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šajā numurā

Kandidātu saraksti 
Domes vēlēšanām 
> 2.-3. lpp.

Muzeju naktī – 
daudz pasākumu
> 4. lpp. 

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

ILZE 
DamBĪTE-
DamBErGa, 
Kuldīgas 
novada 
pašvaldības 
izpilddirektore

Sākas pieteikšanās 
skolēnu nometnēm
> 7. lpp.

Kuldīgas lepnums – novada labākie skolēni

Kuldīgas novada Domes priekšsēdētāja Inga Bērziņa par sasniegumiem olimpiādēs un labām sekmēm mācībās sveica gandrīz 60 novada uzcītīgākos skolēnus. 

2. maijā Kuldīgas kultūras cen-
trā valdīja svinīgs noskaņojums, 
jo labākos skolēnus pieņēma 
Kuldīgas novada Domes priekš-
sēdētāja Inga Bērziņa.

Ziedi un sveicieni skolēniem, 
patīkams satraukums un gandarī-
jums par sasniegto. I. Bērziņa ik 
gadu priecājas par uzcītīgākajiem 
un labākajiem novada skolēniem. 

“Kuldīgas novads ar jums lepojas. 
Ar jums lepojas arī valsts, skola, 
vecāki, draugi un paziņas. Mums 
ir liels prieks par to, ko līdz šim 
jau esat sasnieguši. Man gribas 
novēlēt, lai jums nesareibst galva 
no panākumiem; lai, lūkojoties 
zvaigznēs vai tiecoties pēc tām, jūs 
spējat stingri stāvēt uz zemes, un, 
pirms pieņemat gala lēmumu par 
savu nākotni, kārtīgi to apdomājat. 

Lai jums tas izdodas! Lai izvēlētais 
nākotnes ceļš būtu tuvs sirdij un 
vajadzīgs mūsu novadam! Vienmēr 
gaidīsim atpakaļ Kuldīgā!” savā 
uzrunā sacīja I. Bērziņa.

Tradīcija godināt labākos sko-
lēnus aizsākās pirms vairāk nekā 
desmit gadiem. Ik gadu pašvaldība 
uz tikšanos ar priekšsēdētāju aicina 
skolēnus, kuriem ir augsti sasniegu-
mi novada, valsts un starptautiskajās 

mācību priekšmetu olimpiādēs, 
zinātniski pētniecisko darbu lasī-
jumos, publiskās runas konkursos, 
kā arī skolēnus, kuri ir aktīvi un 
radoši sabiedriskajā darbībā un kuri 
popularizē skolas un novada vārdu.

Turpinājums 6. lpp.

SIGnETaS LaPIŅaS, 
sabiedrisko attiecību speciālistes, 

teksts un foto

Atzīmējot Latvijas Republikas neatkarības 
atjaunošanas gadadienu, 4. maijs novadā 
šogad bijis īpaši patriotisks. Ļaudis apmeklēja 
pasākumus, kā arī aktīvi tajos paši piedalījās.

Pilsētā 26 vietās tika klāti balti galdauti – baznī-
cās, muzejā, Rātslaukumā, vecajā rātsnamā, kafej-
nīcās  un restorānos. Ekspresakcijā “Kūka + kafija” 
ļaudis bija aicināti nobaudīt svētku kūku un kafiju 
par īpašu cenu. Rātslaukumā iedzīvotāji un viesi 
dziedāja himnu un Šimpermaņu ģimene pacēla valsts 
karogu. Izskanēja patriotiski koru koncerti. Ikvienam 
bija iespēja iegādāties mārpuķīšu stādiņus un dāvināt 
pilsētai, izveidojot Latvijas kontūru. Mārpuķītes pēc 
svētkiem iestādītas 1905. gada parkā. 

Pirmo reizi norisinājās sportiska aktivitāte “Iz-
skrien Latviju Kuldīgā”, pa pilsētas ielām veicot 
trasi, kas kartē veido Latvijas kontūru.

Izstādes un aktivitātes notika arī vecajā rātsna-
mā un Kuldīgas novada muzejā, kur varēja iepazīt 
svētku svinēšanas tradīcijas. Bet baznīcas aicināja 
uz dievkalpojumiem. Savukārt pievakarē ikvienam 
bija iespēja noskatīties divas latviešu filmas Kul-
dīgas kultūras centra kinoteātrī – “Savējie sapratīs. 
60-tie. Sākums” un “Ceplis”.

Patriotisma, piederības un kopības svētki

SIGnETa LaPIŅa, sabiedrisko attiecību speciāliste
IEVaS BEnEFELDES foto

3. jūnijā visā Latvijā notiks paš-
valdību vēlēšanas. Lai iepazīstinātu 
iedzīvotājus ar deputātu kandidā-
tiem, kas pretendē uz vietu Domē, 
“Kuldīgas Novada Vēstīs” ir pub-
licēti Kuldīgas novada Domes vē-
lēšanu komisijā iesniegtie politisko 
partiju saraksti. Aicinu rūpīgi iepazī-
ties ar deputātu kandidātu sarakstiem 
un izlasīt arī partiju priekšvēlēšanu 
programmas, kas publicētas Centrā-
lās vēlēšanu komisijas mājas lapā 
www.cvk.lv. 

3. jūnijā vēlēsim Kuldīgas novada 
Domi, kurā nākamos četrus gadus 
darbosies 17 deputāti. Tie būs cilvē-
ki, kas noteiks Kuldīgas novada at-
tīstību līdz 2021. gadam. No Domes 
deputātu gudrības un pieredzes būs 
atkarīgs, cik labi dzīvosim turpmāk, 
cik prasmīgi tiks apsaimniekots no-
vada budžets, kāds veidosies dialogs 
ar uzņēmējiem un iedzīvotājiem, cik 
veiksmīgi novadam tiks piesaistītas 
investīcijas, kā tiks nodrošināta dro-
šība un pieņemti citi iedzīvotājiem 
būtiski lēmumi.

Neviena pasaules valsts un paš-
valdība nav ideāla, vienmēr var 
vēlēties gludākus ceļus, platākas 
ielas, skaistākus namus, lielākas 
rūpnīcas un daudz citu labu lietu, bet 
vienīgais veids, kā ietekmēt procesu 
savā pagastā, pilsētā un novadā, ir 
būt pašam aktīvam, izmantot savas 
pilsoņa tiesības un reizi četros gados 
doties uz pašvaldību vēlēšanām. 
Palikšana mājās jeb nebalsošana ir 
pats sliktākais lēmums, jo tādā veidā 
savu balsi izsviežam vējā. Un no kā 
tad prasīsim rezultātu, ja nevienam 
nebūsim atdevuši savu balsi? Ne-
vajag gaidīt no citiem, ka kāds kaut 
ko izdarīs mūsu vietā, jo vēlēšanās 
mūsu vietā nevar nobalsot neviens 
cits. Nereti pat viena balss kļūst 
izšķirīga tam vai citam deputāta 
kandidātam vai partijas sarakstam.

Pat ja ikdienā nerodas vajadzība 
iesaistīties diskusijās par pašvaldības 
darbu un īsti nezināt, par ko balsot, 
varat aprunāties ar cilvēkiem, ku-
riem uzticaties – radiem, draugiem, 
tuviem kolēģiem, kaimiņiem, un 
tikai tad izlemt, kam atdot savu bal-
si. Viena no mērauklām, ko varam 
izmantot – cik reāli ir kandidātu 
solījumi, vai mums ir cerība sagaidīt, 
kad programmā solītais tiks izpildīts. 

Piedalīšanās vēlēšanās nav tikai 
mūsu tiesības, tas ir arī pienākums 
un iespēja ietekmēt procesus savā 
novadā. Kā visi kopā nobalsosim, 
tā arī būs. Dzejniece Māra Zālīte 
to pateikusi vēl tiešāk: “Mēs esam 
pilsoņi un mums ir vara. Vēlēšanas 
ir tas brīdis, kad vara tik tiešām ir 
tautas rokās. Neizmantot šo varu un 
neiet vēlēt ir noziegums pret valsti.” 
Mēs esam atguvuši savu valsti, tā ir 
mūsu otrā iespēja. Tad izmantosim 
pilsoņu tiesības un piedalīsimies 
vēlēšanās!

3. jūnijā vēlēsim 
jauno Domi
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 “Zaļo un zemnieku savienība” 
ALeKsAnDRs LAnge. Dzimšanas gads: 1957. Dzī-

vesvieta: Kuldīgas novads. Pabeigtās mācību iestādes: Latvijas 
Lauksaimniecības akadēmija (1981), inženieris – mehāniķis. 
Darba vieta: Kuldīgas novada pašvaldības priekšsēdētājas 
vietnieks.

AInARs BIeRAnDs. Dzimšanas gads: 1965. Dzīves-
vieta: Kuldīgas novads. Pabeigtās mācību iestādes: Kazdangas 
sovhoztehnikums (1984), tehniķis – mehāniķis. Darba vieta: 
zemnieku saimniecības “Akmeņkalni” zemnieks.

RutA KARLovIčA. Dzimšanas gads: 1960. Dzīvesvie-
ta: Kuldīgas novads. Pabeigtās mācību iestādes: Daugavpils 
Universitāte (2007), maģistre sociālajā psiholoģijā. Darba 
vieta: RPIVA Kuldīgas filiāles vadītāja. 

guntIs AgRIs KoRmIs. Dzimšanas gads: 1950. Dzī-
vesvieta: Kuldīgas novads. Pabeigtās mācību iestādes: Latvijas 
Lauksaimniecības akadēmija (1974), agronoms. Darba vieta: 
zemnieku saimniecības “Taurkalni” zemnieks.

vIestuRs ZvIeDRIs. Dzimšanas gads: 1966. Dzīves-
vieta: Kuldīgas novads. Pabeigtās mācību iestādes: Latvijas 
Sporta pedagoģijas akadēmija (2016), šaušanas treneris. Darba 
vieta: Jaunsardzes informācijas centra instruktors.

vInetA ĶIne. Dzimšanas gads: 1955. Dzīvesvieta: 
Kuldīgas novads. Pabeigtās mācību iestādes: Biznesa augst-
skola “Turība” (2007), tiesību zinātņu maģistre. Darba vieta: 
individuāli praktizējoša zvērināta advokāte.

guntIs stuceRs. Dzimšanas gads: 1957. Dzīvesvieta: 
Kuldīgas novads. Pabeigtās mācību iestādes: Latvijas Lauk-
saimniecības akadēmija (1980), inženieris – hidrotehniķis. 
Darba vieta: individuālā uzņēmuma “Klūdziņa” īpašnieks.

māRcIs BRAntevIcs. Dzimšanas gads: 1970. 
Dzīvesvieta: Kuldīgas novads. Pabeigtās mācību iestādes: 
Kazdangas sovhoztehnikums (1990), tehniķis – mehāniķis. 
Darba vieta: Turlavas pagasta pārvaldes vadītājs.

LInDA DūDIņA-HoIeRe. Dzimšanas gads: 1981. 
Dzīvesvieta: Kuldīgas novads. Pabeigtās mācību iestādes: Lat-
vijas Lauksaimniecības universitāte (2004), pārtikas tehnoloģe. 
Darba vieta: Latvijas Lauku konsultāciju izglītības un mācību 
centra konsultante. 

moDRIs KARLsons. Dzimšanas gads: 1966. Dzīves-
vieta: Kuldīgas novads. Pabeigtās mācību iestādes: Latvijas 
Lauksaimniecības akadēmija (1996), veterinārija. Darba vieta: 
Pārtikas un veterinārā dienesta veterinārais inspektors.

DAce ZommeRe. Dzimšanas gads: 1959. Dzīvesvieta: 
Kuldīgas novads. Pabeigtās mācību iestādes: Rīgas pedagoģis-
kā skola (1977), bērnudārza audzinātāja. Darba vieta: zemnieku 
saimniecības “Birzgaļi” zemniece.

eDgARs KAPteInIs. Dzimšanas gads: 1984. Dzīves-
vieta: Kuldīgas novads. Pabeigtās mācību iestādes: RPIVA 
(2009), komercdarbība un uzņēmuma vadība. Darba vieta: Kul-
dīgas novada pašvaldības informācijas sistēmu administrators.

JuRIs goLDmAnIs. Dzimšanas gads: 1990. Dzīves-
vieta: Kuldīgas novads. Pabeigtās mācību iestādes: Liepājas 
Universitāte (2017), kultūras vadība. Darba vieta: SIA “Ineses 
tortes”. 

PēteRIs LAPIņš. Dzimšanas gads: 1961. Dzīvesvieta: 
Kuldīgas novads. Pabeigtās mācību iestādes: RPIVA (2001), 
mārketinga psiholoģija. Darba vieta: Valsts meža dienesta 
Dienvidkurzemes virsmežniecības meža ugunsdzēsības sta-
cijas vadītājs.

AstRīDA stumBRe. Dzimšanas gads: 1958. Dzīves-
vieta: Kuldīgas novads. Pabeigtās mācību iestādes: Latvijas 
Lauksaimniecības akadēmija (1980), ekonomists – grāmat-
vedis. Bezdarbniece.

gunāRs FReImAnIs. Dzimšanas gads: 1961. Dzīves-
vieta: Kuldīgas novads. Pabeigtās mācību iestādes: Finanšu 
un grāmatvedības koledža (2005), grāmatvedis. Darba vieta: 
Valsts meža dienesta Dienvidkurzemes virsmežniecības in-
ženieris.

ALIse voLAnsKA. Dzimšanas gads: 1953. Dzīves-
vieta: Kuldīgas novads. Pabeigtās mācību iestādes: Latvijas 
Mākslas akadēmija (1996), maģistre mākslas zinātnē. Darba 
vieta: Padures pagasta pārvaldes kultūras tūrisma organizatore.

InDuLIs sARmA. Dzimšanas gads: 1959. Dzīves-
vieta: Kuldīgas novads. Pabeigtās mācību iestādes: Latvijas 
Lauksaimniecības akadēmija (1983), mežsaimniecība. Darba 
vieta: Valsts meža dienesta Dienvidkurzemes virsmežniecības 
virsmežziņa vietnieks. 

KAtRīnA sPēKAIne. Dzimšanas gads: 1999. Dzīves-
vieta: Kuldīgas novads. Pabeigtās mācību iestādes: Kuldīgas 
Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums (2017), mēbeļu dizains. Dar-
ba vieta: Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma studente.

LAILA LAgZDIņA. Dzimšanas gads: 1969. Dzīvesvieta: 
Kuldīgas novads. Pabeigtās mācību iestādes: Latvijas Lauk-
saimniecības akadēmija (1992), mežsaimniecības inženiere. 
Darba vieta: Valsts meža dienesta Dienvidkurzemes virsmež-
niecības pārvaldes sekretāre.

 “Gods kalpot mūsu Latvijai” 
LAuRIs gRuntmAnIs. Dzimšanas gads: 1983. Dzī-

vesvieta: Kuldīgas novads. Pabeigtās mācību iestādes: Latvijas 
Universitāte (2016), sociālo zinātņu maģistra grāds vadībzināt-
nē, Biznesa augstskola “Turība” (2007), profesionālā bakalaura 
grāds uzņēmējdarbības vadībā, kvalifikācija – uzņēmumu un 
iestāžu vadītājs, Rīgas Uzņēmējdarbības koledža (2005), pirmā 

līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmā “Uzņē-
mējdarbība”, grāmatveža kvalifikācija ekonomikas, grāmatve-
dības un nodokļu specializācijā. Darba vieta: IPS AS “Hipo 
Fondi aktīvu pārvalde” padomes loceklis, AS “Hipo Fondi 
investīcijas” padomes priekšsēdētājs, politiskās partijas “Gods 
kalpot mūsu Latvijai” valdes loceklis, Kuldīgas nodaļas vadī-
tājs, SIA “Finanšu institūts” valdes loceklis, SIA “Kurzemes 
kapitāls” valdes priekšsēdētājs, SIA “LATET” valdes loceklis.

ALvIs AusmAnIs. Dzimšanas gads: 1966. Dzīvesvieta: 
Kuldīgas novads. Pabeigtās mācību iestādes: Latvijas Lauk-
saimniecības universitāte (1992), profesionālais maģistra grāds 
lauksaimniecības mehanizācijā. Darba vieta: Valsts tehniskās 
uzraudzības aģentūras inspektors, biedrības “Mednieku klubs 
“Ezeri”” valdes priekšsēdētājs.

gunDARs RēDeRs. Dzimšanas gads: 1971. Dzīves-
vieta: Kuldīgas novads. Pabeigtās mācību iestādes: Kuldīgas 
1. vidusskola (1989), vispārējā vidējā izglītība. Darba vieta: 
SIA “ExpressCredit” klientu apkalpošanas speciālists.

ŽAnnA gRunDmAne. Dzimšanas gads: 1984. Dzī-
vesvieta: Kuldīgas novads. Pabeigtās mācību iestādes: RPIVA 
(2016), pirmsskolas izglītības skolotājs. Darba vieta: biedrības 
“Bērns bērnam” vadītāja.

RoBeRts vAItKus. Dzimšanas gads: 1975. Dzīves-
vieta: Kuldīgas novads. Pabeigtās mācību iestādes: Latvijas 
Mākslas akadēmija (2002), rūpnieciskais dizains/grafiskais 
dizains. Darba vieta: SIA “Royal Key” vecākais mākslinieks.

moDRIs vIte. Dzimšanas gads: 1970. Dzīvesvieta: 
Kuldīgas novads. Pabeigtās mācību iestādes: Liepājas Peda-
goģijas akadēmija (2007), sociālais pedagogs. Darba vieta: 
SIA “Modra Autoskola” valdes priekšsēdētājs.

KRIstīne ĶesteRe. Dzimšanas gads: 1980. Dzīves-
vieta: Kuldīgas novads. Pabeigtās mācību iestādes: RPIVA 
(2001), uzņēmuma vadība. Darba vieta: biedrības “Latvijas 
Sarkanais Krusts” sociālās aprūpes centra “Venta” pavāre. 

ILmāRs guLBIs. Dzimšanas gads: 1982. Dzīvesvieta: 
Kuldīgas novads. Pabeigtās mācību iestādes: Kazdangas lauk-
saimniecības tehnikums (2008), militārā transporta mehāniķis. 
Darba vieta: IK “Migl Dārzi” vadītājs, ogu audzētāju biedrības 
“Kurzemes dārza ogas” valdes loceklis, biedrības “Sermītes 
mednieki” valdes loceklis.

ALeKsAnDRs cImeRmAnIs. Dzimšanas gads: 
1957. Dzīvesvieta: Kuldīgas novads. Pabeigtās mācību ies-
tādes: Latvijas Universitāte (2010), profesionālais maģistra 
grāds vides pārvaldē, Rīgas Politehniskais institūts (1983), 
profesionālais maģistra grāds inženieris – celtnieks. Darba 
vieta: SIA “ALTE Deksne” valdes priekšsēdētājs, SIA “RTS 
Infra construction” valdes priekšsēdētājs, SIA “Goldingen 
Energy” valdes priekšsēdētājs.

osKARs BABRovsKIs. Dzimšanas gads: 1990. Dzī-
vesvieta: Kuldīgas novads. Pabeigtās mācību iestādes: Rīgas 
Uzņēmējdarbības tehniskā vidusskola (2011), datorprogram-
mēšanas tehniķis. Darba vieta: VAS “Latvijas Valsts ceļi” 
projektu vadītājs.

unDīne RuBene. Dzimšanas gads: 1976. Dzīves-
vieta: Kuldīgas novads. Pabeigtās mācību iestādes: Kuldīgas 
3. vidusskola (1994), vispārējā vidējā izglītība. Darba vieta: 
IK “Undīne Rubene” vadītāja.

māRIs oZoLIņš. Dzimšanas gads: 1988. Dzīvesvieta: 
Kuldīgas novads. Pabeigtās mācību iestādes: Rīgas Tehniskā 
universitāte (2016), būvinženieris. Darba vieta: SIA “OSTBY” 
projektētājs – konstruktors.

RAItIs tReILons. Dzimšanas gads: 1966. Dzīves-
vieta: Kuldīgas novads. Pabeigtās mācību iestādes: Zūru 
lauksaimniecības skola (1984), vidējā speciālā izglītība. Darba 
vieta: SIA “MOBILE-A” tehniskās daļas vadītājs.

māRtIņš gRīnIņš. Dzimšanas gads: 1981. Dzīves-
vieta: Kuldīgas novads. Pabeigtās mācību iestādes: RISEBA 
(2016), biznesa psiholoģija, 1. kurss. Darba vieta: SIA 
“AZ GLOBAL”.

AIvIs oZoLs. Dzimšanas gads: 1974. Dzīvesvieta: Kul-
dīgas novads. Pabeigtās mācību iestādes: Kuldīgas 78. arod- 
vidusskola (1993), vidējā speciālā izglītība. Darba vieta: 
zemnieku saimniecības “Mežmalieši” īpašnieks.

 “Kuldīgas novadam” 
IngA BēRZIņA. Dzimšanas gads: 1963. Dzīvesvieta: 

Kuldīgas novads. Pabeigtās mācību iestādes: Latvijas Uni-
versitāte (1997), ģeogrāfijas maģistrs, Latvijas Valsts univer-
sitāte (1986), ģeogrāfs, ģeogrāfijas pasniedzējs. Darba vieta: 
Kuldīgas novada Domes priekšsēdētāja, Kurzemes plānošanas 
reģiona Attīstības padomes priekšsēdētāja, Reģionālo attīstības 
centru apvienības valdes locekle, SIA “Kuldīgas komunālie 
pakalpojumi” kapitāldaļu turētāja pārstāve, partijas “Kuldī-
gas novadam” valdes priekšsēdētāja, ES Reģionu komitejas 
Latvijas delegācijas locekle.

BAIBA mIKāLA. Dzimšanas gads: 1966. Dzīvesvieta: 
Kuldīgas novads. Pabeigtās mācību iestādes: Latvijas Uni-
versitāte (2007), sociālo zinātņu maģistra grāds vadībā un 
ekonomikā, Sociālā darba un sociālās pedagoģijas augstskola 
(1997), sociālo zinātņu bakalaura grāds sociālajā darbā. Darba 
vieta: SIA “Amazone” valdes locekle, SIA “Upeskalni AB” 
valdes locekle, SIA “Precīzo tehnoloģiju skola” valdes locekle, 
Kuldīgas novada Domes deputāte, partijas “Kuldīgas nova-
dam” valdes locekle, biedrības “Lauksaimniecības tehnikas 
ražotāju un tirgotāju asociācija” valdes locekle, Kuldīgas Sv. 

Annas draudzes valdes locekle.
vIKtoRs gotFRIDsons. Dzimšanas gads: 1956. 

Dzīvesvieta: Kuldīgas novads. Pabeigtās mācību iestādes: 
Rīgas Politehniskais institūts (1980), inženieris – ekonomisks. 
Darba vieta: Kuldīgas novada Domes deputāts un priekšsēdē-
tājas 1. vietnieks, SIA “Kuldīgas slimnīca” kapitāldaļu turētāja 
pārstāvis, SIA “Kuldīgas siltums” kapitāldaļu turētāja pārstāvis, 
partijas “Kuldīgas novadam” valdes loceklis.

ĢIRts vēveRs. Dzimšanas gads: 1973. Dzīvesvieta: 
Kuldīgas novads. Pabeigtās mācību iestādes: RPIVA (2013), 
profesionālais bakalaura grāds uzņēmējdarbībā ar kvalifikāciju 
uzņēmumu un iestāžu vadītājs. Darba vieta: SIA “Vēvers” val-
des loceklis, SIA “NG Timber” valdes priekšsēdētājs, partijas 
“Kuldīgas novadam” valdes loceklis. 

BRIgItA FReIJA. Dzimšanas gads: 1958. Dzīvesvieta: 
Skrundas novads. Pabeigtās mācību iestādes: RPIVA (2006), 
profesionālā maģistra studiju programma “Skolvadība”, 
V. Lāča Liepājas Valsts pedagoģiskais institūts (1980), latviešu 
valodas un literatūras skolotājs. Darba vieta: Kuldīgas Centra 
vidusskolas direktore, Turlavas pamatskolas direktora pienā-
kumu izpildītāja, Kuldīgas novada Domes deputāte.

AgRIs KImBoRs. Dzimšanas gads: 1979. Dzīvesvieta: 
Kuldīgas novads. Pabeigtās mācību iestādes: Rīgas Tehniskā 
universitāte (2006), profesionālais maģistra grāds visaptvero-
šajā kvalitātes vadībā, Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija 
(2002), pedagoģijas bakalaura grāds sporta zinātnē, izglītības 
un sporta darba menedžera kvalifikācija. Darba vieta: Kuldīgas 
novada sporta skolas direktors, partijas “Kuldīgas novadam” 
valdes loceklis, Latvijas Sporta izglītības iestāžu direktoru 
padomes valdes loceklis, nodibinājuma “Kuldīgas Olimpiskais 
centrs” valdes loceklis.

ARtIs gustovsKIs. Dzimšanas gads: 1967. Dzīves-
vieta: Kuldīgas novads. Pabeigtās mācību iestādes: Biznesa 
augstskola “Turība” (2006), profesionālais maģistra grāds uz-
ņēmējdarbības vadībā, Latvijas Universitāte (1992), bakalaura 
grāds tēlotājas mākslas, rasēšanas un darbmācības specialitātē. 
Darba vieta: P/I ”Kuldīgas aktīvās atpūtas centrs” vadītājs, 
biedrības “Kurzemes tūrisma asociācija” priekšsēdētājs, Kul-
dīgas novada Domes deputāts, partijas “Kuldīgas novadam” 
valdes loceklis.

māRtIņš meDnIeKs. Dzimšanas gads: 1980. Dzī-
vesvieta: Kuldīgas novads. Pabeigtās mācību iestādes: Latvijas 
Lauksaimniecības universitāte (2016), inženierzinātņu pro-
fesionālais bakalaura grāds materiālzinātnē un kokapstrādes 
inženiera kvalifikācija, Liepājas Pedagoģijas akadēmija (2006), 
profesionālās izglītības skolotājs. Darba vieta: Kuldīgas Teh-
noloģiju un tūrisma tehnikuma Galdniecības un restaurācijas 
nodaļas vadītājs, skolotājs, Kuldīgas novada Domes deputāts. 

RAImonDs LAPuĶIs. Dzimšanas gads: 1972. Dzī-
vesvieta: Skrundas novads. Pabeigtās mācību iestādes: Rīgas 
Valsts tehnikums (2007), komerczinības. Darba vieta: Neatlie-
kamās medicīniskās palīdzības dienesta operatīvā medicīniskā 
transporta vadītājs, SIA “Alekšupīte” valdes loceklis, Kuldīgas 
novada Domes deputāts.

DAce ReInKoPA. Dzimšanas gads: 1959. Dzīvesvieta: 
Skrundas novads. Pabeigtās mācību iestādes: Latvijas Kultū-
ras akadēmija (2005), humanitāro zinātņu maģistrs mākslās, 
Jāzepa Vītola Latvijas valsts konservatorija (1982), kultūras 
darbinieku nodaļa, metodiķis – organizators. Skrundas 1.vidus-
skola, vispārējā vidējā izglītība. Darba vieta: Kuldīgas novada 
pašvaldības Kultūras nodaļas vadītāja, Kurzemes plānošanas 
reģiona projekta vadītāja Kurzemes kultūras programmā.

PēteRIs goBZemIs. Dzimšanas gads: 1976. Dzīves-
vieta: Kuldīgas novads. Pabeigtās mācību iestādes: Kazdangas 
lauksaimniecības tehnikums (1995), lauksaimniecības produk-
cijas ražošanas tehnologs. Darba vieta: SIA “Kuldīgas komu-
nālie pakalpojumi” valdes priekšsēdētājs, biedrības “Kurzemes 
meža īpašnieku apvienība” valdes loceklis.

gAtIs ZonenBeRgs. Dzimšanas gads: 1975. Dzīves-
vieta: Kuldīgas novads. Pabeigtās mācību iestādes: Kazdangas 
lauksaimniecības tehnikums (1994), lauksaimnieks. Zemnieku 
saimniecības “Jaunkalni” īpašnieks, Aizputes evaņģēliski 
luteriskās draudzes valdes loceklis.

Inese AstAševsKA. Dzimšanas gads: 1984. Dzīves-
vieta: Kuldīgas novads. Pabeigtās mācību iestādes: Latvijas 
Sporta pedagoģijas akadēmija (2016), profesionālais maģistra 
grāds sporta zinātnē. Darba vieta: Kuldīgas novada Bērnu un 
jauniešu centra direktore.

ALDIs DILāns. Dzimšanas gads: 1967. Dzīvesvieta: 
Kuldīgas novads. Pabeigtās mācību iestādes: Latvijas Univer-
sitāte (1991), fiziķis – pasniedzējs. Darba vieta: SIA “PC Kon-
sultants” valdes priekšsēdētājs.

DZIntARs eRDmAnIs. Dzimšanas gads: 1963. 
Dzīvesvieta: Kuldīgas novads. Pabeigtās mācību iestādes: 
Laidzes sovhoztehnikums (1982), lauksaimniecības mehāni-
ķis – elektriķis. Darba vieta: zemnieku saimniecības “Ezergaļi” 
īpašnieks.

IngA HeIDemAne. Dzimšanas gads: 1973. Dzīves-
vieta: Kuldīgas novads. Pabeigtās mācību iestādes: RPIVA 
(2002), uzņēmuma vadība. Kuldīgas 3.vidusskola, vispārējā 
vidējā izglītība. Darba vieta: SIA “Kuldīgas slimnīca” reha-
bilitācijas nodaļas administratore, biedrības “Sporta klubs 
Katrīna” valdes locekle.

gInts AstIčs. Dzimšanas gads: 1973. Dzīvesvieta: 
Kuldīgas novads. Pabeigtās mācību iestādes: Latvijas Lauk-
saimniecības universitāte (1995), lauku inženieru fakultātes 
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zemes ierīcības specialitāte. Darba vieta: SIA “Projekti un 
vadība” valdes loceklis, SIA “3d birojs” prokūrists, “European 
Sustainable Development Association” valdes loceklis, partijas 
“Kuldīgas novadam” valdes loceklis, biedrības “Tradīcijas. 
Arhitektūra. Tehnoloģijas” valdes loceklis.

Ivo soLomAHIns. Dzimšanas gads: 1986. Dzīves-
vieta: Kuldīgas novads. Pabeigtās mācību iestādes: Latvijas 
Sporta pedagoģijas akadēmija (2011), izglītības zinātņu baka-
laura akadēmiskais grāds sportā, Latvijas Sporta pedagoģijas 
akadēmija (2009), izglītības un sporta darba speciālista sporta 
skolotāja kvalifikācija un menedžera kvalifikācija. Darba vieta: 
Kuldīgas Centra vidusskolas sporta skolotājs, Kuldīgas novada 
sporta skolas florbola treneris, biedrības “Kuldīgas florbola 
klubs” valdes priekšsēdētājs, LIZDA – Kuldīgas starpnovadu 
arodorganizācijas Kuldīgas novada sporta skolas pirmorgani-
zācijas priekšsēdētājs.

ARtIs šImPeRmAnIs. Dzimšanas gads: 1978. Dzīves-
vieta: Kuldīgas novads. Pabeigtās mācību iestādes: Rīgas Tūrisma 
skola (1999), viesnīcu un restorānu serviss, Kuldīgas 3.vidusskola 
(1997), vispārējā vidējā izglītība, E. Vīgnera Kuldīgas mūzikas 
skola (1994), čella spēle. Darba vieta: VAS “Latvijas Pasts” mār-
ketinga speciālists, SIA “Rivonda” valdes priekšsēdētājs, biedrības 
“Ir viegli būt labam” valdes priekšsēdētājs.

IvARs egLītIs. Dzimšanas gads: 1959. Dzīvesvieta: 
Kuldīgas novads. Pabeigtās mācību iestādes: Rīgas medi-
cīnas institūts (1984), ārsts. Darba vieta: SIA “Kuldīgas 
slimnīca” valdes loceklis, Latvijas slimnīcu biedrības 
valdes loceklis.

 

 nacionālā apvienība “Visu 
 Latvijai!” – “Tēvzemei un 
 Brīvībai/LnnK” 

KRIstīnA RūtenBeRgA. Dzimšanas gads: 1987. 
Dzīvesvieta: Kuldīgas novads. Pabeigtās mācību iestādes: 
Juridiskā koledža (2010), cilvēkresursu vadība. Darba vieta: 
SIA “Asfora” valdes priekšsēdētāja, SIA “JWB Finieris” valdes 
priekšsēdētāja, Kuldīgas novada Domes deputāte.

RenāRs sAKne. Dzimšanas gads: 1967. Dzīvesvieta: 
Kuldīgas novads. Pabeigtās mācību iestādes: Rīgas Amat-
niecības vidusskola (2014), stila mēbeļu galdnieks. Kuldīgas 
Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma iepirkuma speciālists.

IvARs gLušKovs. Dzimšanas gads: 1984. Dzīvesvie-
ta: Kuldīgas novads. Pabeigtās mācību iestādes: Kuldīgas 78. 
arodvidusskola (2005), restorānu servisa speciālists. Darba 
vieta: SIA “Furors” direktors, biedrības “Labākai ikdienai” 
valdes loceklis.

uĢIs LAgZDIņš. Dzimšanas gads: 1965. Dzīvesvieta: 
Kuldīgas novads. Pabeigtās mācību iestādes: Baltijas Starp-

tautiskā akadēmija (2012), jurists. Darba vieta: SIA “Ideāls” 
konsultants – pārstāvis, Kuldīgas novada Domes deputāts.

sIgItA vAIvADe. Dzimšanas gads: 1971. Dzīvesvieta: 
Kuldīgas novads. Pabeigtās mācību iestādes: Juridiskā koledža 
(2002), jurista palīgs, Latvijas Lauksaimniecības akadēmija 
(1996), mežzinātnes inženieris, mežsaimniecības bakalaurs. 
Darba vieta: SIA “Mežinieks RS” mežsaimniecības konsultan-
te, projektu vadītāja, meža īpašnieku biedrības “Meža konsul-
tants” valdes priekšsēdētāja, Kuldīgas novada Domes deputāte.

DZIntARs PūKAInIs. Dzimšanas gads: 1967. Dzī-
vesvieta: Kuldīgas novads. Pabeigtās mācību iestādes: RPIVA 
(2006), uzņēmējdarbības vadība. SIA “Puratos Latvia” iepir-
kuma direktors.

RAImonDs seRDAnts. Dzimšanas gads: 1967. Dzī-
vesvieta: Kuldīgas novads. Pabeigtās mācību iestādes: Rīgas 
19. profesionāli tehniskā vidusskola (1985), galdnieks. Darba 
vieta: SIA “Simra” valdes priekšsēdētājs.

AnDRIs RIets. Dzimšanas gads: 1975. Dzīvesvieta: 
Kuldīgas novads. Pabeigtās mācību iestādes: ZM Valsts Saldus 
lauksaimniecības tehnikums (1995), lauku būvmeistars. Darba 
vieta: SIA “Media centrs Kurzeme” valdes priekšsēdētājs, 
SIA “MCK Networks” valdes loceklis.

Ivo mAcPAns. Dzimšanas gads: 1985. Dzīvesvieta: 
Kuldīgas novads. Pabeigtās mācību iestādes: Kuldīgas 78. arod- 
vidusskola (2003), galdnieks. Darba vieta: uzņēmējs.

māRtIņš RuDovsKIs. Dzimšanas gads: 1964. 
Dzīvesvieta: Kuldīgas novads. Pabeigtās mācību iestādes: 
Latvijas Universitāte (2007), sabiedrības vadība. Darba vieta: 
Latvijas Nacionālā arhīva Ugunsdrošības un darba aizsardzības 
vecākais speciālists.

vALDIs PLAuDIs. Dzimšanas gads: 1973. Dzīvesvieta: 
Kuldīgas novads. Pabeigtās mācību iestādes: Baltijas Starptau-
tiskā akadēmija (2005), juriskonsults. Darba vieta: Zinātniskā 
institūta BIOR filiāles vadītājs.

ILZe LoRence. Dzimšanas gads: 1965. Dzīvesvieta: 
Kuldīgas novads. Pabeigtās mācību iestādes: Latvijas Lauk-
saimniecības universitāte (1987), zooinženieris. Darba vieta: 
SIA “Laba saimniecība” pārvaldniece.

IvARs uPenIeKs. Dzimšanas gads: 1971. Dzīvesvieta: 
Kuldīgas novads. Pabeigtās mācību iestādes: Juridiskā koledža 
(2007), jurista palīgs, Ugunsdzēsības tehniskā skola (1996), 
ugunsdzēsējs-glābējs, Kandavas sovhoztehnikums (1990), 
lauksaimniecības elektrifikācija. Darba vieta: Valsts uguns-
dzēsības un glābšanas dienesta Kurzemes reģiona brigādes 
Kuldīgas daļas komandieris.

Inese KAPItAnovA. Dzimšanas gads: 1971. Dzīves-
vieta: Kuldīgas novads. Pabeigtās mācību iestādes: Grāmat-
vedības un finanšu koledža (2006), grāmatvede, Rīgas Valsts 
tehnikums (2002), mazo uzņēmumu vadītājs. Darba vieta: 
SIA “KATIZ” direktore.

RALDIs Rīns. Dzimšanas gads: 1968. Dzīvesvieta: 

Kuldīgas novads. Pabeigtās mācību iestādes: Kandavas sov- 
hoztehnikums (1988), lauksaimniecības mehāniķis. Darba 
vieta: Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Kurzemes 
reģiona brigādes Kuldīgas daļas ugunsdzēsējs – glābējs.

JuRIs RuDAKovs. Dzimšanas gads: 1974. Dzīvesvie-
ta: Kuldīgas novads. Pabeigtās mācību iestādes: RPIVA (2008), 
uzņēmējdarbības vadība. Darba vieta: IK “Jura autoserviss” 
valdes priekšsēdētājs, SIA “Bromo” valdes priekšsēdētājs.

RAImonDs Ansons. Dzimšanas gads: 1975. Dzīves-
vieta: Kuldīgas novads. Pabeigtās mācību iestādes: Kuldīgas 
78. arodvidusskola (1992), galdnieks - namdaris. Darba vieta: 
SIA “Asfora” izpilddirektors, biedrības “Labākai ikdienai” 
valdes loceklis.

ZAne LAse. Dzimšanas gads: 1980. Dzīvesvieta: Kuldī-
gas novads. Pabeigtās mācību iestādes: Latvijas Universitāte 
(2016), vidējās izglītības angļu valodas skolotāja, RPIVA 
(2005), bakalaura grāds pedagoģijā, RPIVA (2005), maģistra 
grāds skolvadībā. Darba vieta: Kuldīgas Tehnoloģiju un tūris-
ma tehnikuma pedagogs.

oJāRs mARtInsons. Dzimšanas gads: 1959. Dzī-
vesvieta: Kuldīgas novads. Pabeigtās mācību iestādes: Rīgas 
augstākā menedžeru skola (1999), mazo un vidējo uzņēmumu 
vadītājs, Latvijas Universitāte (1982), ķīmiķis. Darba vieta: 
zemnieks.

gInts ZvIRBuLIs. Dzimšanas gads: 1983. Dzīves-
vieta: Kuldīgas novads. Pabeigtās mācību iestādes: Latvijas 
Universitāte (2007), sociālo zinātņu maģistra grāds vadību 
zinātnē, Ventspils augstskola (2005), sociālo zinātņu bakalaura 
grāds vadību zinātnē. Darba vieta: SIA “Abavas brīvdienas” 
valdes priekšsēdētājs.

 Politiskā partija “KPV LV” 
ēRIKs Pucens. Dzimšanas gads: 1986. Dzīvesvieta: 

Kuldīgas novads. Pabeigtās mācību iestādes: Kuldīgas 78. arod- 
vidusskola (2005), pavārs. Darba vieta: SIA “Kalna Rinkas” 
valdes priekšsēdētājs.

māRtIņš tJARve. Dzimšanas gads: 1990. Dzīvesvieta: 
Kuldīgas novads. Pabeigtās mācību iestādes: Kuldīgas Tehnolo-
ģiju un tūrisma profesionālā vidusskola (2011), automehāniķis. 
Kuldīgas 2.vidusskola (2009), vispārējā vidējā izglītība. Darba 
vieta: SIA “ARD Eoltas” pārdevējs – konsultants.

KRIstAPs BAĶIs. Dzimšanas gads: 1990. Dzīves-
vieta: Kuldīgas novads. Pabeigtās mācību iestādes: RPIVA 
(2015), bakalaurs. Kuldīgas Mākslas un humanitāro zinību 
vidusskola (2009), vispārējā vidējā izglītība. Darba vieta: 
nav minēta.

toms eRBs. Dzimšanas gads: 1989. Dzīvesvieta: Vents-
pils novads. Pabeigtās mācību iestādes: V. Plūdoņa Kuldīgas 
ģimnāzija (2009), vispārēja vidējā izglītība. Darba vieta: 
SIA “EKON Nami” valdes loceklis.
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Kā notiek vēlēšanas?
Šogad 3. jūnijā Latvijā notiks pašvaldību vēlēšanas. Partijas, partiju apvienības un 

vēlētāju apvienības sagatavojušas kandidātu sarakstus un priekšvēlēšanu programmas. 
Tās var lasīt Centrālās vēlēšanu komisijas mājaslapā www.cvk.lv.

No 29. maija ar kandidātu sarakstiem un priekšvēlēšanu programmām varēs iepa-
zīties arī vēlēšanu iecirkņos. Plašu informāciju sniedz laikraksti, televīzija un radio.

Katrs vēlētājs ir reģistrēts savā vēlēšanu iecirknī. Vēlēt jāiet uz to vēlēšanu iecirkni, 
kurā vēlētājs ir reģistrēts. Par to, kurā vēlēšanu iecirknī jābalso, vēlētājs uzzina no 
paziņojuma, kuru viņš saņem pirms vēlēšanām.

Kā pieteikt balsošanu mājās?
Ja cilvēks ir slims, nespēcīgs un tāpēc nevar aiziet uz vēlēšanu iecirkni, pirms vē-

lēšanām viņš raksta iesniegumu, ka grib balsot mājās. Iesniegumā norāda savu vārdu 
un uzvārdu, personas kodu, adresi, kur jāiet vēlēšanu komisijai. Iesniegums jānodod 
savā vēlēšanu iecirknī. Balsošanai mājās jāpiesakās no 29. maija līdz 3. jūnijam (ie-
skaitot). Iesniegumu uz vēlēšanu iecirkni var aiznest radinieks, kaimiņš, aprūpētājs 
vai cita uzticības persona.

Var vēlēt sociālās aprūpes centrā, ja tur ir reģistrēta vēlētāja dzīvesvieta. 
Savā dzīvesvietā vēlētājs varēs balsot tikai vēlēšanu dienā.

Kā strādās vēlēšanu iecirkņi? 
3. jūnijā vēlēšanas notiks no 7.00 līdz 22.00. Ja vēlētājs nevarēs nobalsot vēlēšanu 

dienā, viņš var vēlēt trīs dienas pirms vēlēšanām. To sauc par iepriekšējo balsošanu. 
Iepriekšējā balsošana notiks 31. maijā, 1. jūnijā un 2. jūnijā. Šajās dienās vēlēšanu 
iecirkņi strādās: 

31. maijā – no 17.00 līdz 18.00,
 1. jūnijā – no 9.00 līdz 12.00, 
2. jūnijā – no 10.00 līdz 16.00.
Vēlēšanu iecirknī vēlētājam ir jāuzrāda derīga pase vai personas apliecība. Vēlēt 

drīkst Latvijas pilsoņi, kuri ir vecāki par 18 gadiem un ir iekļauti Vēlētāju reģistrā. 
Vēlēt drīkst arī Eiropas Savienības pilsoņi, kuri dzīvo Latvijā un ir iekļauti Vēlētāju 
reģistrā. Vēlēt drīkst tikai vienu reizi.

Vēlētājs informāciju par vēlēšanām var uzzināt 
Centrālajā vēlēšanu komisijā vai mājaslapā www.cvk.lv.

Kas jāzina par vēlēšanām
Vēlēšanu iecirkņu saraksts

Iecirkņa 
numurs Iecirkņa nosaukums Iecirkņa adrese

546. Kuldīgas Centra vidusskola Mucenieku iela 6, Kuldīga 

547. V. Plūdoņa Kuldīgas ģimnāzija Piltenes iela 25, Kuldīga

548. Kuldīgas 2. vidusskola Jelgavas iela 62, Kuldīga

549. RPIVA Kalna iela 19, Kuldīga

552. Ēdoles pagasta pārvalde Dārza iela 6, Ēdole, Ēdoles pag. 

553. “Pagastmāja” “Pagastmāja”, Gudenieki, Gudenieku pag. 

554. Īvandes pagasta pārvalde “Skolas Nams”, Īvande, Īvandes pag. 

555. Kabiles pagasta pārvalde “Spārītes”, Kabile, Kabiles pag. 

556. Kurmāles pagasta pārvalde “Pagastmāja”, Vilgāle, Kurmāles pag. 

557. “Bangas” – 2 “Bangas” – 2, Priedaine, Kurmāles pag. 

558. Sermītes interešu centrs “Sermītes skola”, Sermīte, Laidu pag. 

559. “Bitīte” “Bitīte”, Laidi, Laidu pag. 

561. Padures pagasta pārvalde “Arāji”, Padure, Padures pag. 

562. Pelču pagasta pārvalde “Pagastlejas”, Pelči, Pelču pag. 

564. Rendas pagasta pārvalde “Vīgneri”, Renda, Rendas pag. 

567. Rumbas pagasta pārvalde Riežupes iela 1, Mežvalde, Rumbas pag.

568. Snēpeles tautas nams “Pagastmāja”, Snēpele, Snēpeles pag. 

569. Turlavas pagasta pārvalde “Gundegas 1”, Turlava, Turlavas pag. 

570. Ķikuru pasts Avotu iela 1, Ķikuri, Turlavas pag. 

571. Vārmes pagasta pārvalde “Avotiņi”, Vārme, Vārmes pag. 
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29. aprīlī, spītējot lietum un 
vējam, Pilsētas dārzā norisinājās 
gadskārtējais pavasara palu šovs 
“Lido zivis Kuldīgā”. šogad tas 
notika jau trīspadsmito reizi.

Tirgotāji galdā bija cēluši pašu 
saražoto un uztaisīto, pirka un 
pārdeva dažādas zivju delikateses, 
ikviens varēja piedalīties zivju zu-
pas vārīšanā. Rosība bija ik uz soļa. 
Vides izziņas piestātnē interesenti 
vēroja putnus un zivis, piedalījās 
eksperimentu veikšanā. Pilsētas 
dārza skatuve piedāvāja muzikālus 
priekšnesumus – grupas “Melo-M” 

spēlētās ūdens mūzikas pavadījumā 
sist ritmu un kustināt gurnus gribēja 
ikviens. Tāpat klausītājus priecēja 
makšķernieku apvienība “Pludiņi” 
un “Kaktu balles muzikanti”. Kur-
zemes kultūras mantojuma centrs 
“Kūrava” rīkoja jau 11. Kurzemes 
stāstnieku festivālu “Ziv zup”. 

Pasākuma apmeklētāji atzina, ka 
sliktie laikapstākļi nav šķērslis, lai 
labi pavadītu laiku, iegādātos sev 
ko tīkamu un izpriecātos radošajās 
darbnīcās. Mazajiem pasākuma 
apmeklētājiem lietus nepavisam ne-
traucēja. Kā paši atzina – jo lielākas 
peļķes, jo labāk ķeroties zivis.

Ik gadu pasākumā domāts par 
dažādiem jaunumiem. Šogad tas 
bija projekts “Hanzas piestātne”. Tas 
piedāvāja iespēju piedalīties izzinošā 
spēlē Kuldīgas pilsētvidē, doties 
ekstrēmā piedzīvojumā pa Ventu ar 
laivu, kā arī nogaršot akmens alu 
un pēc Hanzas laika receptes ceptās 
senās Kuldīgas magoņkūkas jeb 
magoņmaizes. “Šī ir sena recepte. 
Magoņmaizē ir sēklas, medus, mīkla, 
bet daudz sastāvdaļu tajā laikā nebija. 
Cilvēkiem tās garšoja. Mēs gribētu, 
lai kādreiz magoņmaizes Kuldīgā 
būtu tik populāras kā sklandrausis 
Kurzemē,” sacīja Kuldīgas aktīvās 

Aprīlī Kuldīgas novada Domes 
priekšsēdētāja Inga Bērziņa apcie-
moja Austru milfrīdu un Laimoni 
saliņus, lai godinātu 60 gadu kāzu 
jubilejā.

Pāris smaidot sagaidīja pašvaldī-
bas pārstāvjus, lai padalītos ar savu 
dzīvesstāstu. Saliņu lepnums ir kuplā 
ģimene – dēls un meita, pieci mazbērni 
ar dzīvesbiedriem un deviņi mazmaz-
bērni. Visi kopā esot 26 cilvēki. “Kad 
visi sanāk, mums ir pilna māja!” smej 
Austra.

Laimonis visu mūžu bijis kuldīdz-
nieks, bet Austra dzimusi Ventspilī. 
Kundze Ventspils apkaimē aizvadī-
jusi jaunību, bet pēc mūzikas skolas 
beigšanas norīkota strādāt Kuldīgas 
1. vidusskolā (kādreiz Liepājas ielā, 
tagadējā Kuldīgas Tehnoloģiju un 
tūrisma tehnikuma vietā). “Nekāda 
vēlme nebija tik tālu kulties,” atminas 
kundze. “Vulkānā” bijis neliels koris, 
kuru Austra gājusi mācīt. “1956. gadā 

zēni bija atnākuši no dienesta, inte-
resējās, gar durvīm lūkojās, ko tad 
mēs tur darām. Ja lūkojas, tad jāap-
runājas un jāaicina dziedāt,” par abu 
iepazīšanos stāstīja Austras kundze. 
1957. gadā abi jau bijuši kopā un 
rīkotas pamatīgas kāzas vecāku mājās 
Vārvē. Nodancotas divas vai trīs die-
nas. Austras kundze atminas: “Mums 
vesels lielais “bortnieks” ar viesiem no 
Kuldīgas brauca. Kratījās pa grantēto 
ceļu, jo asfalts tai laikā vēl nebija.” 

Laimonis jaunībā piecus gadus bija 
dienējis jūrniekos Krimā. Pēc tam lie-
lāko dzīves daļu nostrādājis par šoferi. 
“Kā 27 gadu vecumā iekāpu mašīnā, 
tā 60 gados izkāpu,” smej Laimonis.

Pāris ar lepnumu stāsta par daudz-
dzīvokļu māju, kurā dzīvo. To savulaik 
ar citiem, kuri gaidījuši dzīvokļu rindā, 
paši uzcēluši. “Būvremonta kantorim 
nauda bija, materiāli arī, nebija strād-
nieki. Meklējām pazīšanos un vedām 
ķieģeļus. Bija arī mūrnieki un gald-
nieki. Cits, būdams jūras tālbraucējs, 

kļuva par mūrnieku,” stāstīja Austra. 
Trīs gadu laikā māja bijusi gatava.

Dzīves laikā Rumbas dārziņos 
uzcelta arī vasarnīca un siltumnīca, 
aprūpēts dārziņš. Tur pāris pavadījis 
vasaras. Puķu audzēšana bijusi sievas 
aizraušanās. Viņa gatavojusi pušķus 
un nesusi pārdot tirgū. Nu vasarnīca 
pārdota un brīvais laiks tiek veltīts 
tamborēšanai. Austras kundze sarū-
pējusi sedziņas, pārvalkus, džemperus 
un citus krāšņumus.

Par ilgo laulības noslēpumu pāris 
min apdomību. “Gājis visādi, bet 
dūru cīņas mums nebija. Parūc viens 
uz otru, pāris dienas nesveicinās, bet 
tad jau atkal viss ir kārtībā,” smej vīrs. 
Un Austra papildina: “Balsis mums 
diezgan varenas, kurš skaļāk runā, 
tas arī vinnē.” Taču saticības pamatā 
esot pacietība, veselība un gribēšana 
kaut ko darīt. 

SIGnETaS LaPIŅaS, 
sabiedrisko attiecību speciālistes, 

teksts un foto

muzeju nakts ietvaros 20.mai-
jā dažādi pasākumi – izstādes, 
darbnīcas, kino, koncerti un eks-
kluzīvas ekskursijas – norisinā-
sies gan Kuldīgas novada muzejā 
un Pilsētas dārzā, gan vairākās 
citās pilsētas vietās.

Šī gada Muzeju nakts tēma “Lai-
ka rats nerimstoši griežas – kas šo-
dien jauns, rītu vecs un atkal jauns, 
un atkal vecs..”

Kuldīgas novada muzejā, Pils 
ielā 5, no 20.00 līdz 1.00 būs skatāmas 
ekspozīcijas “Turīga kuldīdznieka 
dzīvoklis 20. gs. sākumā” un “Kuldī-
ga pirms mums”, izstādes “Kas bija 

Kuldīgas ebreji?” un Andreja Ameļ-
koviča gleznu izstāde “Atbalss”, kā arī 
ekspresizstāde “Kuldīdznieki fotogrā-
fijās pirms simts un vairāk gadiem”. 
Interesentus gaidīs radošās darbnīcas 
un nakts ekskursijas. Pilsētas dārzā ar 
koncertu uzstāsies dažādas kuldīdz-
nieku paaudzes, bet brīvdabas kino 
aicinās atskatīties Kuldīgas vēsturē. 

Kuldīgas vecajā rātsnamā, Baz-
nīcas ielā 5, dzīvs notikums, kura 
laikā lietām tiks piešķirts viņu laiks.

Kuldīgas novada Dome, Baz-
nīcas ielā 1, gaidīs apmeklētājus no 
20.00 līdz 23.00. 20.30 interesenti 
aicināti izstaigāt jauno rātsnamu 

kopā ar Domes priekšsēdētāju Ingu 
Bērziņu. Savukārt 21.30 un 22.00 
Domes pulksteņmeistars Arnolds Pi-
ziks ar interesentiem pētīs pulksteņa 
mehānismu. 1. stāva sēžu zālē būs 
apskatāmi mākslinieka Valda Līcīša 
akvareļi. Tāpat būs iespēja ielūkoties 
Domes vadības darba kabinetos.

1905. gada parkā no 22.00 
Kuldīgas kultūras centra rīkotais 
3. mākslas kaleidoskops “Uguns un 
nakts”.

Kuldīgas galvenajā bibliotēkā 
un mākslas namā, 1905. gada 
ielā 6, no 20.00 līdz 00.00 iespēja uz 
seno Kuldīgu paskatīties no jauniem 

rakursiem, priecēt acis un sirdis at-
jaunoto Latvijas muižu fotoizstādē 
“Latvijas kultūrceltņu mantojums 
laikmeta griežos”. Būs izdevība 
iepazīt bibliotēkas abonēto un pašu 
veidoto datu bāžu bagātīgo piedāvā-
jumu un saņemt vairāk nekā 32 000 
grāmatas savā kabatā kaut tūlīt. Būs 
iespēja kopīgi smieties un veidot 
grāmatu “Kas? Ko dara? Ko?”, kā 
arī iepriecināt Kuldīgas Mākslas 
skolas absolventus, novērtējot viņu 
diplomdarbu izstādes darbus.

m22 mākslas un radošuma 
telpā, Mālu ielā 22, no 20.00 kursa 
“Krāsu mācība un gleznošana” 

dalībnieku darbu izstāde. Būs ska-
tāmi gan iesācēju, gan pieredzējušu 
mākslinieku darbi.

Līvijas Rezevskas izstāžu zālē, 
Mucenieku ielā 19, no 18.00 līdz 
01.00 Liepājas Mūzikas, mākslas un 
dizaina vidusskolas ādas, tekstila un 
keramikas nodaļas pasniedzēju un 
audzēkņu darbu izstāde.

Zvaigznes grāmatu namā, 
Mucenieku ielā 33, no 18.00 līdz 
00.00 īpaši piedāvājumi grāmatu 
mīļotājiem.

KrISTa janSOnE, 
Kuldīgas novada muzeja mārketinga 

un izglītības nodaļas vadītāja

Muzeju nakts pasākumi

Kupla ģimene ir liela laime

austra milfrīda un Laimonis Saliņi laulībā nodzīvojuši 60 gadus un lepojas ar gri-
basspēku, darba prieku un savu kuplo ģimeni. 

Pavasara svētki “Lido zivis Kuldīgā”

atpūtas centra direktors Artis Gus-
tovskis. Ikdienā pēc senās receptes 
īpaši gatavotās magoņmaizes var 
iegādāties veikalā “Dārziņš”, “Daigas 
beķerejā” un kafejnīcā “Makkabi”.

Kuldīgas aktīvās atpūtas centra 
sniegtie dati liecina, ka lāzerskai-
tītājs pasākuma laikā saskaitījis 
gandrīz 7000 apmeklētāju.

Arī tirgotāju interese palu šovā 
bija liela – kopumā Kuldīgas ielās 
un Pilsētas dārzā savu preci un pa-
kalpojumus piedāvāja vairāk nekā 
200 tirgotāju. Tirdzniecību svētkos 
organizēja SIA “Kuldīgas komunālie 
pakalpojumi” (KKP).

Kuldīgas novada Domes priekš-
sēdētāja Inga Bērziņa izsaka pateicī-
bu ne tikai kuldīdzniekiem un Kul-
dīgā strādājošajiem uzņēmējiem par 
viesmīlību un atsaucību, uzņemot 
daudzos svētku viesus, bet arī visiem 
tiem, kuri piedalījās svētku rīko-
šanā – Kuldīgas kultūras centram, 
Kuldīgas aktīvās atpūtas centram, 
Kuldīgas novada muzejam, Kuldī-
gas Galvenajai bibliotēkai un KKP.

SIGnETa LaPIŅa, 
sabiedrisko attiecību speciāliste,

BaIBa PODnIECE, 
Skrundas TV korespondente

IEVaS BEnEFELDES foto

uz Pilsētas dārza skatuves uzstājās grupa "melo-m" ar ūdens mūziku.

mazākajiem pasākuma dalībniekiem lietus nebija šķērslis - jo lielākas peļķes, jo zivis 
labāk ķeroties.
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Aprīlī kuplā skaitā uz ikgadējo 
iedzīvotāju sapulci bija pulcēju-
šies ēdolnieki. uz jautājumiem 
atbildēja Kuldīgas novada 
Domes priekšsēdētāja Inga Bēr-
ziņa, viņas vietnieks Aleksandrs 
Lange, pagasta pārvaldniece 
Anda upleja, sIA “Kuldīgas 
komunālie pakalpojumi” (KKP) 
namu apsaimniekotāja Kristīne 
silvestrova un valsts policijas 
pārstāvji.

Atskatoties uz iepriekšējo gadu, 
A. Upleja pauda gandarījumu par 
sekmīgi noorganizēto starpnovadu 
senioru saietu Ēdolē. Viņa priecājās, 
ka pagastā sarīkoti vairāki jauni pa-
sākumi, ko izdomā un organizē vie-
tējie jaunieši. No 1. novembra Ēdolē 
darbojas amatierteātris, labi sokas 
arī sieviešu vokālajam ansamblim 
un diviem deju kolektīviem, kas 
gatavojas deju svētkiem.

Valsts policijas Kurzemes re-
ģiona pārvaldes Kuldīgas iecirkņa 
priekšnieks Normunds Aleckis ēdol-
niekus aicināja palīdzēt policijai, 
jo vislabāk ir noziegumu novērst, 
pirms tas radies, bet to iespējams 
izdarīt tikai ar sabiedrības atbalstu. 
Viņš aicināja zvanīt policijai, tiklīdz 
kaut kas notiek. Ja kādam ir kas 
sakāms Kuldīgas iecirkņa vadībai, 
droši braukt uz sarunu. Iedzīvotā-
jus interesēja pašvaldības un Valsts 
policijas atbildības jomas, cik un 
kur Ēdolē uzstādītas kameras un 
vai kāds seko līdzi tajās fiksētajam. 
A. Lange skaidroja, ka pēc iepriek-

šējā gada nepatīkamajiem atgadīju-
miem tikusi sasaukta Sabiedriskās 
kārtības komisijas sēde un situācijas 
risināšanai dots uzdevums pašvaldī-
bas policijai biežāk viesoties Ēdolē, 
tostarp diennakts tumšajā laikā. Uz 
Ēdoli pēc izstrādātā plāna braukušas 
arī Valsts policijas patruļas. N. Alec-
kis skaidroja, ka patrulēšana notiek 
galvenokārt tumšajā laikā, kad ir 
visbīstamāk. Pastiprināta uzmanība 
pievērsta autobusu pieturām – tieši 
tajās ne tikai Ēdolē, bet arī citviet 
mēdz pulcēties nekārtību cēlāji. 
Ēdolē uzstādītas četras novērošanas 
kameras, kuras pārrauga pašvaldī-
bas policijas darbinieki. Tuvākajā 
nākotnē plānots uzstādīt vēl vienu. 
N. Aleckis apliecināja, ka kameru vi-
deoierakstus Valsts policija izmanto 
regulāri, izmeklējot kriminālproce-
sus. I. Bērziņa aicināja ēdolniekus, 
kuriem ir interese, atbraukt uz 
Kuldīgu un pašvaldības policijas 
telpās personīgi pārliecināties, kas 
redzams Ēdolē uzstādītajās kamerās. 
Iedzīvotāji diskutēja par to, kurās 
vietās vēl vajadzētu uzstādīt kame-
ras, kur mēdz pulcēties nepatīkamas 
kompānijas un kur neapzinīgie mēdz 
piedrazot.

Vēl tika spriests par to, ka jau-
nieši mēdz ātri braukt ar auto, 
tāpēc, iespējams, būtu lietderīgi 
kādās vietās izvietot tā saucamos 
“guļošos policistus”. I. Bērziņa 
mudināja iedzīvotājus, ja ir konkrēts 
priekšlikums, kur ātrumvalni vaja-
dzētu izvietot, rakstīt iesniegumu 
pašvaldībai – jautājumu izvērtēs 

Ēdolnieki spriež par sabiedrisko kārtību, 
satiksmi un ezeru

Transporta komisijā. Tika apspries-
ta arī satiksmes organizācija pie 
Ezerkroga, kur trūkstot ietves, ceļu 
un ielu stāvoklis, ceļu greiderēšana 
un Kuldīgas – Ēdoles ceļa seguma 
sakārtošana.

Aktuāls bija jautājums par ūdens 
līmeni Ēdoles ezerā un upītes aiz-
augšanu – pēc iedzīvotāju domām 
SIA “Vanka”, kas ezeru apsaim-
nieko, nepildot savas saistības. 
A. Upleja skaidroja, ka ir izstrādāti 
ezera apsaimniekošanas noteikumi 
un ūdens līmenim ir jābūt noteiktajās 
robežās. Situācija pārbaudīta kopā 

ar Valsts vides dienesta speciālistu, 
konstatējot, ka ūdens līmenis ir pie-
ļaujamajās robežās, tāpēc uzņēmē-
jiem neko pārmest nevar. Apspriests 
tika arī jautājums par rallija rīkoša-
nu, brīviem dzīvokļiem, īpašumu 
sakārtošanu, pieminekli Krišjānim 
Valdemāram, taciņu pie baznīcas, 
nepieciešamību pēc represēto pie-
miņas vietas un vietas, no kurienes 
izvadīt aizgājējus.

KKP namu apsaimniekotāja 
K. Silvestrova aicināja iedzīvotā-
jus apmeklēt dzīvokļu īpašnieku 
sapulces, lai spriestu par to, kādi   

remontdarbi mājās būtu jāveic.  
Ēdolnieki ir bijuši aktīvi, privatizē-
jot savus mājokļus – iespējams, tas 
motivēs cilvēkus sakārtot mājas un 
pagalmus. KKP pārstāve arī aicināja 
sekot līdzi dūmvadu un apkures ierī-
ču tehniskajam stāvoklim, rūpējoties 
par ugunsdrošību. Ēdolniekus inte-
resēja, kāpēc KKP nepiedāvā šķirot 
tetrapakas. K. Silvestrova skaidroja, 
ka tetrapakas neviens Latvijā neuz-
pērk, tāpēc nav, kur tās nodot.

KrISTĪnES DuĻBInSKaS, 
mārketinga un sabiedrisko attiecību 

nodaļas vadītājas, teksts un foto

Ēdoles pagasta iedzīvotāji pulcējās uz ikgadējo sapulci, kurā speciālistiem un Domes vadībai uzdeva jautājumus par pagasta 
aktualitātēm.

Ikgadējā iedzīvotāju sapulce Padures pagastā norisinājās pilnā 
pagasta pārvaldes zālē. Iedzīvotājus uzrunāja un uz jautājumiem 
atbildēja Kuldīgas novada Domes priekšsēdētāja Inga Bērziņa, 
pagasta pārvaldes vadītāja Brigita Lange, sIA “Kuldīgas komunā-
lie pakalpojumi” (KKP) valdes priekšsēdētājs Pēteris gobzemis un 
namu apsaimniekotāja Kristīne silvestrova, kā arī valsts policijas 
Kuldīgas iecirkņa pārstāve vita maslobojeva.

B. Lange pastāstīja, ka iedzīvo-
tāju skaits pagastā ir stabils – Pa-
durē dzīvo nedaudz vairāk kā 1100 
cilvēku. Aizvadītajā gadā Lauku 
atbalsta dienestā iesniegts projekts 
par dīķa gājēju laipas rekonstrukci-
ju. Diemžēl finansējums projektam 
nav piešķirts, taču pagasta pārvalde 
ir apņēmības pilna sniegt projektu 

atkārtoti. 17 tūkstoši eiro pērn 
ieguldīti ūdens attīrīšanas ietaišu 
sakārtošanā. Pagājušajā gadā nācies 
steidzami risināt kritisku situācija 
Ventas upes nogāzē – ceļam, kas 
ved uz kempingu pie Nabes ezera, 
bija nobrukusi mala. Ceļa malas 
nostiprināšanai nogāzē izlietoti 5000 
eiro no līdzekļiem neparedzētiem 

gadījumiem, šobrīd ar ceļu viss atkal 
kārtībā. Pagasts strādā, lai attīrītu 
ceļu malas no krūmiem. Aktuāls 
ir jautājums par koku sakopšanu 
Padures centrā un alejā – tā kā koki 
atrodas kultūras pieminekļa zonā un 
vairākiem kokiem ir dižkoka statuss, 
šo jautājumu saskaņos ar atbildīga-
jām institūcijām.

Valsts policijas pārstāve V. Ma-
slobojeva informēja iedzīvotājus 
par izmaiņām policijas darbā un to, 
ka no 9. janvāra Padures pagasta 
iecirkņa inspektore ir Madara Ba-
ranovska. Viņas kontaktinformācija 
pieejama pagasta pārvaldē.

KKP pārstāve K. Silvestrova pa-

Svinīgi pacels Zilo karogu
Kuldīgas Mārtiņsalas peldvietai jau astoto gadu piešķirts pasaulē populārākais 

tūrisma ekosertifikāts – Zilais karogs. 
Tas svinīgā pasākumā tiks pacelts 30. maijā plkst. 11.00.

Pasākuma laikā notiks dažādas radošās darbnīcas un izklaides bērniem, glābšanas dienesta 
paraugdemonstrējumi, kā arī tiks atklāta vasaras peldsezona.

Aicināts piedalīties ikviens interesents!

Pieteikšanās tirdzniecībai 
festivālā “Dzīres Kuldīgā”

Tirgotāju pieteikšanās ielu tirdzniecībai festivālā “Dzīres Kuldīgā” sāksies jau 
šomēnes. No 22. līdz 28. maijam pieteikšanās būs Kuldīgas novada uzņēmējiem. No 
29. maija līdz 4. jūnijam – Latvijas ražotājiem un mājražotājiem. Savukārt no 5. līdz 
11. jūnijam – pārējiem tirgotājiem. Pieteikšanās notiks elektroniski SIA “Kuldīgas ko-
munālie pakalpojumi” mājaslapā www.kkp.lv.

“Dzīres Kuldīgā” norisināsies no 13. līdz 16. jūlijam.

Padurē aktuāli ceļi un muižu sakārtošana
stāstīja, ka kādā no māju sapulcēm 
iedzīvotāji izteikuši ierosinājumu Pils 
ielā uzstādīt divus ātrumvaļņus: pie 
“Liepziediem” un iepretī ambulancei, 
jo autobraucēji pārsniedz atļauto 
braukšanas ātrumu un neievēro ceļa 
zīmi “Dzīvojamā zona”. Tā kā ielu 
izmanto ne tikai apkārtējo māju 
iedzīvotāji, bet arī citi padurnieki, 
būtu nepieciešams noskaidrot, vai 
arī pārējie pagasta iedzīvotāji at-
balsta priekšlikumu. KKP aicināja 
iedzīvotājus paust savu viedokli, 
parakstot iesniegumu pagasta pār-
valdē. P. Gobzemis aktualizēja jau-
tājumu par to, kurš daudzdzīvokļu 
mājās veiks sētnieka darbu – kāds 
no iedzīvotājiem vai KKP. Viņš arī 
mudināja iedzīvotājus pieteikties 
elektroniskiem rēķiniem, atsakoties 
no papīra formāta dokumentiem.

No iedzīvotājiem izskanēja iero-
sinājums par atkritumu apsaimnie-
košanas rēķinu izrakstīšanas biežu-
mu, kā arī raisījās diskusija par ceļu 
greiderēšanas metodēm, kvalitāti 
un biežumu. Aktualizēts jautājums 
arī par teritoriju, kas atrodas dabas 
lieguma “Ventas ieleja” zonā – kā-
pēc tajā nedrīkst savākt pat kritalas 
un vai īpašniekiem nepienākas 
nekustamā īpašuma atlaide par to, 
ka īpašums atrodas lieguma zonā un 
viņa iespējas to izmantot pēc saviem 

ieskatiem ir ierobežotas. Jautājuma 
uzdevējam tika apsolīts sniegt at-
bildi personīgi. Ventai piegulošas 
teritorijas saimniekam aktuāls arī 
jautājums par makšķernieku atstā-
tajiem atkritumiem un nekārtībām. 
Viņš informēja pašvaldību par to, 
ka teritorijā, kur arheologi pirms 
diviem gadiem atklāja liecības par 
vikingu klātbūtni, saradušies metālu 
meklētāji.

Padurnieki interesējās par Ķima-
les muižas turpmāko likteni, Padures 
muižu un tās apkārtni. I. Bērziņa 
skaidroja, ka Ķimales muižas īpaš-
nieks ir pārcēlies uz dzīvi ārpus 
Latvijas un grūti sasniedzams. Par 
ēkas nesakārtošanu viņam ir izteikti 
brīdinājumi un uzlikti sodi. Savukārt 
Padures muižas īpašnieks savu īpa-
šumu iespēju robežās pakāpeniski 
sakārto, arī izmantojot pieejamo 
finansējumu no pašvaldības kultūras 
pieminekļu glābšanas programmas. 
Muižā tiek rīkoti dažādi pasākumi 
un uzņemti tūristi. 

Vēl sapulcē aktualizēts jautājums 
par ūdens līmeni Padures upītē 
un HES ietekmi uz to. Pašvaldība 
precizēs, vai ūdens līmenis atbilst 
noteiktajiem standartiem.

KrISTĪnES DuĻBInSKaS, 
mārketinga un sabiedrisko attiecību 

nodaļas vadītājas, teksts un foto

Padures pagasta 
iedzīvotājs Dzintars 
Leja bija viens no 
aktīvākajiem sapul-
ces dalībniekiem, 
paužot savu vie-
dokli par aktuālo un 
uzdodot jautājumus 
speciālistiem.
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KuLDĪGaS nOVaDa PašVaLDĪBaS FInanSIāLI aTBaLSTĪTāS nOmETnES 2017. GaDa VaSarā
nometnes nosaukums Laiks norises vieta nometnes vadītājs Tālrunis nometnes mērķauditorija
Mēs gribam un varam (diennakts nometne) 12.06. – 16.06. Z. A. Meierovica Kabiles pamatskola Anita Zēberga 29665357 Bērni vecumā no 7 līdz 12 gadiem
Dabas grāmata 14.06. – 22.06. Turlavas pamatskola, organizē biedrība “Dzīvotprieks” Silvija Herca 29358013 Turlavas pamatskolas 3. – 7. klašu skolēni
Raitā soļa vasariņa 12.06. – 21.06. Kuldīgas Centra vidusskola Maija Ļeļa 28357969 Kuldīgas Centra vidusskolas 1. – 3. klašu skolēni
Mūsu vasaras raibumi 01.06. – 14.06. Vilgāles pamatskola Sandra Junkere 26800714 Bērni vecumā no 8 līdz 15 gadiem
 Veselā miesā vesels gars 05.06. – 16.06. Vārmes pamatskola Jolanta Jansone 28639937 Bērni vecumā no 7 līdz 11 gadiem
Busiņš (diennakts nometne) 20.10. – 24.10. Renda, Kabile, Laidi, organizē Kuldīgas Centra vidusskola Gunta Jankovska 28353904 Bērni vecumā no 11 līdz 12 gadiem (5. klases skolēni)

Jūrkalne 2017 (diennakts nometne) 18.06. – 22.06. Atvari, Jūrkalne, Ventspils novads, 
organizē V. Plūdoņa Kuldīgas ģimnāzija Laila Zudāne 29106235 Bērni vecumā no 12 līdz 18 gadiem

Dažādā pasaule 05.06. – 16.06. Kuldīgas pamatskola Ruta Orlova 26467724 Bērni vecumā no 7 līdz 10 gadiem
Lecam pa vecam, lecam pa jaunam 
(diennakts nometne) 18.06. – 22.06. Z. A. Meierovica Kabiles pamatskola, organizē Laimdota Radionova Anita Zēberga 29665357 Bērni vecumā no 12 līdz 16 gadiem

Kopā cenšoties varam – izzini, izpēti, piedzīvo! 
(diennakts nometne) 17.08. – 21.08. Kuldīgas Centra vidusskola Iveta Eglīte 29644116 Jauno 10. klašu skolēni

Septiņas dienas varavīksnes krāsās 05.06. – 13.06. Kuldīgas Centra vidusskola Silvija Herca 29358013 Kuldīgas Centra vidusskolas 3. – 4. klašu skolēni
Zem matemātikas brīnumcepures (diennakts 
nometne) 12.06. – 16.06. Kuldīgas 2. vidusskolas Rendas filiāle, 

organizē Kuldīgas Centra vidusskola Gunta Jankovska 28353904 5. – 7. klašu skolēni (11 – 14 gadus veci)

Domā gudri – jūties droši 12.06. – 22.06. Kuldīgas Centra vidusskola Iveta Megne 29627999 2. klašu skolēni
Jauno Latvijas Valsts patriotu skola 2017 (diennakts 
nometne) 26.06. – 01.07. Rendas pagasta “Usmas Meķi” atpūtas bāzes teritorija, organizē 

Kuldīgas Centra vidusskola Viesturs Zviedris 26165856 4. – 11. klašu skolēni

“Īvande 2017”, diennakts sporta – atpūtas nometne 24.07. – 30.07. “Skolas nams”, Īvandes pagasts, organizē Kuldīgas novada sporta skola Inita Šneidere 29555220 Kuldīgas novada sporta skolas volejbola nodaļas 2. - 10. klases 
audzēkņi

Cīnītāja gars 05.06. – 16.06. Fitnesa centrs, Smilšu ielā 24, Kuldīga, 
organizē cīņas klubs “Team Kuldīga” Jeļena Miezīte 26405549 Bērni vecumā no 7 līdz 16 gadiem 

Veiklie un drošie - 1 05.06. – 16.06. Kuldīgas Alternatīvā sākumskola Inese Vitte 29628811 1.– 3. klašu skolēni
Veiklie un drošie - 2 05.06. – 16.06. Kuldīgas Alternatīvā sākumskola Ilona Incenberga 29487731 1.– 3. klašu skolēni
Prieks dejā! 12.06. – 21.06. Kuldīgas Centra vidusskola Indra Tīruma 26885804 Kuldīgas Centra vidusskolas 4. – 6. klašu skolēni

Dārgumu meklētāji (diennakts nometne) 05.06. – 09.06. Laidu pamatskola, Kuldīgas Centra vidusskola, organizē Kuldīgas 
Centra vidusskola Maija Ļeļa 28357969 Kuldīgas Centra vidusskolas 5. – 7. klašu skolēni

Elpo zaļi 2017 (diennakts nometne) 07.07. – 12.07. Bērnu un jauniešu centra Jauniešu māja, Jelgavas ielā 26, Kandavas 
internātvidusskola Inga Zelcere 29139790 5. – 10. klašu skolēni (11 – 16 gadus veci)

Dinamika (diennakts nometne) 03.07. – 07.07. Bērnu un jauniešu centra Jauniešu māja, Jelgavas iela 26 Sangrita Upeniece 29159070 Jaunieši vecumā no 13 līdz 19 gadiem 
Kapteiņa Granta “Kino – video studija” (diennakts 
nometne) 30.06. – 04.07. Turlavas pamatskola, organizē Bērnu un jauniešu centrs Viktors Fiļippovs 29231684 Jaunieši vecumā no 12 līdz 16 gadiem (6. – 10. klase)

Saules rotaļas 12.06. – 22.06. Bērnu un jauniešu centrs Sangrita Upeniece 29159070 1.– 6. klašu skolēni
Raibās dienas Laidos! (diennakts nometne) 14.06. – 18.06. Laidu pamatskola, organizē Jauno talantu skola Iveta Eglīte 29644116 5. – 9. klašu skolēni, Jauno talantu skolas dalībnieki

Traveling 12.06. – 22.06. Dzirnavu iela 13, Kuldīga, organizē DaJo izglītības centrs Agnese Čīče 20060805 Bērni vecumā no 5 līdz 11 gadiem ar un bez angļu valodas 
priekšzināšanām 

Āra dzīves ABC 2017 (diennakts nometne) 07.08. – 11.08. Kuldīgas novada Padures pagasta teritorija, organizē biedrība “Eguss” Viesturs Zviedris 26165856 Jaunieši vecumā no 12 līdz 14 gadiem 
Esi sveicināta, vidusskola!
(diennakts nometne) 14.08. – 18.08. Kuldīgas Mākslas un humanitāro zinību vidusskola, Abavas un Ventas 

upes, Nabas ezeri un tiem pieguļošā teritorija, organizē biedrība “MESS” Ilonda Reita 29349488 Jaunieši vecumā no 15 līdz 17 gadiem 

Ielecam vasarā 03.07. – 14.07. Fitnesa centrs, Smilšu ielā 24, Kuldīgā, organizē SIA “Viva fitness” Jeļena Miezīte 26405549 Bērni vecumā no 5 līdz 16 gadiem
Radošais krāsu teātris 26.06. – 07.07. Kaļķu iela 33, Kuldīgā, organizē biedrība “Kuldīgas mantojums” Lāsma Vītoliņa 26488601 Bērni vecumā no 7 līdz 12 gadiem 
Kuldīgas florbola kluba vasaras nometne 2017
(diennakts nometne) 17.06. – 21.06. Kokneses novads, p/a Kokneses sporta centrs, organizē Kuldīgas 

florbola klubs Ivo Solomahins 29810990 Kuldīgas florbola kluba biedri vecumā no 10 līdz 13 gadiem

Baltā bumbiņa 2017 03.07. – 07.07.,
10.07. – 14.07. 

Galda tenisa klubs, Virkas ielā 15, halle Piltenes ielā 25, organizē 
Kuldīgas novada sporta skola Inita Šneidere 29555220 1.– 11. klašu skolēni

Futbols – vairāk nekā spēle 2017 12.06. – 18.06. Īvande, Īvandes muiža, organizē biedrība “Kuldīgas futbola skola”  Māris Tilgalis 22444229 Bērni vecumā no 5 līdz 10 gadiem 
Jauki dzīvot laukos 31.07. – 11.08. Zemnieku saimniecība “Birzgaļi”, organizē Dace Zommere Dace Zommere 26185967 Bērni vecumā no 5 līdz 10 gadiem
Skautu nometne “Meža pieredze”
(diennakts nometne) 01.06. – 05.06. Skautu mežs “Tigava”, organizē SIA “DA1” Edgars Gaigalis 26476779 Bērni vecumā no 9 līdz 16 gadiem 

EKO skola 2017 – Mazirbe (diennakts nometne) 05.06. – 09.06. Mazirbes speciālā internātpamatskola, organizē biedrība “Piektdienis” Anita Balode 226827266 V. Plūdoņa Kuldīgas ģimnāzijas un Kuldīgas Alternatīvās sākum-
skolas skolēni vecumā no 11 līdz 16 gadiem 

Vasaras raibumiņi - 4 (diennakts nometne) 02.07. – 07.07. Īvandes muiža, organizē SIA “Īvandes muiža” Inguna Krebse 29719122 Bērni vecumā no 9 līdz 13 gadiem
Dziedu savai Kuldīgai un Latvijai Eiropiādē 
(diennakts nometne) 03.07. – 07.07. Kuldīgas kultūras centrs, Pelču pagasts,

organizē Jana Paipa Jana Paipa 29155295 Kuldīgas kultūras centra kora dalībnieki 

Sporta un intelektuālo spēļu studijas – 2017 17.07. – 21.07., 
24.07. – 28.07. Kuldīgas novada sporta skolas šaha klubs, Liepājas iela 14, Kuldīga Inita Šneidere, 

Saila Jansone
29555220, 
26579494

1. – 10. klašu skolēni – Kuldīgas novada sporta skolas šaha 
nodaļas audzēkņi

 Kamolis (diennakts nometne) 02.06. – 06.06. Z. A. Meierovica Kabiles pamatskola, organizē biedrība “Sporta klubs 
“Kuldīgas Hercogs”” Gunta Jankovska 28353904 6. – 8. klašu skolēni (12 līdz 15 gadus veci)

Vieglatlēts – 2017 (diennakts nometne) 17.07. – 23.07. Īvandes muiža, Īvandes pagastā, organizē Kuldīgas novada sporta skola Saila Jansone 26579494 Kuldīgas novada sporta skolas vieglatlētikas nodaļas audzēkņi 
(2. – 12.klase)

Radošie kuldīdznieki 2017 02.06. – 15.06. Kuldīgas Mākslas un humanitāro zinību vidusskola Ina Ozola 27020568 Mākslas skolas audzēkņi vecumā no 8 līdz 16 gadiem
Animācijas darbnīca 2017 17.07. – 28.07. Kuldīgas Mākslas un humanitāro zinību vidusskola Ina Ozola 27020568 Bērni vecumā no 8 līdz 16 gadiem 

notiek pieteikšanās Kuldīgas 
novada pašvaldības finansiāli 
atbalstītajām vasaras nometnēm 
bērniem un jauniešiem. tās or-
ganizē izglītības iestādes, dažādas 
biedrības, organizācijas vai indi-
viduālas personas.

Kuldīgas novada pašvaldība 

šogad atbalstījusi 43 dažādas no-
metnes. Lielu daļu no tām organizē 
novada izglītības iestādes, kas 
pieteikšanos organizē individuāli 
konkrētajā skolā. Bet aprīļa Domes 
sēdē deputāti atbalstīja arī 17 nomet-
nes, kuras organizē dažādas biedrī-
bas, organizācijas vai individuālas 

personas.
Katru gadu Kuldīgas novada 

pašvaldībai izdodas atbalstīt daudz 
radošu un izglītojošu nometņu. 
Šogad tajās varēs piedalīties vairāk 
nekā 1000 dalībnieku. Saturs no-
metnēs tradicionāli ir ļoti plašs un 
daudzveidīgs – sākot ar dziedāšanu 

un dejošanu, līdz pat diennakts pat-
riotu vai zaļo domātāju nometnēm. 

Vasaras nometņu projekts tiek at-
balstīts jau septīto gadu, lai bērni un 
jaunieši no 5 līdz 16 gadu vecumam 
varētu daudzpusīgi pavadīt vasaru 
un attīstīt savus talantus. Pašvaldības 
finansiālais atbalsts vienai nometnei 

ir līdz 900 EUR. Projekta kopējais fi-
nansējums ir 18 000 EUR, neskaitot 
novada skolu organizētās nometnes.

SIGnETa LaPIŅa, 
sabiedrisko attiecību 

speciāliste

Skolēni var pieteikties nometnēm

PraSĪBaS:
• 2. līmeņa augstākā izglītība sociālajā darbā ar kva-

lifikāciju sociālais darbinieks vai 1. līmeņa augstākā 
izglītība sociālajā darbā ar kvalifikāciju sociālās 
palīdzības organizators,

• teicamas latviešu valodas zināšanas. Zināšanas vis-
maz vienā svešvalodā tiks uzskatītas par priekšrocību,

• iemaņas darbā ar MS Office programmām, internetu 
un e-pastu (pieredze darbā ar programmu SOPA tiks 
uzskatīta par priekšrocību),

• izpratne par sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzī-
bas sniegšanas pamatprincipiem Latvijā,

• pieredze sociālās palīdzības organizēšanā, sociālajā 
darbā vai sociālā darba prakse tiks uzskatīta par 
priekšrocību,

• B kategorijas autovadītāja apliecība.

Kuldīgas novada GUDENIEKU PAGASTA PĀRVALDE
izsludina konkursu uz vakanto 

socIāLā DARBInIeKA vai socIāLās PALīDZīBAs oRgAnIZAtoRA amatu

GaLVEnIE PIEnāKumI:
• novērtēt personu (ģimeņu) materiālo stāvokli, sadzīves apstākļus, sociālās vaja-

dzības un to ietekmējošos faktorus,
• organizēt sociālo palīdzību un sociālos pakalpojumus pagasta iedzīvotājiem,
• informēt klientus par viņu tiesībām uz sociālo palīdzību un sociālajiem pakalpoju-

miem, sniegt konsultācijas par problēmu risināšanas veidiem.
KOnKurSa PrETEnDEnTIEm jāIESnIEDZ:

• motivācijas vēstule, 
• īss dzīves un darba gaitu pārstāsts (CV),
• izglītību un kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas, 
• rekomendācijas un ieteikumu vēstules (vēlamas).

Dokumentus iesniegt Gudenieku pagasta pārvaldē “Pagastmājā”, 
Gudenieki, Gudenieku pag., Kuldīgas novadā 

vai elektroniski e-pastā daina.berende@kuldiga.lv līdz 30. maijam.
Informācija pa tālruni 63352171, 29110760 vai 63352117.

PaSāKumā GODInāja šāDuS nOVaDa SKOLĒnuS:
Kuldīgas pamatskola – Alekss Taņicins, Kārlis Rimaševskis, Ivo Dzērve, Paula Astiča, Renāte Vērse.
Kuldīgas Mākslas un humanitāro zinību vidusskola – Marta Pūpola, Andrejs Štrāls, Renāte Vītiņa, 
Agrita Cimermane, Anna Valtere, Sonora Benefelde, Ieva Valdmane.
Kuldīgas Alternatīvā sākumskola – Mārtiņš Stebulis, Anda Silarāja, Kārlis Krūmiņš, Artūrs Miķel-
sons, Ritvars Trumsiņš.
Kuldīgas novada sporta skola – Viktorija Poriņa, Kristiāns Skuruls.
Kuldīgas Centra vidusskola – Ēriks Pētersons, Elīza Jansone, Patriks Purviņš (izvirzīts arī no 
BJC), Sindija Bože, Kristaps Mikāls, Ernests Vēzis, Gustavs Nolle, Toms Janušs, Megija Vaselāne.
Turlavas pamatskola – Patrīcija Junkere, Anete Leimane.
E. Vīgnera Kuldīgas mūzikas skola – Alise Dubure, Ralfs Lapuķis.
Vārmes pamatskola – Krista Lange, Edgars Ērglis.
Pelču speciālā internātpamatskola-attīstības centrs – Nauris Dzintars, Linda Helde.
Laidu pamatskola – Kristiāns Dāvids Kurpnieks, Guntis Kristovskis.
Kuldīgas novada Bērnu un jauniešu centrs (BJC) – Kārlis Upenieks.
V. Plūdoņa Kuldīgas ģimnāzija – Anna Kricka, Megija Rudoviča, Kristofers Rolands Kangīzers, 
Ēriks Rudziks, Inga Melānija Birzniece.
Kuldīgas 2. vidusskola – Laura Balandiņa, Oskars Šēlis, Raima Anna Strazdiņa, Pēteris Genrihs, 
Amanda Kāle, Ieva Ozola, Ance Tāfelberga, Una Undīne Bliska.
Vilgāles pamatskola – Luīze Bādere, Elīna Bādere.
Ēdoles pamatskola – Sonora Skosa, Monta Tetere.
Z. A. Meierovica Kabiles pamatskola – Norgita Līga Horste, Markuss Zagorskis.

Kuldīgas lepnums – novada labākie skolēni
Turpinājums no 1. lappuses
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Ģeogrāfijas olimpiādē 7., 8., 9. klases skolēniem 10. martā 
piedalījās 43 skolēni no visām novada skolām, izņemot Laidu 
pamatskolu. Olimpiādes darbus vērtēja divās klašu grupās.

7. klašu grupā: 1. vietā – Mārsija Ieva Jurēvica (Kuldī-
gas Mākslas un humanitāro zinību vsk., sk. Santa Zeidaka), 
2. vietā – Toms Janušs (Kuldīgas Centra vsk., sk. Iveta Eglīte), 
3. vietā – Pēteris Genrihs (Kuldīgas 2. vsk., sk. Daina Rasa). 
Atzinību saņēma Ralfs Pīpītis, Līva Luīze Treigute (abi no 
Kuldīgas Centra vsk., sk. I. Eglīte), Ieva Valdmane (Kuldīgas 
Mākslas un humanitāro zinību vsk., sk. S. Zeidaka).

8., 9. klašu grupā: 1. vietā – Agnese Zeltiņa (Kuldīgas 
pamatsk., sk. Anita Balode), 2. vietā – Klaudija Aišpure 
(Kuldīgas Mākslas un humanitāro zinību vsk., sk. S. Zeidaka), 
3. vietā – Justīne Ansone (Kuldīgas Centra vsk., sk. I. Eglīte). 
Atzinību saņēma Kristaps Goldbergs, Gustavs Nolle, Kristaps 
Mikāls (visi no Kuldīgas Centra vsk., sk. I. Eglīte), Paula Ante 
(V. Plūdoņa Kuldīgas ģimn., sk. A. Balode), Monta Tetere 
(Ēdoles pamatsk., sk. Gunita Meiere).

Ventspils novada Ugāles vidusskolā 16. martā notika 
Kurzemes reģiona mājturības un tehnoloģiju olimpiāde. 
Tajā piedalījās 24 skolēni no Talsu, Saldus, Brocēnu, Vents-
pils, Kuldīgas novada, kā arī Ventspils un Liepājas pilsētas. 
Olimpiādes darbus vērtēja divās klašu grupās. Mūsu novada 
Kuldīgas Mākslas un humanitāro zinību vidusskolas skolēns 
Alekss Žernovs (sk. Andris Lagzdiņš) un Vārmes pamatskolas 
skolēns Edgars Ērglis (sk. Aivars Ērglis) saņēma atzinības 
8., 9. klašu grupā. Z. A. Meierovica Kabiles pamatskolas sko-
lēns Jānis Ešenvalds (sk. Rihards Lasmanis) ieguva 2. vietu 
6., 7. klašu grupā.

novada konkursā “Ko tu zini par Latviju?” 23. martā 
piedalījās komandas no Kuldīgas 2., Kuldīgas Centra, Kuldīgas 
Mākslas un humanitāro zinību vidusskolas, Kuldīgas, Laidu, 
Vārmes, Turlavas un Z. A. Meierovica Kabiles pamatskolas.

1. vietā Kuldīgas Centra vidusskolas komanda (Līva 
Vaivade, Annija Šīrante, Valts Vaivads, sk. Sanita Ermane), 
2. vietā Kuldīgas 2. vidusskolas komanda (Ance Jēkabsone, 
Sintija Kārkliņa, Renārs Mednieks, sk. Inga Liepiņa), 3. vietā 
Z. A. Meierovica Kabiles pamatskolas komanda (Norgita Līga 
Horste, Paula Ozoliņa, Anželika Laumane, sk. Irina Graudiņa). 

Talsu pamatskolā 23. martā notika vI Latvijas mūzikas 
olimpiādes 3. kārta. Olimpiādes dalībniekus vērtēja divās 
grupās. Mūsu novada pārstāve Raima Anna Strazdiņa (Kuldī-
gas 2.vsk., sk. Jana Paipa) ieguva 3. vietu. Kārlis Rimaševskis 
(Kuldīgas pamatsk., sk. Ļubova Pirtniece) saņēma atzinību 
jaunākajā grupā, bet Sindija Celma (V. Plūdoņa Kuldīgas 
ģimn., sk. Sangrita Upeniece) – vecākajā grupā.

Angļu valodas olimpiādē 9. klases skolēniem 29. martā 
piedalījās 25 skolēni no visām novada skolām.

1. vietā – K. Rimaševskis (Kuldīgas pamatsk., sk. Kristīne 
Mūrniece), 2. vietā – Kārlis Reimanis (Kuldīgas Centra vsk., 
sk. Mārīte Zāģere) un Pauls Pujāts (V. Plūdoņa Kuldīgas ģimn, 
sk. Aira Bērzkalne). Atzinību saņēma Paula Tīruma, Krista 
Katrīna Bruže (Kuldīgas Centra vsk., sk. M. Zāģere), Daniels 
Treimanis, Kristīna Kalugina-Dzene (V. Plūdoņa Kuldīgas 
ģimn., sk. A. Bērzkalne), Egita Vekmane (Kuldīgas Mākslas 
un humanitāro zinību vsk., sk. Agita Zubriļena).

novada konkursā “gudrā Pūce” 1. klases skolēniem 
31. martā piedalījās 29 skolēni no visām novada skolām. 
Diplomus par izcilām zināšanām saņēma Anna Poriņa (Kul-

dīgas Centra vsk., sk. Inguna Bensone), Estere Eglīte, Niklāvs 
Saltmanis (Kuldīgas pamatsk., sk. Anna Augsne), Enija Stara, 
Rihards Valters Matrozis (Kuldīgas Alternatīvā sākumsk., 
sk. Ineta Kronberga), Kintija Ivanova (Kuldīgas Alternatīvā 
sākumsk., sk. Ilona Incenberga), Mareks Jānis Nesduļķins 
(Kuldīgas Alternatīvā sākumsk., sk. Inta Poļikova), Jānis Plāts 
(Vārmes pamatsk., sk. Daiga Keiša), Kārlis Megnis (Vilgāles 
pamatsk., sk. Dacīte Rozentāle), Estere Oliņa (Z. A. Meierovica 
Kabiles pamatsk., sk. Natālija Vizbule).

mājturības un tehnoloģiju I olimpiādē 5. aprīlī piedalījās 
33 skolēni no visām novada skolām, izņemot Vārmes pamat-
skolu. Olimpiādes darbus vērtēja divās klašu grupās.

5., 6. klašu grupā: 1. vietā – Inese Krista Kopmane (Ēdoles 
pamatsk., sk. Aiga Ciekale), 2. vietā – Amanda Kāle (Kuldī-
gas 2. vsk., sk. Ivonna Zīverte), 3. vietā – Sabīne Sanija Šēle 
(Turlavas pamatsk., sk. Ruta Lapsa). Atzinību saņēma – Lo-
reta Marta Šulca (Kuldīgas Mākslas un humanitāro zinību 
vsk., sk. R. Lapsa), Viktorija Anosova (Kuldīgas pamatsk., 
sk. Signe Lūse), Diāna Kronberga (Kuldīgas pamatsk., sk. Aiga 
Lagzdiņa).

7., 8. klašu grupā: 1. vietā – Ieva Valdmane, 2. vietā – Li-
neta Zīberga (abas no Kuldīgas Mākslas un humanitāro zinību 
vsk., sk. R. Lapsa), 3. vietā – Alise Lūciņa (Ēdoles pamatsk., 
sk. A. Ciekale). Atzinību saņēma Ieva Annija Doniņa (Kuldīgas 
Centra vsk., sk. Gita Mazā), Amanda Pērkone, Anete Lukševica 
(V. Plūdoņa Kuldīgas ģimn., sk. S. Lūse).

8. aprīlī Tukumā notika vizuālās mākslas reģionālā olim-
piāde. Mūsu novada pārstāve Annija Estere Vītoliņa (Kuldīgas 
pamatsk., sk. Agnese Melne) saņēma atzinību.

novada publiskās runas konkursā 10.aprīlī piedalījās 
19 skolēni no Kuldīgas 2., Kuldīgas Centra vidusskolas un 
V. Plūdoņa Kuldīgas ģimnāzijas. Godalgotās vietas tika pie-
šķirtas četrās grupās.

Publiskā runa latviešu valodā – 1.vietā 8., 9. klašu 
grupā Elizabete Kļava (Kuldīgas 2. vsk., sk. Anda Svilpe), 
10.–12. klašu grupā 1. vietā Santa Krebse, 2. vietā Anna Kricka 
(V. Plūdoņa Kuldīgas ģimn, sk. Zanda Miķelsone).

Publiskā runa svešvalodā – 1. vietā 8., 9. klašu grupā 
Paula Tīruma (Kuldīgas Centra vsk., sk. Mārīte Zāģere), 
2. vietā Romija Vārpiņa, 3. vietā Anna Elīza Doniņa (Kuldīgas 
2. vsk., sk. Laila Meirupska), 10.–12. klašu grupā 1. vietā Āris 
Incenbergs (V. Plūdoņa Kuldīgas ģimn., sk. Vineta Pērkone).

matemātikas olimpiādē 4. klases skolēniem 12. aprīlī 
piedalījās 29 skolēni no visām novada izglītības iestādēm, 
izņemot Z. A. Meierovica Kabiles pamatskolu.

1. vietā – Nikola Lauraitīte (Laidu pamatsk., sk. Gunita 
Zemberga), 2. vietā – Monta Uzare (Kuldīgas Alternatīvā sā-
kumsk., sk. Lāsma Balode), 3. vietā – Ella Viļumate (Kuldīgas 
pamatsk., sk. Ieva Bergmane). Atzinību saņēma Ance Kuršin-
ska (Kuldīgas 2. vsk., sk. Laura Čakle), Ulla Januša (Kuldīgas 
Centra vsk., sk. Sarmīte Grose), Linda Lasmane (Kuldīgas 
Mākslas un humanitāro zinību vsk., sk. Marika Šulce), Linda 
Liberģe (Ēdoles pamatsk., sk. Sandra Ivanovska), Elīna Pulture 
(Turlavas pamatsk., sk. Sandra Kasakovska). 

Fizikas olimpiādē 8. klases skolēniem 20. aprīlī pieda-
lījās 11 skolēni no visām novada pilsētas skolām un Vārmes 
pamatskolas.

1. vietā – Samanta Santa Gruntiņa (Kuldīgas Mākslas un 
humanitāro zinību vsk., sk. Andris Lagzdiņš), 2. vietā – Edgars 

Ērglis (Vārmes pamatsk., sk. Valdis Augsne), 3. vietā – Gustavs 
Nolle (Kuldīgas Centra vsk., sk. Igo Kūlainis). Atzinību saņē-
ma R. Vārpiņa (Kuldīgas 2. vsk., sk. Benita Baumane), Betija 
Grabovske (Kuldīgas Centra vsk., sk. I. Kūlainis).

Dabaszinību olimpiādē 5. klases skolēniem 24. aprīlī 
piedalījās 22 skolēni no visām novada skolām, izņemot 
Z. A. Meierovica Kabiles pamatskolu.

1. vietā – Denīze Solomahina (Kuldīgas Centra vsk., sk. Ive-
ta Eglīte), 2. vietā – Kristers Juris Pūkainis (Kuldīgas 2. vsk., 
sk. Vita Šternberga), 3. vietā – Samanta Līberga (Kuldīgas 
Centra vsk., sk. I. Eglīte). Atzinību saņēma Elīza Apine (Kul-
dīgas Mākslas un humanitāro zinību vsk., sk. Liene Oļehno-
viča), Toms Roberts, Toms Valkovskis (Kuldīgas Centra vsk., 
sk. Indra Tīruma), Aleksandrs Gailītis (Kuldīgas alternatīvā 
sākumsk., sk. Daiga Šmēdiņa).

26. aprīlī Kuldīgā notika reģionālā matemātikas olimpiā-
de 3. klases skolēniem, kur piedalījās 10 labākie 3. klases ma-
temātiķi no Kuldīgas novada un 10 labākie 3. klases matemātiķi 
no Liepājas pilsētas. Mūsu novada pārstāve Katrīna Kalniņa 
ieguva 2. vietu (Kuldīgas Mākslas un humanitāro zinību vsk., 
sk. Aina Tovstuļaka), Alise Ābolte ieguva 3. vietu (Kuldīgas 
Centra vsk., sk. Daiga Fokina), bet Anete Rūtenberga ieguva 
atzinību (Kuldīgas Centra vsk., sk. Maira Būdeniece).

Informātikas olimpiādē 5. – 7. klašu skolēniem 27. ap-
rīlī piedalījās 47 skolēni no visām novada skolām, izņemot 
Laidu un Vārmes pamatskolu. Olimpiādes darbi tika vērtēti 
trīs grupās.

5. klašu grupā: 1. vietā – Aigars Jēkabsons (Vilgāles pa-
matsk., sk. Evija Bondare), 2. vietā – Elīza Apine (Kuldīgas 
Mākslas un humanitāro zinību vsk., sk. Aelita Kāla), 3. vie-
tā – Toms Roberts (Kuldīgas Centra vsk., sk. Aiga Bērziņa). 
Atzinību saņēma Mārcis Jasukaitis (Kuldīgas 2.vsk., sk. Ma-
rijana Kondratjeva) un Renāte Treimane (Kuldīgas Alternatīvā 
sākumsk., sk. Sandra Ķergalve).

6. klašu grupā: 1. vietā – Katrīna Kiričenko (Kuldīgas 
Centra vsk., sk., A. Bērziņa), 2. vietā – Pēteris Melnbārdis 
(Ēdoles pamatsk., sk. Aiga Ciekale), 3.vietā – Mārtiņš Stebulis 
(Kuldīgas Alternatīvā sākumsk., sk. Laila Zudāne). Atzinību 
saņēma Megija Vaselāne (Kuldīgas Centra vsk., sk. A.Bērziņa) 
un Mārtiņš Lēmanis (Kuldīgas Mākslas un humanitāro zinību 
vsk., sk. A. Kāla).

7. klašu grupā: 1. vietā – Ieva Valdmane (Kuldīgas Mākslas 
un humanitāro zinību vsk., sk. A. Kāla), 2. vietā – Pēteris Gen-
rihs (Kuldīgas 2. vsk., sk. M. Kondratjeva) un Toms Janušs 
(Kuldīgas Centra vsk., sk. A. Bērziņa), 3. vietā – Katrīna Bža-
lava (Kuldīgas Centra vsk., sk. A. Bērziņa). Atzinību saņēma 
Emīls Veigelts (Kuldīgas Centra vsk., sk. A. Bērziņa) un Luīze 
Bādere (Vilgāles pamatsk., sk. E. Bondare).

Ķīmijas olimpiādē 8. klases skolēniem 28. aprīlī piedalījās 
astoņi skolēni no Kuldīgas 2., Kuldīgas Centra un Kuldīgas 
Mākslas un humanitāro zinību vidusskolas, Kuldīgas pamat-
skolas.

1. vietā – Enija Grēta Fiļippova (Kuldīgas Mākslas un huma-
nitāro zinību vsk., sk. Liene Oļehnoviča), 2. vietā – Agnese Zel-
tiņa (Kuldīgas pamatsk., sk. Ināra Iesalniece), 3. vietā – Signe 
Ozola (Kuldīgas Centra vsk., sk. Silvija Bergmane). Atzinību 
saņēma Gustavs Nolle (Kuldīgas Centra vsk., sk. S Bergmane). 

LILITa maČTama, 
Izglītības nodaļas speciāliste

Novada olimpiāžu un konkursu uzvarētāji

 nekustamo īpašumu – dzīvokli - neapdzīvojamās telpas “Stumbri”-2, 
Kurmāles pagastā, Kuldīgas novadā, kadastra Nr. 62609000316. Īpašuma 
sastāvs: trīs neapdzīvojamās iekštelpas (kabineti) ar kopējo platību 39,8 m² 
un kopīpašuma 398/2247 domājamās daļas no būvēm ar kadastra apzīmē-
jumiem 62600010580001 (kantoris – dzīvojamā māja), 62600010580002 
(šķūnis – garāža), 62600010580003 (saimniecības ēka) un zemes vienības 
ar kadastra apzīmējumu 62600010580 (2868 m2). 

Nosacītā cena – 5000 EUR, drošības nauda – 500 EUR, reģistrācijas 
maksa – 15 EUR, izsoles solis – 100 EUR.

Izsole notiks Kuldīgas novada pašvaldības mazajā zālē Baznīcas ielā 1, 
Kuldīgā, 2017. gada 12. jūnijā plkst. 13.30. Dalībnieku reģistrācija līdz 
2017. gada 9. jūnijam plkst. 11.00.

Pelču pagasta pārvaldes transportlīdzekli 
FORD TRANSIT, pirmā reģistrācija 2001.g., auto-
buss FDBY, 12 vietas, 4 durvis, dīzelis, reģistrācijas 
apliecības Nr. AF0170804, valsts numurs EH5077, 
nobraukums 374 155 km, bez derīgas valsts teh-
niskās apskates. Kustamās mantas izsoles sākum-
cena – 1200 EUR. Izsoles dalībnieka reģistrācijas 
maksa – 15 EUR. Drošības nauda – 120 EUR.

Aicina vecpilsētas 
iedzīvotājus sakārtot 

namu logus
Kuldīgas restaurācijas centrs arī šogad aicina vecpil-

sētas ēku un dzīvokļu iedzīvotājus, īpašniekus un apsaim-
niekotājus sakārtot sava nama logus.

Ja vēlaties bez maksas sakārtot sava īpašuma logus, esiet 
laipni lūgti līdz 24. maijam pieteikties Kuldīgas restaurācijas 
centrā Pils ielā 5 (iepretī muzejam) darba laikā vai zvanot pa 
tālruni 29604434. 

26. maijā 15.00 restaurācijas centrā tiem iedzīvotājiem, 
kuri būs pieteikušies, notiks praktisks pasākums “Logu regu-
lārā apkope”. Tā laikā būs iespēja noslēgt sadarbības līgumu. 
Centra restauratori stāstīs un praktiski rādīs iedzīvotājiem, 
kā un cik bieži jāveic logu rāmju apkope. Restaurators Jānis 
Mertens stāstīs par krāsu toņu izvēli, krāsām, kuras būtu 
jālieto, lai logi ilgāk kalpotu. Iedzīvotāji paši varēs apgūt 
logu ķitēšanu. Vēsturiski Kuldīgā stikli nav bijuši stiprināti 
ar līstēm, šis vecpilsētai neatbilstošais paradums ieviests 
padomju laikos. Praktisko darbu veikšanā iedzīvotājiem 
palīdzēs restaurācijas centra amatnieki.

Kuldīgas novada pašvaldība pasākumu atbalsta, piedā-
vājot bez maksas izmantot darbu veikšanai nepieciešamos 
instrumentus, lineļļu rāmju gruntēšanai, ķiti un krāsu darbu 
paveikšanai. Šī ir reāla iespēja iedzīvotājiem, izmantojot 
savu laiku un darbu, bez maksas pašiem sakārtot nama logus. 

Lai pieteiktos un iegūtu sīkāku informāciju, zvanīt Jānim 
Mertenam pa tālr. 29604434.

ILZE ZarIŅa, 
Kuldīgas restaurācijas centra vadītāja

nekustamo īpašumu riežupes ielā 31, Mežvaldē, Rumbas 
pagastā, Kuldīgas novadā, kadastra Nr. 62840060584. Īpašuma 
sastāvs: zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 62840060388 
(1.0976  ha), dzīvojamā māja ar kadastra apzīmējumu 62840060388001, 
pagrabs ar kadastra apzīmējumu 62840060388002, šķūnis ar kadastra 
apzīmējumu 62840060388003 un šķūnis ar kadastra apzīmējumu 
62840060388004. Ēku tehniskais stāvoklis ir neapmierinošs. 
Pašvaldības īpašumtiesības nostiprinātas Rumbas pagasta 
zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000553464.

Nekustamā īpašuma nosacītā cena – 4400 EUR, drošības nauda – 
440 EUR, reģistrācijas maksa – 15 EUR, izsoles solis – 100 EUR.

Izsole notiks Kuldīgas novada pašvaldības mazajā zālē Baznīcas 
ielā 1, Kuldīgā, 2017. gada 12. jūnijā plkst. 13.00. Dalībnieku reģis-
trācija līdz 2017. gada 9. jūnijam plkst. 11.00.

Snēpeles pagasta pārvaldes transportlīdzekli OTOYOL IVECO M23 CITY, pirmā reģistrā-
cija 1997.g., autobuss pasažieru, 3 durvis, dīzelis, reģistrācijas apliecības Nr. AE0977378, 
valsts numurs CP9146, nobraukums 342 582 km, bez derīgas valsts tehniskās apskates. 
Kustamās mantas izsoles sākumcena – 320 EUR. Izsoles dalībnieka reģistrācijas maksa – 
15 EUR. Drošības nauda – 32 EUR.

Snēpeles pagasta pārvaldes transportlīdzekli GAZ 53ACN30 (53A) M 106 A, pirmā reģis-
trācija 1965.g., kravas ugunsdzēsēju, reģistrācijas apliecības Nr. AA184952, valsts numurs 
AR5347, nobraukums 134 000 km, noņemts no uzskaites. Kustamās mantas izsoles sākum-
cena – 960 EUR. Izsoles dalībnieka reģistrācijas maksa – 15 EUR. Drošības nauda – 96 EUR.

Reģistrācijas maksa un drošības nauda jāieskaita Kuldīgas novada pašvaldības pamat-
budžeta kontā: Kuldīgas novada pašvaldība, reģ. Nr. 90000035590, SEB banka Kuldīgas 
filiāle, kods UNLALV2X, konts LV26UNLA0011001130401 ar attiecīgu norādi, lai maksājums 
būtu identificējams.

Izsoles dalībnieku reģistrācija tiks veikta līdz 2017. gada 5. jūnija 13.45.

KuLDĪGaS nOVaDa PašVaLDĪBa
saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likumu PĀRDOD 

mutiskā izsolē ar augšupejošu soli:

Izsoles noteikumus un informāciju par īpašumu var saņemt Kuldīgas novada pašvaldības informācijas centrā Baznīcas ielā 1, Kuldīgā.
Informācija pa tālruni 63350007, 63323738, 26459091, e-pasts: viktors.gotfridsons@kuldiga.lv.

KuLDĪGaS nOVaDa 
PašVaLDĪBa 

5. jūnijā 14.00 rakstiskās 
izsolēs ar augšupejošu soli izsolīs:



BrĪVDaBaS KInOTEāTrIS “GOLDInGEn KnIGhT CInEma”

KInO aFIša

C mYK
Kuldīgas novada Domes informatīvais izdevums „Kuldīgas Novada Vēstis”. Izdevējs – Kuldīgas novada Dome, Baznīcas ielā 1, Kuldīgā, Kuldīgas novadā, LV-3301. Atbildīgā par izdevumu – 
sabiedrisko attiecību speciāliste Signeta Lapiņa, tālr. 63350100. Iespiests SIA „Poligrāfijas grupa Mūkusala”, Mūkusalas iela 15a, Rīga, LV-1004. Tirāža – 10 077. Reģistrācijas apliecība Nr. 000702841.

mūSu LaIKS

KuLDĪGaS KuLTūraS CEnTrā

 PaSāKumI PaGaSTOS

2017. gada 17. maijs

SPOrTa PaSāKumI maIjā

Biļešu cena uz kino seansiem: darba dienās – 2,60 EUR, brīvdienās – 3 EUR. Bērniem līdz 3 gadu 
vecumam, neaizņemot atsevišķu sēdvietu, ieeja bez maksas. Programmā iespējamas izmaiņas!

Izlaidumi Kuldīgas novada izglītības iestādēs 2017. gadā
Izglītības iestāde Klase Datums Laiks
Kuldīgas Mākslas skola 25. maijā 18.00 (Mākslas namā)

Kuldīgas novada sporta skola 26. maijā

16.00 apliecību par 
profesionālās ievirzes 
izglītību izsniegšana;
18.00 izlaidums 
(Dzirnavu ielā 13,
vieglatlētikas manēžā)

E. Vīgnera Kuldīgas mūzikas skola 26. maijā 
18.00 (E. Vīgnera 
Kuldīgas mūzikas 
skolā, Smilšu ielā 6) 

Kuldīgas 2. vidusskola 9.a
9.b un 9. n 

9. jūnijā
9. jūnijā 

14.00 
16.00 (KKC)

Kuldīgas 2. vidusskola 12., 12.n 9. jūnijā 18.00 (KKC)

V. Plūdoņa Kuldīgas ģimnāzija 9.a
9.b

9. jūnijā 
9. jūnijā 

17.30 
15.00 

Kuldīgas Centra vidusskola

9.a
9.b
9.c
9.d 

9. jūnijā 
9. jūnijā
9. jūnijā 
9. jūnijā

18.00
16.30
14.00
15.00

Kuldīgas pamatskolas Basu filiāle 9. 9. jūnijā 19.30 
Z. A. Meierovica Kabiles 
pamatskola 9. 9. jūnijā 19.00

Pelču speciālā internātpamat-
skola – attīstības centrs 

9. klase un “C” 
programma
3. kurss

9. jūnijā

9. jūnijā

14.00 

16.00
Kuldīgas pamatskola 9. 10. jūnijā 12.00 

Turlavas pamatskola 9. 10. jūnijā 14.00
(kultūras namā) 

Kuldīgas Mākslas un humanitā-
ro zinību vidusskola 12. 10. jūnijā 15.00 (KKC)

Laidu pamatskola 9. 10. jūnijā 17.00
Vārmes pamatskola 9. 10. jūnijā 17.00

V. Plūdoņa Kuldīgas ģimnāzija 12.a
12.b

10. jūnijā
10. jūnijā

16.00
18.00 

Kuldīgas Centra vidusskola 12.v
12.m

10. jūnijā
10. jūnijā 

16.00
18.00

Kuldīgas Mākslas un 
humanitāro zinību vidusskola 9. 10. jūnijā 18.00 (KKC)

Vilgāles pamatskola 9. 10. jūnijā 18.00

Ēdoles pamatskola 9. 10. jūnijā 18.00
(kultūras namā) 

Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma 
tehnikums, PIKC

Ēdināšanas pakal-
pojumu speciālisti 
Manikīra un pedikīra 
speciālisti
Mēbeļu galdnieki 
un ekotūrisma 
speciālisti
Automehāniķi
Konditori un gaļas 
produktu izgatavotāji

22. jūnijā 

22. jūnijā

22. jūnijā

22. jūnijā
22. jūnijā

14.00

12.00

16.00 

10.00
18.00

20. maijā 22.00 – Kuldīga dažādos laikos. Muzeja nakts 
kino programma.
27. maijā 22.00 – Velonakts kino izlase.

Seansus rīko Kuldīgas novada muzejs, 
atbalsta Kuldīgas novada Dome. 

“Goldingen Knight Cinema” – labs kino, 
brīvā dabā un par brīvu!

Sestdien, 20. maijā no 22.00 līdz 00.00 1905. gada parkā – brīvdabas pasākums 
“uguns (un) nakts”. Ieeja – brīva.

17.V 16.00 Tautas orientēšanās sacensību seriāla “Taciņas 2017” 7. kārta; Aizpute
17.V 17.30 29. skriešanas seriāla “‘Kuldīgas apļi – 2017” 3. kārta; Krauļu priedes, Kuldīga
19.V 11.00 Kurzemes jaunatnes čempionāts futbolā U-11 grupā; 
  A. Grundmaņa stadions, Īsā iela 4, Kuldīga
20.V 10.00 Kuldīgas nedzirdīgo biedrības basketbola turnīrs; KNSS Sporta nams, 
  Virkas iela 13, Kuldīga
21.V 11.00 Kurzemes tūre futbolā U-9 grupā; A. Grundmaņa stadions, Īsā iela 4, Kuldīga
24.V 16.00 Tautas orientēšanās sacensību seriāla “Taciņas 2017” 8. kārta; 
  Mučukalns, Skrunda
31.V 16.00 Tautas orientēšanās sacensību seriāla “Taciņas 2017” 9. kārta; 
  Krauļu priedes, Kuldīga

Šis ir ļoti radošs laiks izaugsmei 
un attīstībai. Mēs vienmēr varam par 
kaut ko sūdzēties, bet īstenībā dzīve ir 
skaista un tajā ir daudz skaistu lietu. 
Viena no tādām ir velosipēds. Braukt 
ar riteni, jeb, kā teica vecos laikos – 
ciskudrilli, ir ne tikai veselīgi, bet 
ļoti izdevīgi. Tā ietaupām naudu un 
uzlabojam veselību.

Vislielākā riteņmīļu nācija pasaulē 
ir holandieši, kuriem velosipēdu ir 
vairāk (22,5 milj.) nekā iedzīvotāju 
(17 milj.). Viņi mēdz teikt: “Riteņ-
braukšana ir mūsu asinīs”. Manuprāt, 
velo tradīcijas ir arī kuldīdznieku 
asinīs. Daudzi nezina, ka pirmā ve-
losipēda izgudrotājs Baltijā (tolaik 
Cariskajā Krievijā) bija neviens cits kā 
Kuldīgā 1864. gadā dzimušais Alek-
sandrs Leitners, kurš vēlāk Rīgā atvēra 
velosipēdu rūpnīcu “Leutner&Co”, 
uzsākot ražot tā sauktos “zirnekļa” 
velosipēdus un vēlāk arī pirmo moto-
ciklu Latvijā.

Velotūrisms ir kā radīts Kuldīgai. 
Pirms desmit gadiem izveidojām pir-
mo Velodienas pasākumu, kas šobrīd 
izaudzis par lielāko nekomerciālo 
velofestivālu Latvijā. Daudz mācījā-
mies no holandiešiem un Leitnera en-
tuziasma un pozitīvisma. Velofestivāla 
mērķis ir vienkāršs – aicināt cilvēkus 
braukt ikdienā ar velosipēdu. Tagad 
bieži dzirdam, ka katru gadu vēl kāds 
no jauna iegādājies riteni, gatavojoties 
festivālam.

Pasākumu izveidot nebija viegli. 
Daudzi neticēja, citi neatzina holan-
diešu krustpunktu velosistēmu, kas 
ir visērtākā sistēma pasaulē. Bieži 
strādājām naktīs, neskaitījām stundas 
un dienas, ko ziedojām pasākumam. 
Pētījām, kā ietaupīt līdzekļus un 
padarīt pasākumu radošāku un inte-
resantāku, lai tas atšķirtos no citiem 
velopasākumiem Latvijā. Katrs tūrists, 
kurš atbrauc uz Kuldīgu, atstāj nau-
du, sākot no autoservisa un beidzot 
ar krodziņiem un kafejnīcām. Katrs 
atraktīvs pasākums silda Kuldīgas 
ekonomiku, un Kuldīgas velofestivāls 
ir viens no tiem.

Velofestivāls veido kopību. Brau-
cot ar riteni, var nesteidzīgi baudīt 
dabu un jautru ģimenisku atmosfēru, 
kas piepildīta ar radošām darbnīcām, 
asprātīgiem uzdevumiem un koncer-
tiem. Ikreiz, kad kāds kuldīdznieks, 
pateicoties šai iniciatīvai,  kaut uz 
dienu nomaina braukšanu ar auto pret 
riteni, esmu laimīgs, jo visu pūliņu 
mērķis ir sasniegts.

Šogad man izdevās papildināt velo-
festivālu ar pirmo nacionālo, profesio-
nālo velotūrisma konferenci Latvijā, 
kas notiks tieši Kuldīgā. Sabrauks velo 
profesionāļi no Latvijas un ārzemēm. 
Līdz ar to Velodiena lēnām pārvēršas 
jau Velonedēļā.

Aicinu katru Kuldīgas novada 
iedzīvotāju 27. maijā atstāt auto mājās 
un doties burvīgā izbraucienā kādā no 
velofestivāla maršrutiem.  Šogad pasā-
kuma ideja ir veidota atbilstoši Ziedoņa 
zaļajai pasakai “Pilsēta ienāk mežā, 
mežs – pilsētā”. Būsim tuvāk dabai!

Ņem riteni, piedalies un brauksim 
kopā! Veidosim dzīvi pozitīvu!

Sv. 21.V 14.00 SPārKS: IZPLaTĪjuma STāSTS
Sv. 21.V 16.00  2017, ASV, Kanāda
P. 22.V 17.30 Ilgums 1’20
O. 23.V 17.30 Animācijas ģimenes filma
T. 24.V 16.00 Filma dublēta latviešu valodā
T. 24.V 18.00  U

Sv. 21.V 18.00 KaraLIS arTurS. 
   LEĢEnDa Par ZOBEnu
P. 22.V 19.30  2017, Lielbritānija, Austrālija, ASV
O. 23.V 19.30 ilgums 2’07
T. 24.V 20.00 12+, asa sižeta piedzīvojumu drāma

P. 26.V 18.00 māTES VĒLĒjumI
Sv. 28.V 19.00   2016, Lielbritānija, ilgums 1’41
O. 30.V 18.00 Drāma
T. 31.V 20.00 12+

P. 26.V 20.00 SFĒra
Sv. 28.V 17.00   2017, ASV
P. 29.V 17.30 Ilgums 1’50
T. 31.V 18.00 Trilleris, drāma, zinātniskā fantastika
C. 1.VI 20.00 12+

Sv. 28.V 14.30 SOLĪjumS
P. 29.V 19.30   2016, ASV, ilgums 2’12
O. 30.V 20.00 Drāma, vēsturiska filma
C. 1.VI 17.30 12+

ĒDOLĒ
20. maijā 13.00 – Tvīda brauciens “Ak, 

pavasar, ak, pavasar!” Brauciena kopga-
rums 6 km pa Ēdoles pagasta ceļiem uz 
Pinku ezeru. 

ĪVanDĒ
27. maijā Īvandes pagasta bērniem 

vecumā no 7 līdz 15 gadiem tiek organi-
zēta ekskursija. Pieteikties līdz 22. maijam 
pagasta pārvaldē vai pa tālruni 27080467.

LaIDOS
Līdz 25. maijam “Bitītē” – Indras Ro-

bertas un Kristas Tumovas gleznu izstāde.
19. maijā 19.00 Sermītes estrādē – 

Laidu amatierteātra izrāde “Pilsētnieki” 
tiek aTCELTa!

KaBILĒ
Līdz 31. maijam bibliotēkā – Kārļa 

Dazarta gleznu izstāde.
1. jūnijā 13.00 saieta nama “Sencis” 

sētā – bērnu aizsardzības diena. Kopā 
spēlēsim spēles, minēsim mīklas.

KurmāLĒ
Līdz 31. maijam pagasta izstāžu zālē – 

Ligitas Traščenko gleznas; vēstures istabā 
izvietoti materiāli par Kurmāles pagasta 
vēsturi. Apskatāma izstāde “Dar’ man, 
tēv(i)s, pastaliņas”.

PaDurĒ
19. maijā 20.00 Deksnes pasākumu 

zālē – Padures sieviešu vokālā ansambļa 
“Harmonija” 5 gadu jubilejas koncerts. Būs 
ciemiņi no Aizputes, Snēpeles un Matkules. 
Ieeja – bez maksas.

19. maijā 21.00 Deksnes pasākumu 
zālē – atpūtas vakars. Ieeja – 3 EUR.

27. maijā 20.00 Kuldīgas kultūras cen-
trā – Padures pagasta sporta deju hobijkla-
ses 10 gadu jubilejas pasākums. Koncertā 
uzstāsies Padures sporta deju dejotāji un 
viesi no Liepājas, Aizputes, pirmsskolas 
dejotāji no Kuldīgas. Ieeja – 1 EUR.

Pēc koncerta balle, līdzi ņemt groziņus. 
Ieeja – 5 EUR. Sīkāka informācija pa tālr. 
28887059. 

PELČOS
Maijā bibl iotēkā – Kārļa Dazar-

ta gleznu izstāde “Skats no malas”. 
30. maijā 16.00 Pelču pils parkā – buk-

leta “Atklāj Pelčus!” atvēršanas svētki un 
atvadas no Erasmus+ brīvprātīgajiem: 
Elenes un Ugo.

rEnDā
28. maijā tiek organizēts brauciens uz 

Nacionālā teātra izrādi “Zvani žurkai 112”. 
Biļetes cena – 8,50 EUR. Sīkāka informā-
cija pa tālr. 26181470.

rumBā
Maijā Rumbas pagasta pārvaldes 

zālē – Kuldīgas TTMS “Palete” gleznu 
izstāde.

SnĒPELĒ
Līdz 31. maijam bibliotēkā – Olgas 

Raševicas keramikas izstāde “Svilpaunie-
ki” (arī virtuāli būs skatāmi O. Raševicas 
keramikas darbi).

26. maijā 19.00 kultūras namā – Snē-
peles amatierteātra izrāde “Plīvurītis ar 
punktiņiem” (Lelde Stumbre).

31. maijā 14.00 kultūras namā – praktis-
ko nodarbību cikla “Radoši, praktiski, inte-
resanti un arī sātīgi” nodarbība “Ciemos...”

TurLaVā
25. maijā 12.00 pie Ciemgaļu me-

žābeles – trešais plenērs radošā gaisotnē 
“Ciemgaļu mežābeles performance”. Dalī-
bu pieteikt līdz 22. maijam Turlavas pagas-
ta bibliotēkā vai pa tālr. 25474017. Godināt 
Ciemgaļu mežābeli aicināti dabas draugi un 
radošie cilvēki, lai radītu ko paliekošu par 
brīnumkoku – ceturto dižāko ābeli Latvijā.

Bibliotēkā maijā – ceļojošā fotogrāfiju 
izstāde “Ezeri nākotnei”; keramikas pulciņa 
darbu izstāde (vadītāja Agnese Fogele). No 
15. maija līdz 14. jūlijam – PII grupas “Lāčuks” 
radošo darbu izstāde “Pavasara vēstneši”.

VārmĒ
27. maijā 19.00 “Liepu birzī” – estrādes 

sezonas atklāšana ar Vārmes amatier-
teātra “Es un Tu” iestudēto E. Sniedzes 
traģikomēdiju “Tie paši oši” (režisore – Lida 
Čevere). Ieeja – bez maksas.

27. maijā 22.00 “Liepu birzī” – vasa-
ras sezonas pirmā zaļumballe ar grupu 
“VIA Sienāži”. Ieeja – 5 EUR.

No 16. maija Vārmes pagasta biblio-
tēkā – Vārmes pagasta rokdarbnieku un 
amatnieku izstāde.

Kuldīgas Centra vidusskola 
20. maijā aicina absolventus, bijušos kolēģus un darbiniekus 

uz SKOLaS SaLIDOjumu!
16.00 – 18.00   reģistrēšanās, meistarstundas 
17.30   grāmatas “KCV atmiņu klade” atvēršana 
18.00 – 19.30   svinīgā daļa “Atver atmiņu kladi!” 
20.30 – 21.00   pasākumu zālē spēlē iesildošā KCV grupa 
21.00 – 3.00   pasākumu zālē balle (spēlē grupa “Henrix”), 
  ieejas maksa 5 EUR, groziņš katra paša ziņā.

velofestivāls veido 
kopību

arTIS GuSTOVSKIS,
Kuldīgas aktīvās atpūtas centra 
vadītājs


