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Izstāde par Kuldīgas un 
Mchetas draudzību
> 2. lpp.

Pelčos sāksies fotogrāfu 
meistardarbnīcas
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Tuvojas Kuldīgas pusma-
ratons
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Inga 
BērzIņa, 
Kuldīgas 
novada Domes 
priekšsēdētāja

No 9. līdz 19. jūlijam Rīgā aizritēja Pasaules 
koru olimpiāde, kurā E.Vīgnera Kuldīgas 
mūzikas skolas meiteņu koris „Cantus” (diri-
ģente Maruta Rozīte) izcīnīja zelta medaļu.

„Cantus” ar 84,38 punktiem ieguva zelta 
medaļu viendabīgo jauniešu koru kategorijā. 
Kuldīgas novada pašvaldības Kultūras nodaļas 
vadītāja Dace Reinkopa atzina: „Mums ir patiess 
prieks un lepnums. Korim bija jāiztur daudz sīvā-
ka konkurence nekā tad, ja būtu startējuši bērnu 

koru kategorijā, līdz ar to gandarījums ir vēl lie-
lāks. Olimpiādē meitenes pierādīja darba spējas, 
kvalitāti un to, ka spēj sasniegt izvirzīto mērķi.”

Kopā Latvijas kori izcīnīja 33 dažāda kaluma 
medaļas. Otrajā vietā ir ASV kori ar 24 medaļām, 
bet trešajā – Indonēzija ar 17 medaļām.

Pasaules koru olimpiāde Rīgā pulcēja 27 000 
dalībnieku jeb 460 koru no 73 valstīm jeb 5 konti-
nentiem. Desmit dienās notika konkursi 29 katego-
rijās, meistarklases, svētku un draudzības koncerti, 

dalībnieku gājiens un daudzi citi pasākumi.
Pasaules koru olimpiāde notiek no 2000. gada, 

un tās ideja un mērķis ir caur dziesmu veicināt 
izpratni un mieru starp tautām, vienot cilvēkus 
no visas pasaules draudzīgā sacensībā. Olimpiā-
de notiek ik pa diviem gadiem katru reizi citā 
kontinentā.

SIgnETa rEImanE, 
sabiedrisko attiecību speciāliste

DaCES rEInKOPaS foto

„Cantus” izcīna zelta medaļu

No 17. līdz 20. jūlijam Kuldīga 
jau 19. reizi ar krāšņu program-
mu svinēja „Dzīres”.

Svētku organizatore Inta Burne-
vica atzīst, ka pilsētas svētkus nevar 
izstāstīt, tie ir jāizbauda. Kuldīga 
bijusi pirmā, kas aizsākusi pilsētas 
svētku svinēšanu, un šī tradīcija ir 
spodrināta 19 gadu garumā, ik gadu 
padarot svētkus aizvien īpašākus un 
bagātākus. „Dzīres Kuldīgā” tiek 
uzskatītas par labāko nedēļas nogali 
Latvijā, un tam piekrīt lielākā daļa 
svētku apmeklētāju.

Kuldīgas novada Domes priekš-
sēdētāja Inga Bērziņa uzsver, ka 
festivālu īpašu dara Kuldīgas Kul-
tūras centra veidotie oriģinālie un 
atraktīvie pasākumi un iedzīvotāju 
neviltotā atsaucība: „Sajūtas par 
Kuldīgu – tas ir rezultāts, pateico-
ties katram kuldīdzniekam. Ir tik 
viegli sajust pilsētas elpu! Tas, ko 
mēs domājam par savu pilsētu, ir 
rezultāts, kas materializējies ielās, 
bruģī, sajūtās. „Dzīres Kuldīgā” ir 
labākais svētku laiks, lai to sajustu.” 

Jautāts, cik viesu un novada iedzī-
votāju apmeklē festivāla pasākumus, 
Kuldīgas Aktīvās atpūtas centra di-
rektors Artis Gustovskis atzīst, ka to ir 
grūti noteikt. Svētku dienās Tūrisma 

Grandiozi, krāšņi un svinīgi izskan „Dzīres Kuldīgā”

informācijas centra apmeklējums četr-
kāršojas. Pasākuma rīkotāji atbild, ka 
četrās festivāla dienās Kuldīgu apcie-

mo aptuveni 50 000 viesu no tuvākām 
un tālākām pilsētām.

(Turpinājums 4. un 5. lpp.)

SIgnETa rEImanE, sabiedrisko 
attiecību speciāliste 

IEVaS BEnEFELDES foto

Latviešu skaņuplatēm aprit 110 gadi. Paredzēts, ka šogad iznāks arī novada kolekcionāra ata gunivalža Bērtiņa 10 
gadus rakstītās grāmatas „Latviešu skaņuplašu vēsture” 1. daļa. atzīmējot šos notikumus, pilsētas estrādē izskanēja 

koncertuzvedums „Vinila valdzinājums”, kurā piedalījās arī maestro raimonds Pauls.

Koris „Cantus” pie 8. Pasaules koru olimpiādes lielā miera zvana „arēnā rīga”.

Tikko izskanējis Kuldīgas pil-
sētas festivāls „Dzīres Kuldīgā”. 
Lieliskās atsauksmes, daudzveidīgo 
pasākumu klāsts un vienreizējā 
gaisotne ļauj mums droši teikt, ka 
tā ir labākā nedēļas nogale Latvijā! 
Sapņu zirgi no Francijas un salūtu 
lietus svētku atklāšanā, vides ma-
nufaktūras, kurās kopīgā izrādē 
darbojās Latvijas, Nīderlandes un 
Islandes jaunieši, Igo un draugu sa-
rūpētie noskaņu koncerti Sv.Annas 
baznīcas dārzā, vīru vokālā ansam-
bļa „Mcheta” daudzbalsīgie dzie-
dājumi, koncertuzvedums „Vinila 
valdzinājums”, atjaunotā skeitparka 
atklāšana, atraktīvais gājiens, mūsu 
koru, deju kolektīvu un teātru uzve-
dumi, amatnieku tirdziņi, koncerti, 
izstāžu atklāšanas un vēl daudzi citi 
pasākumi ir apliecinājums, ka kul-
dīdznieki prot svinēt svētkus. 

Liels paldies aizrautīgajiem un 
idejām bagātajiem svētku rīkotājiem 
–  Kuldīgas Kultūras centra darbinie-
kiem, tā direktorei Intai Burnevicai, 
Andrim Grīnvaldam, Ilzei Zariņai, 
katram, kurš palīdzēja, organizēja, 
piedalījās. Paldies viesiem no tuvām 
un tālām zemēm un svētku atbalstī-
tājiem, īpaši  SEB bankai, „RBS-
SKALS”, „Amazonei”, „ELVI” un 
„Moller Auto”.

Bet kuldīdznieki prot ne tikai 
svinēt svētkus, kuldīdznieki prot 
arī strādāt. Pēdējos gados Kuldīga ir 
kļuvusi neticami skaista. Skaistākā 
pilsēta Latvijā, sajūtu pilsēta, to saka 
gandrīz vai katrs, kurš ilgāku laiku 
nav bijis pie mums. 

Burvība paveras, jau iebraucot 
pilsētā pa Stendes ielas vēsturisko 
liepu aleju. Tad majestātiskais velvju 
tilts, kam šogad svinam 140 gadu 
jubileju. Prasmīgi ieklātais akmens 
bruģis Baznīcas ielā ieved mūs vec-
pilsētas pašā sirdī –  Rātslaukumā, 
kas pilns ar bērnu čalām, mēģinot 
izvairīties no strūklakas šļakatām. 
Un tā ir tikai maza daļiņa no Kuldī-
gas sajūtām, kuras mēs radām visi 
kopā, ikviens no mums, kas šeit dzī-
vo un piepilda savus sapņus. Bruģa 
licēji un dzejas rakstītāji, prasmīgie 
restauratori un dziesminieki, katrs 
ar savu darbu, domām un attieksmi, 
un visi kopā mēs, kuldīdznieki, 
veidojam savu pilsētu.

Pilsētas svētki ir beigušies, bet 
notikumiem pilnā vasara turpinās. 
Jau šonedēļ Kuldīgā atkal notiks 
SEB kalnu divriteņu maratona 
posms. Augusts sāksies ar Māks-
linieku rezidences rīkoto „Pecha 
Kucha” prezentāciju vakaru, pēc 
tam būs Kuldīgas pusmaratons, rok-
mūzikas festivāls „Live fest 2014”, 
Starptautiskā vasaras fotogrāfu 
skolas nometne un citi pasākumi.

Baudiet un piedalieties! Lai Jums 
labām emocijām un prieka pilna 
karstā Kuldīgas vasara! 

Svētki beigušies, 
bet notikumi un 
vasara turpinās



aiga.smiltane@lvmezs.lv.
Apmācības rīko mežsaimniecības 

pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība 
„L.V.Mežs” sadarbībā ar meža īpaš-
nieku biedrību „Meža konsultants”. 
Atbalsta Zemkopības ministrija un 
Lauku atbalsta dienests.

Informācija pieejama mājas lapā 
www.lvmezs.lv.

SIgnETa rEImanE, 
sabiedrisko attiecību speciāliste
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Sākusies uzņemšana profesionā-
lās izglītības iestādēs – Kuldīgas 
Tehnoloģiju un tūrisma tehniku-
mā un citur Latvijā –, kas piedā-
vā jauniešiem bez maksas apgūt 
kādu profesiju, informē Valsts 
izglītības attīstības aģentūra.

Jaunietim jābūt 17 – 29 gadus 
(ieskaitot) vecam ar pabeigtu 9. vai 
12. klasi, kurš gadu pirms uzņemšanas 
nav saņēmis stipendiju citā Eiropas So-
ciālā fonda (ESF) projektā, var būt ar 
vai bez iepriekš iegūtas kvalifikācijas. 
Mācību programmām var pieteikties 
arī tie jaunieši, kas ir reģistrējušies 
Nodarbinātības valsts aģentūrā kā 
bezdarbnieki vai darba meklētāji.

Kāpēc izvēlēties tieši šīs mācību 
programmas? Studenti var saņemt 
stipendiju līdz 115 eiro mēnesī; ie-
spēju iegūt profesijai nepieciešamo 
sertifikātu vai apliecību, ja to paredz 
konkrētā izglītības programma un tas 
nepieciešams darba tirgū, piemēram, 
autovadītāja apliecību; kvalifikācijas 
prakses laikā tiek apmaksāti ceļa 
izdevumi, izdevumi par naktsmītni 
(līdz EUR 71 mēnesī), civiltiesiskā 
apdrošināšana un obligātās veselības 
pārbaudes izdevumi, ja to paredz 
izvēlētās profesijas specifika.

Profesionālās izglītības iestādes, 
kas iesaistījušās ESF projektā, 32 

Meža īpašnieki, meža nozarē 
strādājošie un mednieku kolek-
tīvu biedri augustā un septembrī 
aicināti apmeklēt bezmaksas 
apmācības Kuldīgā.

Pirmajā mācību dienā notiks 
teorētiskās, bet otrajā – praktiskās 
nodarbības.

6. – 7. augustā  apmācībā „Maz- 
vērtīgo un neproduktīvo mežaudžu 
produktivitātes celšana” (pieteikšanās 
līdz 4. augustam) tiks stāstīts par meža 
resursu izmantošanu, kokaudžu struk-
tūru, to krāju un kvalitāti, neproduktīvu 
un mazvērtīgu mežaudžu nomaiņu ar 
produktīvām mežaudzēm. Lektors – 
Jānis Iesalnieks, Dienvidkurzemes 
virsmežniecība.

19. – 20. septembrī apmācības 

Kurmāles pagasta Priedaines 
ciemā aktīvi norit ūdenssaimnie-
cības būvniecības darbi, kurus 
plānots pabeigt 31. jūlijā.

Realizējot projektu, Priedaines 
ciema iedzīvotājiem tiks piegādāts 
kvalitatīvs ūdens un uzlabota kana-
lizācijas novadīšana.

Ūdensvads tiek izbūvēts līdz Pla-
nīcas ielas un Kuldīgas apvedceļa 
krustojumam, kur tapusi sūkņu stacija. 
Tā Priedainei piegādās ūdeni no Kul-
dīgas pilsētas ūdens apgādes sistēmas. 
Stacijā būs vairāki apakšzemes baseini, 
līdz ar to tiks paaugstināts spiediens 
maģistrālē un ar kvalitatīvu ūdeni 

nodrošināti visi daudzdzīvokļu māju 
iedzīvotāji. Maģistrāle ierakta apmē-
ram 2 m dziļumā.

Kanalizācijas novades sistēmai 
ierīkos jaunus sūkņus, jo pašreizējie 
savu laiku ir nokalpojuši.

Līgums par ūdenssaimniecības 
attīstību Priedaines ciemā tika no-
slēgts šā gada 17. janvārī, tā kopē-
jās izmaksas ir EUR 453 244,51. 
Līguma summa EUR 407 948,15 
bez PVN.

Projekta pasūtītājs SIA „Kuldīgas 
ūdens”, būvuzņēmējs –  SIA „Ostas 
celtnieks”.

EDuarDa DamBErga foto

Var apgūt profesiju bez maksas

Profesionālās izglītības iestādes piedāvā jauniešiem iegūt izglītību bez maksas.

Latvijas pilsētās līdz 1. septembrim 
gatavas uzņemt vairāk nekā 3300 
audzēkņu. Programmu un profesiju 
klāsts ir ievērojams. Jaunieši varēs 
apgūt, piemēram, lokmetinātāja, 
tērpu stila speciālista, apdares dar-
bu strādnieka, vizuālās reklāmas 
noformētāja, kuģa pavāra, zobārsta 
asistenta, ēku siltinātāja, interjera 
dizaina speciālista, datorsistēmu 
tehniķa un citas profesijas. 

Tas ir ieguldījums nākotnē, ko 
finansē Eiropas Sociālā fonda dar-
bības programmas „Izaugsme un 

nodarbinātība” specifiskā atbalsta 
mērķa 7.2.1. 2. kārtas projekts 
„Sākotnējās profesionālās izglītības 
programmu īstenošana garantijas 
jauniešiem ietvaros”.

Vairāk par profesijām, uzņem-
šanas laikiem un nosacījumiem: 
www.niid.lv.

Papildu informācija par projektu 
pieejama: www.viaa.gov.lv sadaļā 
„VIAA īstenotie projekti”.

SIgnETa rEImanE, 
sabiedrisko attiecību speciāliste

Publicitātes foto

Priedainē būs 
kvalitatīvs ūdens

No šā gada 1. marta ūdenssaimnie-
cības pakalpojumus SIA „Kuldīgas 
ūdens” sniedz 11 pagastos.

Lai pakalpojumi būtu kvalita-
tīvi, „Kuldīgas ūdens” izbūvējis 
atdzelžošanas stacijas ēku Basos, 
kapitāli remontējis ēku Deksnē, 
uzstādījis ūdens atdzelžošanas ie-
kārtas Turlavā, Ķikuros, Deksnē, 
Ķimalē, Rendā. Visos pagastos tīrīti 
ūdens torņi un rezervuāri, skalotas 

ūdensapgādes sistēmas Turlavā un 
Basos, kanalizācijas sistēmas –  
Kabilē, Vārmē, Laidos, Turlavā, 
Rendā, Ozolos, Mežvaldē, Ventas 
ciemā. Pagastos novērsti ūdensvadu 
bojājumi un avārijas.

Veikti arī dažādi citi darbi –  uz-
stādīti sūkņi, tīrītas dūņu vannas 
un remontētas pagastu notekūdeņu 
attīrīšanas ietaises.

SIgnETa rEImanE, 
sabiedrisko attiecību speciāliste

Ūdenssaimniecība 
pārņemta veiksmīgi

Mācības par mežu apsaimniekošanu un medībām 
„Medību jautājumi” (pieteikšanās 
līdz 17. septembrim) mērķis ir 
papildināt zināšanas par savvaļas 
dzīvnieku slimību, medījuma gaļas 
higiēnas un pārtikas drošības jautā-
jumiem, pareizu medību produkcijas 
pirmapstrādi un uzglabāšanu. Lekto-
ri – Ilze Plīkša, Evita Leitāne, PVD.

Mācības par mežaudzēm būs 
bez maksas, par medību jautāju-
miem –  EUR 10. Pēc šīm apmācī-
bām klausītājiem izsniegs izziņu, ka 
viņi reģistrēti Pārtikas un veterinārā 
dienesta datu bāzē kā attiecīgā kursa 
apguvēji.

Plašāka informācija un pieteik-
šanās pa tālr. 29103658 (Sigita), 
29448967 (Aiga) vai rakstot e-pastā: 
meza.konsultants@inbox.lv  vai 

Kuldīgas novada Dome līdz 
11. augustam pagarinājusi 
pieteikšanos stipendijai izglītības 
iegūšanai un studijām.

2014./2015. mācību gadā tiks 
piešķirtas astoņas stipendijas mā-
cībām pilna laika studijās Latvijā 
akreditētas augstskolas 1. kursā. 

Katra stipendija ir EUR 70 mēne-
sī, to izmaksā no septembra līdz 
jūnijam (10 mēnešus). Lai iegūtu 
stipendiju, kandidāta deklarētajai 
dzīvesvietai jābūt Kuldīgas novadā, 
vidējai atzīmei – 7,5 un augstākai, 
kā arī jāatbilst vēl kādam no šādiem 
noteikumiem: kandidāts ir no trūcī-
gas vai maznodrošinātas ģimenes; 

bārenis; audzina viens no vecākiem; 
ir no daudzbērnu ģimenes (trīs un 
vairāk bērnu līdz 18 gadiem); jābūt 
panākumiem mācību priekšmetu 
olimpiādēs (vidusskolas laikā).

Finansējums stipendijām pa-
redzēts no pašvaldības ziedojumu 
kontā ieskaitītā SIA „SilJa” valdes 
priekšsēdētājas Silvas Jeromano-

vas-Mauras ziedojuma.
Ar nolikumu „Kārtība, kādā 

tiek finansiāli atbalstīti Kuldīgas 
novada talantīgie jaunieši izglītības 
iegūšanai un studijām” var iepazīties 
Kuldīgas novada Domes mājas lapā 
www.kuldiga.lv.

Pieteikumi konkursam par stipen-
diju Kuldīgas novada talantīgajiem 

jauniešiem jāiesniedz personīgi 
Kuldīgas novada pašvaldības In-
formācijas centrā, Baznīcas ielā 1, 
Kuldīgā. Tālrunis – Kuldīgas no-
vada pašvaldības Izglītības nodaļa 
63350076.

SIgnETa rEImanE, 
sabiedrisko attiecību speciāliste

Kuldīgas Novada muzejā tapusi 
izstāde „Sirds dziesma 30 gadu 
garumā”, kas ir stāsts par divu 
tautu, divu pilsētu draudzību 
un kultūras sadarbību 30 gadu 
garumā: Latvija – Gruzija, 
Kuldīga – Mcheta.

Šī draudzība ir stipra. Tā aizsā-
kusies citā sabiedriskā iekārtā 1983. 
gadā, izturējusi laika pārbaudi un 
no jauna uzplaukusi abu valstu ne-
atkarības laikā. Tā balstās abpusējā 
savstarpējā mīlestībā un cieņā pret 
katras tautas kultūras vērtībām, 
stiprajām tradīcijām, neatkarības 
alkām; pāraugusi oficiālo attiecību 
rāmjus un kļuvusi par sirsnīgām cil-
vēku savstarpējām attiecībām. Mūsu 
sirdis atveras, sejā atplaukst smaids, 
mēs esam gatavi palīdzēt, paskaidrot, 
parādīt, uzzinot, ka pretimnācējs ir 
no mūsu draugu valsts. Tā ir bijusi 

Sirds dziesma 30 gadu garumā
„mīlestība no pirmā acu uzmetiena”, 
un tā ir abpusēja! To stiprinājuši un 
lolojuši daudzi cilvēki, arī Viesturs 
Liepiņš, Līga Brence Kuldīgā, Aka-
kijs Kasaburi, Tea Kasaburi, Inna 
Ahalbedašvili Mchetā. 

Noslēgti arī oficiāli sadarbības 
līgumi. Sadarbību, ko aizsāka 
Kuldīgas rajona padome, tagad 
turpina Kuldīgas novada Dome. Jau 
divas reizes ir parakstīti līgumi par 
abpusēju sadarbību dažādās jomās. 
Šo kontaktu uzturēšanā piedalās 
vietējie uzņēmēji, izglītības iestādes 
un sabiedriskās organizācijas. Abas 
puses vienojušās par turpmāko 
sadarbību šādās jomās: reģionālā 
diplomātija un pašvaldību attīstība, 
ekonomika, kultūra un tūrisms, iz-
glītība un veselības aizsardzība u.c.

Mchetā vairākkārt viesojušās 
Kuldīgas novada kultūras dar-

binieku delegācijas, bet gruzīni 
kuplinājuši mūsu svētkus ar saviem 
kolektīviem. Spilgtākie notikumi 
atainoti izstādē – 1983. gada estrādes 
mūzikas svētki Kuldīgā; 1984. gada 
Kuldīgas zonas dziesmu svētki; 
gruzīnu ansambļu dalība 2004. gada 
pirmajā starptautiskajā Burdona 
festivālā Alsungā un otrajā Burdona 
festivālā, kas izskanēja 2007. gadā; 
2011. gada pilsētas svētki „Dzīres 
Kuldīgā”, kad ar vairākiem koncer-
tiem uzstājās vīru vokālais ansamblis 
„Mcheta”; kuldīdznieku draudzības 
vizīte ražas svētkos Mchetā, Gruzijas 
vēstnieka Latvijā vizīte Kuldīgas 
novada Domē pagājušajā gadā, kā 
arī citi spilgti notikumi ilgajos sa-
draudzības gados.

Lai draudzība un sadarbība starp 
divām senajām pilsētām – Kuldīgu 
un Mchetu – aug lielumā un stiprumā, 

savstarpēji mijiedarbojoties, vienai 
otru iepazīstot, atbalstot un bagātinot!

DaCE rEInKOPa, Kuldīgas 
novada pašvaldības Kultūras 

nodaļas vadītāja
SIgnETaS rEImanES foto

Pagarina pieteikšanos stipendijām

gruzijas vīru ansambļa „mcheta” dalībnieks izstādes atklāšanā.

Priedaines ciema jaunā sūkņu stacija.
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Kuldīgas novada Domes lielā 
zāle 15. jūlija pēcpusdienā bija 
piepildīta ar mazajiem novad-
niekiem, lepniem vecākiem, 
priecīgām māsiņām, brālīšiem 
un citiem radiniekiem.

„Raugoties uz to, cik Domes zāle 
šoreiz ir piepildīta, gribas cerēt, ka 
dzimstība šogad ir lielāka nekā pērn. 
Priecājos par jaunajām ģimenēm, 
kā arī par tām, kurās ienācis otrais, 
trešais vai ceturtais mazulis,” sacīja 
Kuldīgas novada Domes priekšsēdē-
tāja Inga Bērziņa.

Šoreiz tika sveikti maijā un jūnijā 
dzimušie mazuļi, kopā 35 – 18 zēni 
un 17 meitenes. 14 ģimenēs mazulis 
ir pirmais bērniņš, 15 ģimenēs – 
otrais, 5 – trešais, vienā ģimenē –  
ceturtais.

Populārākie vārdi jaundzimuša-
jiem puisīšiem ir Emīls (3 zēniem), 
bet meitiņām –  Emīlija un Katrīna 
(2 meitenēm). Divus vārdus vecāki 
izvēlējušies divām meitenēm – Gus-
te Luīze un Marta Aleksandra.

Uz pasākumu aicinātajiem Kul-
dīgas novadā dzimušajiem mazu-
ļiem tika dāvināta piemiņas dāva-
na – sudraba karotīte ar iegravētu 
novada ģerboni un gada skaitli.

Jāatgādina, ka vecāki, kuri sa-
viem bērniņiem dzīvesvietu dekla-
rējuši pilsētā un nebija ieradušies 
pēc piemiņas dāvanas, to var saņemt 
Kuldīgas novada Dzimtsarakstu 
nodaļā darba laikā, savukārt nova-
dā deklarēto bērniņu vecāki – sava 

Zelta pāris Marta un Laimonis 
Rubeņi kopdzīvē aizvadījuši 50 
gadus un šodien ar lepnumu un 
lielo dzīves pieredzi var atskatī-
ties uz piedzīvoto.

Marta dzimusi Ezerē. 1949. gadā, 
kad meitenei bija vien pieci gadi, ģi-
mene izsūtīta uz Sibīriju, kur nodzī-
voja 10 gadus. Atgriežoties pārcēlās 
uz Saldus novada Kursīšu pagastu.

Laimonis Padomju armijā dienē-
jis lidotājos uz reaktīvajiem bumb-
vedējiem: „Lidoju kā radists. Pēdējo 
gadu biju ugunspulka komandieris, 
kas lidoja ar lielgabaliem,” stāsta 
Laimonis. Armijā pavadījis trīs 
gadus – vienu gadu mācījies, divus – 
lidojis Vladivostokā. „Labi pabeidzu 
skolu un varēju izvēlēties, kur doties. 
Zināju, ka otrreiz dzīvē Vladivos-
tokā nenokļūšu, tāpēc izvēlējos to 
vietu. Bija viss – pārdzīvojumi, 
piedzīvojumi. Ar izpletni lēkt bija 
sīkums. Nereti nācās katapultēties 
no reaktīvās lidmašīnas,” atceras 
Laimonis un stāsta, ka lidojis gar 

Vērienīgāko svētku „Dzīres Kuldīgā” 
priekšvakarā klajā nācis žurnāla „Kuldīgas 
Vēstules” jaunākais numurs, kas piedāvā 
interesantus stāstus no Kuldīgas vēstures, 
tagadnes un nākotnes.

„Šis numurs izdevies vasarīgs, un tajā ir ļoti 
daudz dažādu sarunu ar cilvēkiem. Par to, kāda 
Kuldīga bijusi, kāda tā ir tagad un kādu to veido-
jam nākotnei,” saka žurnāla redaktore Anda Pūce. 
Viņa uzsver, ka stāstu krājums, kas numuram 
sagatavots, patiks gan pašiem kuldīdzniekiem, 
gan tiem, kas šurp brauc pēc iedvesmas.

Kuldīgas Restaurācijas centra vadītāja Ilze 
Zariņa sarunā atklāj, kāda ir viņas vecpilsētas 
autentiskuma saglabāšanas recepte. Kuldīgas No-
vadpētniecības muzeja vadītāja Dace Bumbiere 
savukārt ved lasītājus pa atjaunoto muzeju un pa-

lepojas ar to, kā atklāti senie krāsojumi, oriģinālie 
tapešu raksti, piemeklētas mēbeles un citi aksesu-
āri, kas iederīgi senajā interjerā. Stella Pavloviča 
stāsta par leģendāro Karlu Davidovu, kura vārds 
Kuldīgā joprojām dzīvo mūzikas konkursā. Bet 
grupa „Stūrī zēvele” atklāj savus iedvesmas avo-
tus un kopā muzicēšanas prieka stāstus. Inguna 
Spuleniece apmeklējusi tos, kas gatavi darīt paši, 
bet Dace Nasteviča no Gudeniekiem pastāstījusi, 
kur rodas raksti viņas rokdarbos. 

„Divi uzņēmēji Aivari lepni staigā pa Kuldīgas 
bruģakmeņiem klātajām ielām, kas ir viņu pašu 
firmas veikums, bet mediķi neslēpj, ka pieņēmuši 
šejienes izaicinājumus un jūtas novērtēti. No 
„Kuldīgas labumiem” nobaudījām pašu jaunāko 
veikumu, paviesojāmies Ulda Kleinberga ekspe-
rimentu pļavā, satikām pašus stiprākos Kuldīgas 
vīrus, kas ar kārtējām medaļām atgriezušies no 

sacensībām. Braucām ar laivām pa Kurzemes 
upēm, atcerējāmies faktus par tiltu, kam šogad 
aprit 140 gadu, un noskaidrojām, kāpēc visiem 
obligāti jāatbrauc uz Ventas rumbu pavasarī zivju 
lidošanā lūkoties. Bet visu jau nevar pārstāstīt. 
Žurnāls katram, kam Kuldīga ir sirds pilsēta, 
jāizlasa pašam,” saka redaktore.

Žurnālu veido izdevniecība „Kurzemes Vārds” 
ar Kuldīgas novada Domes un Valsts Kultūrka-
pitāla fonda līdzfinansējumu, žurnāla izdošanu 
atbalsta novada uzņēmēji, kā autori piesaistīti 
reģiona labākie žurnālisti no laikrakstu „Kurze-
mes Vārds” un „Kurzemnieks” redakcijām, kā 
arī vēstures speciālisti, fotogrāfi un citi autori, 
kas gatavi dot savu ieguldījumu Kuldīgas novada 
interesantāko stāstu apkopošanā.

SIgnETa rEImanE, 
sabiedrisko attiecību speciāliste

Novads lepojas ar jaundzimušajiem

pagasta pārvaldē.
„Lai kur arī pēc gadiem dzīve 

aizvestu jūsu bērniņu – citviet Lat-
vijā, uz citu valsti vai aiz okeāna – 
sudraba karotīte vienmēr simbolizēs 

piemiņu par savu dzimto vietu,” 
sacīja I.Bērziņa.

Ar skaistām un emocionālām 
dziesmām klātesošos priecēja Rož-
kalnu ģimene, kura var lepoties ar 

trīs brašiem dēliem. Pasākums tika 
noslēgts ar kopīgu fotografēšanos 
pie Rātsnama.

Visi Kuldīgas novada jaundzimu-
šie uz svinīgo pasākumu tiek aicināti 

reizi divos mēnešos. Nākamā tikša-
nās –  9. septembrī.

SIgnETa rEImanE,
sabiedrisko attiecību speciāliste

EDuarDa DamBErga foto

Kuldīgas novada Domes priekšsēdētāja Inga Bērziņa priecājas par kuplo jaundzimušo skaitu, kuri kopā ar vecākiem bija ieradušies uz svinīgo pasākumu – sudraba 
karotīšu pasniegšanu.

„Mīlestība ir, ko vairāk vajag”

marta un Laimonis rubeņi viesojas Kuldīgas novada Domē pie priekšsēdētā-
jas Ingas Bērziņas un pēc 50 gadu kopdzīves atzīst, ka beidzot varot atpūsties, jo 

izaudzinātas trīs talantīgas meitas un aizvadīti pieredzes bagāti darba gadi.

Japānas krastiem, pāri Kuriļu salām, 
Kamčatku, Kluso okeānu.

Pirms dienesta armijā Laimonis 
bija beidzis Kandavas tehnikumu, 
ieguvis tehniķa-elektriķa arodu, 

tādēļ aizgāja strādāt uz Valdemār-
pils Celtniecības montāžas pārvaldi 
(CMP), kas veica elektromontāžas 
un celtniecības darbus Kurzemē 
un Zemgalē. Tā nonācis toreizējā 

Saldus rajonā, Kursīšos. „Sākumā 
negribējām braukt, domājām – kas 
tie tādi „Kursīši” un kur tie vispār 
atrodas? Bet objekts bija liels, 
nostrādājām gandrīz gadu,” stāsta 
Laimonis. Tieši Kursīšos Marta un 
Laimonis iepazinušies. „Tajos laikos 
jau jaunajiem zēniem, pirmais, kas 
bija vajadzīgs – „blats” veikalā,” 
smaida vīrs. Vietējā veikalā Lai-
monis ieraudzījis Martu, kura tur 
strādājusi par pārdevēju, un puišiem 
uzreiz pieteicis, ka meiteni aizrunā 
sev. „Es tikai neiedomājos, ka uz tik 
ilgu laiku,” viņš smejas. „Es nezinu, 
man kaut kas notika un viņam arī. 
Mums abiem bija kaut kāds klik-
šķis,” piebilst Marta.

Abi gadu esot padraudzējušies 
un apprecējušies. „Gribējām precē-
ties Jāņos, bet tajā gadā Jāņi iekrita 
nedēļas vidū, tādēļ izvēlējāmies 20. 
datumu. Taču kāzas tāpat svinējām 
līdz Jāņiem,” atceras sieva. Padzī-
vojuši Kursīšu pagastā, 1966. gadā 
pāris pārcēlās uz Kuldīgu. Tika nodi-

bināts Valdemārpils CMP Kuldīgas 
iecirknis, kurā Laimonis nostrādājis 
40 gadus par darba vadītāju. Pēc tam 
aizgājis pensijā, bet vien uz gadu, jo 
atkal sācis strādāt – par montieri – 
sava prieka pēc. 

Savukārt Marta 19 gadus nostrā-
dājusi skaitļošanas stacijā, pēc tam 
par pārdevēju dažādos veikalos – 
„Kurzemītē”, „Vējiņā”, autoostas 
veikalā, Putnudārzā.

Ģimenē izaugušas trīs meitas – 
Inga, Aiga un Eva, un visas iegu-
vušas muzikālo izglītību, tāpēc 
ģimenes saietos un Vecgada vakaros 
notiek koncerti ar muzicēšanu un 
dziedāšanu.

Šobrīd abi atraduši sev nodarbo-
šanos – vīra vaļasprieks ir biškopība, 
bet sieva laiku pa laikam pieskata 
kādu no kuplā mazbērnu pulka, to 
viņiem ir desmit. Abi rūpējas par 
dārzu, kurā augot viss, kartupeļus 
ieskaitot.

SIgnETaS rEImanES, sabiedrisko 
attiecību speciālistes teksts un foto

Klāt jaunās „Kuldīgas Vēstules”

Iznācis žurnāls „Kuldīgas Vēstules” 
ar jauniem un interesantiem stāstiem.
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Grandiozi, krāšņi un svinīgi izskan „Dzīres Kuldīgā”

Pa vecpilsētas namu ieskauto Alekšupīti ūdens karnevālā šogad piedalījās 6 
komandas ar dažādu dalībnieku skaitu katrā. Spilgtākā un interesantākā bija 
„Sprīdītis” ar daudziem pasakas tēliem.

Kuldīgas pilsētas estrādē tika atklāts atjaunotais skeitparks, un svētkos notika ekstrēmo 
sporta veidu sacensības „Kuldīga Open 2014”. Augstākajā Pro kategorijā 1. vietu ieguva 
kuldīdznieks Kārlis Leitis (attēlā).

Lielu prieku bērniem raisīja Beļģijas grupas „Cie des Quatre Saisons” piedāvātā 
instalācija – izrāde „Ceļojošais koks”, kuru varēja pielīdzināt mobilam karuselim 
un kurā dalībnieki līdz 12 gadu vecumam varēja arī pavizināties.

Izmantojot Pilsētas dārza kokus, Francijas grupas „Du O des Branches” dalīb-
nieki ar savdabīgu noskaņu mūziku četru stundu garumā veidoja nostalģisku 
meditatīvu izrādi „Koku duets”.

Ar lustīgu mūziku un dančiem 1905. gada parka Dārza svētku teltī bija pulcējušies vairāki simti 
senioru.

„Zeļļu” piestātne pulcēja cilvēkus uz SPA mācību salonu, kārvinga un saldumu meistardarb-
nīcām, radošām darbnīcām pieaugušajiem un bērniem, kā arī koka izstrādājumu tirdzniecību, 
mēbeļu, galdnieku un automehāniķu paraugdemonstrējumiem.

 Sv.Annas baznīcā muzicēja viens no Latvijā prasmīgākajiem akustiskās ģitāras 
meistariem Kaspars Zemītis kopā ar „Simfonietta Rīga”, dziedātāju Igo (attēlā) un 
mācītāju Mārtiņu Burki-Burkevicu koncertā „Karstās stīgas”. 

Kuldīgas „Dzīres” noslēdza Latvijas Nacionālā simfoniskā orķestra mūzikas grupas koncerts „Čellu Dream Team Kuldīgā”, izpildot pasaules un latviešu klasiskās 
mūzikas pērles. 

Gruzijas vīru vokālā ansambļa 
koncertu Sv.Katrīnas baznīcā un 
oficiālo viesu pieņemšanu Pilsētas 
dārzā ar savu klātbūtni pagodināja 
Saeimas priekšsēdētāja Solvita 
Āboltiņa (pa labi). Uzrunā viņa  
pauda prieku par Kuldīgu: „Šī ir 
visromantiskākā pilsēta Kurzemē 
un viennozīmīgi Kurzemes galvas-
pilsēta. Man tas ir ievērojami, ka 
priecājos uz šejieni doties.” Saei-
mas priekšsēdētāja vēlēja Kuldīgai 
saules mūžu un dāvanā no Kuldī-
gas novada Domes priekšsēdētājas 
Ingas Bērziņas saņēma grāmatu par 
Kuldīgas vecpilsētu.

Sv.Katrīnas baznīcā notika Kuldīgas 
sadraudzības pilsētas Mchetas vīru vokālā 
ansambļa no Gruzijas jubilejas koncerts, kurā 
Goda balva tika  pasniegta Innai Ahalbedašvili, 
Mchetas pašvaldības sabiedrisko attiecību 
speciālistei, par nopelniem abu pilsētu sadrau-
dzības un kultūras apmaiņas stiprināšanā. 
Ansambļa „Mcheta” koncerts bija sapulcējis 
apmeklētāju pilnu Sv.Katrīnas baznīcu, aplausi 
un cilvēku sajūsma par emocionālo dziedā-
jumu ilgi nerimās. Ansamblis izpildīja tautas 
garīgos dziedājumus par brīvību, ticību un 
savu zemi.

Atklājot 19. „Dzīres Kuldīgā”, izskanēja Valda Zilvera un dzejnieka Jāņa Petera speciālveltījums 
Ventas tiltam 140. jubilejā un grandiozs svētku salūts.

Ar apbrīnojamu entuziasmu kuldīdznieki katru 
gadu pošas tradicionālajam „Dzīru” gājienam. 
Arī šogad gājienā varēja redzēt kuldīdznieku un 
viesu izdomu un radošumu. Gājienā piedalījās 
lieli un mazi, jauni un veci dalībnieki.

Lielu interesi skatītājiem raisīja klusējošais ielu 
teātris „Hitt Hussitt” no Islandes ar izrādi „Līdz 
varavīksnes galam”. Izrādes dalībnieki lēni un 

netraucēti pārvietojās pa Rātslaukumu un Liepājas 
ielu, radot kustīgas varavīksnes iespaidu.

Ikviens jau par tradīciju uzskata „Zelta ikra” iegādi un piedalīšanos lielajā izlozē. 
Mirklis, kad „ikrus” palaiž Alekšupītē, ir iespaidīgs. Šogad ūdenī plūda 1767 
bumbiņas, taču par uzvarētāju kļuva kuldīdzniece Sanita Vīgrieze. Balvā Sanita 
saņēma ceļojumu ar „Tallink” uz Stokholmu četrām personām.

Sestdien visu dienu Liepājas ielu pārpludināja Amatnieku tirgus lustes. Ar dažā-
diem rokdarbiem, kārumiem, kalumiem un darinājumiem tirgotāji bija ieradušies 
ne tikai no novada, bet arī kaimiņu pilsētām un valstīm.

Grupas „Des Quidams” izrāde „Zirgi” atstāja neaizmirstamu iespaidu ne tikai svētku atklāšanā 
Ventmalā, bet arī Rātslaukumā. Grupa savā darbībā izmantoja transformējamus tēlus, kuru pamatā 
bija specifisks dizains. 

Šogad „Dzīru” lielkon-
certs bija veltīts latviešu 
skaņuplatēm, kurām 
apritēja 110 gadi. Tapusi 
arī Ata Gunivalža Bērtiņa 
kultūrvēsturiskā pētījuma 
„Latviešu skaņuplašu 
vēsture” 1. daļa. Liel-
koncertā, kas izskanēja 
kā muzikāls ceļojums 
vēsturē, A.G.Bērtiņš (pa 
labi) iedarbināja seno 
gramofonu, lai atskaņotu 
vairāk nekā 100 gadu 
senu ierakstu.

SIGNETA REIMANE, sabiedrisko attiecību speciāliste
AIJAS KŅAZES, LAIMAS GūTMANES, IEVAS BENEFELDES, 

EDUARDA DAMBERGA, SIGNETAS REIMANES, IVETAS ROGAS, 
SANDRA KUZMICKA, SINTIJAS VERPAKOVSKAS, 

TOMA ŠTERNBERGA foto
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1. un 2. augustā otro gadu pēc 
kārtas Kuldīgā notiks Dizaina 
filmu festivāls, kura programmā 
būs iekļautas arī „Pecha Kucha” 
prezentācijas un citi notikumi.

Festivālā būs skatāmas pasaulē 
atzītas modei, gleznošanai, fotogrāfi-
jai, arhitektūrai un dizainam veltītas 
dokumentālās filmas.

Pirmā programmas filma šogad 
būs režisora Zaharija Hainzerlinga 
stāsts „Skaistule un bokseris” (Cutie 
and the Boxer, 2013) par Ušio Ši-
noharu, kas ar savu ezotērisko stilu ir 
viens no vadošajiem, taču nenovēr-
tētajiem alternatīvajiem mākslinie-
kiem Japānā un Ņujorkā. Ilgus gadus 
viņa sieva Noriko ir bijusi uzticams 
pavadonis savdabīgajam vīram. 
Kamēr Ušio cenšas gūt komerciālus 

Mākslinieki 
apglezno sienas

Kuldīgas Mākslinieku reziden-
ces galerijā, Pils ielā 2, līdz 10. 
augustam skatāma četru dažādu 
kultūru mākslinieku izstāde 
„Izlaist ainavu/Skip Landscape”.  

Skaista māksla, ienesta publiska-
jā telpā, šodien nemaz nav atšķirama 
no laba dizaina – no publiskās telpas 
dizaina, kas sastopams ikdienā.

Kā pamatvienība ņemta pasaule, 
sadalot to kontinentos un valstīs. 
Mākslinieki izvēlēti no dažādām 
kultūrām un iecelti Kuldīgā – aina-
vu pilsētā, lai viņi apgleznotu sie-
nas, bet... izlaižot ainavu. Vai ir 
iespējams izvairīties no ainavas 
ietekmes Kuldīgā? Atbildi sniedz 
četru izcilu mākslinieku – Ingas 
Melderes (LV), Mišela Kasteņē 
(Michel Castaignet, FR), Augusta 
Kinnapu (August Kunnapu, EE) 
un Annes Kagiokas-Rigulē (Anne 
Kagioka-Rigoulet, JP) – veikums 
topošajos mākslinieku apartamentos 
Kuldīgas Mākslas galerijas ēkas 
otrajā stāvā. 

Izstāde apskatāma līdz 10. au-
gustam ceturtdienās, piektdienās, 
sestdienās un svētdienās.

PAULA LŪSE, 
radošās komandas pārstāve

No 2. līdz 10. augustam Pelču pilī 
jau ceturto reizi pulcēsies foto- 
grāfijas profesionāļi un interesen-
ti no visas pasaules, lai piedalītos 
starptautiski atzītu fotogrāfu 
meistardarbnīcās un diskutētu 
par jomas aktualitātēm.

Šogad Starptautiskā fotogrāfijas 
vasaras skola (International Sum-
mer School of Photography (ISSP)) 
notiks jau devīto reizi. Skolas dalīb-
nieki deviņas dienas intensīvi strādās 
fotogrāfijas profesionāļu vadībā, 
katrs attīstot personīgu projektu – 
fotosēriju, grāmatu vai multimedi-
ālu darbu – noslēguma izstādei. Kā 
ierasts, vakara programmas lekcijas 
un diskusijas būs publiski pasākumi, 
pieejami visiem interesentiem bez 
maksas.

Arī šogad ISSP piedāvā meis-
tarklases ar izciliem vadītājiem.  
Sešas meistardarbnīcas fotogrāfiem 
vadīs pasaulē pazīstami un godalgoti 
profesionāļi, kas pārstāv dažādas 
fotogrāfijas jomas – viens no šobrīd 
pasaulē atzītākajiem dokumentāla-
jiem fotogrāfiem Saimons Norfolks, 
kurš savos darbos pēta kara ietekmi 
uz cilvēci; klasiskas, bet vienlaicīgi 
modernas melnbaltās fotogrāfijas 

Kuldīgas Galvenā bibliotēka ir 
iesaistījusies projektā „Baltijas 
ceļa stāsti” un aicina iedzīvotājus 
dalīties atmiņās par Baltijas ceļa 
laiku un dalību tajā.

Līdz gada beigām ikviens aicināts 
pastāstīt savas atmiņas par 1989. 
gada 23. augusta notikumiem, kad 
vairāk nekā miljons cilvēku sadevās 
rokās, lai veidotu 600 km garu ķēdi 
cauri trim Baltijas valstīm – Latviju, 
Igauniju un Lietuvu.

Kuldīgas, Alsungas un Skrundas 
novada iedzīvotāji savas atmiņas 
vai redzējumu par Baltijas ceļu ai-
cināti stāstīt, sazinoties ar Kuldīgas 
Galvenās bibliotēkas darbiniekiem. 
Gaidīti arī tie iedzīvotāji, kuri da-
žādu iemeslu dēļ paši šajā akcijā 
nepiedalījās. Stāstus var publicēt 
arī interneta platformā www.the-
balticway.eu/, tur tie tiks apkopoti, 
iekļauti Latvijas Nacionālā vēstures 
muzeja krājumos, bet 25 stāstus par 
godu Baltijas ceļa 25. gadadienai 
izdos īpašā publikācijā.

Plašāka informācija pie Kuldīgas 
Galvenās bibliotēkas Automatizāci-
jas un informācijas resursu apstrādes 
nodaļas speciālistes Initas Fogeles, 
tālr. 63350247, e-pasts: Inita.Foge-

Kuldīgā atgriežas Dizaina filmu festivāls

panākumus,  Noriko uzsāk māks-
linieciskos meklējumus. Filma 
atsedz šī īpašā mākslinieku pāra 
attiecības un ir spējusi iemūžināt 

intīmu, skaistu divu mākslinieku 
portretējumu sarežģītās ikdienas 
attiecībās. „Skaistule un bokseris” 
ir nominēta Oskara godalgai kā 

labākā dokumentālā filma, ieguvusi 
Londonas filmu festivāla Grīrsona 
apbalvojumu un Sandensas filmu 
festivāla balvu par labāko režiju.

Filmas tiks demonstrētas Kuldīgas 
Kultūras centra kinozālē, bet brīvdabas 
seansi notiks  kinoteātrī „Goldingen 
Knight Cinema”.

Dizaina filmu festivāls, kura ide-
jas autori un kuratori ir Singapūras 
dizaina studija „Anonymus”, radies 
2010. gadā ar sākotnējo ievirzi tikai 
uz dizainu, taču šobrīd pievēršas 
arī pilsētu problēmām un dažādiem 
sociāliem fenomeniem. Dažkārt 

programmu papildina tematiskas 
konferences, radošās darbnīcas un 
atvērto durvju dienas arhitektūras 
un dizaina studijās. 

Festivālu rīko Kuldīgas Māks-
linieku rezidence sadarbībā ar Sin-
gapūras dizaina studiju „Anony-
mus”, Latvijas Mākslas akadēmijas 
Dizaina nodaļu, kinoteātri „Kino 
Bize”, „Goldingen Knight Cinema”, 
„Pecha Kucha Riga”. Atbalsta Valsts 
Kultūrkapitāla fonds, Liepājas Kul-
tūras pārvalde un Kuldīgas novada 
pašvaldība.

Jaunumiem un precīzākai prog-
rammai sekojiet Dizaina filmu fes-
tivāla „Facebook” lapā un kinoteātra 
„Kino Bize” lapā: www.kinobize.lv.

MĀRIS PROMBERGS, 
kinoteātra „Kino Bize” vadītājs

Publicitātes foto

Pelčos pulcēsies profesionāli fotogrāfi

ISSP meistardarbnīcas sniegs viens no pasaulē atzītākajiem fotogrāfiem Saimons Norfolks, kurš savos darbos pēta kara 
ietekmi uz cilvēci.

pārstāvis no ASV Marks Stainmecs 
un Japānas laikmetīgā fotogrāfe 
Jurī Nagasima, kura savās dažkārt 
kontroversiālajās fotogrāfijās ap-
skata ģimenes, dzimtes un seksu-
alitātes tēmas. Šobrīd fotogrāfijas 
pasaulē aizvien lielāku nozīmi 
ieņem multimediāli stāsti, kas ap-
vieno fotogrāfiju, video un skaņu 
– tādus studentiem palīdzēs veidot 
multimediju eksperts Adrians 
Kelterborns. Izcilais čehu fotožur-
nālists, aģentūras „VII” līdzdibi-
nātājs Antoņīns Kratohvils pēdējās 
desmitgadēs apceļojis pasaules 
karstākos punktus un  studentiem 
nodos zināšanas un pieredzi izteik-
smīgu portretu veidošanā. Savukārt 
poļu fotogrāfa, apvienības „Sputnik 
Photos” pārstāvja Rafala Milaha 
un fotogrāmatu dizaineres Anjas 
Naļeckas vadībā dalībnieki veidos 
fotogrāmatu.

Tā kā iepriekšējos gados novē-
rota liela vietējo iedzīvotāju intere-
se par vasaras skolas norisi, šogad 
pirmo reizi plānota īpaša darbnīca 
Pelču un tuvākās apkaimes jau-
niešiem bez iepriekšējas pieredzes 
fotogrāfijā. Jaunieši varēs piedalī-
ties vasaras skolas programmā un 

pieredzējuša pasniedzēja vadībā 
stāstīt savus stāstus ar fotogrāfijas 
palīdzību.

Plašāka informācija: http://www.
issp.lv, tālr. 371 27842875, e-pasts: 
liana@issp.lv.

LIĀNA IVETE BEŅĶE, 
ISSP projektu menedžere

SAIMONA NORFOLKA
 (Simon Norfolk) foto

Aicina pastāstīt savu Baltijas ceļa stāstu

le@kuldiga.lv.
Projekts „Baltijas ceļa stāsti” 

notiek sadarbībā ar Apvienoto Nā-

ciju Izglītības, zinātnes un kultūras 
organizācijas Latvijas Nacionālo 
komisiju (UNESCO LNK).

1989. gadā vairāk nekā miljons cilvēku sadevās rokās, veidojot 600 km garu ķēdi cauri Baltijas valstīm. 

SANITA TILGALE, Kuldīgas Galve-
nās bibliotēkas direktora vietniece 

ANTONA MĀLKALNA foto

Kadrs no filmas „Skaistule un bokseris”.
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Tikai līdz 31. jūlijam Kuldīgas 
pusmaratonam var pieteikties 
par zemāku cenu. 

Piesakoties Kuldīgas pusma-
ratona distancei (21,097 km) līdz 
31. jūlijam – EUR 20, no 1. līdz 6. 
augustam – EUR 25, bet no 7. līdz 
9. augustam – EUR 40.

Skrējiens NIKE (10,5 km), pie-
sakoties līdz 31. jūlijam, maksā 
EUR 15, Tautas skrējiens (5,27 
km) – EUR 12, bet SEB Bērnu 
skrējiens (300 m) – EUR 2. Īsi pirms 
sacensībām dalības maksa skrējie-
nam NIKE būs jau EUR 30, Tautas 
skrējienam EUR 20, bet SEB Bērnu 
skrējienam – EUR 5.

Informējam, ka šogad Kuldīgas 
pusmaratonā ar 1. numuru skries 
Kristaps Bērziņš. „Kuldīgas pus-
maratona trase ir līdzena, līdz ar 
to pietiekami ātra, lai uzrādītu labu 
rezultātu. Ja laiks nebūs ļoti karsts, 
var mēģināt uzstādīt personīgo re-
kordu. Tā kā trase vijas pa Kuldīgu, 
skrējēji var apskatīt pilsētas skaisto 
arhitektūru,” saka kuldīdznieks, 

Pasteidzies pieteikties 9. Kuldīgas pusmaratonam! 
talantīgais skrējējs Kristaps Bērziņš, 
kurš Kuldīgas pusmaratonā skries ar 
1. numuru un būs viens no līderiem.

9. Kuldīgas pusmaratons, kas 
reizē ir arī skriešanas seriāla „Skrien 
Latvija” 5. posms, notiks 9. augustā. 
K.Bērziņš apņēmies piedalīties visos 
septiņos „Skrien Latvija” posmos. 
Pēc pirmajiem četriem posmiem, kas 
notikuši Rēzeknē, Rīgā, Ventspilī un 
Jelgavā, viņš kopvērtējumā ieņem 
1. vietu. Turklāt Ventspilī uzstādīts 
personīgais rekords – 1:10:49. 
Karstajā laikā K.Bērziņš trenējas 
no rītiem vai vakaros, kad saules 
svelme ir mazāka. Skrienot netiek 
aizmirsts par ūdens dzeršanu. „Pirms 
sacensībām ūdens daudz jādzer gan 
iepriekšējā dienā, gan pirms starta, 
gan skrējiena laikā un pēc tam. Tas 
svarīgi, lai organisms labi justos 
un nerastos veselības problēmas,” 
uzsver K.Bērziņš.

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 Kuldīgas Viegl-
atlētikas manēžā ir no plkst. 8.00 
līdz 17.00, sestdienās un svētdienās 
sporta bāze ir slēgta. Pieteikties sa-
censībām var arī sporta kompleksā 
Kalna ielā 6 katru dienu no 8.00 līdz 
20.00, arī brīvdienās.

Laba ziņa dalībniekiem un līdzju-
tējiem! Viesmīlīgā Kuldīga, sagaidot 

sportistus no visas Latvijas, šogad 
pirmo gadu piedāvās izdevīgu iespē-
ju pārnakšņot Vieglatlētikas manēžā 
Dzirnavu ielā 13. Līdzi jāņem savs 
matracis un citas gulēšanai nepiecie-
šamās lietas. Izmaksas vienam cilvē-
kam – EUR 4. Manēžā būs iespēja 
nomazgāties siltā dušā, apmeklēt 
labierīcības un uzvārīt karstu ūdeni 

tējai vai kafijai. Izmantot šo pakal-
pojumu varēs gan 8., gan 9. augustā.

Papildu informācija www.kul-
digas-pusmaratons.lv, e-pasts: jan-
sonesaila@inbox.lv, tālr. 26579494 
(Saila Jansone).

ANITA ZVINGULE, sabiedrisko 
attiecību speciāliste

Informējam, ka 9. augustā, kad 
notiks 9. Kuldīgas pusmaratons, 
pilsētā satiksmei būs slēgtas 
vairākas ielas. Lūdzu iepazīs-
tieties ar plānotajiem satiksmes 
ierobežojumiem! 

9. augustā no 11.00 līdz 15.00 
pilnībā slēgta transporta kustība būs: 

Piltenes ielā līdz Skuju ielai,
Grants ielā līdz iebrauktuvei 

estrādē,
Pētera ielā no Smilšu ielas līdz 

Ventspils ielai,
Ventspils ielā līdz Akmens ielai,
Akmens ielā,
Kaļķu ielā,
Alunāna ielā,
Torņa ielā,
Nomales ielā,
Parka ielā līdz Dzintaru ielai,
Liepājas ielā no Piltenes ielas līdz 

Mucenieku ielai.
Pilsētas laukumā transporta kus-

tība tiks slēgta no 11.00, laukumam 
varēs piekļūt no Mucenieku ielas pa 
Baložu un Kalpaka ielu. 

Sacensību laikā automašīnas 
trasē netiks ielaistas, tādēļ lūgums 
– laicīgi izbrauciet automašīnas, 
ja šajā dienā paredzēts kurp doties. 
Paldies par sapratni! 

Vairāk par sacensībām var uz-
zināt: www.kuldigas-pusmaratons.
lv, www.kuldiga.lv. Informācijai 
zvaniet 26579494 (Saila Jansone) 
vai rakstiet: jansonesaila@inbox.lv.

Sacensības organizē Kuldīgas 
novada Dome un Kuldīgas novada 
Sporta skola.

SAILA JANSONE, 
Sporta skolas direktora vietniece 

mācību darbā

Satiksmes ierobežojumi

Trases shēma, starts un 
finišs – Kuldīgas pilsētas 

estrādē.

Pēc vairāku gadu pārtraukuma 
27. jūlijā Kuldīgā atgriezīsies 
SEB MTB kalnu divriteņu ma-
ratona posms.

Plānots, ka piektais posms pulcēs 
ap 2000 dažāda vecuma riteņbrau-
cēju, tostarp vadošos Latvijas kalnu 
riteņbraucējus. Starts un finišs pare-
dzēts V.Plūdoņa ģimnāzijas stadio-
nā, 12.00 distancē „Skandi motors” 
(65 km)  dosies teju visi Latvijas 
labākie MTB braucēji. Trasē iekļauti 
ne tikai grants un meža ceļi, bet arī 
taciņas, nobraucieni, strauji kāpumi 
un virkne citu šķēršļu. 

Masveidīgā „Virši – A” brauciena 
sākums paredzēts 13.30. Šajā 40 km 
distancē varētu startēt ap 1600 dalīb-
nieku. Trase būs nedaudz vienkāršā-
ka nekā „Skandi motors” braucienā, 
tomēr arī šeit riteņbraucējus sagaida 
virkne interesantu posmu. Kopā 
ar „Virši – A” braucējiem distancē 
dosies arī „Mammadaba” veselības 
brauciena dalībnieki, kuri varēs 
pavadīt dienu aktīvā atpūtā, baudot 
skaisto Kuldīgas apkārtni. 

Visi mazie kuldīdznieki un pilsē-

UZMANĪBU!
27. jūlijā SEB KALNU DIVRITEŅU sacensību laikā no plkst. 12.00 
līdz 16.30 tiks slēgta satiksme Ventspils ielā no Gravas ielas līdz 

Policijas ielai, Policijas ielā, Baznīcas ielā no Policijas ielas līdz vecajam 
tiltam. Satiksme tiks ierobežota uz vecā tilta, Krasta ielā, 

Rumbas pagasta ceļos virzienā uz Maņģeni. 
Atvainojamies par sagādātajām neērtībām! 

AGRIS KIMBORS, Kuldīgas novada Sporta skolas direktors

SEB MTB maratons 
notiks Kuldīgā

Kuldīgā atgriežas kalnu divriteņu sacensības – SEB MTB maratona 5. posms, 
kas pulcēs ap 2000 dalībnieku.

tas viesi līdz 12 gadu vecumam tiek 
aicināti piedalīties bērnu braucienos, 
kas notiks pa stadiona apli. 

Kuldīga pamatoti tiek uzskatīta 
par vienu no Latvijas riteņbraukša-
nas centriem, jo no šejienes nākuši 
abi mūsu pasaules čempioni šosejas 
riteņbraukšanā – Romāns Vainšteins 

un Emīlija Sonka. Un Kuldīga jau 
senāk uzņēmusi Latvijas populārāko 
MTB seriālu – SEB kalnu divriteņu 
maratonu.

TOMS MARKSS, 
Latvijas Riteņbraukšanas 

federācijas preses sekretārs
ZIGISMUNDA ZĀLMAŅA foto

27. VII 12.00  SEB kalnu divriteņu maratons, 5. posms. Starts un finišs Kuldīgas estrādē
28.VII – 4.VIII  Sporta un atpūtas nometne „Īvande 2014”. Īvandes muiža, Īvandes pagasts
29.VII 18.00  Bērnu sacensības riteņbraukšanā. Starts un finišs Kuldīgas estrādē
3.VIII 10.00 2014. gada Kuldīgas novada atklātais čempionāts pludmales volejbolā sievietēm,  
 vīriešiem, 3. posms. Īvandes pagasta smilšu laukumi
5.VIII 19.00 Kuldīgas novada atklātais čempionāts futbolā. A.Grundmaņa stadions, Īsā iela 4,  
 Kuldīga
7.VIII 19.00 Kuldīgas novada atklātais čempionāts futbolā. A.Grundmaņa stadions, Īsā iela 4,  
 Kuldīga
9.VIII 11.00 9. Kuldīgas pusmaratons – bērnu skrējiens. Starts un finišs Kuldīgas estrādē
9.VIII 12.00 9. Kuldīgas pusmaratons – pusmaratona, NIKE, Tautas skrējiens. Starts un finišs  
 Kuldīgas estrādē
12.VIII 19.00  Kuldīgas novada atklātais čempionāts futbolā. A.Grundmaņa stadions, Īsā iela 4,  
 Kuldīga
14.VIII 19.00  Kuldīgas novada atklātais čempionāts futbolā. A.Grundmaņa stadions, Īsā iela 4,  
 Kuldīga
16.VIII 10.00  Kuldīgas novada atklātās vasaras sporta spēles. Sermīte, Kuldīgas novads
19.VIII 11.00 Kurzemes čempionāts 2014 futbolā U-11 grupā. A.Grundmaņa stadions, Īsā iela 4,  
 Kuldīga 
20.VIII 17.30  Skriešanas seriāls „Kuldīgas apļi”, 6. kārta. Krauļu priedes, Kuldīga
21.VIII 19.00  Kuldīgas novada atklātais čempionāts futbolā. A.Grundmaņa stadions, Īsā iela 4,  
 Kuldīga
26.VIII 19.00  Kuldīgas novada atklātais čempionāts futbolā. A.Grundmaņa stadions, Īsā iela 4,  
 Kuldīga
27.VIII 11.00   Kurzemes tūre 2014 futbolā U-9 grupā. A.Grundmaņa stadions, Īsā iela 4, Kuldīga

9. augustā notiks 9. Kuldīgas pusmaratons.
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Kuldīgas novada Domes informatīvais izdevums „Kuldīgas Novada Vēstis”. Izdevējs – Kuldīgas novada Dome, Baznīcas ielā 1, Kuldīgā, Kuldīgas novadā, LV-3301. Atbildīgā par izdevumu – 
sabiedrisko attiecību speciāliste Signeta Reimane, tālr. 63350100. Iespiests SIA „Poligrāfijas grupa Mūkusala”, Mūkusalas iela 15a, Rīga, LV-1004. Tirāža – 10 077. Reģistrācijas apliecība Nr. 000702841.

MŪSU LAIKS

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

25. jūlijā 23.00 – „Pieskarties debesīm” (Grazing The 
Sky, 2013). Režisors Horacio Alcala.
26. jūlijā 23.00 – „Pie bagātās kundzes” (1969). Reži-
sors Leonīds Leimanis.
1., 2. augustā – Dizaina filmu festivāla kino vakari.
8. augustā 23.30 – „Īsa pamācība mīlēšanā” (1982). 
Režisors Imants Krenbergs.
9. augustā 23.30 – Starptautiskās fotogrāfijas vasaras 
skolas (The International Summer School of Photogra-
phy (ISSP)) gala darbu prezentācija.

KULDĪGĀ
3. augustā, svētdien
12.00 – Meža kapos,
14.00 – Kalna kapos.
10. augustā, svētdien
14.00 – Annas kapos.
ēDOLES PAGASTĀ
9. augustā, sestdien
13.00 – Paružu kapos,
14.00 – Lieģu kapos.
10. augustā, svētdien
10.00 – Lūšu kapos
11.00 – Kaušu kapos
12.00 – Vingru kapos
13.00 – Ķesteru kapos
14.00 – Almāles kapos
15.00 – Postmuižas kapos
GUDENIEKU PAGASTĀ
26. jūlijā, sestdien
12.00 – Kumsteru kapos, 
13.00 – Struijas kapos. 
2. augustā, sestdien
13.00 – Adzes kapos,  
14.00 – Baltkalnu kapos.
ĪVANDES PAGASTĀ
2. augustā, sestdien

10.00 – Zvinguļu kapos,
11.00 – Apuzes kapos,
12.00 – Balgāļu kapos,
13.00 – Todaižu kapos,
14.00 – Kunču kapos,
15.00 – Ķaupu kapos.
KURMĀLES PAGASTĀ
16. augustā, sestdien
10.00 – Vilgāles kapsētā,
10.30 – Viļenieku kapsētā,
11.00 – Pūču kapsētā,
11.30 – Ēmu kapsētā,
12.30 – Paulīnes kapsētā,
13.00 – Siliņu kapsētā,
13.30 – Kurmāles kapsētā,
14.00 – Segļu kapsētā.
LAIDU PAGASTĀ
31. augustā, svētdien
15.00 – Ārzes kapos,
16.00 – Laidu kapos.
PADURES PAGASTĀ
23. augustā, sestdien
11.00 – Nabas kapos,
12.00 – Beltes kapos,
13.00 – Padures kapos.
PELČU PAGASTĀ

9. augustā, sestdien
10.00 – Pelču kapos, 
11.00 – Ģīņu kapos,
12.00 – Rimzātu kapos, 
13.00 – Bišavu kapos.
RENDAS PAGASTĀ
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 
VĀRMES PAGASTĀ
10. augustā, svētdien
12.00 – Kūlu kapos,
13.00 – Dreimaņu kapos,
14.00 – Spāru kapos.
7. septembrī, svētdien
12.00 – Alekšu kapos, 
13.00 – Busku kapos. 

ēDOLē
2. augustā 10.00 Ēdoles pamatskolas sporta lau-
kumā – sporta spēles pieaugušajiem un bērniem. 
Dalībnieku reģistrācija no 9.00.
ĪVANDē
2. augustā tiek organizēts brauciens uz Kuldīgas 
novada pensionāru saietu Pelču parkā.
16. augustā – došanās uz Kuldīgas novada 
Sporta spēlēm.
KABILē
30. augustā 19.00 parka estrādē (lietus lai-
kā saieta namā „Sencis”) – Viktora Zemgala 
koncerts „Tikai Tev!”. Ieeja –  EUR 3.
KURMĀLē
Jūlijā izstāžu zālē – Kārļa Dazarta jaunākās 
gleznas.
Kurmāles pensionāri līdz 30. jūlijam aicināti pie-
teikties pensionāru saietam Pelčos 2. augustā,  
tālr. 29257707.
LAIDOS
16. augustā 10.00 Sermītes sporta stadionā – Kul-
dīgas novada 6. vasaras  sporta spēļu atklāšana. 
19. augustā pagasta pensionāriem tiek rīkota 
ekskursija uz Tukumu un apkārtni. Sīkāka in-
formācija un pieteikšanās līdz 14. augustam pa 
tālr. 20222398.
PADURē
Līdz 31. jūlijam Padures pagasta bibliotēkā – 
Agates Māliņas darināto tērpu rotājumu izstāde.
PELČOS
Ceturtdienās 16.00 bibliotēkā – Novadpētnie-
cības skoliņa.
Vasaras lasīšanas maratons – kurš izlasīs 
visvairāk lappušu visas vasaras gaitā? Nāc uz 
bibliotēku, izvēlies grāmatas un aizpildi tabulu!
No 21. jūlija līdz 1. augustam Pelču tautas 
namā – dienas nometne „ES un MĒS” pagastā 
dzīvojošiem bērniem no 8 līdz 13 gadiem. 
2. augustā 12.00 Pelču pils parkā – Kuldīgas 
novada 14. pensionāru saiets: 12.00 – 13.00 
ierašanās; 13.00 – 14.00 svinīgā svētku atklāša-
na, 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.
25. jūlijā 19.00 estrādē (lietus gadījumā kultūras 
namā) – Rendas amatierteātra izrāde „Čaukste-
nes”. Ieeja bez maksas.
2. augustā tiek organizēts brauciens uz Kuldīgas 
novada pensionāru saietu Pelču parkā. Dalības 
maksa –  EUR 2. Līdzi jāņem groziņš. Sīkāka 
informācija pa tālr. 26181470.
10. augustā 16.00 Rendas estrādē – Snēpeles 

amatierteātra izrāde „Viena tante teica jeb bez-
bērnu tēvs”. Ieeja –  EUR 2, skolēniem –  EUR 1.
13. augustā tiek organizēts brauciens uz Tallinu: 
Jūras muzejs, Tallinas vecpilsēta, TV tornis, Kad-
riorga pils. Sīkāka informācija pa tālr. 26181470.
RUMBĀ
2. augustā  piedalāmies Kuldīgas novada pen-
sionāru saietā Pelčos.
9. augustā Ventas ciema „Bukaišos” – Rumbas 
pagasta Sporta diena.
14. augustā 19.00 Ventas ciema „Bukaišos” – 
zoles vakars. 
16. augustā – piedalāmies Kuldīgas novada 
Vasaras sporta spēlēs.
29. augustā 17.00 Ventas ciema „Bukaišos” – 
sveicam Rumbas pagasta pirmklasniekus.
TURLAVĀ
Jūlijā Turlavas bibliotēkā – b/d grupas „Lāčuks” 
radošo darbu izstāde „Gliemezīši”; Agra Matīsa 
varžu kolekcija – 105 vardes; lasīšanas veicinā-
šanas programma „Bērnu žūrija 2014”.
No 18. – 31. jūlijam un no 15. līdz 28. augustam 
– bibliotēka slēgta.
26. jūlijā 12.00 Ķikuros pie ezera – „Ezersvētki”.
15. augustā pie Turlavas pamatskolas – sporta 
svētki bērniem: 9.00 – reģistrēšanās; 9.30 – 
atklāšana.
22. augustā 18.00 Dižgaiļu parka estrādē – Kul-
dīgas bērnu un jauniešu centrs rādīs izrādi „Eža 
kažociņš”, pēc izrādes ballīte.
VĀRMē
26. jūlijā 22.00 brīvdabas estrādē „Liepu 
birzs”– zaļumballe, spēlē grupa „Brīvdiena”. 
Ieeja  –  EUR 4,50.
2. augustā Vārmes pagastā – ikgadējais ama-
tierteātru saiets „Spiets 2014”. 11.00 brīvdabas 
estrādē „Liepu birzs”– atklāšana. Saietā piedalī-
sies amatierteātri no Kuldīgas un Saldus novada.
2. augustā 22.00 brīvdabas estrādē „Liepu 
birzs” – zaļumballe, spēlē grupa „Rumbas kvar-
tets”. Ieeja –  EUR 4,50.
9. augustā vārmenieku saiets „Kā sendienās”: 
14.00 – svētbrīdis Vārmes baznīcā; 18.00 – diž-
koncerts brīvdabas estrādē „Liepu birzs”. Dienas 
laikā izstādes atklāšana „Esmu vārmenieks”, 
Vārmes lauksaimniecības dzīvnieku un tehnikas 
apskate un parāde, svētku gājiens. Vakara prog-
rammā – Andris Ērglis, kapela „Jūlijs” un „Rumbas 
kvartets”. Dalības maksa –  EUR 5. Sīkāka 
informācija www.varme.lv vai pa tālr. 22030360. 
16. augustā 22.00 brīvdabas estrādē „Liepu 
birzs” – zaļumballe, spēlē grupa „Klaidonis”. 
Ieeja –  EUR 5.
30. augustā 22.00 brīvdabas estrādē „Liepu 
birzs” – zaļumballe, spēlē grupa „Jūrkant”. 
Ieeja – EUR 5.

„Mierpilna, nesteidzīga un po-
zitīvām emocijām bagāta atpūta 
senatnīgā un unikālā mazpilsētā,” tā 
ir tikai viena no daudzajām Kuldīgas 
viesu atziņām pēc pilsētā pavadītā 
laika.

Tagad, vasaras pilnbriedā, tū-
ristus var manīt ik uz soļa. Viņi 
ierodas no tālām un tuvām zemēm, 
lai iepazītu mazpilsētas burvību un 
vēstures liecības. Visbiežāk ielās 
dzirdama vācu, lietuviešu un igauņu 
valoda. Kuldīgai kļūstot sakoptākai, 
viesi izrāda arvien lielāku interesi ne 
tikai par seno ķieģeļu tiltu un Ven-
tas rumbu, bet arī par sakoptajiem 
namiem, parkiem un ielām. Milzīgs 
gandarījums, ka Kuldīga ir spējusi 
izkonkurēt lielās pilsētas un kļūt 
par daudzu tūristu brīvdienu mar-
šrutu galamērķi. Kā pavisam nesen 
izteicās kāds viesis no Krievijas: „Ja 
neesi bijis Kuldīgā, tas nozīmē, ka 
neesi bijis Latvijā!”

Liels prieks par mūsu uzņēmē-
jiem, kuri papildinājuši jau esošo 
naktsmītņu un ēdināšanas pakalpo-
jumu sniedzēju rindas ar jauniem 
un oriģināliem piedāvājumiem. Tū-
ristu interesi piesaista arī tādi īpaši 
mājražotāju piedāvājumi kā strausu 
audzētava, vīna darītāji un kerami-
ķi. Nebūs noslēpums, ka lietas, kas 
saistītas ar degustācijām un tradi-
cionāliem ēdieniem, ir saistošas lie-
lākajai daļai viesu. Vēlos atgādināt 
par diviem svarīgiem viesu pieredzi 
veidojošiem faktoriem – kvalitāti un 
viesmīlību.  Tiecoties pēc augstiem 
standartiem šajās jomās, uzņēmēji 
tūristu pieredzi mūsu pilsētā veido 
īpaši pozitīvu, reizē spodrinot sava 
uzņēmuma un visas pilsētas vārdu.

Atpazīstamību ir iemantojuši 
tradicionālie Kuldīgas pasākumi, 
kurus apmeklē arvien vairāk ļaužu. 
Kultūras un sporta dzīves organiza-
tori to īstenošanā ieguldījuši milzīgu 
enerģiju. Domājams, ka radošums 
un iedvesma nezudīs, lai turpinātu 
pašmāju un ārvalstu viesus pārsteigt 
ar sirsnīgiem, nebijušiem un pat 
grandioziem pasākumiem.

Mēs Aktīvās atpūtas centrā turpi-
nām pilsētas viesus un iedzīvotājus 
informēt par atpūtas iespējām visā 
novadā. Aktīvs darbs sociālajos 
medijos, dalība ārvalstu izstādēs, da-
žāda veida pasākumos Latvijā, kā arī 
žurnālistu vizīšu organizēšana ļauj 
ceļotgribētājiem no visas pasaules 
par Kuldīgu uzzināt arvien vairāk. 

Manuprāt, galvenās Kuldīgas 
vērtības, kuras piedāvāt pašmāju 
un ārvalstu viesiem, ir pilsētas kul-
tūrvēsture, netradicionāli pasākumi, 
atpūta pie dabas, velonoma un velo-
maršruti. Zinot Kuldīgas izdevīgo 
ģeogrāfisko novietojumu Kurzemes 
reģionā, domāju, ka pastāv iespēja 
mūsu pilsētu pozicionēt kā apmetnes 
vietu, no kura ceļotājiem ērti apskatīt 
visus Kurzemes tūrisma piedāvāju-
mus, vienlaikus veidojot pienesumu 
pilsētas ekonomikai. 

Novērtēsim paveikto, radīsim 
sakoptu vidi ap sevi un teiksim viens 
otram labus vārdus, lai tos sadzird 
tepat, Latvijā, un ārpus tās!

JANA 
BERGMANE, 
Kuldīgas 
Aktīvās at-
pūtas centra 
speciāliste

Ja neesi bijis 
Kuldīgā, neesi 
bijis Latvijā

P. 25.VII 16.30 HUMBA
S. 26.VII 16.00, 18.00 Dienvidāfrika, 2013
Sv. 27.VII 15.00, 17.00 Ilgums 1’25
P. 28.VII 16.00 Animācijas filma
O. 29.VII 16.30 Filma dublēta latviešu valodā
T. 30.VII 17.00 
C. 31.VII 17.00

P. 25.VII 18.30 KOPĀ PRET PAšA GRIBU
Sv. 27.VII 18.30 ASV, 2014
P. 28.VII 18.00 Ilgums 1’57
O. 29.VII 18.30 Romantiska komēdija
T. 30.VII 19.00 Līdz 12 g.v. – neiesakām
C. 31.VII 19.00

P. 1.VIII 16.00 BRĪNUMAINĀ OZA ZEME
Sv. 3.VIII 14.00, 16.00 ASV, 2014
P. 4.VIII 16.30, 18.30 Ilgums 1’32
O. 5.VIII 15.00, 17.00 Animācijas filma, mūzikls
T. 6.VIII 15.00, 19.00 Filma dublēta latviešu valodā
T. 7.VIII 16.30 

P. 1.VIII 18.00 RĪTDIENAS ROBEŽA
Sv. 3.VIII 18.00 ASV, Austrālija 2014
O. 5.VIII 19.00 Ilgums 1’53
T. 6.VIII 19.00 Asa sižeta zinātniskā fantastika
C. 7.VIII 18.30 Līdz 12. g.v. – neiesakām 

P. 8.VIII 18.00 SOLIS AUGšUP. 
Sv. 10.VIII 17.00 UZ VISU BANKU
P. 11.VIII 18.00 ASV, 2014
O. 12.VIII 18.30 Ilgums 1’52
T. 13.VIII 19.00 Romantiska muzikāla drāma
C. 14.VIII 18.00 Līdz 12. g.v. – neiesakām

Laikā, kad tradicionāli tiek atzīmēta Baltijas ceļa gadadiena, 
23. augustā Kuldīgā notiks festivāls „VIA BALTICA”.

Festivāla laikā vienkopus koncertēs izcili mūziķi, kuri sniegs augstas 
kvalitātes koncertus radoši veidotās programmās. 

Kuldīgā festivāls notiks jau otro reizi. Ieeja visos koncertos ir bez maksas.
Koncertā „Muzikāls ceļojums Gaujiene – Vīne” piedalīsies Liepājas stīgu 

kvartets – Līga Baltābola (vijole), Ginta Alžāne (vijole), Karlīna Īvāne (alts), 
Dina Puķīte (čells). Koncertprogramma piedāvā Jāzepa Vītola un Ludviga 
van Bēthovena stīgu kvartetus. J.Vītola Stīgu kvartets Sol mažorā op. 27 
savulaik (1899) atklāja latviešu stīgu kvarteta vēsturi. Savukārt Bēthovena 
daiļradē šis žanrs sasniedzis augstākās, vēl šodien nepārspētās virsotnes. 

Bet „Melnā stārķa lidojumā” piedalās Rīgas saksofonu kvartets, Ieva 
Parša (mecosoprāns), Valdis Muktupāvels (balss, kokles, dūdas, birbīne). 
Koncertprogramma ir saistīta ar starptautisku vides projektu „Melnais 
stārķis: dzīvības lidojums”, kurā tiek novērotas astoņas Latvijas melno 
stārķu meitenes savā pirmajā ceļojumā uz ziemošanas vietām Āfrikā. 
Koncertā skanēs Etiopijas, Izraēlas, Moldovas un Balkānu valstu autoru 
skaņdarbi. Koncertprogrammā „Impresijas” skanēs ansambļa dziedāšanai 
veltītās kompozīcijas un tēma „Laiks” kā visu norišu un procesu mēraukla 
un lielākā vērtība. 

Koncertu vietas un laiki tiks precizēti. 
SIGNETA REIMANE, sabiedrisko attiecību speciāliste

Izcilu mūziķu festivāls 
„VIA BALTICA”


