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„Kuldīgas labumiem” 
savs veikals 
> 2. lpp.

Pārsteigumi 
festivālā „Live Fest” 
> 7. lpp.

Iznākušas jaunās 
„Vēstules”
> 6. lpp.
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InGa BĒrZIŅa,
Kuldīgas novada Domes priekšsēdētāja

Aizvadītas jubilejas „Dzīres”
No 16. līdz 19. jūlijam ar vērienu Kuldīga svinēja divdesmitās „Dzīres”. Četras dienas kuldīdznieki un viesi no tuvienes 

un tālienes baudīja Kuldīgas kultūras centra sagatavotos koncertus, pasākumus, atrakcijas, darbnīcas un daudzus citus 
aizraujošus pasākumus.

„Dzīres Kuldīgā” tiek uzskatītas par labāko 
nedēļas nogali Latvijā. Tā kā „Dzīrēs” piedalījās 
daudzi ārvalstu mākslinieki, Kuldīgas novada 
Domes priekšsēdētāja Inga Bērziņa uzrunā 
skatītājiem uzsvēra, ka šogad svētkus varētu 
uzskatīt par labākajiem Eiropā. „Jubilārs” katram 
pievērsa īpašu uzmanību, ieraujot raibā notikumu 
un piedzīvojumu virpulī. Kā jau jubilejas reizē, 

godātas tika gan „Dzīru” leģendārās tradīcijas, 
kuru īpašā aura pulcē skatītāju tūkstošus, gan 
piedāvāts kas jauns, Kuldīgā un Latvijā vēl ne-
redzēts. Organizatori atzīst, ka šo gadu laikā no 
pirmajiem amatieriskajiem mēģinājumiem svētki 
izauguši par iespaidīgu un grandiozu notikumu, 
kurā vienmēr ir kas jauns.

„Dzīru” baudītāju skaits ik gadu palielinās, 

un tas nozīmē, ka cilvēki novērtē to, ko pilsēta 
tiem sarūpē.

SIGnETa rEImanE, 
sabiedrisko attiecību speciāliste

IEVaS BEnEFELDES un 
EDuarDa DamBErGa foto

(Turpinājums 5. lpp.)

neilgi pirms pusnakts ar grandiozu šovu uz ūdens, ko iestudējis franču ielu teātris 
„Ilotopija”, sākās festivāls „Dzīres Kuldīgā”. Teātris Latvijā viesojas pirmo reizi. Lai īstenotu 

ieceri un izrādi atvestu uz Kuldīgu, organizatori strādājuši četrus gadus. 

Klausītājus ar romantiskām dziesmām priecēja Zigfrīds muktupāvels 
un Ieva Sutugova īpašajā „Dzīru” lielkoncertā „Sirds stīgu spēle”.

šogad lielajā  „Dzīru” gājienā piedalījās ap 60 atraktīvu, radošu kolektīvu, no kuriem pieci tika nominēti balvai. SIa „rezerve” (attēlā) 
ieguva balvu nominācijā „muzikālie kuldīdznieki”.

Šovasar Kuldīgā –  pilsētā ar dvē-
seli – brīnišķīgi uzziedēja 20. festi-
vāls „Dzīres Kuldīgā”.

Skaistākajā Latvijas pilsētā mēs 
četras dienas izjutām neaprakstāmu 
burvību. Dvēseliskumu, mīlestību 
un laipnību, kas mīt kuldīdzniekos, 
ko jūtam, paverot seno namu durvis. 
Mēs, kuldīdznieki, kopā radījām šos 
neaizmirstamos svētkus!

Svētkiem – 20, tas nozīmē, ka 
ir izaugusi vesela kuldīdznieku 
paaudze, kurai Kuldīga un pilsētas 
svētki ir tikpat pašsaprotami kā 
mājas, prieks un zemenes uz galda. 
Un ir paaudze, kura šos svētkus ir 
auklējusi, lolojusi un izveidojusi. No 
mazumiņa līdz krāšņam festivālam, 
kurā smelties dzīvesprieku, enerģiju 
un kopā ar pilsētas kluso skaistumu 
harmoniski sadzīvot laikā un telpā.

Viss tika sarūpēts. Tu, tavi radi, 
draugi un kaimiņi, mēs visi kopā 
cītīgi strādājām, lai godam sagaidītu 
un svinētu jubilejas svētkus.

Sirsnīgs paldies ikvienam, kurš 
piedalījās, atbalstīja, rīkoja, juta 
līdzi, sargāja, tīrīja un darīja citus 
lielākus un mazākus darbus. Gran-
diozā un unikālā atklāšanas izrāde 
uz Māras dīķa, īpaši Kuldīgai gata-
votā „Sirds stīgu spēle”, Alekšupītes 
skrējiens un karnevāls, tirdziņi, kon-
certi visām gaumēm un, protams, 
svētku kulminācija – gājiens, kurā 
dzirkstīja neviltots prieks, radošais 
gars un līksmība, paužot mīlestību 
pret pilsētu, ko vienā vārdā var no-
saukt par patriotismu.

Īpašs paldies visai svētku rī-
košanas radošajai komandai Kul-
dīgas kultūras centra direktores 
Intas Burnevicas talantīgā vadībā. 
Paldies mūsu runas vīram Andrim 
Grīnvaldam, bez kura asprātīgajiem 
komentāriem un sirsnīgajiem jokiem 
svētki nav iedomājami. Savukārt 
inovatīvus un neredzētus priekšne-
sumus jau vairākus gadus mēs varam 
baudīt, pateicoties Ilzes Zariņas 
uzņēmībai un radošajam garam.

Svētki beigušies, nedaudz smeldz 
un acīs sariešas asaras. Bet tās jau 
vairāk no gandarījuma un piepildī-
juma sajūtas. Nākamgad būs atkal 
jauni svētki, jau divdesmit pirmie!

Tā kā pat teātris no Francijas un 
koris no Nīderlandes bija pārcēlušies 
uz Kuldīgu, tad droši varam teikt, ka 
šī bija ne tikai labākā nedēļas nogale 
Latvijā, bet arī visā Eiropā!

Mīļie 
kuldīdznieki
un novada 

ļaudis!
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jūnijā izsniegtās būvatļaujas
Objekta nosaukums Objekta adrese Pasūtītājs
Dzīvojamās mājas un saimniecības ēkas pārbūve Jelgavas ielā 94, Kuldīgā SIA „GENUS”
Dzīvojamās mājas jaunbūve Dzelzceļa ielā 30, Kuldīgā Sandra Babāne
Nojume Pūpolu alejā 11, Kuldīgā Ieva Dzene
Dārza mājas būvniecība un vecās dārza mājas 
nojaukšana Aroniju aleja 19, Kuldīgā Agris Ābele

Ražošanas materiālu noliktavas, skaidu nojumes un 
ražošanas noliktavas pārbūve Stendes ielā 12, Kuldīgā SIA „Simra”

Malkas šķūņa būvniecība „Akas”, Laidu pagastā Laidu pagasta pārvalde
Malkas šķūņa būvniecība „Kamenes”, Laidu pagastā Laidu pagasta pārvalde
Saimniecības ēkas rekonstrukcija Krasta ielā 29, Kuldīgā Andris Zumačs
Dzīvojamās mājas būvniecība „Atmiņas”, Padures pagastā Jānis Bruzinskis
Mākslinieku darbnīca (individuālam darbam) Mālu ielā 22, Kuldīgā Ieva Vītola-Lindkvista
Dārza mājas pārbūve, saimniecības ēkas būvniecība Bērzu ielā 4, „Ābele”, Pelču pagastā Silvija Rozentāle
Elektriskā kabeļa pārvietošana Cepļa ielā 2, Kuldīgā AS „Latvijas Finieris”
Meliorācijas atjaunošana „Ziemeļi”, Vārmes pagastā SIA „Ventas lauki”

Meža ceļa pārbūve „Augstā kalna ceļš”, Rendas meža 
iecirknis, Rendas pagastā

AS „Latvijas Valsts meži” 
Meža infrastruktūra

Graudu uzglabāšanas torņi „Vārmes rapsis”, Vārmes pagastā Vārmes pagasta M.Āboliņa 
z/s „Āboliņi”

Ēkas cokola, telpu grupas un pagalma atjaunošana 
un pārbūve Kuldīgas novada pašvaldības policijas 
darba nodrošināšanai 

Strautu ielā 1, Kuldīgā Kuldīgas novada pašvaldība

Meža ceļa pārbūve „Usmas ceļš – Slujas”, Rendas meža 
iecirknis, Rendas pagastā Latvijas Valsts meži

Vieglo automašīnu garāža „Ķirši”, Kurmāles pagastā Inga Puriņa
Ogļūdeņražu laukums un urbums „Adzes”, „Brumaņi”, Gudenieku pagastā SIA „Baltic Oil Managment”
Dzīvojamā māja „Mazkupšas”, Pelču pagastā Rignars Aņišins
Dzīvokļa nr. 13 pārbūve Baznīcas ielā 22, Kuldīgā Vadims Maslennikovs
Administratīvās ēkas pārbūve energoefektivitātes 
uzlabošanai „Spārītes”, Kabile, Kabiles pagastā Kuldīgas novada pašvaldība

Pelču pils jumta nesošo konstrukciju atjaunošana „Pelču pils”, Pelčos, Pelču pagastā Kuldīgas novada pašvaldība
Dzīvojamā māja Vienības ielā 59, Kuldīgā Dace Ķinēna
Teritorijas lietusūdens kanalizācijas ierīkošana, baz-
nīcas pamatu labošana un teritorijas labiekārtošana Raiņa ielā 6A, Kuldīgā Kuldīgas Sv. Trīsvienības Ro-

mas katoļu draudze
Administratīvās ēkas pārbūve energoefektivitātes 
uzlabošanai „Atvasītes”, Mežvaldē, Rumbas pagastā Kuldīgas novada pašvaldība

Dzīvojamās mājas pārbūve „Gobas”, Īvandes pagastā Dzintra Eglīte

Meža ceļa „Dobu ceļš” būvniecība Dienvidkurzemes mežsaimniecības 
meža ceļš „Dobu ceļš” 

AS „Latvijas Valsts meži” Meža 
infrastruktūra

Saimniecības ēkas pārbūve Ventas ielā 38, Kuldīgā Mārcis Ivanovskis

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

Objekta nosaukums Adrese
Ēkas fasādes atjaunošana Zāģu ielā 2, Kuldīgā
Telpu grupas vienkāršota atjaunošana Zāģu ielā 2, Kuldīgā
Dzīvojamās mājas un saimniecības ēkas pārbūve Jelgavas ielā 94, Kuldīgā
Dzīvojamās mājas jaunbūve Dzelzceļa ielā 30, Kuldīgā
Dzīvokļa vienkāršota atjaunošana „Saldnieki 6”-15, Vilgālē, Kurmāles pagastā
Nojumes būvniecība Pūpolu alejā 11, Kuldīgā
Siltuma mehānikas, apkures sistēmas iekšējo tīklu izbūve Kul-
dīgas pamatskolas vecajā korpusā Ventspils ielā 16, Kuldīgā

Malkas šķūņa būvniecība „Akas”, Laidu pagastā
Dārza mājas būvniecība un vecās dārza mājas nojaukšana Aroniju alejā 19, Kuldīgā
Pelču pils jumta nesošo konstrukciju atjaunošana „Pelču pils”, Pelčos, Pelču pagastā 
Ēkas fasādes vienkāršotā atjaunošana dzīvojamai ēkai – Kul-
dīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma dienesta viesnīcai Smilšu ielā 9, Kuldīgā

Ražošanas materiālu noliktavas, skaidu nojumes un ražošanas 
noliktavas pārbūve Stendes ielā 12, Kuldīgā

Caurlaides ēkas nojaukšana Aizputes ielā 22, Kuldīgā
Žoga būvniecība Kaļķu ielā 26, Kuldīgā
Dzīvojamās mājas fasādes vienkāršotā atjaunošana Baznīcas ielā 17, Kuldīgā
Malkas šķūņa būvniecība „Kamenes”, Laidu pagastā
Lapenes būvniecība  „Mazirbītes”, Snēpeles pagastā
Nedzīvojamas ēkas fasādes vienkāršotā atjaunošana Planīcas ielā 5B, Kuldīgā
Estrādes daļēja (skatuves pārkares jumta) nojaukšana „Pagastmāja”, Vilgālē, Kurmāles pagastā
Dzīvojamās mājas būvniecība „Atmiņas”, Padures pagastā
Mākslinieku darbnīca Mālu ielā 22, Kuldīgā
Saimniecības ēkas rekonstrukcija Krasta ielā 29, Kuldīgā
Dārza mājas pārbūve, saimniecības ēkas būvniecība Bērzu ielā 4, Ābelē, Pelču pagastā
Elektriskā kabeļa pārvietošana Cepļa ielā 2, Kuldīgā
Meliorācijas atjaunošana „Ziemeļi”, Vārmes pagastā
Meža ceļa  „Augstā kalna ceļš” pārbūve Rendas meža iecirknī, Rendas pagastā 
Ēkas renovācija Pils ielā 4A, Kuldīgā
Ēkas cokola, telpu grupas un pagalma atjaunošana un pārbūve 
Kuldīgas novada pašvaldības policijas darba nodrošināšanai Strautu ielā 1, Kuldīgā

TP7284 „Pļavsargi” pārbūve Rumbas pagastā, Kuldīgas novadā
TP7180 „Pelču kalte” un TP7387 „Rimzāti” pārbūve Pelču pagastā, Kuldīgas novadā
Usmas ceļš –  „Slujas” pārbūve Rendas meža iecirknī, Rendas pagastā
Ogļūdeņražu laukums un urbums „Adzes”, Gudenieku pagastā
Graudu uzglabāšanas torņi „Vārmes rapsis”, Vārmes pagastā
Administratīvās ēkas pārbūve energoefektivitātes uzlabošanai „Spārītes”, Kabilē, Kabiles pagastā
Vasaras atpūtas māja „Svilpes”, Rendas pagastā
Dzīvokļa vienkāršota atjaunošana Liepājas ielā 49-1, Kuldīgā
TP6226 „Grantiņi-2” pārbūve Turlavas pagastā, Kuldīgas novadā
Dzīvojamās ēkas vienkāršotā fasādes atjaunošana Jelgavas ielā 1, Kuldīgā
Padures pils dārza portika frontona daļas atjaunošana „Padures pils”,  Padurē, Padures pagastā
Dzīvokļa pārbūve Baznīcas ielā 22-13, Kuldīgā
Dzīvojamā māja „Mazkupšas”, Pelču pagastā
Lopu novietne „Vīksnas”, Kurmāles pagastā
Ielas apgaismojuma rekonstrukcija Kaļķu ielā, Kuldīgā
Pelču pils vienkāršota fasādes atjaunošana „Pelču pils”, Pelčos, Pelču pagastā
Kuldīgas Sv.Trīsvienības Romas katoļu baznīcas teritorijas lie-
tusūdens kanalizācijas ierīkošana, baznīcas pamatu labošana 
un teritorijas labiekārtojums

Kuldīgas Sv. Trīsvienības Romas katoļu 
baznīca, Kuldīgā

Teritorijas apgaismojuma un video novērošanas tīklu tehniskā 
shēma Pilsētas estrādes parks, Kuldīgā

Administratīvās ēkas  pārbūve, energoefektivitātes uzlabošana „Atvasītes”, Riežupes ielā 1, Mežvaldē, 
Rumbas pagastā

TP757 „Lēpicas” pārbūve Ēdoles pagastā, Kuldīgas novadā
Dzīvojamās ēkas fasāžu vienkāršotā atjaunošana Vidus ielā 50, Kuldīgā
Telpu grupas vienkāršotā atjaunošana „Tornīši”, Rumbas pagastā
Dzīvojamās mājas un kūts nojaukšana „Torņkalni”, Ēdoles pagastā
Nojume Egļu ielā 4, Kuldīgā
Dzīvojamās mājas gāzes apgādes būvniecība „Žubītes” Kabilē, Kabiles pagastā 

2015. gada jūnijā ekspluatācijā pieņemtās būves
Nosaukums Adrese Pasūtītājs
Dzīvojamās mājas pārbūve Vienības ielā 47, Kuldīgā Pēteris Šneiders
Kūtsmēslu krātuves „Birznieki”, Pelču pagastā ZS „Birznieki MVV”
Divi ogļūdeņražu laukumi un urbumi „Adzes”, Gudenieku pagastā SIA „Baltic Oil Management”
Kūtsmēslu krātuve „Vitkupi”, Turlavas pagastā ZS „Vitkupi”
Kabiles pamatskolas sporta komplek-
sa rekonstrukcijas pirmā kārta Kabiles 
vidusskolā, Kuldīgas novadā

Kabiles vidusskola, Kabilē Kuldīgas novada pašvaldība

Briežu dārza jaunbūve zemes īpašu-
mos „Upmaļi”, „Ezernieki” Upmaļi, „Ezernieki”, Ēdoles pagastā SIA „Z.S. Ezernieki” 

Dārza mājas pārbūve Lazdu alejā 29, Kuldīgā Harijs Čīma
Māras dīķa rekonstrukcija, Kuldīgā Māras dīķis, Dzirnavu ielā Kuldīgas novada pašvaldība
Dzīvojamā māja Egļu ielā 4, Kuldīgā Līga Lagzdiņa

Publisko iepirkumu komisijā 2015. gada jūnijā pieņemtie lēmumi
Iepirkuma priekšmets Lēmuma pieņ. 

datums Uzvarētājs

Profesionālu radiosistēmu iegāde 
p/a „Kuldīgas kultūras centrs” 11.06.2015. SIA „Muzikālā dizaina grupa”; 

EUR 13337,64 bez PVN 

Atklāts konkurss „Autotransporta iegāde 
Kuldīgas novada pašvaldības sociālās 
aprūpes centram „Venta”, Kuldīgas novada 
sporta skolai un Pelču pagasta pārvaldei”

18.06.2015.

1. daļa – SIA „Rezerve”, 
EUR 26685,96 bez PVN;
2. daļa – SIA „Moller Auto Ventspils”,
EUR 45363,64 bez PVN

Kuldīgas pilsētas ielu ikdienas uzturēšanas 
darbi – melno segumu remonts 18.06.2015. SIA „Būves un būvsistēmas”; 

EUR 12510,00 bez PVN

Būvprojekta „Sporta skolas rekonstrukcija 
Kalna ielā 6, Kuldīgā, 1. un 3. kārta” 
autoruzraudzība 

18.06.2015. SIA „TEEJA”; EUR 41980,00 bez PVN

Nometnes laikā tiks slēgts ceļš
Īvandes pagasta pārvalde un SIA „Īvandes muiža” informē, ka no 1. līdz 9. augustam nometnes 

„Laba Daba” laikā tiks slēgta satiksme pa ceļu caur Īvandes muižas teritoriju īpašumā „Skolas nams”.
Ceļa slēgšana nepieciešama, lai nometnes dalībniekiem būtu drošība un sabiedriskā kārtība. Pie-

kļuve no autoceļa P119 Kuldīga – Alsunga – Jūrkalne līdz Īvandes pagasta padomei un nometnes 
vietai būs iespējama līdz autostāvvietai pie Īvandes muižas. Uz blakus esošajiem īpašumiem nokļūt 
var pa citiem pašvaldības ceļiem.

24. jūlijā 13.00 Kuldīgā, 
Pilsētas laukumā 7a tiks at-
klāts kooperatīva „Kuldīgas 
labumi” veikals.

Veikals darbu uzsāka jau 
17. jūlijā, un „Elvi” tirdzniecī-
ba tur vairs nenotiek. Plānots, 
ka „Kuldīgas labumu” veikals 
Pilsētas laukumā strādās no otr-
dienas līdz piektdienai no 10.00 
līdz 17.00, bet sestdienās no 9.00 
līdz 16.00. 

„Kooperatīvam sapnis par 
savu māju ir jau no pagājušā 
gada, kad tika iesniegts LE-
ADER projekts, bet dažādu 
objektīvu apstākļu dēļ tas netika 

īstenots,” pastāstīja Kuldīgas 
attīstības aģentūras projektu 
speciāliste Līga Raituma. Vieta 
pie Pilsētas laukums izvēlēta, jo 
ir ērta iedzīvotājiem un ikdienā 
tur uzturas daudz ļaužu. Veikalā 
iegādājamas dažādas ikdienai 
nepieciešamās pārtikas preces, 
piemēram, maize, gaļa, olas, 
sviests, arī vīns, sklandrauši un 
dabīgās limonādes.

Kooperatīvs novadā saražoto 
produkciju tirgo arī Mārtiņsalā 
no ceturtdienas līdz svētdienai. 
Šeit vairāk tiek tirgota produkci-
ja, kas saista tūristus – suvenīri, 
vīns, ogas, sklandrauši, sulas u.c.

Reizi mēnesī kooperatīvs 

dodas izbraukuma tirdzniecībā 
uz LR Zemkopības ministriju 
un Mūkusalas Biznesa centru.

Sāktas sarunas ar vilcieniņa 
„Ludis” īpašniekiem par pietur-
vietas izveidi pie jaunās tirdznie-
cības vietas, lai arī tūristi varētu 
iepazīt un iegādāties vietējo ražo-
tāju produkciju un paveikto.

Kooperatīvs „Kuldīgas la-
bumi” organizē un piedāvā 
degustācijas. Šis piedāvājums 
orientēts uz dažādām tūristu 
grupām. Ir jau saņemti pirmie 
pieteikumi.

SIGnETaS rEImanES, 
sabiedrisko attiecību speciālis-

tes teksts un foto

Kooperatīvam „Kuldīgas 
labumi” jauns veikals

mājiņā 
Pilsētas 
laukumā 7a 
turpmāk 
darbosies 
kooperatīva 
„Kuldīgas 
labumi” 
veikals, 
kurā var 
iegādāties 
dažādus 
novadā 
ražotus 
labumus.



Kuldīgas novada Doms priekšsēdētāja Inga Bērziņa parakstīja līgumu 
ar SIa „abora” valdes locekli juri Kravali par sporta skolas rekonstrukciju un 

peldbaseina būvniecību.
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30. jūlijā no 10.00 līdz 13.00 
Valsts asinsdonoru centrs 
(VADC) rīko izbraukumu Kuldī-
gā, Pilsētas laukumā 4, 2. stāvā.

Par asins donoru var kļūt perso-
nas vecumā no 18 līdz 65 gadiem, 
kas sver ne mazāk par 50 kg. Dienā 
pirms asins nodošanas nedrīkst lietot 
alkoholu, jābūt paēdušam, pēdējā 
laikā neslimojušam, jājūtas labi 
un jālieto daudz šķidruma. Asins 
nodošana nekaitē cilvēka veselībai. 
Tās nododot, organismā tiek stimu-
lēta asinsrades sistēma un atjaunots 
asins sastāvs. 

Ziedojot asinis, jāuzrāda personu 
apliecinošs dokuments – pase, ID 
karte vai autovadītāja apliecība. No 
šī gada 1. jūlija VADC veic bez-
skaidras naudas norēķinus ar dono-
riem. Tas nozīmē, ka kompensācija 
zaudētā asins un asins komponentu 
apjoma atjaunošanai tiek ieskaitīta 
donora bankas kontā, nevis izmaksā-

ta skaidrā naudā kā līdz šim. Tādēļ, 
nākot ziedot asinis, donoram obligāti 
jāņem līdzi un jāuzrāda savs bankas 
konta numurs.

Lai VADC spētu nodrošināt 
ikdienas ārstniecības iestāžu pie-
prasījumu pēc asinīm un asins kom-
ponentiem, ik dienu asinis jāziedo 
150 donoriem. VADC ļoti cer uz 
ikviena atsaucību, jo tikai donori var 
uzdāvināt dzīvību – dāvanu, kurai 
nav vērtības!

Izsmeļošāku informāciju par asins 
ziedošanu var uzzināt, zvanot pa 
bezmaksas informatīvo tālruni 8000 
0003 un mājaslapā www.donors.lv.

SInGETa rEImanE, 
sabiedrisko attiecību speciāliste

Kabiles pagasta administratīva-
jai ēkai „Spārītes”, kurā atrodas 
pagasta pārvalde un pasta no-
daļa, tiek veidots projekts ēkas 
pārbūvei.

Administratīvās ēkas „Spārītes” 
pārbūves projektā plānota jumta 
konstrukcijas un seguma nomaiņa, 
fasādes un bēniņu pārseguma sil-
tināšana, iekļaujot ārējās apdares 
atjaunošanu. Ēka atrodas valsts 
nozīmes arhitektūras pieminekļa 
Kabiles muižas kompleksa teritorijā, 
tāpēc apdare veidota, to respektē-
jot. Projekta ietvaros tiks mainītas 
pašreizējās logu paketes, kā arī no-
drošināta tehnoloģiski pareiza logu 

montāža – šuvju hermetizēšana un 
stikla pakešu blīvējuma atjaunoša-
na. Tiks atjaunota arī ēkas apkures 
sistēma, uzstādot jaunu apkures 
katlu un nomainot cauruļvadus un 
sildķermeņus. Teritorijā ap ēku plā-
nota virsūdeņu novadīšana. Ierīkos 
arī zibensaizsardzības sistēmu.

Projektēšanu veic saskaņā ar ēkas 
energoaudita un tehniskās apsekoša-
nas materiāliem.

Pārbūves projekts tiek izstrādāts 
pēc Kuldīgas novada pašvaldības 
pasūtījuma 2015. gadā, darbus veic 
SIA „Ēkas siltināšana”.

SIGnETa rEImanE, 
sabiedrisko attiecību speciāliste

Vizualizācijas foto

14. jūlijā Kuldīgas novada 
Domes priekšsēdētāja Inga 
Bērziņa un galvenā būvuzņēmē-
ja SIA „Abora” valdes loceklis 
Juris Kravalis parakstīja līgumu 
par Kuldīgas sporta skolas 
rekonstrukciju un peldbaseina 
būvniecību.

Būvuzņēmējs izraudzīts publiskā 
iepirkuma procedūrā. Sporta skolas 
rekonstrukcija un jauna peldba-
seina būvniecība kopā izmaksās 
2,19 miljonus EUR, ieskaitot PVN. 
Paredzams, ka būvdarbus pabeigs 
18 mēnešos. 

Ēka Kalna ielā 6, kurā atrodas 
vairākas sporta skolas nodaļas, ir 
valsts nozīmes pilsētbūvniecības 
pieminekļa „Kuldīgas pilsētas vēs-
turiskais centrs” un valsts nozīmes 
arheoloģijas pieminekļa „Kuldīgas 
senpilsēta” daļa. Kuldīgas sporta 
skolas ēku komplekss izvietots 
starp Kalna un Jelgavas ielu. Apbū-

Paraksta līgumu par Kuldīgas sporta skolas 
rekonstrukciju un peldbaseina būvniecību

ve veidojusies 19. gadsimta otrajā 
pusē kā Vācu biedrības ēka un līdz 
20. gadsimta sākumam kalpojusi kā 

Kuldīgas sabiedriskās dzīves centrs.
Tā kā Kuldīgas novada pašvaldī-

bas politika ir veidot Kuldīgas vec-

pilsētā sakārtotu vidi un koncentrēt 
tajā sabiedriski nozīmīgas iestādes, 
lemts kvartālu, kurā atrodas sporta 
skola, sakārtot līdzīgi kā vecpilsētas 
kvartālu ap vēsturisko sinagogas 
ēku, kurā pēc rekonstrukcijas at-
rodas Kuldīgas Galvenā bibliotēka 
un Mākslas nams. Sporta skolas 
ēku kompleksam ieplānots biju-
šās apbūves vietā piebūvēt jaunu 
apjomu peldbaseina vajadzībām. 
Šāds lēmums pieņemts, balstoties 
uz vēsturisko izpēti. Sagaidāms, 
ka jaunveidojamais apjoms iekļau-
sies kopējā vecpilsētas ansamblī. 
Sporta skolas ēkā fiziski un morāli 
novecojušais baseins ir slēgts neat-
bilstošā tehniskā stāvokļa dēļ, tādēļ 
novada iedzīvotājiem nav pieejami 
peldbaseina pakalpojumi. Pašreizējā 
ēkas baseina daļa tās ierobežoto 
izmēru dēļ nav pielāgojama jaunā 
baseina izmēru un tehnoloģiskajām 
prasībām. Plānots, ka jaunā baseina 

garums būs 25 m, tiks izbūvētas arī 
divas pirtis un SPA procedūru telpas.

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

Sporta skolas rekonstrukcijas 
un jauna peldbaseina būvniecības 
būvprojekta autors ir SIA „Diānas 
Zalānes projektu birojs”. Būvuz-
raudzību veiks SIA „Būves un 
būvsistēmas”.

KrISTĪnE DuĻBInSKa, 
mārketinga un sabiedrisko attiecību 

nodaļas vadītāja
EDuarDa DamBErGa foto

Atjaunos Kabiles pagasta pārvaldes un pasta ēku

Aicina ziedot asinis

Mežvaldē, Rumbas pagasta ad-
ministratīvajai ēkai „Atvasītes” 
veiks pārbūvi. 

Ēkai, kurā atrodas pagasta pārval-
de, medpunkts un bibliotēka, šobrīd 
tiek izstrādāts būvprojekts.

Administratīvās ēkas „Atvasītes” 
pārbūves projektā paredzēta jumta 
konstrukcijas un seguma nomaiņa, 
fasāžu un bēniņu pārseguma sil-

tināšana, iekļaujot ārējās apdares 
atjaunošanu.  Ēkas siltuma noturības 
uzlabošanai nomainīs gandrīz visus 
logus un ārējās durvis. Atjaunos arī 
ēkas apkures sistēmu, ierīkojot jaunu 
siltuma mezglu, nomainot cauruļva-
dus, sildķermeņus. Būvprojektā ir arī 
jauna vēdināšanas sistēma. Abpusēji 
ēkai paredzēta virsūdeņu savākšana, 
bet perimetrāli, ierīkojot drenāžas 
sistēmu, gruntsūdeņu savākšana. Ie-

rīkos arī zibensaizsardzības sistēmu.
Projektēšanu veic saskaņā ar 

ēkas energoaudita un tehniskās ap-
sekošanas materiāliem, bet pārbūves 
projekts tiek izstrādāts pēc Kuldīgas 
novada pašvaldības pasūtījuma 
2014. gadā. 

SIGnETa rEImanE, sabiedrisko 
attiecību speciāliste

Vizualizācijas foto

PaZIŅojumS
Kuldīgas novada Dome 25.06.2015. ir pieņēmusi lēmumu (prot. nr. 7., p. 14.) 
„Par Kuldīgas novada teritorijas plānojuma grozījumu 2013. – 2025. gadam 
apstiprināšanu un saistošo noteikumu nr. 2015/12 „Grozījumi Kuldīgas novada 
pašvaldības saistošajos noteikumos nr. 2013/42 „Kuldīgas novada teritorijas 
plānojuma 2013. – 2025. gadam teritorijas izmantošanas un apbūves notei-
kumi un grafiskā daļa” izdošanu”.  
Teritorijas plānojuma grozījumi ir stājušies spēkā 22.07.2015. pēc attiecīgā 
paziņojuma publicēšanas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”. Vides aizsardzības 
un reģionālās attīstības ministrs nosaka dienu, kad var sākt īstenot saistošo 
noteikumu grozījumus (ne ātrāk kā divus mēnešus pēc to pieņemšanas). 
Ar teritorijas plānojuma grozījumiem var iepazīties Kuldīgas novada pašvaldī-
bas Būvniecības nodaļā Baznīcas ielā 1, Kuldīgā, apmeklētāju pieņemšanas 
laikā un pašvaldības tīmekļa vietnē www.kuldiga.lv.

Pārbūvēs Mežvaldes 
administratīvo ēku 
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Jūlijā Kuldīgas novada Domē 
viesojās Vēsma un Kārlis Antons 
Gobzemji, kuri 3. jūlijā nosvinēja 
50. kāzu jubileju.

„Laiks aizgājis neticami ātri. Kad 
padomā, vai tiešām tas bija pirms 
50 gadiem? Tie vienkārši nemanot 
paskrējuši!” nosaka Vēsmas kundze, 
pirms sāk pārcilāt atmiņas par aizva-
dītajiem gadiem.

1965. gadā pēc sarakstīšanās Kul-
dīgas dzimtsarakstu nodaļā grandiozi 
tikušas svinētas kāzas. Bija saaicināti 
150 viesi, visi dziedāja un dejoja līdz 
rītam. „Tolaik sievietēm vēl bija īsās 
kleitas. Es ar mammas gādību atļā-
vos garāku līgavas kleitu uzvilkt,” tā 
Vēsma.

Visu dzīvi abi bijuši lieli dejotāji, 
bet iepazinušies Kuldīgas kultūras 
centra rīkotajos balles deju kursos. 
Kārlis Antons atminas: „Mums ar 
sievu tas bija kas kopīgs – abiem ļoti 
patika dejot! Tajos laikos valši bija 
cieņā, ne tā kā tagad visi skrien baros.”

„Uzticība labi skan. Ja nebūtu 
tās... Daudzus gadus ar Kārli bijām 
šķirti,” domīga ir Vēsmas kundze. Vīrs 
astoņus gadus, no 1984. līdz 1992. 
gadam, strādājis ziemeļos netālu no 
polārā loka. Kad Brežņevam sāka 
trūkt naftas, latvieši būvēja naftas ceļu. 
„Nopelnīt varēja un solīja mašīnas, 
tāpēc aizbraucām. Latvija tur uzbūvēja 
aptuveni 25 km garu ceļu, lai piekļūtu 
atradnēm. Vieta bija ļoti purvaina, 
tāpēc bija grūti apgūt. Uzbūvējām sev 
ciematu, ceļu, dzīvojām tur,” stāsta 
Kārlis. Mājās varējis brīvdienās tikt 
bieži. No Rīgas lidojis speciāls reiss. 
Kārlis atminas, ka laiks tur bijis ļoti 
auksts. Strādāt nācies, kamēr gaisa 
temperatūra sasniedza -400 grādus. 
Kad bijis aukstāks, piešķirtas apmak-
sātas brīvdienas. „Zemākā tempera-
tūra, kas tur piedzīvota, ir -580 C. Bet 
tai vietai bija savs skaistums,” saka 
vīra kungs.

Vēsmas kundze vairākkārt bijusi 
Amerikā: „Tēva māsa atsūtīja iz-

saukumu. Dokumentu sakārtošanai 
vajadzēja gadu. Tad arī lidoju. Pirmais 
brauciens bija 1976. gadā – padomju 
laikā. Tante bija rakstījusi – turi acis 
vaļā un skaties visur. Nesapratu, kā 
tikt iekšā lidostā – ar somām rokās. 
Bet pagāju tuvāk un –  durvis atvērās. 
Tad jau tā vēl nekur nebija.” Amerikā 
iepazinusies ar citiem latviešiem. „Tā 
ir tāda dzīves pieredze – redz un satiek 
citus,” viņa secina

Šobrīd Kārlis ir dēla Pētera labā 
roka, pats saka – vaktnieks strausu 
fermā. Savukārt Pēteris tēvu sauc par 
labāko strausu gidu Latvijā. Turpretī 
Vēsma nodarbināta ar mājas soli – 
pašlaik kārto fotogrāfijas, kuras krātas 
jau no 1953. gada, kā arī Rīgā apciemo 
meitu Annu un divas mazmeitas.

Pāra ilgajai kopdzīvei noslēpuma 
neesot, kā vīrs saka – ir dzīvots un 
darīts. Sievas kundze piebilst: „Citi 
saka, ka jāpieslīpējas, bet es nezinu, 
kā tas ir. Svarīgākais ir uzticība, jā-
ieklausās vienam otrā un jāsaprot.” 

Kopā nodancoti 50 gadi

Vēsmas un Kārļa antona Gobzemju ilgās laulības noslēpums ir uzticība un 
sapratne, kā arī lieliski sadancot.

Māte vienmēr esot mācījusi – drusciņ 
mīlestības, maz laimes, lielu uzticību. 
Vīrs piebilst – tā mums tie 50 gadi 
nodancoti.

Ģimenē izaudzināti divi bērni – 

dēls Pēteris un meita Anna, ir trīs 
mazmeitas – 2, 6 un 8 gadus vecas.

SIGnETaS rEImanES, 
sabiedrisko attiecību speciālistes

 teksts un foto

Nule notikušajos XI Latvijas skolu jaunatnes Dziesmu un deju svētkos 
Kuldīgas novads bija plaši pārstāvēts – savu veikumu rādīja 24 kolektīvi 
ar vairāk nekā 500 dalībniekiem – vokālais ansamblis, kamerorķestris, 
radošā darbnīca, kori, deju kolektīvi, folkloras kopas un vizuāli plastiskās 
mākslas pulciņi.

Kuldīdznieki guvuši arī vērā ņema-
mus panākumus – finālkonkursā, kurā 
tika noskaidroti labākie Latvijas kori, 
jaukto koru A grupā Zelta diplomu ie-
guvis Kuldīgas kultūras centra jauktais 
koris, diriģentes Jana Paipa un Agnese 
Čīče. Savukārt iespēju piedalīties lau-
reātu koncertā Dailes teātrī izcīnījuši 
divi novada deju kolektīvi – Kuldīgas 
kultūras centra tautas deju kolektīva 
„Stariņš” 1. – 2. klašu grupa un TDA 
„Venta” studija, abu kolektīvu vadītāja 
Zita Serdante, asistente Zane Kalniņa.

Kuldīgas novada Domes priekš-
sēdētājas Ingas Bērziņas aicināti, uz 
sarunu par svētkiem bija pulcējušies 
norisē iesaistītie – Dziesmu un deju 
svētku Kuldīgas novada koordinatore 
Ruta Orlova, viņas palīgi svētkos paš-
valdības Izglītības nodaļas speciāliste 
Lilita Mačtama un V.Plūdoņa Kuldī-
gas ģimnāzijas direktore Jana Jansone, 
pašvaldības policijas priekšnieks Ri-
nalds Gūtpelcs, kura vadītā komanda 
gādāja par jauno kuldīdznieku drošību 
svētku laikā Rīgā, pašvaldības izpild-
direktore Ilze Dambīte-Damberga, kā 
arī kultūras centra jauktā kora diriģen-
te J.Paipa un deju kolektīva „Stariņš” 
vadītājas asistente Z.Kalniņa.

I.Bērziņa pateicās visiem svētku 
norisē iesaistītajiem – organizatoriem, 
kolektīvu vadītājiem un visvairāk – 

bērniem un jauniešiem, kuri pārstāvēja 
novadu Dziesmu un deju svētkos. 
Pašvaldības vadītājai šķiet, ka svētki 
savu mērķi sasniedza, radot prieku, 
patriotismu un pacilātību gan svētku 
dalībniekos, kuri piecu gadu garumā 
bija cītīgi tiem gatavojušies, gan svēt-
ku koncertu skatītājos un klausītājos. 
I.Bērziņa sacīja, ka ir svarīgi analizēt 
svētku norisi, apzināties risināmās 
problēmas, saprast, ko varētu darīt 
citādāk. Risināms būtu jautājums 
par to, lai bērniem svētku laikā būtu 
samērīga slodze un normāls diennakts 
ritms, jo svarīgākais ir bērnu veselība 
un labsajūta. I.Bērziņa uzskata, ka 
būtiski ir arī integrēt speciālo skolu 
bērnus kopīgā projektā, lai viņi justos 
piederīgi savam novadam – šajos svēt-
kos dalībnieki no speciālajām skolām 
bija nodalīti atsevišķi, nedodot viņiem 
iespēju dzīvot vienā skolā ar pārējiem 
novada bērniem, līdz ar to sabiedrības 
integrācija palikusi vien uz papīra.

Pašvaldības vadītāja uzteica arī 
R.Orlovu, jo, pateicoties viņai, novada 
kolektīvi devušies svētku gājienā, par 
kuru bija tikai neoficiāla informācija, 
ka tas atcelts, vienlaikus paziņojot, ka 
gājienā iespējams doties brīvprātīgi. 
„Lēmumu doties gājienā pieņēmām 
pēc konsultēšanās ar kolektīvu va-
dītājiem – tā kā bērni, jaunieši un 

Skolu jaunatnes Dziesmu un deju svētki – izdevušies

kolektīvu vadītāji vēlējās piedalīties 
gājienā, arī es devos tajā kopā ar 
viņiem,” sacīja I.Bērziņa.

Diriģente J.Paipa pateicās pašval-
dībai par piešķirto finansējumu pulci-
ņiem, kas ļauj koriem mēģināt piecas 
stundas nedēļā, jo ar divām stundām 
nepietiek, lai kvalitatīvi iemācītu 
koristiem visu repertuāru un kori 
labi sagatavotu svētkiem. Diriģente 
sacīja, ka slodze dziedātājiem bijusi 
pamatīga, bet izturama. Nogurdinošs 
bijis noslēguma koncerta ģenerāl-
mēģinājums, kad dziedātājiem nav 
ļauts apsēsties brīžos, kad uzstājušies 
dejotāji un folkloras kopas. Iespējams, 

tas bijis viens no iemesliem atsevišķu 
koristu veselības problēmām. J.Paipa 
uzteica koristus par savstarpējo palī-
dzību – bērni bijuši ļoti atsaucīgi un 
palīdzējuši tiem, kuriem kļuvis slikti. 
„Prieks, ka mums Kuldīgā ir tādi jau-
nieši,” ar lepnumu teica J.Paipa.

Arī dejotājiem svētkos klājies labi. 
„Neviens nečīkstēja, visi bija ļoti 
operatīvi, draudzīgi, gribēja palīdzēt 
viens otram,” dejotājus uzteica Z.Kal-
niņa. Kāds jaunais kuldīdznieks deju 
laukumā salauzis potīti, bet tas nav 
bijis šķērslis, lai dotos svētku gājienā 
speciāli no Kuldīgas atgādātā ratiņ-
krēslā. Z.Kalniņa atzīst, ka kopumā 

dejotāju sagatavotības līmenis svētkos 
bijis ļoti augsts. Dažiem kolektīviem 
pietrūcis nieka punkta desmitdaļu, lai 
piedalītos Dziesmu un deju svētkos. 
„Tas diemžēl nemotivē bērnus turpināt 
dejot,” ar nožēlu pauda Z.Kalniņa.

Gan pedagogi, gan bērni atzinī-
gi novērtējuši medmāsiņas Veltas 
Grīnbergas atsaucību un pašvaldības 
policistu klātbūtni un sniegto atbalstu 
un palīdzību. Kopumā svētki novērtēti 
kā izdevušies.

KrISTĪnE DuĻBInSKa, 
mārketinga un sabiedrisko attiecību 

nodaļas vadītāja
IEVaS BEnEFELDES foto

Lai arī neoficiāla 
informācija 
vēstīja, ka svētku 
gājiens ir atcelts, 
tajā piedalījās 
lielākā daļa, tajā 
skaitā Kuldīgas 
Centra vidussko-
las 5. – 9. klašu 
koris.

„Kas kārtīgi nodevis laulības 
zvērestu, tas dzīvo un nešķiras. 
Zvērests jāpilda,” nosvērti teic 
Roberts Tobijs, kopā ar kundzi 
Vilmu viesojoties pie Kuldīgas 
novada Domes priekšsēdētājas 
Ingas Bērziņas un saņemot ap-
sveikumus 55 gadu kāzu jubilejā 
jeb smaragda kāzās.

Abi savulaik gājuši vienā klasē. 
„Bet tad mēs nekādi draugi nebi-
jām,” teic Vilmas kundze. Pēc vidus-
skolas viņa iestājusies tehnikumā, 
tad abi nejauši satikušies Rīgā uz 
ielas, pēc tam sākuši draudzēties 
un viens pie otra ciemoties. Pēc 
tehnikuma Vilmas kundze saņēmusi 
norīkojumu doties strādāt uz Ezeri 
Saldus rajonā, taču ļoti negribējusi 
turp doties, jo jau plānojuši kāzas. 
Tāpēc jautājusi Kuldīgā, vai nevajag 
darbinieku, un tā dabūjusi darba 

Dotais zvērests jāpilda

vietu Patērētāju biedrībā Rendā. Ro-
berta kungs nevēlējies, lai iecerētā 

dzīvo Rendā, tāpēc katru dienu ar 
motociklu braucis Vilmas kundzei 

pakaļ. Abi precējušies Līgo dienā 
23. jūnijā. Septembrī Vilmas kun-
dzi pārcēluši darbā uz Kuldīgu, bet 
Robertu iesaukuši armijā.

Sākumā jaunajai ģimenei nav 
bijis sava mājokļa. Pirmais kopīgais 
miteklis bijusi 13 kvadrātmetru liela 
istabiņa dzīvoklī, kurā mitinājušies 
kopā ar citu ģimeni. Nu jau 40 gadus 
ģimene dzīvo savā mājā Priedainē, 
pie mājas saimniece iekopusi dārzu. 
Tobiju pāris pie Domes priekšsēdē-
tājas ieradās ar puķu pušķi, ko no 
pašu dārzā audzētām puķēm skaisti 
sakārtojusi meita Daiga.

Tobijiem ir divas meitas – Daiga 
un Sanita. Meitas vecākiem dāvā-
jušas piecus mazbērnus – vecākajai 
meitai Daigai ir meita Baiba un dēli 
Klāvs un Uldis, bet Sanitai – dēli 
Ģirts un Māris. Prieku dāvā arī maz-
mazmeitiņas – trīsgadīgā Elza Māra 

un divarpus gadus vecā Rebeka.
Ģimene labprāt kopā ceļojusi. 

Krustu šķērsu izbraukājuši Latviju, 
Lietuvu un Igauniju, būts arī Ļeņin-
gradā, Maskavā, Kijevā. Tālākais 
ceļojums bijis uz Baikāla ezeru, 
turp devušies kopā ar meitām, kuras 
tolaik vēl bijušas mazas. Roberta 
kungam padomju laikā izdevies 
aizceļot uz Poliju.

„Atskatoties uz savu dzīvi, jā-
saka, ka viss ir bijis labi,” secina 
Vilmas kundze. Kopā nodzīvotie 55 
gadi pagājuši kā viena diena. Ja arī 
kādreiz sarājušies, dusmas ilgi netu-
rot. „Lai tik kāds pamēģina iestāstīt, 
ka iet visu dzīvi kā pa diedziņu. Tā 
nav gan,” teic Roberta kungs.

KrISTĪnE DuĻBInSKa, 
mārketinga un sabiedrisko attiecību 

nodaļas vadītāja
EDuarDa DamBErGa foto

Vilma un roberts Tobiji šogad nosvinējuši smaragda kāzu jubileju un uzskata, 
ka dotais laulību zvērests jāpilda.
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Aizvadītas jubilejas „Dzīres”
Visnenogurstošā-
kā publika ir bērni, 
tāpēc svētdien viņi 
tika aicināti padzīvot 
zaļi Pilsētas dārzā. 
Bērniem bija pieeja-
mas 10 vides izziņas 
pieturas. uz ugunskura 
tika gatavota saldā 
klimpu zupa, veselīgi 
kokteiļi, kā arī bija 
iespēja aktīvi darboties 
tūrisma takā un orien-
tēties. Pasākums tika 
organizēts ar Latvijas 
Vides aizsardzības 
fonda atbalstu.

šogad „Dzīru” tirdziņā pulcējās paši labākie un radošākie tirgotāji ne vien no Kuldīgas novada un 
visas Latvijas, bet pat no ukrainas, Baltkrievijas un Lietuvas. no 400 tirgotāju pieteikumiem apstiprināja 

260, un tirdziņš stiepās no Pilsētas laukuma līdz pat Baznīcas un Policijas ielas krustojumam.

Strautu ielas skvērs kļuvis par mājīgu vietu maziem teātra uzvedumiem un koncertiem. šogad tur 
uzstājās amatierteātris no Pērnavas (Igaunija) ar izrādi par viduslaiku tēmu „Septiņi grēcinieki”.

olu kari ir viena no senākajām 
„Dzīru” tradīcijām. Ik gadu tajā 

piedalās vīriešu pāri, sieviešu pāri un 
jauktie pāri. aivis Kalniņš (attēlā) un 
jāni Cērps savulaik uzstādīja rekor-
du 37 m, kuru līdz šim nav izdevies 

pārspēt nevienam.

Tradicionālajā „Dzīru” gājienā ik gadu krāšņi un radoši izpaužas ne vien kuldīdznieki, bet arī viesi. šogad 
dalībnieki tika apbalvoti piecās nominācijās. Kategorijā par sirsnīgākajiem kuldīdzniekiem tika atzīts frizētavas 
„rita” kolektīvs, „Spilgtie kuldīdznieki” bija laikraksts „Kurzemnieks”, par atraktīvākajiem kuldīdzniekiem 
kļuva Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Kuldīgas daļas komanda, „muzikālie kuldīdznieki” bija 
uzņēmums SIa „rezerve”, bet „jauno kuldīdznieku” titulu nopelnīja skrejriteņu ražotājs „Dip Dap” (attēlā). 
Žūrijas komisijā ietilpa Kuldīgas novada Domes priekšsēdētājas 1. vietnieks Viktors Gotfridsons, žurnāliste 
Daina Tāfelberga, Kuldīgas aktīvās atpūtas centra direktors artis Gustovskis, Kuldīgas novada pašvaldības 
policijas vecākais inspektors Dzintars Pakalns, kurš savukārt organizējis ugunsdzēsējus gājienam, kā arī 
māksliniece jolanta ozollapa.

Pilsētas laukumā jauno paaudzi pārsteidza dažādu māks-
linieku uzstāšanās. Viena no iecienītākajām šogad bija grupa 

„Triānas parks”.

alekšupītes skrējienā ātrākais vī-
riešu konkurencē bija Inārs Pilskungs 
(attēlā) no Ventspils. Sieviešu konku-

rencē – Zane Zvirbule no Snēpeles.

Kuldīgas seniori iecienījuši dārza svētkus, kas šogad notika Pilsētas dārzā. 

alekšupītes karnevāls vienmēr pārsteidz ar dažādiem pasaku varoņiem un interesantiem tēliem. šogad žūrija 
vērtēja radošāko skrējēju un balvā dāvināja Eur 300. Par labākajiem atzina kuldīdznieku komandu „melnā pērle”.

SanDra KuZmICKa, EDuarDa DamBErGa, SInTIjaS VErPaKoVSKaS, 
aIjaS CIEKaLES, LaImaS GŪTmanES, InTaS ZIEDIŅaS, 

aIjaS KŅaZES, ILZES KoCIŅaS foto

Superatrakcijas „Zelta ikrs” uzvarētāji
Līdzjutēju atbalstīts, līdz finišam pirmais nokļuva un galveno balvu – 500 EUR no Crediton.lv – ieguva laimīgā 
ikra ar numuru 0944 īpašnieks.
Pārējie dažādas svētku atbalstītāju dāvātas balvas laimējušo ikru numuri ir šādi:
0079; 0081; 0089; 0153; 0155; 0161; 0172; 0188; 0192; 0219; 0263; 0283; 0367; 0419; 0474; 0476; 0477; 
0494; 0516; 0537; 0548; 0557; 0605; 0622; 0624; 0636; 0652; 0689; 0729; 0733; 0796; 0797; 0809; 0859; 
0885; 0917; 0919; 0990; 0993; 0998; 1008; 1023; 1054; 1056; 1137; 1148; 1156; 1170; 1189; 1196; 1207; 
1215; 1248; 1255; 1287; 1299; 1315; 1348; 1358; 1381; 1426; 1431; 1441; 1454; 1463; 1601; 1622; 1626; 
1678; 1714; 1719; 1721; 1723; 1738; 1746; 1771; 1824; 1858; 1879; 1890; 1904; 1908; 1922; 1947; 1966; 
2001; 2004; 2062; 2115; 2167; 2249; 2254; 2256; 2277; 2313; 2364; 2356; 2415.
Veiksmīgo ikru īpašnieki, līdzi ņemot biļeti, kuru pārdevējs izsniedza pirkuma brīdī, aicināti darbdienās no 8.00 
līdz 18.00 ierasties Kuldīgas kultūras centrā pēc balvām. Tās varēs izņemt līdz gada beigām.  
Kuldīgas novada Dome pateicas ikvienam, kurš iegādājās superatrakcijas „Zelta ikrs” ikrus, tādējādi atbalstot 
Kuldīgas pilsētas festivāla „Dzīres Kuldīgā” norisi!

(Sākums 1. lpp.)
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Lokāli atpazīstams ir zīmols „Kul-
dīgas Vēstules”, jo drīz būs jau pieci 
gadi, kopš kuldīdzniekiem ir savs 
pusgada žurnāls.

„Kuldīgas Vēstules” iznāk divas 
reizes gadā – jūlijā un decembrī. Šis ir 
jau devītais numurs, bet nākamgad būs 
apritējuši pieci gadi kopš žurnāla pirmā 
numura iznākšanas.

Šoreiz, sveicot kuldīdzniekus svēt-
kos, žurnāla veidotāji atlasījuši pavisam 
jaunus stāstus no Kuldīgas un tuvāko 
pagastu dzīves, sarunas ar interesantiem 
cilvēkiem un vēsturiskus apskatus. 

Mākslinieks Valdis Līcītis savās lauku 
mājās ķer ainavas un cenšas noturēt līdz-
svaru. „Dievs nedod visu prātu uzreiz!” 
saka daktere un dejotāja Ramona Irbe. 
Viņas dzīves gudrības un pieredzi varat 
iepazīt lielajā intervijā. Bet skolotājs 
Ritvars Rekmanis dzejo, fotografē put-

nus un māca bērniem saprast bioloģiju. 
„Viņiem īstenībā gribas dabā, bet viņi ir 
pārāk slinki, lai tajā dotos,” viņš saka. 

Liels dabas draugs bija arī leģendārais 
Ēvalds Valters, ar kuru kopā pie kafijas 
galdiņa pasēdēt nu varēs ikviens kul-
dīdznieks. Droši vien tas būs pieprasīts 
objekts arī kāzu foto, jo mēs noskaidro-
jām, ka aizvien vairāk cilvēku no citām 
pilsētām precēties brauc tieši šurp.

„Bānītis nāk!” optimistiski atceramies 
senos laikus un priecājamies par vilcieni-
ņu Ludi, kas tagad vizina Kuldīgas viesus 
pa vecpilsētu.  Vēsturisks atskats uz Kul-
dīgu – Hanzas pilsētu. Par uzņēmīgiem 
ļaudīm, kas strādā industriālajā parkā 
„Miķeļi”, ir vēl viens mūsu stāsts. Mēs 
satikāmies arī ar svētku „Dzīres Kuldīgā” 
veidotājiem un cilvēkiem, kas gādā par 
brīvdabas kino Pilsētas dārzā.

Uz volejbola panākumiem raudzījā-
mies no treneru un sportistu skatupunkta, 

bet visādus veselīgus gardumus ēdām 
„Virtuves studijā”, kurā rosība neapsīkst 
ne uz mirkli. Aizvedīsim jūs uz Kuldīgas 
ielu Liepājā, bet prāta asināšanai uzdosim 
bilžu mīklas jautājumus par Kuldīgas no-
vada muzeja vērtīgākajiem eksponātiem.

„Kuldīgas Vēstules” top izdevniecībā 
„Kurzemes Vārds”, kas sadarbojas ar 
labākajiem reģiona žurnālistiem, pateico-
ties Kuldīgas novada Domes atbalstam un 
vietējo uzņēmēju ieguldījumam. Un jau 
šobrīd neskaitāmas idejas un ieceres jau-
niem rakstiem gatavas pārtapt „Kuldīgas 
Vēstuļu” 10. numurā, kas pie lasītājiem 
nonāks decembrī.

anDa PŪCE, 
žurnāla „Kuldīgas Vēstules” redaktore

Iznākušas jaunās „Kuldīgas Vēstules”

jaunās „Kuldīgas Vēstules” stāsta 
ne vien par Kuldīgā zināmiem cilvēkiem, 

bet arī nozīmīgām vietām un vēsturi.

Uz sudraba karotīšu svinīgo pasniegša-
nu 14. jūlijā tika aicināti bērniņi, kuru 
dzimšana Kuldīgas novada dzimtsarakstu 
nodaļā reģistrēta no 2015. gada 1. maija 
līdz 30. jūnijam.

Pasākumā ieradās 37 bērniņi un viņu ve-
cāki. 14 ģimenēs mazulis ir pirmais bērns, 15 
ģimenēs – otrais, 7 ģimenēs – trešais un vienā 
ģimenē – ceturtais. Populārākie vārdi šiem 
jaundzimušajiem ir Marta un Kārlis. Četriem 
bērniņiem doti divi vārdi.

Mazuļus un viņu vecākus sveica E.Vīgnera 
Kuldīgas mūzikas skolas pūšaminstrumentu 
nodaļas saksofonspēles 1. klases audzēkne Una 
Lorberga ar koncertmeistari Stellu Pavloviču. No-
slēgumā visi kopā nofotografējās Rātsnama zālē.

Visi Kuldīgas novada jaundzimušie uz svinī-
go pasākumu tiek aicināti reizi divos mēnešos, 
nākamā tikšanās būs 8. septembrī.

Kuldīgas novada Dzimtsarakstu nodaļā no 
1. maija līdz 30. jūnijam reģistrēti 37 bērniņi – 
17 zēni un 20 meitenes.  

VIja roŽKaLna, 
Dzimtsarakstu nodaļas 

vadītājas vietniece
EDuarDa DamBErGa foto

Sudraba karotītes jaundzimušajiem

Sudraba karotītes saņēma un rātsnama zālē fotografējās 35 bērniņi ar vecākiem.

Kuldīgas novada Pelču pilī no 
1. līdz 9. augustam norisi-
nāsies jau desmitā Starp-
tautiskā fotogrāfijas vasaras 
skola (International Summer 
School of Photography jeb 
ISSP), kas pulcēs pazīstamus 
fotogrāfijas profesionāļus no 
visas pasaules.

Svinot desmito jubileju ar 
vērienu, no 2. līdz 7. augustam 
ISSP organizatori piedāvās izcilu 
vakaru lekciju un prezentāciju 
programmu, kas ir atvērta jeb-
kuram interesentam bez maksas.

ISSP, kas aizsākās 2006. gadā 
ar vienreizēju pasākumu Ludzā, 
tagad zinātāju vidū atzīta par Eiro-
pā labāko fotogrāfijas vasaras skolu. Tai katru gadu konkursa kārtībā piesakās arvien vairāk 
fotogrāfu un vizuālo mākslinieku no visas pasaules – šogad piedalīsies 73 fotogrāfi no 23 pa-
saules valstīm. Apaļās jubilejas gadā ISSP meistardarbnīcas vadīs starptautiski pazīstami un 
godalgoti mākslinieki, kas pārstāv dažādas fotogrāfijas jomas – viens no mūslaiku vadošajiem 
dokumentālajiem fotogrāfiem, aģentūras „Magnum” biedrs Džims Golbergs (Jim Goldberg), 
kurš strādā ar attēlu un tekstu, bieži sadarbojoties ar margināliem sabiedrības pārstāvjiem; 
intīmu un emocionālu portretu autore, aģentūras „Magnum” fotogrāfe Alesandra Sangvineti 
(Alessandra Sanguinetti); pazīstamā britu fotogrāfe un pasniedzēja Anna Foksa (Anna Fox). 
Starp lektoriem ir arī Latvijā dzīvojošais Aleksandrs Gronskis (Alexander Gronsky), kas 
pēdējos gados guvis plašu atzinību pasaulē, savos darbos pētot mūsdienu Krievijas ainavu, 
kā arī viens no Japānas pazīstamākajiem fotogrāfiem Takaši Homa (Takashi Homma), kurš 
lekcijā stāstīs par laikmetīgo fotogrāfiju Japānā. Ar savu pieredzi fotogrāmatu veidošanā 
dalīsies Alekss Bočeto (Alex Bochetto) no neatkarīgās izdevniecības „Aina Books” un 
fotogrāmatu eksperts Niko Baumgartens (Nico Baumgarten).

Katru vakaru Pelču pilī notiks publiskās lekcijas un radošās tikšanās, uz kurām ISSP 
organizētāji aicina visus fotogrāfijas un vizuālās mākslas interesentus. Lekcijas notiks 
angļu valodā, ieeja – bez maksas.

LIāna IVETE BEŅĶE, projektu menedžere
aLESanDraS SanGVInETI foto

ISSP piedāvā pasaulslavenu fotogrāfu lekciju programmu
ISSP publisko vakaru pasākumu programma

Sestdiena, 1. augusts (Kuldīgā)
23.00 – iesakām: „Dizaina filmu festivāla” filmu par pazīstamu 
amerikāņu fotogrāfu – „Gregorijs Krūdsons – īsas tikšanās” – 
„Goldingen Knight Cinema” brīvdabas kinoteātrī. 
Svētdiena, 2. augusts
20.00 – 20.40 – „Ceļojums uz…” – Kuldīgas novada jauniešu 
darbnīcas prezentācija. Darbnīcas vadītāju Vincena Bēkmana 
(Vincen Beeckman, BE) un Vikas Ekstas (LV) darbu prezen-
tācijas.
20.40 – 21.20 – Kuldīgas fotogrāfijas rezidences mākslinieku 
Adama Golfera (Adam Golfer, US) un Džemila Batura Gekšēra 
(Cemil Batur Gökçeer, TR) prezentācijas.
21.30 – 23.00 – ISSP dalībnieku darbu prezentācija (projekti, 
kas tapuši pirms ISSP).
Pirmdiena, 3. augusts
20.00 – 21.15 – pirmā daļa: publiskā lekcija, Džims Goldbergs. 
Aģentūras „Magnum” biedrs Dž. Goldbergs ir viens no mūsdienās 
atzītākajiem dokumentālajiem fotogrāfiem, kurš jau vairāk nekā 
30 gadus izceļas ar eksperimentālu pieeju, apvienojot darbos 
attēlus un tekstu par sociāli nozīmīgām tēmām.
21.30 – 22.45 – otrā daļa: „Sen atpakaļ, tālu projām” – publiskā 
lekcija, Alesandra Sangvineti. Pazīstamā aģentūras „Mag-
num” dokumentālā fotogrāfe A.Sangvineti ilgstoši dzīvojusi un 
strādājusi gan ASV, gan Argentīnā. Viņa stāstīs par saviem 
pirmsākumiem fotogrāfijā un darbu tapšanas procesu, kā arī 
populārākajiem darbiem.
otrdiena, 4. augusts
20.00 – 21.15 – pirmā daļa: „Stāstus stāstot” – publiskā lekcija, 
Anna Foksa. Britu dokumentālā fotogrāfe un pasniedzēja A. Foksa 
pazīstama ar izteikti krāšņu, piesātinātu un ironisku britu sabied-
riskās dzīves un ikdienas kultūras atainojumu. Pēdējos gados 
viņa pievēršas arī daļēji inscenētai fotogrāfijai, izmantojot cilvēku 
stāstītus stāstus.
21.30 – 22.30 – otrā daļa: „Aukstajam gaisam ceļoties” – pub-
liskā lekcija, Endrjū Brūss. E.Brūss ir jaunās paaudzes britu 
mākslinieks, kas lielākoties strādā fotogrāfijas medijā. Savos 
darbos viņš izmanto alegorijas, lai apcerētu dzīvnieku pozīciju 

mūsu kultūrā un cilvēku.
Trešdiena, 5. augusts
20.00 – 21.15 – pirmā daļa: „Mūsdiena Japānas fotogrāfija” – pub-
liskā lekcija, Takaši Homa. T.Homa ir viens no pazīstamākajiem 
fotogrāfiem Japānā, vairākus gadus arī dzīvojis un strādājis 
Londonā. Viņš regulāri pasniedz un raksta par fotogrāfiju un 
atstājis lielu ietekmi uz jauno fotogrāfu paaudzi. Lekcijā T.Homa 
stāstīs ne tikai par saviem darbiem, bet arī dalīsies zināšanās 
par japāņu fotogrāfijas attīstību.
21.30 – 22.30 – otrā daļa: publiskā lekcija, Aleksandrs Gronskis. 
Pēdējos gados Latvijā dzīvojošais A.Gronskis kļuvis par vienu no 
atzītākajiem jaunās paaudzes fotogrāfiem, kas savos darbos pēta 
Krievijas ainavu un kultūru. Iesākot karjeru kā preses fotogrāfs, 
viņš ar laiku pievērsās personiskiem, dokumentāliem projektiem 
un šobrīd aizvien vairāk izmanto konceptuālu pieeju ainavai.
Ceturtdiena, 6. augusts
20.00 – 22.00 – „Grāmatas, ko mīlam/ grāmatas, ko ienīstam 
– racionāli emocionāla diskusija par fotogrāmatu formātu un 
saturu” – Alekss Bočeto, Niko Baumgartens. „Akina Books” ir 
neatkarīga 2012. gadā dibināta fotogrāmatu izdevniecība, kuras 
izdevumi pēdējos gados gūst plašu atzinību mākslas pasaulē. 
Fotogrāfs un fotogrāmatu eksperts N.Baumgartens jau vairākas 
reizes viesojies Latvijā (un ne tikai), vadot darbnīcas un lekcijas. 
Abi iepazīstinās ar saviem darbiem un grāmatu veidošanas 
procesu un kopīgā diskusijā pievērsīsies īpašiem spilgtiem 
fotogrāmatu piemēriem.
Piektdiena, 7. augusts
20.00 – 20.20 – Kuldīgas fotogrāfijas rezidences mākslinieces 
Maijas Sāvolainenas prezentācija.
20.20 – 22.00 – ISSP dalībnieku darbu prezentācija (projekti, 
kas tapuši pirms ISSP).
Sestdiena, 8. augusts
19.00 – ISSP 2015 noslēguma darbu izstādes atklāšana Kuldīgas 
Mākslas namā.
22.00 – ISSP noslēguma darbu projekcijas Kuldīgas brīvdabas 
kinoteātrī „Goldingen Knight Cinema”.



7. un 8. augustā pilsētas estrādē 
notiks trešais Kuldīgas „Live 
Fest” festivāls, kurā apmeklētāji 
varēs baudīt dažādu pasaulē 
iemīļotu un leģendāru mūziķu 
uzstāšanos.

Šogad galvenokārt uz skatuves 
kāps „glam rock” žanra mūziķi, kuri 
ir atzīti par labākajiem un pasaulē 
populārākajiem šī muzikālā lauciņa 
pārstāvjiem. 

Festivāla galvenajā norises vie-
tā – estrādē – 7. augustā uzstāsies 
„Bay City Rollers” piedaloties „Les 
McKeown”, „The Sweet”, „Secret 
Service” un pašmāju mūziķi – Alex 
un „Opus Pro”, „Credo”, Ivo Fo-
mins, Jānis Bukums, Miks Dukurs, 
Dj Roberts Gobziņš.

Savukārt 8. augustā gaidāmi 
mākslinieki – „Slade”, „The Ru-
bettes”, piedaloties Alan Williams, 

pašmāju Linga un grupa „Colt”, kā 
arī „Harta”, „Zig Zag”, „Ac/ Dc Pro-
ject”, Jānis Vanadziņš ar grupu „Mo-
zambika” un Dj Mix & Dj Dambis.

Pasākuma producents Ojārs 
Grasmanis stāsta, ka šis būs saturis-
ki ievērojamākais notikums „Live 
Fest” vēsturē.  Pirmo reizi uz divām 
skatuvēm pilsētas estrādē uzstāsies 
18 rietumu un latviešu mūzikas 
leģendas!

No festivāla nogurušie gan 7., 
gan 8. augustā varēs atpūsties Pilsē-
tas dārzā, kur restorāna „Bangert’s” 
terasē būs iespēja klausīties arī citu 
mūziķu uzstāšanos, kā arī baudīt 
kino seansus.

Biļetes joprojām pieejamas uz 
abām dienām, kā arī atsevišķi katrai 
festivāla dienai. 

SIGnETa rEImanE, sabiedrisko 
attiecību speciāliste

IEVaS BEnEFELDES foto
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SPorTa PaSāKumI jŪLIjā un auGuSTā

2015. gada 23. jūlijs

Saistošie noteikumi nr. 2015/11 „Grozījumi Kuldīgas novada 
Domes saistošajos noteikumos nr. 2010/16

„Par nodevām par tirdzniecību publiskās vietās””
Izdarīt Kuldīgas novada Domes saistošajos noteikumos nr. 2010/16 „Par nodevām par tirdzniecību publiskās vietās” šādus grozījumus:
1.1. Izteikt saistošo noteikumu 5.2. punktu šādā redakcijā:
„5.2. Nodevas likme par ielu tirdzniecību īslaicīgai preču pārdošanai kultūras, sporta vai reliģisku svētku vai citu pasākumu norises laikā un vietā:

Nodevas objekts Likme par vienu tirdzniecī-
bas vietu diennaktī (euro)

5.2. Tirdzniecība, kuru veic fiziskā persona, kas reģistrējusi saimniecisko darbību, un juridiskā persona, 
tirgojot šādu veidu preču grupas

5.2.1. Tirdzniecība ar pārtikas precēm:
5.2.1.1. Gaļas un zivju izstrādājumi 25,00
5.2.1.2. Maize, piena produkti, garšvielas 20,00
5.2.1.3. Konditorejas izstrādājumi 15,00
5.2.2. Tirdzniecība ar nepārtikas precēm: 
5.2.2.1. Amatniecības, lietišķās mākslas izstrādājumi 15,00
5.2.2.2. Rūpnieciski gatavoti izstrādājumi, t.sk. kažokādu izstrādājumi 20,00
5.2.2.3. Augu valsts produkti, to izstrādājumi 15,00
5.2.3. Tirdzniecība ar saldējumu, bezalkoholiskiem dzērieniem, karstām uzkodām no speciālām iekārtām 15,00 
5.2.4. Sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumi un tirdzniecība ar bezalkoholiskiem dzērieniem 35,00 
5.2.5. Sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumi un tirdzniecība ar alu no speciālām iekārtām 65,00
5.2.6. Sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumi un tirdzniecība ar alkoholiskiem dzērieniem 85,00 
5.2.7. Tirdzniecība ar alu no speciālām iekārtām 55,00 
5.2.8. Tirdzniecība ar alkoholiskiem dzērieniem un fasēto alu 75,00 

5.2.9. Tirdzniecība ar paša ražotu vīnu, raudzētiem dzērieniem vai alkoholiskajiem dzērieniem no savā īpašumā 
vai valdījumā esošajos dārzos un dravās iegūtajiem produktiem vai savvaļā augošiem augiem 25,00

2.  Saistošie noteikumi publicējami laikrakstā „Kuldīgas Novada Vēstis” un stājas spēkā nākamajā dienā pēc publicēšanas.

Tradicionāli atzīmējot Baltijas 
ceļa gadadienu, 23. augustā Kul-
dīgā notiks festivāls „Via Balti-
ca”, kurā būs klausāmi dažādi 
klasiskās mūzikas skaņdarbi, 
informēja Ilze Dimza, festivāla 
mārketinga un sabiedrisko attie-
cību vadītāja.

Kuldīgā festivāls notiks jau 
trešo reizi. Svētdien, 23. augustā, 
Kuldīgas kultūras centrā 18.00 būs 
koncerts „Tuvu tuvumā”. Piedalī-
sies: Egīls Šēfers (klarnete), Toms 
Ostrovskis (klavieres), Liāna Langa 
(dzeja). Programmā: Literatūras 
gada balvas ieguvējas L.Langas ak-
tuālā, emocionāli un sociāli uzlādētā 
dzeja, Jāņa Deinata fotogrāfijas un 

Baltijas un Rietumeiropas kompo-
nistu (Stīvs Reihs, Klods Debisī, 
Ēriks Ešenvalds, Igors Stravinskis, 
Arvo Perts un Roberts Šūmanis) 
kamermūzika Lielās mūzikas balvas 
laureāta E.Šēfera izpildījumā.

Kuldīgas novada Domes zālē 
15.00 – koncerts „Kvartets un lat-
vieši”. Piedalīsies: „Spīķeru kvar-
tets” (Marta Spārniņa (vijole), Anti 
Kortelainens (vijole), Ineta Abakuka 
(alts), Ēriks Kiršfelds (čells)). Prog-
rammā – latviskums trīs dažādu 
paaudžu komponistu darbos stīgu 
kvartetam. Kamervērotājs Imants 
Zemzaris, intensīvā Ruta Paidere 
un smalkjūtīgais Helmers Pavasars. 
„Spīķeru kvartets” pastāv kopš 

2011. gada un aktīvi koncertē gan 
Latvijā, gan ārpus tās. 2014. gadā 
ieskaņojis visus Pētera Vaska stīgu 
kvartetus.

Vairāk: www.viacultura.lv. Biļe-
tes nopērkamas „Biļešu paradīzes” 
kasēs un www.bilesuparadize.lv. 
Skolēniem, studentiem un pensio-
nāriem –  atlaides. Bērniem līdz 
7 gadiem, neaizņemot sēdvietu, ieeja 
koncertos ir par brīvu.

SIGnETa rEImanE, 
sabiedrisko attiecību speciāliste

Kuldīgā muzicēs britu 
„glam rock” zieds

arī šogad festivālā „Live Fest” piedalīsies leģendārā grupa „Slade”.

„Via Baltica” skanēs klasiskā mūzika

Kuldīdznieces startēs 
Valmierā

No 31. jūlija līdz 1. augustam Valmierā, Jāņa Daliņa stadionā, notiks 
Valsts prezidenta balvas izcīņa vieglatlētikā, kurā sacentīsies Baltijas 
valstu vieglatlētikas izlases.

Šovasar vienlaikus ar Valsts prezidenta balvas izcīņu nacionālajām izla-
sēm notiks arī Baltijas valstu sacensības U-16 vecuma grupā, kurās startēs 
arī kuldīdznieces Auce Mūrniece (lodes grūšana, diska mešana) un Monta 
Jankovska (šķēpmešana).

SIGnETa rEImanE, sabiedrisko attiecību speciāliste

26.VII 10.00 Kuldīgas novada atklātais čempionāts pludmales volejbolā vīriešiem, sievietēm, 3. posms; 
  smilšu laukumi, Īvandes pagasts
26.VII 11.00 „Kurzemes tūre 2015” futbolā jauniešiem U-7 grupā; A.Grundmaņa stadions, Īsā iela 4, Kuldīga
28.VII 18.00 Bērnu riteņbraukšanas sacensības; pilsētas estrāde, Kuldīga
29.VII 16.00 Orientēšanās seriāls „Taciņas 2015”, 11. kārta; Jūrkalne
30.VII 19.00 Kuldīgas novada atklātais čempionāts futbolā; A.Grundmaņa stadions, Īsā iela 4, Kuldīga
1.VIII 10.00 Kurzemes čempionāts pludmales volejbolā vīriešiem; smilšu laukumi, Piltenes iela, Kuldīga
1.VIII 16.00 LFF Latvijas čempionāts U-16 grupā futbolā jauniešiem; A.Grundmaņa stadions, Īsā iela 4, Kuldīga
4.VIII 10.00 Kuldīgas novada atklātais čempionāts pludmales volejbolā jauniešiem A, C grupā, 2. posms; 
  smilšu laukumi, Piltenes iela, Kuldīga
4.VIII 19.00 Kuldīgas novada atklātais čempionāts futbolā; A.Grundmaņa stadions, Īsā iela 4, Kuldīga
5.VIII 10.00 Kuldīgas novada atklātais čempionāts pludmales volejbolā jauniešiem B, D grupā, 2. posms; 
  smilšu laukumi, Piltenes iela, Kuldīga
5.VIII 14.00 LFF Latvijas čempionāts U-16 grupā futbolā jauniešiem; A.Grundmaņa stadions, Īsā iela 4, Kuldīga
8.VIII 10.00 7. Kuldīgas novada atklātās vasaras sporta spēles; Ēdoles pamatskolas sporta bāze
9.VIII 10.00 Kuldīgas florbola kluba un „Sporta punkts” kausa izcīņa florbolā; KNSS halle, Piltenes iela 25, Kuldīga
12.VIII 16.00 Orientēšanās seriāls „Taciņas 2015”, 12. kārta; Vēžezers, Renda

Skaidri zināms, ka 8. augustā  restorāna „Bangert’s” zonā noguruša-
jiem „Live Fest ‘15” viesiem uzstāsies Zane Jančevska ar tautas dziesmu 
programmu „Dziesmu dance”, Kuldīgas folkloras kopa „Kūrava”, grupa 
„CANZONE accoustic”, kā  arī  bijušie kuldīdznieki Rūta Ķergalve un 
Raitis Neitāls. 

Solījumu uzstāties uz restorāna 
„Bangert’s” skatuves devusi arī  kompo-
niste un dziedātāja Maija Līcīte („Mio-
nia”).  Tas gan būšot atkarīgs no vasaras 
festivālu plāna. „Bangerta” skatuve būs 
domāta tiem, kurus nogurdinājusi ļaužu 
masa pilsētas estrādē. Tiem, kas vēlēsies 
mierīgā gaisotnē pabaudīt akustisku 
mūziku  blakus brīnišķīgajam dabas 
brīnumam –  Ventas rumbai. 

Rūta Ķergalve (ģitāra, vokāls) un 
Raitis Neitāls (bass) nāk no Kuldīgas, 
kur arī aizsākusies muzikālā darbība, 
spēlējot grupā „Pusčetros”. Pārceļoties  
uz dzīvi Rīgā, mainījās gan grupas sa-
stāvs, gan nosaukums (šobrīd „Marko 
Spēlē Flautu”).  Kamēr notiek darbība 
pie jauna muzikālā materiāla apstrādes, 

daļa grupas sastāva koncertē akustiski, 
izpildot savas oriģināldziesmas, kā arī 
pa kādai kaverversijai. 

Grupā „CANZONE accoustic” ap-
vienojušies pieci entuziastiski mūziķi, 
kuri vēlas ar savu muzicēšanu sniegt 
klausītājiem ne tikai īslaicīgu prieku, 
bet arī caur savu īpašo skanējumu un 
performanci iedvesmot klausītājus 
atrast katram pašam sevī mākslinieku 
un iedrošināt izpausties. Grupas dalīb-
nieki lepojas ar pašizveidoto skārdroka 
mūzikas stilu, kā arī ievērības cienīgu 
vokālistes dziedāšanas manieri, kas 
bieži papildinās ar emocionālām un 
vizuālām performancēm.

Piektdien uz brīvdabas kino „Gol-
dingen Knight Cinema” būs skatāma 

filma „Searching for the Sugarman” par 
mūziķa likteņa meklējumiem. Detroitas 
meksikānis ar ģitāru plecā un ejamu ceļu 
zem kājām vēl 1970. gados ieraksta 
divas plates, aizķer Boba Dilana slavas 
stīgas un pazūd, prom un pavisam.

Savukārt sestdien filma „Freimis. 
Mārtiņš Freimanis”. Filma tapusi no 
režisora rīcībā esošajiem videomateriā-
liem, dzīvojot kaimiņos mūziķim.

annEmarIja GraSmanE, 
„Live Fest” sabiedrisko 

attiecību speciāliste

Festivālā „Live Fest” būs skatuve 
restorānā „Bangert’s” un brīvdabas kino



C mYK
Kuldīgas novada Domes informatīvais izdevums „Kuldīgas novada Vēstis”. Izdevējs – Kuldīgas novada Dome, Baznīcas ielā 1, Kuldīgā, Kuldīgas novadā, LV-3301. atbildīgā par izdevumu – 

sabiedrisko attiecību speciāliste Signeta reimane, tālr. 63350100. Iespiests SIa „Poligrāfijas grupa mūkusala”, mūkusalas iela 15a, rīga, LV-1004. Tirāža – 10 077. reģistrācijas apliecība nr. 000702841.

mŪSu LaIKS PaSāKumI PaGaSToS

BrĪVDaBaS KIno KuLDĪGaS PILSĒTaS DārZā

2015. gada 23. jūlijs

24. jūlijā 23.00 – Latvijas drāma „modris”, rež. Juris Kursietis, 
2014.
25. jūlijā 23.00 – Latvijas animācijas filma „akmeņi manās kaba-
tās”, rež. Signe Baumane, 2014.
31. jūlijā 23.00 – „Izkārtņu gleznotāji”, rež. Faythe Levine, Sam 
Macon, 2014.
1. augustā 23.00 – „Gregorijs Krūdsons – īsas tikšanās”, 
rež. Ben Shapiro, 2012.
7. augustā 22.30 – „Freimis. mārtiņš Freimanis”, rež. Arvīds Krievs, 2014.
8. augustā 22.30 – „meklējot mūziķa likteni”, rež. Malik Bendjelloul, 2012.

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

Izstāde „Virtuves impērija”
Bangerta villas saimnieces vir-
tuvē līdz 27. septembrim ikviens 
var smelties iedvesmu saldo ēdie-
nu pagatavošanas piederumu 
izstādē „Virtuves impērija”.

Saldais ēdiens ir teicams maltītes 
noslēgums. Tradīcija pasniegt deser-
tu pēc pamatēdiena Eiropā parādījās 
19. gadsimtā, kad pieauga cukura 
ražošana, jo līdz tam cukuru varēja 
dabūt reti un tas bija ļoti dārgs. 
Sākotnēji privilēģijas baudīt saldo 
ēdienu bija tikai turīgiem cilvēkiem. 

Lai sagādātu prieku mājiniekiem un 
viesiem ar gardi pagatavotu desertu, 
saimniecei virtuvē atradās plašs pie-
derumu klāsts tā pagatavošanai. Tur 
bija gan pashas forma, kurā gatavo 
īpašu Lieldienu saldo no biezpiena, 
gan speciāla ledus mašīna sniega 
krējuma pagatavošanai, gan dažādas 
pannas, formas un daudz kas cits, 
lai pagatavotu lielisku saldo ēdienu. 

Izstāde veidota, sadarbojoties 
Kuldīgas novada muzejam un Rīgas 
vēstures un kuģniecības muzejam.

ĒDoLĒ
No 27. jūlija līdz 31. augustam kultūras 

namā – Latvijas – Lietuvas programmas 
projekta „Ezeri nākotnei” partneru ceļojošā 
fotoizstāde.

1. augustā  tiek organizēts pensionāru 
saiets Nīkrācē.

8. augustā – Kuldīgas novada 7. vasa-
ras sporta spēles.

29. augustā – Ēdoles pagasta sieviešu 
apvienība „Vaidelote” organizē ģimenes 
velobraucienu „Ēdoles pedālis – 2015” pa 
Ēdoles pagasta teritoriju. Pieteikties līdz 25. 
augustam bibliotēkā vai pa tālr. 29619084.

GuDEnIEKoS
1. augustā 18.00 kultūras namā – lab-

darības koncerts. Palīdzēsim atjaunot „Gā-
čas”. Visiem, kas vēlas piedalīties koncertā, 
pieteikties pa tālr. 29266724 līdz 30. jūlijam.

KaBILĒ
22. augustā 10.00 skolas stadionā – 

atklātās sporta spēles Kabilē. Pieteikšanās 
un sīkāka informācija pa tālr. 25617954 līdz 
15. augustam. Pēc sporta spēlēm 22.00 
Kabiles parka estrādē – zaļumballe. Spēlēs 
grupa „Liepavots”. Ieeja –  EUR 4,50.

KurmāLĒ
Augustā – Priedaines bibliotēka slēgta.
1. augustā – pensionāru saiets Nīkrācē. 
8. augustā – pašvaldību vasaras sporta 

spēles Ēdolē. Sportisti aicināti pieteikties 
pie Dzintras Freimanes vai pa tālruni 
29257707.

15. augustā 15.00 Vilgāles estrādē 
– Vilgāles ezersvētki „Vilgālītis viļņojas”. 
Pirmo reizi notiks peldēšanas sacensības. 
Aicināti piedalīties peldētāji dažāda garuma 
distancēs un elites grupas peldētāji no visas 
Latvijas 2,5 km garā distancē.

22. augustā – brauciens uz Likteņdārzu. 
Pieteikties un samaksāt dalības maksu līdz 
17. augustam. Tālrunis 29257707. Dalības 
maksa – EUR 20.

LaIDoS
1. augustā – pensionāru saiets Nīkrācē. 

Plašāka informācija pa tālr. 20222398.
PaDurĒ
1. augustā 14.00 – 15. pensionāru 

saietu Nīkrācē: 14.45 – svētku atklāšana; 
15.00 – muzikāls sveiciens „Tikai Tev”, 
dzied  Viktors Zemgals; 16.30 – svētku 
runas, sveicieni. Noslēgumā – sadzie-
dāšanās balle kopā ar Nīkrāces sieviešu 
ansambli „Diantus” un Saldus akordeonistu 
ansambli „Akords”.  Padures pensionāri 
aicināti pieteikties pagasta pārvaldē vai pa 
tālr. 63348149. Kursēs autobuss.

rEnDā
Līdz 31. jūlijam kultūras namā – Valērija 

Dičkovska gleznu izstāde.
Līdz 30. septembrim bibliotēkā – Līvijas 

Bružes gleznu izstāde.
Līdz 30. oktobrim kultūras namā – sa-

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

1. augustā – brauciens uz 15. pensio-
nāru saietu Nīkrācē. 

rumBā
Jūlijā Mežvaldē, Rumbas pagasta pār-

valdes zālē – Ingas Pūces gleznu izstāde.
26. jūlijā 16.00 Mežvaldē, pagasta 

pārvaldes zālē – minigolfs.
2. augustā 11.00 Ventas ciemā – Ģi-

menes diena Rumbas pagastā, dzied 
Anna no Liepājas; 11.30 – Vinnija Pūka 
stacijas; 13.00 – bērniem ballīte kopā ar 
Šreku un Fionu.

10. augustā – Sporta diena: 10.00 – 
Mežvaldē; 13.00 – Novadniekos; 16.30 – 
Ventas ciemā.

TurLaVā
Jūlijā bibliotēkā – Ināras Zeltītes rok-

darbu izstāde „Ne pliks, ne apģērbts”; PII 
„Lāčuks” radošo darbu izstāde „Kukainīši 
ziedos dūc”; „Bērnu un jauniešu žūrija 
2015”.

Līdz 14. augustam – Turlavas bibliotēka 
slēgta.

25. jūlijā 12.00 Ķikuros pie ezera – „Ķi-
kura ezera svētki”. Tradicionālas un netra-
dicionālas sporta spēles, aktivitātes lieliem 
un maziem. Vakarā apbalvošana un balle.

1. augustā – senioru saiets Nīkrācē. 
Plašāka informācija pa tālr. 28614939 vai 
26263960.

15. augustā 11.00 Lipaiķu ev. lut. baznī-
cā – 385. gadadienas dievkalpojums. Pēc 
dievkalpojuma – sadraudzība.

21. augustā pie Turlavas pamatskolas 
Bērnu sporta svētki: no 9.00 – reģistrēša-
nās, 10.00 – svētku atklāšana.

VārmĒ
24. jūlijā 22.00 estrādē „Liepu birzs” – 

amatierteātru festivāla „Spiets” ieskaņas 
vakars. Viesosies Saldus tautas teātris ar 
izrādi „Tobago”, režisore Inese Legzdiņa. 
Biļetes cena – EUR 2.

25. jūlijā 10.00 estrādē „Liepu birzs” – 
festivāla „Spiets” amatierteātru izrādes 
visas dienas garumā; 22.00 – zaļumballe. 
Spēlēs grupa „Liepavots”. Ieeja – EUR 4,50. 

Kapu svētki pilsētā
2. augustā:
12.00 – Meža kapos,
14.00 – Kalna kapos.
9. augustā:
14.00 – Annas kapos.

Kapu svētki pagastos
ĒDoLĒ
8. augustā:
13.00 – Paružu kapos,
14.00 – Lieģu kapos,
9. augustā:
10.00 – Lūšu kapos,
11.00 – Kaušu kapos,
12.00 – Vingru kapos,
13.00 – Ķesteru kapos,
14.00 – Almāles kapos,
15.00 – Postmuižas kapos.
ĪVanDĒ
29. augustā:
10.00 – Zvinguļu kapos,
11.00 – Apuzes kapos,
12.00 – Balgāļu kapos,
13.00 – Todaižu kapos,

14.00 – Kunču kapos,
15.00 – Ķaupu kapos,
16.00 – Deksnes kapos.
KaBILĒ
15. augustā:
11.00 – Gatviņu kapos;
12.30 – Kabiles kapos.
LaIDoS
30. augustā:
15.00 – Ārzes kapos; 
16.00 – Laidu kapos. 
PaDurĒ
15. augustā:
10.00 – Nabas kapos,
11.00 – Beltes kapos,
12.00 – Padures kapos.
PELČoS
15. augustā:
10.00 – Pelču kapos,
11.00 – Ģīņu kapos,
12.00 – Rimzātu kapos,
13.00 – Bišavu kapos.
rEnDā
25. jūlijā:
10.00 – Cērpu kapos, 

11.00 – Ozolu kapos,
12.00 – Avotnieku kapos,
13.00 – Koļu kapos.
rumBā
25. jūlijā:
10.00 – Silarāja kapos,
11.00 – Pļavsargu kapos,
12.00 – Pūces kapos,
13.00 – Manģenes kapos,
14.00 – Upesostu kapos.
SnĒPELĒ
16. augustā:
13.00 – Kundu kapos,
14.00 – Centra kapos,
15.30 – Vindenieku kapos,
16.30 – Kalna kapos.
VārmĒ
8. augustā:
12.00 – Kūlu kapos,
13.00 – Dreimaņu kapos,
14.00 – Spāru kapos.
5. septembrī:
12.00 – Alekša kapos,
13.00 – Busku kapos.

Amatierteātru salidojums 
„Spiets 2015” 

Sestdien, 25. jūlijā, 10.00 Vārmes pagasta brīvdabas estrādē „Liepu 
birzs” notiks amatierteātru salidojums „Spiets 2015”.

Salidojums tiks ieskandināts jau 24. jūlija vakarā ar Saldus Tautas te-
ātra izrādi – M. Zālītes, U.Marhilēviča „Tobago” (izrāde skatītājiem par 
maksu – 2 EUR).

Savukārt 25. jūlijā visu dienu skatītāji varēs vērot Jaunlutriņu, Zirņu, 
Snēpeles, kā arī Lutriņu „Atvara”,  Vaiņodes  „Kuratiešu”,  Nīkrāces „Bri-
nidas” amatierteātru sniegumu.

Vārmes pagasta pārvalde pasākumu rīko sadarbībā ar pagasta amatier-
teātri „Es un Tu”,  un aicinātie kolektīvi vārmeniekiem ir labi draugi jau 
daudzus gadus. Salidojums vienmēr notiek draudzīgā un sirsnīgā atmosfērā.  

LELDE oSE, Vārmes pagasta pārvaldes vadītāja
Publicitātes foto

Viena no lietām, ar ko slavens 
amerikāņu dzejnieks Ezra Paunds, ir 
teiciens „make it new” („pa-/dari to 
jaunu”). To komentējot, rakstnieks 
un tulkotājs Pēteris Cedriņš savā 
esejā raksta: „[…] teiciens tik sens, 
cik vien tas vispār iespējams […]. 
Nav nekā jauna zem saules […].” 

Nav nekā jauna – viss ir mūžsens, 
pastāvēs līdz laika galam, bet pār-
dzīvojums ir tajā, ka mēs turpinām 
atklāt šīs pasaules brīnumus – gan 
taustāmos un acīmredzamos, gan 
tos, kuri atklājas sajūtu līmenī. 

Par tiem pēdējiem šeit īsumā arī 
mans komentārs.

„Diskusijas ir nepieciešamas. 
Mēs taču nevēlamies nedomājošas 
būtnes.” Ar šādu uzsaukumu jūlija 
sākumā iesākām pirmo Radošo 
vasaras skolu, kuru atklāja Latvijas 
eksprezidente, Viņas Ekselence 
Vaira Vīķe-Freiberga. Trīs dienu 
garumā par mākslu un tās spēju 
radīt rezonansi – visu, kas saviļņo 
un neatstāj vienaldzīgu – rosināja 
domāt gudri prāti no Latvijas un 
ārvalstīm. Tas bija brīnišķīgs no-
tikums, sākums jaunai tradīcijai. 
Skolas nolūks ir savest kopā dažādu 
radošuma „nozaru” pārstāvjus un 
plašāku sabiedrību, lai domātu par 
Būtību – kādēļ kaut ko radīt vai ne-
radīt, kas ir tas, ko rādīt vai nerādīt, 
par vietu un laiku, kurā dzīvojam, 
galu galā par laimi (tā šķiet, vai 
ne?) būt dzimušiem brīvā zemē, 
Eiropā, šobrīd, 21. gadsimtā, par 
brīvību vienkārši satikties šarmantā 
Latvijas mazpilsētā un gudri paru-
nāt, kamēr citur pasaulē notiek kari 
un nejēdzības... Mans pārsteiguma 
moments šeit bija neparasti dzīvās 
diskusijas, neapstādināmā jautāju-
mu virkne un burtiski pēc pulksteņa 
laika pārtraucamā sarunu plūsma, lai 
pieteiktu nākamo lektoru. Bažas par 
iedomāti kūtro latviešu mentalitāti 
un bailēm izteikt domu sabruka. 
Paldies par šo pieredzi. Tā iedvesmo 
turpinājumam... 

Glezniecības rezidence ar Latvi-
jas, Lietuvas un Francijas mākslas 
akadēmiju dalību, Starptautiskā 
fotogrāfijas rezidence, Dizaina filmu 
festivāls, izstādes (un vēl darbs ar 
gadsimta projektu, lai 2018. gadā 
Kuldīgā atklātu Mākslas un radošo 
klasteri) – šie Mākslinieku rezi-
dences projekti bagātinās gaisotni 
Kuldīgā vēl šovasar. Katrs no tiem 
ir ar savu meklējumu pēc Būtības. 
Kā Radošajā vasaras skolā teica 
mākslas zinātniece Inese Bara-
novska, atbildot uz komentāru, ka 
nav taču viegli saprast laikmetīgo 
mākslu un kā lai vienkāršs cilvēks 
to vispār spēj, – pirmkārt, ir jāvēlas; 
skatītājam pašam ir jāsper solis un 
jāatmet bailes; interpretācija ir katra 
personisks jautājums – būtība ir 
spējā saglabāt rezonansi. Piedzīvot 
pārsteiguma momentu. 

Turpiniet jautāt.

Pārsteiguma 
moments

ILZE SuPE, Kuldīgas 
mākslinieku rezidences vadītāja


