ceļš” rekonstrukcija, „Vīgneri”, Renda, Rendas pagasts, 
Kuldīgas novads 26.06.2014. SIA „AB Būvniecība”; 

EUR 128 857,88 bez PVN
Būvdarbu izpilde objektā „Adatu ielas izbūve posmā no Adatu ielas 6 līdz Baložu 
ielai, Kuldīgā (1. kārta)” 27.06.2014. SIA „AD Būve”; EUR 127 409,63 

bez PVN

KuldīGAS NovAdA pAšvAldīBA 
saskaņā ar Publiskas personas mantas 

atsavināšanas likumu
p ā r d o d

mutiskā izsolē ar augšupejošu soli
nekustamo īpašumu „lācītis”, Ēdoles pagastā, Kuldīgas 

novadā.
Nekustamais īpašums atrodas Ēdoles centrā, tā sastāvā ir 

zemesgabals 0,77 ha platībā, kadastra apzīmējums 6246 006 0292, 
administratīvā ēka un divas palīgēkas. Nosacītā cena – EUR 16200, 

drošības nauda – EUR 1620, reģistrācijas maksa – EUR 15,  
izsoles solis – EUR 100.

Izsole notiks mazajā zālē Baznīcas ielā 1, Kuldīgā, 
2014. gada 11. augustā pulksten 13.00.

Dalībnieku reģistrācija no sludinājuma publicēšanas 
dienas līdz 11. augustam pulksten 11.00.

Izsoles noteikumus un informāciju par īpašumu var saņemt 
Kuldīgas novada pašvaldības Informācijas centrā Baznīcas 

ielā 1, Kuldīgā. Informācija pa tālruni 63323738, 26459091, 
e-pasts: viktors.gotfridsons@kuldiga.lv.

Informācija iedzīvotājiem
2014. gada 16. maijā veiktajā kontrolē Rendas 
pagasta ozolu ciema ūdensapgādes sistēmā 
konstatēta dzeramā ūdens neatbilstība MK 
noteikumu prasībām – kopējā dzelzs saturam 

(1,92 mg/l) un ar to saistītajam duļķainības rādītājam (21,9 NTu).
Ar dzeramā ūdens kvalitātes rādītājiem saskaņā ar MK 29.04.2003. no-
teikumu nr. 235 „Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes 
prasības monitoringa un kontroles kārtībā” prasībām varat iepazīties SIA 
„Kuldīgas ūdens”, Ventspils ielā 15, Kuldīgā.
SIA „Kuldīgas ūdens” informē, ka Rendas pagasta Ozolu ciema ūdensap-
gādes sistēmai 2014. gadam un 2015. gadam LR Veselības ministrijas Ve-
selības inspekcija ir piemērojusi īpašās ūdens kvalitātes normas saistībā ar 
paaugstināto dzelzs saturu dzeramajā ūdenī.
Ūdeni pirms lietošanas uzturā iesakām nostādināt! Lai panāktu atbilstošu 
dzeramā ūdens kvalitāti līdz ūdensapgādes sistēmas sakārtošanai, vēlams 
mājsaimniecībās uzstādīt lokālos ūdens filtrus.

DaCE ZOnBErGa, SIa „Kuldīgas ūdens” biroja administratore

Ir noslēdzies viens no Kuldīgas 
vecpilsētas ielu telpas rekons-
trukcijas projektiem – „Kuldīgas 
„venēcijas” – Alekšupītes un 
ar to saistīto ielu un laukumu 
kā pievilcīgas dzīves telpas un 
ekonomiskās attīstības teritorijas 
izveide, 1. kārta”.
Alekšupītes promenādes izveides 
un vecpilsētas ielu rekonstrukcijas 
projektam pavisam tika izstrādātas 
sešas kārtas, un realizēta ir pirmā, 
taču apjomīgākā no visām.
Projekta ietvaros veikta Baznīcas 
ielas (t.sk. vēsturiskā Rātslauku-
ma), Tirgus ielas un daļēja Po-
licijas, Kalna un Pasta ielas re-
konstrukcija, esošo ietvju un ielu 
seguma nomaiņa, uzstādīti pilsētai 
raksturīgie apgaismes ķermeņi, ie-
rīkots autostāvlaukums un stāvvie-
tas, izbūvēta lietusūdens novadīša-

nas sistēma, rekonstruēti sadzīves 
ūdensapgādes un kanalizācijas tīk-
li, divi tilti pār Alekšupīti, kā arī sa-
kārtota teritorija, ierīkoti zālieni un 
apstādījumi, uzstādītas atkritumu 
urnas u.c. labiekārtojuma elementi, 
ierīkoti nepieciešamie pievedceliņi, 
lai nodrošinātu pilnvērtīgu minētās 
teritorijas ekspluatāciju tūrisma va-
jadzībām. 
Arī turpmāk Kuldīgas novada paš-
valdība meklēs iespējas piesaistīt 
struktūrfondu līdzekļus atlikušo 
kārtu realizācijai.
Tehnisko projektu izstrādāja un au-
toruzraudzību būvdarbu laikā veica 
SIA „Inženierbūve”, SIA „Diānas 
Zalānes projektu birojs” u.c. partne-
ri. Būvdarbus veica SIA „Ostas celt-
nieks” (ģenerāluzņēmējs), kā arī SIA 
„AVA”, SIA „CVS”, SIA  „Tilts” 
u.c., savukārt būvuzraudzību nodro-

šināja a/s „Ceļu inženieri”.
Projekts realizēts, piesaistot 
ERAF līdzfinansējumu. Tā kopē-
jās izmaksas ir EUR 2 187 312,54 
(Ls 1 537 252,00), tajā skaitā ERAF 
līdzfinansējums – EUR 1 465 014,43 
(Ls 1 029 618,00), Valsts budžeta do-
tācija EUR 65 619,38 (Ls 46 117,56) 
un pašvaldības finansējums EUR 
656 678,73 (Ls 461 516,44).
Vienošanās nr. 3DP/3.6.1.1.0/12/
IPIA/VRAA/001/076.

GInTS PrEISS, 
attīstības pārvaldes vadītājs

Noslēdzies „Venēcijas projekts”

Iespēja strādāt 188 skolēniem
Jūnijā, jūlijā un augustā Kuldīgas novada pašvaldība, sadarbojoties ar 
uzņēmējiem un zemnieku saimniecībām, jau ceturto gadu nodrošina 
iespēju strādāt un iegūt darba iemaņas 188 skolēniem 42 uzņēmumos. 
Sākumā  bija paredzēts nodrošināt darba vietas 170 skolēniem, bet 
atsaucība bija tik liela, ka tika meklētas papildu iespējas. Pērn tika 
nodarbināti 176 skolēni, bet 2012. gadā – 120.



Sēdē izskatīja 78 jautājumus. Divos jau-
tājumos iznomāja privātpersonām zemes 
vienības –  Kabiles pagastā „Palīgsaimnie-
cībās” (0,5 un 1 ha), Gudenieku pagastā 
– „No Pujātiem” (1,2 ha) un „Lāčplēši” (2,6 
ha). Četros jautājumos pagarināja Ēdoles 
pagastā noslēgtos nomas līgumus par ze-
mes vienībām „Saknes 9” (1 ha), „Stum-
brīši” (0,5 ha), „Rāceņi” (0,66 un 0,7 ha).

nosaka zemesgabalu piederību
Noteica, ka neapbūvēts zemesgabals 
„Anši”, Ēdoles pagastā (kad. apz. 6246 
006 0430), piekrīt Kuldīgas novada paš-
valdībai un uzdeva Ēdoles pagasta pārval-
dei reģistrēt zemesgabalu uz pašvaldības 
vārda zemesgrāmatā.
Precizēja platības Kuldīgas novada paš-
valdībai piekrītošajām zemes vienībām 
Īvandes pagastā.
Noteica, ka Kurmāles pagastā zemes-
gabali „Mežagravas -1”, Priedainē (6260 
001 0582), „Miezīši - 1” (6260 008 0056), 
„Torņkalns”, Priedainē (6260 001 0507), 
„Vijolītes” (6260 004 0088) piekrīt Kuldīgas 
novada pašvaldībai un uzdeva Kurmāles 
pagasta pārvaldei reģistrēt zemesgabalus 
uz pašvaldības vārda zemesgrāmatā.
Noteica, ka Rumbas pagastā zemesga-
bali Rumbeniekos „Veldze 32” (6284 006 
0223), „Veldze 217”  (6284 006 0308), 
Novadniekos, Nākotnes ielā 11 (6284 011 
0094) piekrīt Kuldīgas novada pašvaldībai 
un uzdeva Rumbas pagasta pārvaldei re-
ģistrēt zemesgabalus uz pašvaldības vār-
da zemesgrāmatā.
Noteica, ka Rendas pagastā neapbūvēti 
zemesgabali „Ābelītes” (6280 009 0051), 
„Irbenāji-Vīnupes” (6280 006 0044), 
,„Jaunkārkli” (6280 012 0078), „Saulītes”, 
(6280 004 0139), „Jaunmurri” (6280 004 
0114, 6280 004 0117, 6280 004 0136, 
6280 004 0143, 6280 005 0099, 6280 005 
0100, 6280 006 0207, 6280 009 0088, 
6280 010 0057, 6280 012 0080), „Kop-
saimnieki” (6280 004 0069, 6280 0050068, 
6280 005 0069, 6280 006 0098, 6280 006 
0116, 6280 006 0117, 6280 006 0206, 
6280 009 0055, 6280 010 0059, 6280 012 
0058), „Jaunvecumi” (6280 005 0117), „No 
Priedainēm” (6280 008 0086), „Pilskalni” 
(6280 001 0088, 6280 001 0089, 6280 
005 0104, 6280 005 0105, 6280 005 0114, 
6280 007 0402, 6280 007 0403, 6280 007 
0452, 6280 012 0077) piekrīt Kuldīgas no-
vada pašvaldībai un uzdeva Rendas pa-
gasta pārvaldei reģistrēt zemesgabalus uz 
pašvaldības vārda zemesgrāmatā.
Noteica, ka Rendas pagastā apbūvēti 

zemesgabali „Šķilteri” (6280 005 0050), 
„Kopsaimnieki” (6280 006 0118) piekrīt 
Kuldīgas novada pašvaldībai un uzdeva 
Rendas pagasta pārvaldei reģistrēt ze-
mesgabalus uz pašvaldības vārda zemes-
grāmatā.
Precizēja Rendas pagastā platības ze-
mesgabaliem ar kad. apz. 6280 001 0089 
(precizētā platība  0,17 ha), 6280 005 
0099 (0,33 ha), 6280 005 0100 (0,61 ha), 
6280 006 0207 (0,71 ha), 6280 012 0080 
(4.46 ha).
Ieskaitīja neapbūvētu zemesgabalu „Vel-
dze 60”, Rumbeniekos, Rumbas pagastā 
(6284 006 0269), rezerves zemes fondā.
Papildināja Kuldīgas novada Domes 
29.12.2009. lēmuma (prot. nr.15, p.32) 
3. pielikumu un ieskaitīja zemes vienību 
(6201 008 0235) Kuldīgā kā piekrītošu 
pašvaldībai. Saglabāja zemes vienībai ad-
resi Dzintaru iela 4A, Kuldīga, un atstāja 
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – 
trīs, četru un piecu stāvu daudzdzīvokļu 
māju apbūve.
Nodeva īpašumā bez atlīdzības dzīvoklim 
nr. 7 daudzdzīvokļu mājā Dārza ielā 5, 
Ēdoles pagastā, domājamās daļas no ēkai 
piesaistītā zemesgabala. 

apstiprina publiskos pārskatus
Apstiprināja 2013. gada publiskos pār-
skatus Kuldīgas novada pašvaldībai un 
Kuldīgas novada pašvaldības aģentūrai 
„Kuldīgas Galvenā bibliotēka”.
Apstiprināja Snēpeles pagasta pārvaldes 
noslēgto nedzīvojamo telpu nomas līgumu 
06.05.2014. nr. SNPP/6.3/22/2014 par tel-
pu nomu „Pagastmājā”.
Apstiprināja „Kārtību, kādā tiek organizē-
tas mācību priekšmetu olimpiādes Kuldī-
gas novadā”.

Finanšu jautājumi
Piešķīra pašvaldības priekšfinansējumu 
biedrībai „Darīsim paši!” 50%  no projek-
ta „Velo kultūra” attiecinātajām izmaksām, 
kas tiks atmaksāti pašvaldībai pēc projekta 
īstenošanas un atskaišu saskaņošanas.
Piešķīra līdzfinansējumu K.Lāča dalībai 
Pasaules čempionātā lakrosā no 10. līdz 
19. jūlijam Denverā (ASV).  
Atļāva Kuldīgas novada pašvaldībai pie-
ņemt ziedojumu no SIA „SilJa”, lai atbals-
tītu Kuldīgas novada talantīgos jauniešus 
izglītības iegūšanai un studijām.
Piešķīra Ēdoles pamatskolai papildu finan-
sējumu skolas sporta zāles apkures sistē-
mas remontam.
Atļāva vienai personai sadalīt termiņos 

nokavēto nekustamā īpašuma nodokļu 
maksājumu parādu par nekustamajiem 
īpašumiem Ēdoles pagastā.
Piešķīra līdzfinansējumu projekta „Ozol-
kalnu ceļa daļas rekonstrukcija Pelču pa-
gastā Kuldīgas novadā” realizācijai. 
Piešķīra papildu finanses ELFLA projekta 
„Snēpeles pagasta etnogrāfiskā tautastēr-
pa izgatavošana” līdzfinansēšanai.
Piešķīra finanšu līdzekļus un ņēma ilgter-
miņa aizņēmumu no Valsts kases projekta 
„Autoceļa Kuldīgas ceļš rekonstrukcija, 
„Vīgneri” Rendas pagasts, Kuldīgas no-
vads” realizācijai. 
Atļāva Kuldīgas Centra vidusskolai izmak-
sāt kompensāciju par ceļa izdevumiem 
divu bērnu vecākiem, atbilstoši iesniegta-
jiem attaisnojuma dokumentiem.
Atbalstīja lielāku skaitu konkursa „Darīsim 
paši” projektus un piešķīra papildu līdzfi-
nansējumu. 
Atļāva Kuldīgas novada pašvaldībai pie-
ņemt ziedojumu no SIA „Amazone” kultū-
ras nozares atbalstam.
Atbalstīja biedrības „Kuldīgas tehniskais 
sporta klubs” projekta „Sabiedrības brīvā 
laika pavadīšanas iespēju uzlabošana un 
sportisko aktivitāšu veicināšana” realizē-
šanu un piešķīra līdzfinansējumu. 

atļauj pabeigt būvniecību
Atļāva pabeigt būvniecību saimniecības 
ēkai un malkas nojumei zemes īpašumā 
Ziedoņa ielā 29, Kuldīgā un rekonstruēt 
saimniecības ēku zemes īpašumā „Dru-
vas”, Kabiles pagastā. Būvniecība jāveic 
Būvniecības likumā un Vispārīgajos būv-
noteikumos paredzētajā kārtībā un būvob-
jekti jānodod ekspluatācijā.
Atļāva pabeigt būvniecības procesu mate-
riālu nojumei, skaidu bunkuram nr.1 un be-
tonētā stabveida pamatu laukumam uz ze-
mes vienības ar kad. apz. 6274 004 0098 
un trīs betonētiem laukumiem, ēveļceham, 
skaidu bunkuram nr. 2 un katlumājai uz 
zemes vienības ar kad. apz. 6274 004 
0130 ar nosacījumu, ka zemes īpašnieks 
mainīs zemes lietošanas mērķi īpašumā 
„Priedes”, Pelču pagastā. Būvniecība jā-
veic Būvniecības likumā un Vispārīgajos 
būvnoteikumos paredzētajā kārtībā un bū-
vobjekts jānodod ekspluatācijā.
Atļāva  SIA „Kuldīgas IP” ēku (sautēšanas 
ceha, atslēdznieku darbnīcas, zāģētavas) 
demontāžas rezultātā iegūtās sasmalcinā-
tās betona un ķieģeļu šķembas, kas nākot-
nē tiks izmantotas turpmākai būvniecībai, 
uzglabāt īpašuma Rūpniecības iela 3, Kul-
dīgā, teritorijā līdz 2018. gada 1. janvārim. 

Gatavos atsavināšanai
Gatavos atsavināšanai pašvaldības dzī-
vokļa īpašumu Maņģenes ielā 10-8, Mež-
valdē, Rumbas pagastā. 
Gatavos atsavināšanai zemesgabalu ar 
kad. apz. 6284 011 0094 Nākotnes ielā 11, 
Novadniekos, Rumbas pagastā.
Gatavos atsavināšanai pašvaldības ne-
kustamo īpašumu „Liekmaņi”, Kabiles 
pagastā.
Atsavinās dzīvokļa īpašumu Abavas ielā 
4-8, Ventā, Rumbas pagastā, mainot to 
pret vairākiem neizīrētiem mazākiem dzī-
vokļiem vai mazāku dzīvokli Kuldīgas pil-
sētā vai novadā.
Atsavinās pašvaldības nekustamo īpa-
šumu – „Kalngravas”, Kurmāles pagastā, 
kas sastāv no divām neapbūvētām zemes 
vienībām, piedāvājot to pirkt nomniekam.
Atsavinās pašvaldības nekustamos īpašu-
mus –  zemesgabalu „Gravenieki”, Kurmā-
les pagastā, zemesgabalus „Mežābeles” un 
„Rudzīši”, Ēdoles pagastā, piedāvājot tos 
pirkt uz zemes esošo būvju īpašniekiem.
Atsavinās pašvaldības nekustamo īpašu-
mu – zemesgabalu „Mežābeles 1”, Ēdoles 
pagastā, piedāvājot to pirkt zemesgabala 
nomniecei.
Nodeva atsavināšanai publiskā izsolē ar 
augšupejošu soli Kuldīgas novada paš-
valdības nekustamo īpašumu „Lācītis”, 
Ēdoles pagastā, kura sastāvā ir apbūvēta 
zemes vienība un trīs būves: skolas (bēr-
nudārza) ēka un divas palīgēkas (šķūņi). 
Noteica izsoles sākumcenu, soli un apstip-
rināja izsoles noteikumus.

uz laiku slēdz pirmsskolas 
grupas
No 2014. gada 1. jūlija līdz 5. augustam 
slēdza Kuldīgas Centra vidusskolas Snē-
peles filiāles pirmsskolas grupas, no 1. 
jūlija līdz 31. augustam –  Vārmes pamat-
skolas pirmsskolas grupas, no 16. jūnija 
līdz 12. augustam – Turlavas pamatskolas 
pirmsskolas grupas. Par grupu slēgšanu 
2014. gada vasaras periodā savlaicīgi brī-
dinot bērnu vecākus.
Uz PII „Bitīte”-attīstības centra ēkas jumta 
remonta laiku, sākot no 01.07.2014. līdz 
29.08.2014., izvietot PII „Bitīte”-attīstības 
centra bērnus Kuldīgas pirmsskolas izglītī-
bas iestādēs „Cīrulītis” un „Ābelīte”.

Pārdod nekustamos 
īpašumus
Pārdeva par nosacīto cenu pašvaldības 
nekustamo īpašumu – zemi un ēkas Sta-

cijas ielā 2, Kuldīgā, vienīgajam preten-
dentam 2014. gada 2. jūnijā izsludinātajā 
izsolē.
Slēdza pirkuma līgumu par zemes gabala 
Cīrulīšu alejā 14, Kuldīgā, pārdošanu par 
nosacīto cenu.
Slēdza pirkuma līgumu un pārdeva par no-
sacīto cenu pašvaldības dzīvokļa īpašumu 
– „Kalnēji”-1, Pelču pagastā, un kopīpašu-
ma 319/1465 domājamās daļas vienīgajai 
pretendentei 2014. gada 2. jūnijā izsludi-
nātajā izsolē.
Slēdza pirkuma līgumu par zemes gabala 
Madaru alejā 8, Kuldīgā, pārdošanu par 
nosacīto cenu.
Slēdza pirkuma līgumu par zemes gabala 
Ventas ielā 1, Kuldīgā, ½ domājamās da-
ļas pārdošanu par nosacīto cenu. 
Atļāva biedrībai „Teen Challenge Latvija” 
iegādāties nekustamo īpašumu „Pūpoli – 
15”, Vārmes pagastā, tai skaitā 655/13437 
domājamās daļas no zemesgabala ar kad. 
apz. 6296 003 0216.

Dažādi
Slēdza ar vienu personu sociālās dzīvoja-
mās telpas „Arkādijas”-6, Snēpeles pagas-
tā, īres līgumu. 
Pagarināja līguma nr. 11/2010 „Daudzdzī-
vokļu māju katlumājas Vārmes pagastā, Kul-
dīgas novadā, nomas līgums” (01.07.2010.) 
termiņu līdz 2025. gada 30. jūnijam.
Atlika jautājuma „Par papildus finansēju-
ma piešķiršanu Kuldīgas novada Vārmes 
pagasta pārvaldei 2014. gada budžetā” 
izskatīšanu.
Precizēs jautājumu „Par papildus līdzekļu 
piešķiršanu SIA „Kuldīgas komunālie pa-
kalpojumi” deleģēto pašvaldības funkciju – 
administratīvās teritorijas labiekārtošanas 
un sanitārās tīrības uzturēšanas – nodro-
šināšanai 2014. gadā” līdz jūlija Attīstības 
komitejas sēdei.
Nosakot dzīvokļa īpašuma „Lāstekas”-18, 
Sermītē, Laidu pagastā,  nosacīto cenu, 
nolēma neņemt vērā īrnieka veiktos dzī-
vokļa labiekārtojumus. 
Veica grozījumus SIA „Kuldīgas komunālie 
pakalpojumi” statūtos, izsakot sabiedrības 
pamatkapitālu EUR 682730, kas sadalīts 
682730 kapitāla daļās un vienas kapitāla 
daļas nominālvērtība ir 1 EUR.
Uzdeva SIA „Kuldīgas komunālie pakal-
pojumi” veikt ēkas daļas demontāžu vai 
konservāciju un sakopt teritoriju ap ēku 
L.Paegles ielā 5, Kuldīgā.
Piešķīra novada Domes priekšsēdētājai 
Ingai Bērziņai neizmantoto ikgadējo atva-
ļinājumu no 2014. gada 7. līdz 13. jūlijam.
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Tiek izsludināta atklāta konkur-
sa projektu iesniegumu pieņem-
šanas 8. kārta lauku attīstības 
programmas 2007. – 2013. ga-
dam pasākuma „vietējās 
attīstības stratēģijas” ietvaros 
apstiprinātās vietējās attīstības 
stratēģijas ieviešanai.

Projektu iesniegumu pieņemšana 
8. kārtai notiks no 2014. gada 28. jū-
lija līdz 28. augustam ar kopējo 
finansējumu EUR 47 726,17.

Projektu iesniegumi jāiesniedz 
biedrības „Darīsim paši!” birojā 
Kuldīgā, Pilsētas laukumā 3, 2. stā-
vā (ieeja no sētas). Elektroniska do-
kumenta formā, parakstītu ar drošu 
elektronisko parakstu un apliecinātu 
ar laika zīmogu Elektronisko do-
kumentu likumā noteiktajā kārtībā, 
projekta iesniegums nosūtāms 
Lauku atbalsta dienestam e-pastā: 
lad@lad.gov.lv.

Projektu iesniegumu pieņemšana 
notiks Lauku attīstības program-
mas 2007. – 2013. gadam 4. ass 
413. pasākuma „Lauku ekonomikas 

dažādošana un dzīves kvalitātes vei-
cināšana vietējo attīstības stratēģiju 
īstenošanas teritorijā” ietvaros šādai 
aktivitātei un rīcībai: Aktivitāte 
6.1. „Iekārtu, tehnikas, aprīkoju-
ma, informācijas tehnoloģiju un 
programmu nodrošinājuma iegāde 
un uzstādīšana un infrastruktūras 
izveide pakalpojumu pieejamībai, 
kvalitātei un sasniedzamība pakal-
pojuma sniegšanas vietā vietējiem 
iedzīvotājiem” ietvaros rīcībai 
„Uzņēmējdarbības uzsākšanas un 
attīstības veicināšana”, pieejamais 
finansējums EUR 47 726,17.

Ar Vietējās attīstības stratēģiju, rī-
cības mērķiem, plānotajām darbībām, 
projektu vērtēšanas kritērijiem un 
minimālo punktu skaitu pozitīva atzi-
numa saņemšanai var iepazīties bied-
rības „Darīsim paši!” birojā Kuldīgā, 
Pilsētas laukumā 3, tālr. 26691192, 
e-pasts: dace.strazdina@gmail.com, 
Lauku atbalsta dienesta mājas lapā 
www.lad.gov.lv un partnerības mājas 
lapā  www. darisimpasi.lv. 

DaCE STraZDIŅa, koordinatore

Biedrība „Darīsim paši!” pieņems 
projektu iesniegumus

Domes 2014. gada 26.  jūnija sēde

20. jūlijā noslēgsies projekts 
„vēsturiskās Bangerta villas 
restaurācija jaunu un inovatīvu 
muzeja pakalpojumu izveidei”, 
kura ietvaros no 2012. gada 
aprīļa līdz 2013. septembrim 
notika muzeja ēkas interjera 
restaurācija.
Savukārt no 2013. gada septembra 
līdz šī gada jūlijam notika divu 
ekspozīciju iekārtošana – ēkas 
2. stāvā ekspozīcija „Bangerta dzī-
voklis” atspoguļo 20. gs. sākuma 
dzīvokļa iekārtojumu, taču 3. stāvā 
paredzēta pastāvīgā ekspozīcija, 
kas atspoguļos novadam raksturī-
gākos un nozīmīgākos vēstures ak-
centus – Ordeņa pili, hercogu Jēka-
bu un Kurzemes hercogisti, Kuršu 
ķoniņus un etnisko suitu kultūru, 
baltvāciešu laiku Kuldīgā.
Projekta mērķis ir atjaunot vēstu-
risko Bangerta villu (tagadējo Kul-
dīgas novada muzeju), saglabājot 
tās kultūrvēsturisko vērtību un iz-
veidojot to par vēstures, pētniecī-
bas, mākslas, restaurācijas centru. 
Muzeja Bangerta villā tiek piedā-
vāti jauni un inovatīvi pakalpoju-
mi, tādējādi radot kvalitatīvu un 
pievilcīgu vidi dzīvei un darbam.
Projekta ietvaros, saskaņā ar vēs-
turisko izpēti, tika atjaunotas tape-

Muzejā iekārtotas ekspozīcijas

tes, kā arī sienu, griestu un grīdas 
vēsturiskais krāsojums, restaurēti 
koka būvgaldniecības izstrādāju-
mi (durvis, kāpnes) un izgatavoti 
trūkstošie elementi, veikta krāšņu 
restaurācija un inženierkomunikā-
ciju rekonstrukcija.
Projekta kopējās attiecināmās iz-
maksas ir EUR 1 035 035, 63, no 
tām 75,05% jeb EUR 776 800,74 ir 
ERAF finansējums.

Vienošanās par projektu tika pa-
rakstīta 2011. gada 21. janvārī.

 ELĪna Orna, attīstības un projektu 
vadības nodaļas projektu speciāliste

EDuarDa DamBErGa foto
 
 

jūlijā noslēdzas Kuldīgas novada muzeja ēkas interjera restaurācija un iekārtotas 
divas ekspozīcijas – „Bangerta dzīvoklis” un ekspozīcija, kas atspoguļo novadam 

raksturīgo un nozīmīgo.
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Kuldīgas novada domes priekšsēdētāja Inga 
Bērziņa sveica Āriju un Reini vikmaņus, 
kuri laulībā aizvadījuši 50 gadus.
Ārija un Reinis iepazinās Kazdangas tehnikumā. 
1964. gada 20. jūnijā viņi Laidos apprecējās un 
aizgāja dzīvot uz „Lejaskurzemi”, jo paraug-
saimniecībā varēja nopelnīt 25 rubļus mēnesī, un 
tajā laikā tas bija daudz. „Kad mēs pelnījām 200 
rubļu, domājām, vai tiešām tā ir mūsu nauda?” 
smejas Ārija.
„Bērni mums pieteicās tikai pēc četriem gadiem, 
jo līdz tam nebija laika – skrējām uz teātriem, 
dejojām, ballējāmies,” atceras Ārija. Abi dejoju-
ši tautiskās dejas jau Laidos. Vēlāk, kad Reinis 
Maskavā dienēja armijā, Ārija vadījusi tautisko 
deju kolektīvu. „Piedalījāmies pat dziesmu svēt-
kos Kuldīgas pilskalnā,” lepojas Ārija.
Kad ģimenē 1969. gadā ienāca otra meita, Vik-
maņi pārcēlās dzīvot uz Kuldīgu. Ārija strādā-
jusi „Vulkānā”, vēlāk Sadzīves pakalpojumu 
kombinātā un Rajona patērētāju biedrībā. Reinis 
savukārt daudzus gadus nostrādāja Remontu 
celtniecības pārvaldē, vēlāk „Metālapstrādē”, 
bet līdz pensijas vecumam – firmā pie bērniem 
par mehāniķi. Arī šobrīd Reinis strādā, tā teikt, 
benzīna dēļ par apsargu.
2001. gadā Ārija un Reinis paplašināja māju 
Ābeļu ciemā. Tur iekopts dārziņš, tiek audzēti 
gurķi un sakņaugi, ir arī siltumnīca. „Pašreiz pie-
tiek, ir viss, kas vajadzīgs,” saka Reinis. Svētkos 

50 kopdzīves gados bijis gan lietus, gan saule
ģimene atpūšas un, sēžot lapenē, bauda dabu. 
Ciemos no Rīgas atbrauc abas meitas. Ārijai un 
Reinim ir četri mazbērni – divas meitenes un 
divi puikas.
Lielākais Reiņa vaļasprieks ir makšķerēšana. 
Ārija: „Viņš jau neskatās, cik maksā benzīns, 
aizbrauc kaķim noķert trīs zivis.” Vasarā Reinis 
bieži ar draugiem brauc uz Pāvilostu, Nabes eze-
ru, Ventu. Lielākais lepnums bijis 20 kg smagais 
jūras bullītis. „Noķeru tik, cik varu patērēt, un 
tad braucu mājās,” stāsta Reinis.
Kopējs vaļasprieks pārim joprojām ir ekskur-
sijas. Ārija stāsta: „Darba gados daudz braucu. 
Vienīgās valstis Eiropā, kurās neesmu bijusi, ir 
Bulgārija un Rumānija.” Šobrīd Ārija ar pensio-
nāriem brauc ekskursijās un uz teātra izrādēm. 
Reinis: „Arī ar ģimeni katru gadu kaut kur aiz-
braucam – uz stādu tirgu, Rundāles pili, Jelgavu. 
Šobrīd domājam aizbraukt uz Lietuvu, Krusta 
kalnu.”
„Tāpēc arī mēs esam tik tālu tikuši, ka mums 
intereses sakrita – abiem patīk balles, dejas un 
teātri, īsts darbs un darbošanās dārzā. Man nav 
jāstāv un jārāda, kas jādara, vīrs visu redz pats,” 
priecājas Ārija. „Ir bijis gan lietus, gan saule, 
viss dzīvē ir bijis. Esam arī strīdējušies, bet tad 
ir interesanti, kad salabst, jo viss atkal sākas no 
jauna. Man jau raksturs tāds spītīgs. Ja saku, bet 
Reinis nedzird, neatkārtoju. Tajās reizēs Reinis 
saka – ekrāns ir, bet skaņas nav.” SIGnETaS rEImanES, sabiedrisko attiecību speciālistes teksts un foto

ārija un reinis Vikmaņi laulībā nodzīvojuši jau 50 gadu, un piedzīvots ir daudz, taču abi jopro-
jām rod kopīgu valodu un vaļaspriekus.

par nesenajiem līgo svētkiem 
vēl liecina izdekorētais skvērs 
pilsētas laukumā – māla krūze 
ar pļavu ziediem, kas ir iedzīvo-
tāju roku darbs.

Šo dekorāciju kuldīdznieki novēr-
tējuši īpaši atzinīgi, kāda Kuldīgas 
iedzīvotāja vēstulē pauda: „Paldies 
par skaisto Līgo svētku noformēju-
mu Pilsētas laukumā!”
„Es augstu vērtēju to, ka man ap-
kārt ir ļoti labi, līdzdarboties gri-
boši un atsaucīgi cilvēki, bez kuru 
atbalsta un palīdzības es nevarētu 
savas idejas realizēt,” saka pilsētas 
māksliniece Inese Sulojeva.
Šogad Kuldīgā Līgo svētkiem 
izmantoja arī pagājušā gada de-

korācijas. Skvērā pie Domes tika 
izveidota ziedoša lauku sēta ar pļa-
vas ziediem. SIA „Metālapstrādē” 
pagājušajā gadā izgatavotās rudzu-
puķes, magones un margrietiņas 
– 70 ziedu – tika atsvaidzinātas ar 
Kuldīgas Mākslas skolas skolotājas 
Ivetas Goldbergas un bērnu palī-
dzību. Māksliniece I.Sulojeva izsa-
ka pateicību skolotājai un bērniem, 
kā arī palīgiem – Ingai Zelcerei ar 
mākslas pulciņa meitenēm, Kristī-
nei Kalniņai, Dacei Jansonei, Sin-
tijai Vītoliņai, Baibai Mālniecei un 
viņas meitai Kristīnei – par radošo 
darbu.

SIGnETa rEImanE, 
sabiedrisko attiecību speciāliste

IVETaS GOLDBErGaS foto

pateicība līgo noskaņas veidotājiem

Līgo svētku dekorācijas jau tradicionāli palīdzējuši veidot iedzīvotāji un bērni, par 
ko māksliniece Inese Sulojeva visiem saka īpašu paldies.

īstenojot labdarības projektu 
„priecīgas pēdas”, trimdas 
latviešu jaunieši no Amerikas, 
Kanādas un Austrālijas dāvina 
jaunus apavus vairāk nekā 300 
trūcīgajiem bērniem un pieau-
gušajiem Kurzemē.
Labdarība akcijas idejas autori ir 
ārzemju latviešu jaunieši no Gar- 
ezera vasaras vidusskolas Mičiga-
nas štatā. Skolā viņi ik vasaru sešas 
nedēļas apgūst latviešu valodu, li-
teratūru, ģeogrāfiju, vēsturi, ticības 
mācību un folkloru.
„Šajā projektā iesaistītie jaunieši 
ir dzimuši Amerikā, Austrālijā vai 
Kanādā. Taču viņu senču dzimte-
ne ir Latvija. Trimdas latviešiem 
ir svarīgi uzturēt latvietību un kris-
tietību. Labdarības projektu īste-
nošana Latvijā ir gan aicinājums 
no Dieva, gan arī ciešās saknes, 
kas saista ar Latviju. Šis ir jau tre-
šais projekts, ko īstenojam Latvijā. 
Esam latgaliešiem dāvinājuši velo-
sipēdus, vidzemniekus apgādājuši 
ar skolas somām un siltām pusdie-
nām. Šogad ziedojumus vācām, 
lai Kurzemes trūcīgajām ģimenēm 
varētu dāvināt jaunus, kvalitatīvus 
apavus,” skaidro projekta „Prie-
cīgas pēdas” vadītājs un Latviešu 

dāvina jaunus apavus
evaņģēliski luteriskās baznīcas 
Amerikā mācītājs Dāgs Demandts.
Bībeles pantu „Viens novilka savu 
kurpi un deva to otram” jaunieši iz-
raudzījušies par labdarības akcijas 
moto. Ziedojumus viņi vākuši 15 
pilsētās Amerikā, Kanādā un Aus-
trālijā, savācot 45 tūkstošus ASV 
dolāru, tādējādi vairāk nekā 300 
trūcīgo bērnu un pieaugušo Snē-
pelē, Pelčos, Bārtā, Nīcā, Rucavā, 
Saldū, Paplakā, Cīravā, Valtaiķos, 
Kazdangā, Piltenē, Kolkā, Strazdē, 
Nātriņciemā un Talsos tika pie jau-
niem apaviem.
„Esmu gandarīts par iespēju iepa-
zīties un sadarboties ar šiem uzņē-
mīgajiem jauniešiem un mācītāju, 
kuri nezaudē latvietību tālumā un 
vēl palīdz latviešiem šeit. Katrs 
viņu nostaigātais solis, vācot zie-
dojumus, atstās „Priecīgas pēdas” 
vairāku simtu kurzemnieku sirsni-
ņās,” priecājas šī labdarības pro-
jekta sadarbības partneris, Aizpu-
tes, Cīravas, Snēpeles un Valtaiķu 
autonomo evaņģēliski luterisko 
draudžu mācītājs Varis Bitenieks.

Trimdas latvieši uzdāvināja apavus 
vairāk nekā 300 trūcīgām ģimenēm 

Kurzemē, tai skaitā Pelčos un Snēpelē.
ILZES TILLErES, aizputes autonomās evaņģēliski luteriskās draudzes locekles teksts un foto



Projekts veidots kā dažādu mākslas nozaru manufak-
tūras, radot neparastus darbus eksperimentālās mūzi-
kas, mūsdienu mākslas un ielu teātra mākslas jomā. 
Manufaktūru darbus varēs vērot ceturtdienas naktī un 
piektdien Kuldīgas vecpilsētā. 
Projekts „Vides manu-faktūras” tiek īstenots ar Eiro-
pas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009. – 
2014. gada perioda programmas LV04 „Kultūras 
un dabas mantojuma saglabāšana un atjaunināšana” 
neliela apjoma grantu shēmas „Kultūras apmaiņa” 
finansiālu atbalstu. Projektu līdzfinansē Kuldīgas no-
vada pašvaldība. 

ILZE ZarIŅa, KKC projektu vadītāja
Foto no arhīva
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„vides manu-faktūras” Kuldīgā 
No 14. līdz 18. jūlijam Kuldīgā tiks īstenots starptautisks projekts 
„vides manu-faktūras”, un tā centrālās aktivitātes lieliski papildinās 
Kuldīgas pilsētas svētku programmu.
Sadarbojoties Latvijas, Norvēģijas, Islandes un Lietuvas māksliniekiem, 
Kuldīgas vecpilsēta pārtaps par skatuvi daudzveidīgām mūsdienīgām 
kultūras aktivitātēm, kuras tiks veidotas radošās apmaiņas rezultātā. Visi 
pasākumi būs kā brīvdabas norises, atklājot jaunas, vēl neiepazītas, netra-
dicionālas pasākumu norises vietas. Kuldīdznieki un pilsētas viesi varēs 
vērot neparastus ārvalstu un Kuldīgas mākslinieku darbus.

Grupa „Cie des Quatre 
Saisons” no Beļģijas 
piedāvās instalāciju 
– izrādi „Ceļojošais 

koks”, kuru var pielīdzi-
nāt mobilam karuselim. 
Dalībnieki līdz 12 gadu 

vecumam tajā varēs arī 
pavizināties. Instalāciju 
ar parodējošu, grotesku 

raksturu papildinās 
mākslinieku muzikālā 
programma – perfor-

mance.

Grupa „retouramont” no Franci-
jas demonstrēs vertikālās dejas 
solo izrādi „neparastā intimitā-
te”. Grupa savā darbībā lieliski 

interpretē pilsētu vidi un celtnes, 
izrādes veido izceļot urbānās 

vides īpatnības. Kuldīgas izrādei 
izvēlēta Kultūras centra fasāde. 

Savukārt grupas režisors Fabris 
Gijo projekta dalībniekiem vadīs 

darbnīcu, aicinot iepazīt ķermeņa 
gravitācijas iespējas. 

Grupa „Des Quidams” no Francijas Kuldīgā rādīs izrādi „Zirgi”, to varēs redzēt gan dienā, gan nak-
tī. Grupa savā darbībā izmanto transformējamus tēlus, kuru pamatā ir specifisks dizains. Tēli spēj 
transformēties no cilvēka auguma figūras līdz 3,5 m augstām skulptūrām, kuras piepilda gaiss. Tēli var 
pārvietoties vidē, lieliski papildinot vēsturisku gaisotni. 

Stikla mākslas ekspresizstādi 
„Īssavienojums” būs jāmeklē 
alekšupītes ūdeņos iepretim 

viesnīcai „metropole”. To veidos 
mākslinieces Iveta Brence, Solvita 

Bruže, Laura rostoka un Vika 
šulca. Savukārt piektdien šeit 

tiks gaidītas ģimenes ar bērniem, 
lai darbotos stikla un porcelāna 

manufaktūrā. 

Porcelāna māksliniece Sanita ābelīte veidos vērienīgu porcelāna mākslas ekspresizstā-
di ēkas Baznīcas ielā 7 vestibilā, vedinot uz domām par tējas dzeršanas rituāliem. Paš-
māju māksliniece, kuras darbnīca un ceplis atrodas alsungā, apmeklētājus pārsteigs 
ar barokāli krāšņu un romantisku mākslas akciju, atklājot porcelānam neierastu telpas 
dimensiju. 

Islandes ielu teātris „Hitt Husitt” uz Kuldīgu atvedīs izrādi 
„Līdz varavīksnes galam”, aicinot tajā iesaistīties arī da-
žādu valstu projekta dalībniekus. jaunieši apgūs prasmes 
izmantot dzīvo uguni kā vienu no dabas pirmelementiem 
izrādes kontekstā. 

Grupa „Du O des Branches” no Francijas projektā piedalās ar gravitā-
cijas izrādi, kura tiks veidota integrētas vides meklējumos, izmantojot 
Pilsētas dārza kokus un veidojot meditatīvu, četru stundu izrādi ar 
savdabīgu noskaņu mūziku. mākslinieces projekta dalībniekiem vadīs 
darbnīcu, tā rezultātus varēs redzēt ceturtdienas naktī. 
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Ceturtdien, 17. jūlijā
•••••••••••• Pilsētas laukumā 15.00 – 2.00 ••••••••••••
15.00 – 20.00  Var iegādāties superatrakcijas „Zelta ikrs” bumbiņas
15.00 Liepājas leļļu teātra izrāde „Lāčradzis”
17.00 Emils mangulis koncertprogrammā „Dinamīts”
18.00 Kristīne šomase
19.30 Grupa „Crazy Dolls”
21.00 rok-pop-šlāgeršovs „Pārnovada trellis”
23.30 – 2.00 Dejas kopā ar grupu „Imula”
•••••••••••• rātslaukumā 15.00 – 2.00 ••••••••••••
15.00 Pensionāru apvienības „rumbiņa” dziedošie un dejojošie kolektīvi
17.00 Koncerts „reiz vakarā klusklusā”. Popgrupas „Putas” un „Putiņas”
19.00  Slavenais jersikas orķestris
21.30 „mirage Octet” un mūzikas manufaktūras dalībnieki
22.30 amatnieku šovs „Tukša muca tālu skan”
1.20 Grupas „Des Quidams” (Francija) izrāde „Zirgi”

                                                                                                                                                                
11.00 Vasaras spēles „Pure Chocolate volejbols” – V.Plūdoņa ģimnāzijas stadionā
18.00 Grupas „Cie des Quatre Saisons” (Beļģija) izrāde „Ceļojošais koks” – Liepājas ielā 10, pagalmā
20.00 „Karstās stīgas”. Kaspars Zemītis un stīgu kvartets. Rīko „Igo Mūzikas menedžments” – 
 Sv.annas baznīcā. Ieeja –  Eur 7
20.30 meiteņu koris „Cantus” un jauktais koris „Ventava” – Sv.Katrīnas baznīcā 
22.00 Ģitāru vakara mūzika. Rīko „Igo Mūzikas menedžments” – Sv.annas baznīcas dārzā
23.30 „Dzīru” atklāšana un salūts. Kuldīgas vecajam tiltam 140! Valdis Zilveris, Jānis Peters „Veltījums tiltam”,  
 pirmatskaņojums. Juris Jope, kamerkoris „Rāte” un grupa „Des Quidams” (Francija) – Ventmalā pie 
 alekšupītes ietekas
24.00 – 1.30 Ērģeles naktī. Spēlē Marta Ozoliņa – Sv.Katrīnas baznīcā
•••••••••••• „Vides manu-faktūras” alekšupītes zelta līkločos ••••••••••••
23.00 – 2.00 Stikla mākslas izstāde „Īssavienojums” (I.Brence, S.Bruže, V.Šulca, L.Rostoka) – Alekšupītē,   
 viesnīcas „Metropole” pagalmā
23.00 – 2.00 Sanitas Ābelītes porcelāna izstāde „Klusā daba” – Baznīcas ielā 7, vestibilā (ieeja no sētas puses)
23.00 – 2.00 Mūsdienu mākslas manufaktūras dalībnieku akcijas (Lietuva, Islande) – Skolas ielā
24.00 – 1.00 Viktorijas Havstedas (Norvēģija) mūsdienu dejas izrāde un „Gravitātes manufaktūra” – Pilsētas dārzā
24.00 – 1.00 „Ielu teātra manufaktūras” izrāde „Līdz varavīksnes galam” – Pilsētas dārzā
24.00 – 1.00 „Vertikālās dejas manufaktūras” izrāde kopā ar grupu „Du O des Branches” (Francija) – Pilsētas dārzā
00.30 – 2.00 Eksperimentālās mūzikas manufaktūras programma (Novēģija, Latvija) – meklējiet vecpilsētā
00.30 – 2.00 Grupas „Cie des Quatre Saisons” (Beļģija) izrāde „Ceļojošais koks” – Liepājas ielā 10, pagalmā
00.30 – 2.00 Mākslas kopdarba „Es te biju” tapšana – 1905. gada ielā 5
00.30 – 2.00 Larsa Bingena ēnu teātra (Norvēģija) izrāde un „Ielu teātra manufaktūra” – Strautu ielas skvērā
01.20 – 2.00 Grupas „Retouramont” (Francija) vertikālās dejas solo izrāde „Neparastā intimitāte” – pie KKC ēkas fasādes

Piektdien, 18. jūlijā
•••••••••••• Pilsētas laukumā 15.00 – 3.00 ••••••••••••
15.00 – 20.00 Var iegādāties superatrakcijas „Zelta ikrs” bumbiņas
16.00 Dairis un Pēteris upelnieks
17.30 Trakulības kopā ar jogitu un kaķi Fēliksu
19.00 „Viva Fitness”
20.30 Kapela „Spēlmaņi”
23.00 – 3.00 „Kurzemes radio” karaoke
•••••••••••• rātslaukumā 14.30 – 22.00 ••••••••••••
14.30 – 21.00 Var iegādāties superatrakcijas „Zelta ikrs” bumbiņas
14.30 mūzikas un modes studija „mona” un Liene šomase
16.00 radio bērnu ansamblis „Dzeguzīte”
17.30 „Ventspils blumīzeristi”
18.30 Kapela „Spēlmaņi”
19.30 Grupas „Des Quidams” (Francija) izrāde „Zirgi”
20.30 Dainis Skutelis un „Belcanto” orķestris
•••••••••••• 1905. gada parka lielajā teltī ••••••••••••
12.00 – 17.00 Senioru dārza svētki ar lustīgu mūziku, dančiem un līdzpaņemtiem groziņiem. Spēlē „Andrejs un draugi”,  
 „Pažarnieku dixi” un „Ventspils blumīzeristi”
21.00 Klaunāde „Iedomu spoguļi”. Jauniešu teātris „Focus”
22.00 Kuldīgas amatierteātra izrāde „Kā mēs viņus!”
•••••••••••• Strautu ielas skvērā 17.00 – 20.30 ••••••••••••
17.00 muzikālās pastkartes. Kuldīgas mūzikas skolas saksofonisti un eksperimentālās mūzikas   
 manufaktūras dalībnieki (Norvēģija, Latvija)
18.00 „Pažarnieku dixi”
18.30 Folkloras kopa „nārbuļi”
19.30 Koncerts „Tava sirds ir tavas mājas”. Popgrupa „Putas”
•••••••••••• Vides „manu-faktūras” vecpilsētā ••••••••••••
13.00 – 14.00 „Vertikālās dejas manufaktūras” izrāde kopā ar grupu „Du O des Branches” (Francija) – Pilsētas dārzā
14.00 – 17.00 Grupas „Du O des Branches” (Francija) izrāde „Koku duets” – Pilsētas dārzā
14.00 – 17.00 Stikla mākslas izstāde „Īssavienojums” (I.Brence, S.Bruže, V.Šulca, L.Rostoka) – Alekšupītē, viesnīcas  
 „Metropole” pagalmā
14.00 – 17.00 Stikla un porcelāna manufaktūra bērniem – viesnīcas „Metropole” pagalmā
14.00 – 17.00 Sanitas Ābelītes porcelāna izstāde „Klusā daba” – Baznīcas ielā 7, vestibilā (ieeja no sētas puses)
14.00 – 17.00 Mūsdienu mākslas manufaktūras dalībnieku akcijas (Lietuva, Islande) – Skolas ielā 
14.30 – 15.30 Viktorijas Havstedas mūsdienu dejas solo izrāde un „Gravitātes manufaktūra” – Pilsētas dārzā
15.00 – 17.00 Ielu teātra „Hitt Hussitt” (Islande) izrāde „Līdz varavīksnes galam” – Liepājas ielā un Rātslaukumā
16.00 – 17.00 Larsa Bingena ēnu teātra (Norvēģija) izrāde – Baznīcas ielā 17

                                                                                                                                                                
15.00 un 18.00 Grupas „Cie des Quatre Saisons” (Beļģija) izrāde „Ceļojošais koks” – Liepājas ielā 10, pagalmā
17.30 ansamblis „mcheta” (Gruzija) – Sv.Katrīnas baznīcā
19.00 Koncerts „Kokle un ģitāra”. Rīko „Igo Mūzikas menedžments” – Sv.annas baznīcas dārzā
19.00 Svētku viesu oficiālā pieņemšana. Ar ielūgumiem – Muzeja pagalmā 
21.00 Kurzemes draudžu lūgšanu un slavēšanas vakars „Kur mūsu sirdis gavilē” – Pilsētas dārzā
22.00 Koncerts „Vinila valdzinājums”, Latviešu skaņuplatēm 110. Solisti: Normunds Rutulis, Ingus Pētersons,  
 Andris Daņiļenko, Artis Robežnieks, Andris Ērglis, Atis Ieviņš, Vineta Elksne, Ieva Sutugova, Aija Vītoliņa,  
 Ērika Eglija, trio „Limonāde”, „Rumbas kvartets” un „Mirage Jazz Orchestra”. Īpašais viesis – Raimonds  
 Pauls. Estrādē sēdvietas numurētas! Biļete uz koncertu (der arī ballei) –  Eur 8; 10; 12, solos ar  
 atzveltnēm – Eur 15. Stāvvieta – Eur 5 (18.07. no 20.00 estrādē). 
 Pēc koncerta dejas ar Dj Kaspars markševics. Tikai balle – Eur 5 (18.07. no 20.00 estrādē)
23.00 Brīvdabas kino. „Vēl viena klusā daba”. Grupas „Prāta Vētra” koncertfilma (2013) – „Goldingen Knight  
 Cinema” Pilsētas dārzā.

sestdien, 19. jūlijā
•••••••••••• Pilsētas laukumā 9.00 – 4.00 •••••••••••• 
9.00 – 14.00 Var iegādāties superatrakcijas „Zelta ikrs” bumbiņas
12.00 jānis Buķelis un Guntars Endzelis
13.00 „Pažarnieku dixi”
14.00 „Hāgenskalna kapela”
15.00 rihards Bērziņš
16.00 Krāsains uzvedums „Brīnums brīnuma galā”
17.00 Koncerts „uzzīmē mani!”. Popgrupas „Putas” un „Putiņas”
19.30 Duets „Dvīnes”
22.00 – 4.00 Dejas līdz otrajiem gaiļiem. Dj Roberts Lejasmeijers un viešņas: 23.30 – 24.00 duets „Dvīnes”, 00.30 – 
1.30  Aminata
•••••••••••• rātslaukumā 10.00 – 21.00 ••••••••••••
10.00 Koncerts „Dejo jauns un dejo vecs”. Piedalās: BDK „Stariņš”, TDA „Venta”, deju kopa „Kuldīgas seniori”,  
 VPDK „Bandava” (Kuldīga), VPDK „Snēpele”, VPDK „Ūsa” (Salaspils)
11.30 TDa „Venta”, BDK „Stariņš” un deju ansamblis „Kaukāzs” (Rīga)

12.30 „Hāgenskalna kapela”
13.30 Tautas muzikanti „Tals’ trimiš”
14.30 Ģitārists juris reinholds un audzēkņi
15.30 „Pažarnieku dixi”
16.30 ansamblis „mcheta” (Gruzija)
18.00 „Viva fitness”
19.00 Līnijdejotāju klubs „jautrie zābaciņi”
20.00 Klaunāde „Iedomu spoguļi”. Jauniešu teātris „Focus”
•••••••••••• 1905. gada parka lielajā teltī 10.00 – 4.00 ••••••••••••
10.30 BjC teātra studijas izrāde. V.Plūdoņa „Eža kažociņš”
11.00 – 14.00 „Smilšu kino” radošā darbnīca
11.30 Latviski danči kopā ar tautas muzikantiem „Tals’ trimiš” un VPDK „Snēpele”
13.00 Mūzikas un modes studija „mona” un Liene šomase
14.00 Popgrupa „jūras akmentiņi”
16.00 Grupa „nETO” (Lietuva)
17.00 Grupa „Stūrī zēvele”
18.00 Grupa „The afternoon”
19.30 Vilgāles amatierteātra izrāde. E.Vulfa „Līnis murdā”
22.00 – 4.00 Pasākums jauniešiem. next note 2014
22.00 Salmz („Zero Defect”, Kurzemes radio „Frekvence”)
23.00 ESEM
24.00 DJ no Rīgas. Rīko DJ apvienība „Zero Defect” un biedrība „Radošo ideju laboratorija „Viens reiz viens””
•••••••••••• Zeļļu piestātne 10.00 – 14.00 Liepājas ielā 31 •••••••••••• (Piedāvā Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums)
SPA mācību salons, kārvinga meistardarbnīca, saldumu darbnīca, kafejnīca, lielais zupas katls, radošās darbnīcas bērniem 
un pieaugušajiem, garšvielas, rieksti, tējas, garšzāles, pirtslietas, koka izstrādājumu tirdzniecība, mēbeļu galdnieku un jauno 
automehāniķu paraugdemonstrējumi, diplomdarbu izstāde, Ezīša takas u.c. Darbosies skolas ēdnīca
•••••••••••• 11.00 – 12.00 L.Paegles ielā 8 •••••••••••• 
„Ceļojums skaņu straumē” (sēdēšanai zālienā ņemiet līdzi segu). Japāņu dārza mākslas „bonsai” dārzu arhitekts
•••••••••••• Strautu ielas skvērā  12.00 – 18.00 •••••••••••• 
12.00 Sajūtas, stāsti, dziesmas un dzeja – atzīšanās mīlestībā Kuldīgai. Klaudija Solera Rafarta, 
 Oļegs Gologuzovs, Gunta Liepiņa, Undīne Celitāne, Rūdolfs Tīrmanis, Alīda Štromane, 
 Kristīne Šimpermane, kapela „Lēnām pār tiltu” un citi Kuldīgas iedvesmotie sarunā ar Nacionālā teātra  
 aktieriem Jurģi Spulenieku un Uldi Siliņu
16.30 jautrība un brīnumi kopā ar Talsu kristīgajiem klauniem
•••••••••••• 1905. gada parkā •••••••••••• 
Izbraukuma kafejnīcas, dažādu firmu reklāmas akcijas, produktu prezentācijas, degustācijas, atrakcijas, tirgus
Biedrība „Dzīvnieku pansija Ulubele” piedāvās iespēju satikt un adoptēt četrkājainu draugu, fotografēties ar Ullu un Bellu
•••••••••••• Sv.Katrīnas baznīcā 10.00 – 18.00 ••••••••••••
10.00 Spēlē Edgars Ziņģe 
11.00 Kristīgās dzejas programma „Viņš mīl citādi”
13.00 Kuldīgas KC jauniešu koris un vokālais ansamblis „Karameles”
15.00 Ozoliņu ģimenes koncerts
17.00 Kamerkora „rāte” koncerts. Dziesmas ar Jāņa Petera dzeju

                                                                                                                                                                
9.00 – 17.00 amatnieku tirgus lustes – 1905. gada parkā, Liepājas un Pils ielā 
10.00 – 16.00 „Lielā mucu parāde”. Piedāvā normāls uzņēmums „Liela muiža!” – rātslaukumā
10.00 „Amber line” zolītes turnīrs kopā ar līnijdejotāju grupu „Line by line” – Liepājas ielā 33-13
10.00 Atklātais amatieru čempionāts pludmales volejbolā „Jocker Beach Ball 2014” – smilšu laukumos, 
 Piltenes ielā 25
10.00 Kuldīgas pilsētas svētku turnīrs novusā – sporta hallē, Piltenes ielā 25
10.00 Galda tenisa komandu turnīrs „Baltā bumbiņa” – sporta kompleksā, Kalna ielā 6
11.00 Kuldīgas pilsētas svētku turnīrs šahā – šaha klubā, Kalna ielā 6
11.00 Kurzemes čempionāts pludmales futbolā – pie vieglatlētikas manēžas
11.00 jaunā skeitparka atklāšana un ekstrēmo sporta veidu sacensības „Kuldiga Open 2014”. BMX, frīstails,  
 skeitbords, agresīvā skrituļslidošana. Rīko Kuldīgas novada sporta skola un biedrība „BMX Ride Kuldiga” –  skeitparkā
11.00 – 19.00 „Bumper Bike” – jauna izklaide lieliem un maziem. Rīko „MargoErbe Management” 
 (10 min. Brauciens Eur 2,50) – aiz estrādes. 
11.00 – 13.00 mikro avio šovs. Rīko „Kuldīgas aviācijas sporta klubs” – aiz „Ķirši auto” (apvedceļš Ventspils virzienā)
12.00 – 15.30 Pāru vai draugu kompāniju piedzīvojumu tūre vecpilsētā „nāc ar mani izlūkos!”. Dalībnieku kartes –  
 vecajā  rātsnamā. Starts no 12.00 līdz 14.00; apbalvošana 15.30 – starts un finišs KaaC, rātslaukumā
13.00 – 15.00 Kuldīgas mopēdu festivāla „Dzintara istaba” finišs un tehnikas izstāde – parkā pie Pareizticīgo baznīcas
13.00 un 15.00 Folkloras kopa „nārbuļi” – Pilsētas dārzā
14.00 Bērnu diena kopā ar grupu „Iļģi”. Rīko „Igo Mūzikas menedžments” – Sv.annas baznīcas dārzā
16.00 Superatrakcija „Zelta ikrs”. Lielā balva – ceļojums 4 personām ar prāmi uz Stokholmu. 
 Dāvina „Tallink Latvija” – starts pie KKC, finišs alekšupītes dīķī
18.00 alekšupītes skrējiens. Atbalsta „MCK”. Dalība jāpiesaka 1 st. pirms starta – no KKC pa upi uz leju
18.20 alekšupītes karnevāls. Atbalsta „MCK”. Dalība jāpiesaka 0,5 st. pirms starta – no KKC pa upi uz leju
19.00 Koncerts „Pasaules skaņdarbi ģitārai, čellam un balsij”. Rīko „Igo Mūzikas menedžments” – 
 Sv.annas baznīcas dārzā
21.00 „Dzīru” gājiens un lielā balle kopā ar grupām „rumbas kvartets” un „mazā Parīze” – Estrādē
23.00 – 4.00 „Stender’s” sētas dancis. [Ex] da Bass (EHR), elektroduets „Das Ist” u.c. 
 Rīko SIA „Arktika G” – b/k Stender’s sētā, Liepājas ielā 3
23.00 – 4.00 „Video dejas pie Klondaikas”. Rīko SIA „Furors Cafe” – Liepājas ielā 28
23.00 Brīvdabas kino „Tru Live 2011”. Grupas „Instrumenti” koncertfilma (2012) – „Goldingen Knight Cinema”  
 Pilsētas dārzā
24.00  Svētku salūts – Estrādes parkā
00.30 jauniešu svētku nakts dievkalpojums „Izvēlies dzīvi” – Sv.Katrīnas baznīcā

svētdien, 20. jūlijā
9.00 Kuldīgas pilsētas svētku turnīrs novusā – Sporta kompleksā, Kalna ielā 6
11.00 – 15.00 Latvijas Spēkavīru čempionāta posms pāriem. Rīko biedrība „Par stipru Latviju” – Estrādē
12.00 – 15.00 šurumburums visai ģimenei – 1905. gada parkā
14.00 – 17.00 „annels Bam-bam-bam” spēles – „Salās”, Pilsētas laukumā
15.00 Koncerts. Markuss Gotšlihts (ASV) (klavieres), Andris Grunte (bass), Artis Orubs (bungas) – Domes zālē
16.00 Olu kari kopā ar „Rimi” – Estrādē
17.00 jauktā ansambļa „Solem” koncerts – Sv.Trīsvienības romas katoļu baznīcā
19.00 „Dzīru” noslēguma koncerts „Čellu Dream Team Kuldīgā”. Pasaules un latviešu klasiskās mūzikas  
 pērles LNSO mūziķu grupas sniegumā – rātslaukumā

izstĀdes
NOVADA MUZEJĀ, Pils ielā 5 – ekspozīcija „Turīga kuldīdznieka dzīvoklis 20. gs. sākumā”, daļa no J.Mētras kāršu kolekci-
jas izstādes „Kuldīgas kods” un „Kuldīdznieki 19./20. gs. mijā”. Izstāde, kas veltīta muzeja atjaunošanai. 
Muzeja darba laiks: 17. un 19. jūlijā no 10.00 līdz 19.00; 18. un 20. jūlijā no 10.00 līdz 18.00.
MĀKSLAS NAMĀ, 1905. gada ielā 6 –  „20 franču dizaina ikonas”. Mākslas nama darba laiks: 17. jūlijā no 12.00 līdz 20.00; 
18. un 19. jūlijā. no 10.00 līdz 20.00; 20. jūlijā no 10.00 līdz 16.00.
LĪVIJAS REZEVSKAS IZSTĀžU ZĀLĒ, Mucenieku ielā 19 –  no 17. līdz 20. jūlijam no 10.00 līdz 16.00, 1. stāvā – pastāvī-
gā ekspozīcija. 2. stāvā –  Liepājas mākslas vidusskolas audzēkņu diplomdarbi „Impulss”.
KULDĪGAS MĀKSLINIEKU REZIDENCES GALERIJĀ, Pils ielā 2 –  no 17. līdz 20. jūlijam no 12.00 līdz 20.00, 1. stāvā – 
Starptautiskais glezniecības plenērs Kuldīgā 2014, 2. stāvā – „Izlaist ainavu”.
KULDĪGAS NOVADA LAIKMETĪGĀS MĀKSLAS CENTRĀ, 1905. gada ielā 5 –  no 18. līdz 20. jūlijam no 12.00 līdz 20.00 
Martas Viktorijas Agrumas personālizstāde.
PILSĒTAS DĀRZĀ – TTMS „Kuldīgas palete” ekspresizstāde, sestdien, 19. jūlijā, no 11.00 līdz 16.00.

atrakCiJas
„Annels” atrakciju parks Pilsētas laukumā 17.07. – 20.07. Karuseļu parks estrādes parkā 17.07. – 20.07.
informĀCiJa Par svĒtkiem 
www.kuldiga.lv, p/a Kuldīgas Kultūras centrs – 63322201, Kuldīgas AAC – 63322259.
kur zvanīt, Ja vaJadzīga Palīdzība
112; 63350401 – ugunsdzēsība un glābšana; 110; 63374400 – policija; 28881288 – pašvaldības policija; 113; 
63374003 – ātrā medicīniskā palīdzība.

Vislabākā nedēļas nogale šovasar no 17. līdz 20. jūlijam! 
Baudiet četras neaizmirstamas dienas, pilnas saules, prieka un līksmes!

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



22. jūnijā Kuldīgā jau trešo reizi 
notika riteņbraukšanas sacensī-
bas „Čempionu kauss”.

Šogad dalībniekus ar savu klāt-
būtni pagodināja 2000. gada Pa-
saules čempions riteņbraukšanā 
Romāns Vainšteins, kurš deva sa-
censību starta šāvienu un piedalījās 
uzvarētāju apbalvošanā.

Pirmā Kuldīgas ielās devās zēnu 
un jauniešu grupa, kurai bija jāveic 
9 apļi jeb 29 km. Šajā braucienā ļoti 
labi panākumi bija Kuldīgas jau-

najiem riteņbraucējiem, zēniem 3. 
vietu izcīnīja Arvis Rendors, jau-
niešu grupā dubultpanākums – 3. 
vieta Kristapam Pelčeram, 2. vieta  
Niklāvam Boļšim no Ķekavas, bet 
uzvara kuldīdzniekam Uvim Hore-
nam Korbergam.

Dienas galvenajā startā „Open 
klases” braucienā devās Latvijas 
labākie riteņbraucēji, ieskaitot seš-
kārtējo Latvijas čempionu Alekseju 
Saramotinu. Kupla bija Latvijas 
labākā riteņbraukšanas komanda 

„Rietumu-Delfin” – 10 braucēju. 
Sacensības izvērtās ļoti ātras un 
aizraujošas, jau pirmajos apļos 
izveidojās trīs sportistu atrāviens, 
kuru vidū bija arī kuldīdznieks 
Viesturs Lukševics. Trijnieks savu 
pārsvaru noturēja līdz pat finišam, 
kurā šoreiz ātrākais bija Armands 
Bēcis no „Rietumu-Delfin”, otrais 
– Mārtiņš Trautmanis, bet 3. vietā – 
V.Lukševics.

aGrIS KImBOrS, 
Kuldīgas Sporta skolas direktors
SInTIjaS VErPaKOVSKaS foto

2014. gada 10. jūlijs

7

Ikviens skriešanas entuziasts ai-
cināts pievienoties koptreniņiem, 
lai labāk sagatavotos Kuldīgas 
pusmaratonam 9. augustā.

Pulcēšanās koptreniņiem notiek 
ceturtdienās plkst. 19.00 pie Kuldī-
gas Vieglatlētikas manēžas Dzirnavu 
ielā 13.

Trase vijas pa Kuldīgas ielām, 
starts – Pilsētas estrādē. Tālāk spor-
tisti skrien līdz Pētera ielai un tad 
līdz Ventspils ielai. No Ventspils 
ielas līdz Akmeņu ielai, tad pa Kaļķu 
ielu, atkal Ventspils ielu, Alunāna, 
1905. gada, Torņa un Liepājas ielu 
līdz tā sauktajam „Vējiņam”. Tālāk 
trase ved pa Ēdoles, Nomales, Parka 
un Piltenes ielu, kur pie volejbola 
smilšu laukuma sportisti apgriežas 
un skrien atpakaļ pa Piltenes ielu, tad 
pa Grants ielu uz finišu Pilsētas es-

trādē, tieši uz skatuves. Tie sportisti, 
kuri vēl nedodas uz finišu, turpina 
skriet gar estrādi virzienā uz Pētera 
ielu, veicot nākamo apli.

Koptreniņus vada pieredzes 
bagātais skrējējs, ultramaratonists 
Arvīds Šefanovskis sadarbībā ar 
sponsoru „NIKE”. A.Šefanovskis 
var palīdzēt katram izstrādāt in-
dividuālu treniņu plānu, lai labāk 
sagatavotos sacensībām.

Sacensību organizatorei Sailai 
Jansonei prieks, ka koptreniņos 
uzradušies jauni skrējēji, un nu 
jau skrējienā dodas ap 20 cilvēku. 
Regulāri piedalās arī vairāki skrie-
šanas kluba „Katrīna” biedri – Inga 
Heidemane, Santa Millere, Evita 
un Ģirts Vēveri, Ilze Stukule, Inese 
Astaševska, Ginta Ivanovska, Māra 
Laube, Saila Jansone u.c.

9. Kuldīgas pusmaratonā būs šā-
das distances: tautas skrējiens (5,27 
km), „NIKE” skrējiens (10,5 km), 
pusmaratons (21,097 km) un SEB 
bērnu skrējiens (300 m).

Pieteikšanās Kuldīgas pusmara-
tonam: www.kuldigas-pusmaratons.
lv, www.skrienlatvija.lv, www.sport-
lat.lv, kā arī Kuldīgas Vieglatlētikas 
manēžā (tālr. 27842624, 63321942). 
Vasarā darba laiks Vieglatlētikas 
manēžā ir no plkst. 8.00 līdz 17.00, 
sestdienās un svētdienās sporta bāze 
ir slēgta. Pieteikties sacensībām var 
arī sporta kompleksā, Kalna ielā 6, 
katru dienu no 8.00 līdz 20.00, arī 
brīvdienās.

anITa ZVInGuLE, 
sabiedrisko attiecību speciāliste

InGaS HEIDEmanES foto

pēc neilga pārtraukuma latvijas 
lielākais kalnu riteņbraukšanas 
sacensību seriāls – SEB MTB 
maratons – atgriezies ventas 
krastos, 27. jūlijā šeit notiks 
piektais no septiņiem posmiem.

Kā pastāstīja posma organizators, 
Kuldīgas Sporta skolas direktors Ag-
ris Kimbors, Kuldīga riteņbraucējus 
sagaidīs ļoti viesmīlīgi. Starts tiks 
dots Pilsētas estrādē, tur notiks arī 
bērnu braucieni. 

Šobrīd tiek plānotas trases, tomēr 
jau tagad var teikt, ka braucienu 
distancēs tiks izmantots iespējamais 
reljefs, lai sportistiem būtu jābrauc 
ne tikai pa grants seguma ceļiem, bet 
arī pa šaurām taciņām, pauguriem un 
citiem dabīgajiem šķēršļiem. Tāpat 
gaidāms arī ūdens šķērslis, kas lielā 
karstumā, ja tāds būs, atveldzēs ri-
teņbraucējus. Divas reizes dalībnieki 
šķērsos Ventas tiltu, bet finišā brauks 
pa Kuldīgai raksturīgo senatnīgo 

bruģi. Dabas skatiem bagāta būs arī 
veselības distance „Mammadaba”.

Kuldīga viennozīmīgi ir Latvi-
jas riteņbraukšanas lielpilsēta. Šeit 
lepojas ar diviem pasaules čempio-
niem – Emīliju Sonku un Romānu 
Vainšteinu. Kuldīgā darbojas šosejas 
riteņbraukšanas nodaļa sporta skolā, 
bet pilsētas ielās un apkārtnes mežos 
redzami daudzi kuldīdznieki, kas, 
aktīvi atpūšoties, brauc ar divriteni.

SEB MTB maratona Kuldīgas 
posmā 2011. gadā sporta distancē 
uzvarēja toreiz komandas „Rie-
tumu – Delfin” pārstāvis, Eiropas 
čempions Alans Orass, bet uz goda 
pjedestāla otrā un trešā pakāpiena 
kāpa divi smiltenieši – Jānis Rezins 
un Toms Knostenbergs.

Tiekamies Kuldīgā 27. jūlijā!
TOmS marKSS, 

Igo japiņa sporta aģentūras 
sabiedrisko attiecību speciālists

Publicitātes foto

Koptreniņi pirms Kuldīgas pusmaratona

Skrējēji ik ceturtdienu tiekas, lai kopīgi gatavotos 9. Kuldīgas pusmaratonam.

SEB mTB maratona 
piektajā posmā  – Kuldīga

Kuldīgā norisināsies  SEB mTB maratona 5. posms, kas brauciena dalībniekus 
trasē pārsteigs ar reljefu, grants segumu, ūdens šķērsli un šaurajām taciņām.

Mūsējiem labi panākumi sacensībās
„Čempionu kauss” 

„Open klases” brauciena dalībnieki un uzvarētāji – (priekšā) Viesturs Lukševics, mārtiņš Trautmanis, armands Bēcis un 
Edgaras Kovaliovas.

12.VII 10.00 Vārmes pagasta 5. atklātās sporta spēles. Vārme, Kuldīgas nov.
13.VII 11.00  „Kurzemes tūre 2014” futbolā U-8 grupā. A.Grundmaņa stadions, Īsā iela 4, Kuldīga
15.VII 19.00  Kuldīgas novada atklātais čempionāts futbolā. A.Grundmaņa stadions, 
 Īsā iela 4, Kuldīga
16.VII 17.30  Skriešanas seriāls „Kuldīgas apļi”, 5. kārta. Krauļu priedes, Kuldīga
17.VII 11.00  „Pure Chocolate volejbols”. V.Plūdoņa ģimnāzijas stadions, Piltenes iela, Kuldīga
19.VII 10.00  Kuldīgas pilsētas svētku turnīrs novusā. KNSS sporta komplekss, Kalna iela 6,  
 Kuldīga
19.VII 10.00 Amatieru čempionāts pludmales volejbolā „Joker Beach Ball 2014”. 
 Smilšu laukumi, Piltenes iela, Kuldīga
19.VII 10.00  Galda tenisa turnīrs „Baltā bumbiņa”. KNSS halle, Piltenes iela 25, Kuldīga
19.VII 11.00  Kuldīgas pilsētas svētku turnīrs šahā. KNSS šaha klubs, Kalna iela 6, Kuldīga
19.VII 11.00  Kurzemes čempionāts pludmales futbolā. 
 Smilšu laukumi pie manēžas, Dzirnavu iela 13, Kuldīga
20.VII 9.00  Kuldīgas pilsētas svētku turnīrs novusā. 
 KNSS sporta komplekss, Kalna iela 6, Kuldīga
21.VII 10.00 2014. gada Kuldīgas novada atklātais čempionāts pludmales volejbolā A, C grupā,  
 3. posms. Smilšu laukumi, Piltenes iela
22.VII 10.00 2014. gada Kuldīgas novada atklātais čempionāts pludmales volejbolā B, D grupā,  
 3. posms. Smilšu laukumi, Piltenes iela
27. VII 12.00 SEB kalnu divriteņu maratons, 5. posms. Starts un finišs Pilsētas estrādē, Kuldīga
28.VII – 4.VIII  Sporta un atpūtas nometne „Īvande 2014”. Īvandes muiža, Īvandes pagasts
29.VII 18.00 Bērnu sacensības riteņbraukšanā. Starts un finišs Pilsētas estrādē, Kuldīga

SPOrTa PaSāKumI jŪLIjā



GuDEnIEKu PaGaSTā
26. jūlijā, sestdien
12.00 – Kumsteru kapos, 
13.00 – Struijas kapos. 
LaIDu PaGaSTā
20. jūlijā, svētdien 
13.00 – Vangas kapos,
14.00 – Dumpīšu kapos. 
rEnDaS PaGaSTā
12. jūlijā, sestdien
10.00 – Usmas kapos, 
11.00 – Meķu kapos, 
12.00 – Kraķu kapos, 
13.00 – Lejaskrogu kapos, 
14.00 – Tūrkalna kapos. 

 26. jūlijā, sestdien
10.00 – Cērpu kapos, 
11.00 – Ozolu kapos, 
12.00 – Avotnieku kapos, 
13.00 – Koļu kapos.
rumBaS PaGaSTā
26. jūlijā, sestdien
10.00 – Silarāju kapos,
11.00 – Pļavsargu kapos,
12.00 – Pūces kapos,
13.00 – Maņģenes kapos,
14.00 – Upesostu kapos. 
TurLaVaS PaGaSTā
12. jūlijā, sestdien
11.00 – Balgāļu kapos,

12.00 – Kalējciema kapos,
13.00 – Aizsaules kapos, 
14.00 – Dambenieku kapos. 
13. jūlijā, svētdien
11.00 – Pilskalna kapos,
12.00 – Ciemgaļu kapos, 
13.00 – Orzaku kapos, 
14.00 – Ziemeļu kapos, 
15.00 – Pliķu kapos. 
ĶIKurOS
20. jūlijā, svētdien
12.00 – Sauleskalnu kapos, 
12.30 – Zvirgzdkalna kapos, 
13.00 – Jaunajos kapos, 
14.00 – Maras kapos. 

C mYK

2014. gada 10. jūlijs

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

KaPuSVĒTKu DIEVKaLPOjumI KuLDĪGaS nOVaDā

PaSāKumI PaGaSTOS

BrĪVDaBaS KInO KuLDĪGaS PILSĒTaS DārZā

Biļešu cenas uz kino seansiem: EUR 2,56.  
KKC Kuldīgā, Raiņa ielā 21. Tālrunis 29542242.

KInO aFIša

KrISTa janSOnE, Kuldīgas novada 
muzeja sabiedrisko attiecību 
speciāliste

Pils ielas 
renesanse

ĪVanDĒ
11. jūlijā – ekskursija uz Talsu novadu. Pieteikša-
nās un plašāka informācija pagasta pārvaldē vai 
pa tālr. 63343117.
GuDEnIEKOS
23. jūlijā – Gudenieku pagasta pensionāru 
ekskursija: Sabile – Kandava – Pūre – Talsi. 
Pieteikties līdz 20. jūlijam pa tālr. 29266724, 
63352117.
KaBILĒ
11. jūlijā 20.00 estrādē (lietus gadījumā saieta 
namā „Sencis”) – Skrundas amatierteātra „SAAN” 
izrāde „Jūras gaiss”. Ieeja –  EUR 1,50, skolē-
niem – EUR 1. Pēc izrādes – zaļumballe, spēlēs 
grupa „Tik un tā”. Ieeja – EUR 3.
30. augustā 19.00 parka estrādē (lietus laikā saie-
ta namā „Sencis”) – Viktora Zemgala koncerts „Ti-
kai Tev!”. Ieeja – EUR 3.
KurmāLĒ
12. jūlijā Vilgāles ezersvētki „Ķeram brekšus”. 
14.00 – peldēšanas sacensības Vilgāles ezerā. 
Dalībniekiem pieteikties aina.slisarenko@kuldiga.
lv. Plašāk: www.kurmale.lv. Pēc sacensībām kon-
certs un zaļumballe.
PaDurĒ
Līdz 31. jūlijam Padures pagasta bibliotēkā – Aga-
tes Māliņas darināto tērpu rotājumu izstāde; tur-
pinās „Bērnu un jauniešu žūrijas 2014” lasīšanas 
maratons.
PELČOS
Ceturtdienās 16.00 bibliotēkā – Novadpētniecības 
skoliņa.
Vasaras lasīšanas maratons – kurš izlasīs visvai-
rāk lappušu visas vasaras gaitā? Nāc uz bibliotē-
ku, izvēlies grāmatas un aizpildi tabulu!
No 21. jūlija līdz 1. augustam tautas namā – dienas 
nometne „ES un MĒS” pagasta bērniem no 8 līdz 
13 gadiem. 
2. augustā 12.00 Pelču pils parkā – Kuldīgas nova-
da 14. pensionāru saiets: 12.00 – 13.00 ierašanās; 
13.00 – 14.00 svinīgā svētku atklāšana, jubilāru 
godināšana; 14.00 – 15.00 koncerts (Kristaps 
Rasims); 15.00 – ... balle kopā ar grupu „Rumbas 
kvartets”. Dalības maksa – EUR 2, būs iespēja 
gidu pavadībā apmeklēt pili. Informācija pa tālr. 
26354396.
rEnDā
Līdz septembrim kultūras nama organizēts foto-

konkurss „Mana Renda”. Sīkāk pa tālr. 26181470.
Līdz 31. augustam Rendas bibliotēkā – TTMS 
„Kuldīgas palete” dalībnieces Mārītes Dupates 
gleznu izstāde.
14. jūlijā tiek organizēts brauciens uz Rundāles pili, 
Mālkalnes sierotavu, orhideju un eksotisko dzīv-
nieku saimniecību. Pieteikties pa tālr. 26181470.
25. jūlijā 19.00 estrādē (lietus gadījumā kultūras 
namā) – Rendas amatierteātra izrāde „Čaukste-
nes”. Ieeja bez maksas.
rumBā
15. jūlijā pensionāru ekskursija – vides veselības 
saimniecības „Upmaļi” dziedinošie dārzi, Pūres šo-
kolāde, lauku sēta „Kangari”, sidra ražotne Sabilē. 
Pieteikties pagasta pārvaldē vai pa tālr. 20251385.
16. jūlijā „Bukaišos” – zolītes turnīrs.
TurLaVā
Jūlijā Turlavas bibliotēkā – b/d grupas „Lāčuks” ra-
došo darbu izstāde „Gliemezīši”; Agra Matīsa var-
žu kolekcija – 105 vardes; Kārļa Lejnieka gleznu 
izstāde pasākuma „Novadnieku tikšanās” ietvaros 
sadarbībā ar Kuldīgas novada muzeju, Turlavas 
kultūras namu un biedrību „Dižavots”; lasīšanas 
veicināšanas programma „Bērnu žūrija 2014”.
No 18. līdz 31. jūlijam un no 15. līdz 28. augus-
tam – bibliotēka slēgta.
12. jūlijā – Novadnieku tikšanās. Ja jūties novad-
nieks un gribi izbaudīt atkalredzēšanos – tieka-
mies: 15.00  ekskursija pa Turlavas skaistākajām 
vietām, 16.30 Kārļa Lejnieka gleznu izstāde, 18.00 
„Satikšanās” – Turlavas Dižgaiļu parka estrādē, 
21.00 ballēšanās.
26. jūlijā 12.00 Ķikuros pie ezera – „Ezersvētki”.
VārmĒ
11. jūlijā atpūtas parkā „Aizupītes” – brīvdabas 
kino: 22.00 „Avārijas brigādes” jaunāko multfilmu 
izlase; 23.00 filma „Dāvana vientuļai sievietei”. 
Ieeja brīva.
12. jūlijā stadionā 10.00 – Vārmes pagasta atklā-
tās sporta spēles.
12. jūlijā 22.00 brīvdabas estrādē „Liepu birzs” – 
zaļumballe, spēlē grupa „Liepavots”. Ieeja – EUR 
4,50.
26. jūlijā 22.00 brīvdabas estrādē „Liepu birzs” – 
zaļumballe, spēlē grupa „Brīvdiena”. Ieeja –          
EUR 4,50.

11. jūlijā 23.30 – „Tā dullā Strengas dēļ jeb vasara ar 
zelta teļu” (2013). Režisore Līga Gaisa.
12. jūlijā 23.30 – „Džimlai rūdi rallallā!” (2014). Režisori 
Māris Putniņš un Jānis Cimermanis.
18. jūlijā 23.00 – „Vēl viena klusā daba” (2013). Grupas 
„Prāta Vētra” koncertfilma.
19. jūlijā 23.00 – „TRU LIVE 2011” (2012). Grupas 
„Instrumenti” koncertfilma.
25. jūlijā 23.00 – „Pieskarties debeseīm” (Grazing The 
Sky, 2013). Režisors Horacio Alcala.
26. jūlijā 23.00 – „Pie bagātās kundzes” (1969). Režisors Leonīds Leimanis.

P. 11.VII 16.00 Kā PIEraDInāT PŪĶI 2
S. 12.VII 16.30  ASV, 2014
Sv. 13.VII 16.00 Ilgums 1’42”
P. 14.VII 15.00, 17.00 Animācijas filma
O. 15.VII 18.30 Filma dublēta latviešu valodā
T. 16.VII 15.00, 17.00 

P. 11.VII 18.00 DŽamPSTrĪTa 22
S. 12.VII 18.30 ASV, 2014
Sv. 13.VII 18.00 Ilgums 1’45”
P. 14.VII 19.00 Komēdija, asa sižeta filma
O. 15.VII 16.30 Līdz 16 g.v. – neiesakām
T. 16.VII 19.00 

Viesojoties mūsu mazajā pilsētā, 
šķiet, neviens tūrists nelaiž garām 
iespēju savām acīm apskatīt gleznai-
no skatu uz Ventas rumbu un veco 
ķieģeļu tiltu, tādējādi pastaiga pa Pils 
ielu daudziem rada pirmo iespaidu 
par Kuldīgu.

Arī mums – kuldīdzniekiem –  šī 
ieliņa, ko no vienas puses aptver Pil-
sētas dārzs, bet otrā pusē tek Venta, 
labi iekļaujas pastaigas maršrutā. 
Patiess prieks, ka šajā vasarā kul-
dīdzniekus un viesus te priecē plašs 
brīvā laika pavadīšanas piedāvājuma 
spektrs. 

Man, protams, vislielākais lep-
nums par Kuldīgas novada muzeju, 
kuru kopš atklāšanas apmeklējuši jau 
7600 interesentu. Šobrīd turpinām 
iekārtot pilsētas vēsturei veltītu 
ekspozīciju, pavisam drīz tā būs 
gatava. Ekspozīcija vedīs aizraujošā 
ceļojumā pa Kuldīgas vēstures līklo-
čiem, iekļaujot periodu no senajiem 
laikiem  līdz 30. gadiem. Daudzi 
vaicā – tāpēc varu pačukstēt – tajā 
būs apskatāms arī mūsu bruņinieks!

Līdzās vēsturei Pils iela piedāvā 
arī „pavisam svaigu kultūru”. Pils 
ielā 2, kur aktīvi darbojas Kuldī-
gas Mākslinieku rezidence, šobrīd 
apskatāms Latvijas Mākslas aka-
dēmijas plenēra rezultāts – darbi, 
kuros redzamas Kuldīgas sajūtas un 
ainavas, bet ēkas otrajā stāvā  četri 
izcili gleznotāji no Latvijas, Fran-
cijas, Igaunijas un Japānas radījuši 
sienu gleznojumus un aicina „Izlaist 
ainavu”, un palūkoties uz Kuldīgu 
caur mazliet citām brillēm.

Pilsētas dārzs ir iemīļota pasā-
kumu rīkošanas vieta – „Ģimenes 
svētki”, „Burdona festivāls” un citi 
tradicionālie pilsētas pasākumi. Arī 
aizvien vairāk jaunlaulāto izvēlas 
Kuldīgu – Pilsētas dārzā tiek svinēti 
balti un skaisti svētki. Zied ziedu 
upe, un nedēļas nogales naktīs jau 
ceturto gadu pieskandina brīvdabas 
kino „Goldingen Knight Cinema”. 
Šovasar programma ir plaša, arī šeit 
vēsture mijas ar šodienu – no 1935. 
gadā uzņemtās filmas „Dzimtene 
sauc” (Kāzas Alsungā) līdz laikme-
tīgajai operai un šogad pirmizrādes 
piedzīvojušam pašmāju kino. 

Turpat blakus „kino uzkalniņam” 
nu ir iespēja nobaudīt gardus ēdienus 
– atvērts restorāns „Bangert’s”, kas 
sagatavojis arī labu platformu iespē-
jai rīkot nelielus dzīvās mūzikas pa-
sākumus. Bet zem uzkalniņa ordeņa 
pils velvēs vīndaris Alvils Elksnis 
aicina degustēt Kuldīgas vīnu.

Tuvojas „Dzīres Kuldīgā”, un 
Pils iela gaida tos, kuri nesteidzas 
un vēlas izgaršot dzīvi!

Uz tikšanos!

20 Francijas dizaina ikonas
l ī d z  3 .  a u -

gustam Kuldīgas 
Mākslas nams ai-
cina kuldīdzniekus 
un pilsētas viesus 
aplūkot izstādi „20 
Francijas dizaina 
ikonas. dialogs”.

Francijas dizains 
ir kļuvis slavens ar tā 
spēju ieviest ko jau-
nu, radoši izmantot 
sava laika attīstītākās tehnoloģijas un inovatīvus materiālus, tādējādi rakstu-
rojot valsti, kurā inženierzinātnei, radošumam un mākslai ir būtiska nozīme. 

Organizatori vēlējās, lai ceļojošajai izstādei Latvijā būtu ne tikai de-
koratīvs raksturs, bet arī izglītojoša nozīme, tādēļ tika iesaistīti Latvijas 
Mākslas akadēmijas (LMA) mācību spēki – asociētā profesore Barbara 
Ābele un lektors Ervīns Pastors un studenti, kuri veica izpēti un sniedza 
savu „lasījuma” versiju par kādu no leģendārajiem izstādes objektiem. 
Labākie darbi iekļauti izstādes ekspozīcijā. Sadarbībā ar LMA izstādei 
izveidots oriģināls iekārtojums, kur objekti grupēti nevis saskaņā ar to 
tapšanas hronoloģiju, bet atbilstoši pielietojuma tematiskai ievirzei – iela, 
kafejnīca, cirks, māja, kabinets, buduārs. Arī mēs ikdienā vienlaicīgi lieto-
jam dažādos laikos tapušus priekšmetus. Izstādes eksponāti ir papildināti 
ar videofilmu demonstrējumiem par slavenajiem franču dizaineriem (Filipu 
Starku, brāļiem Burulekiem un citiem).

KInTIja VICInSKa, 
Kuldīgas mākslas nama administratore


