
„Apple iPad mini 3 64GB”.
Nakts brauciena noslēgumā 

Pilsētas dārzā varēja cienāties ar 
Velonakts zupu, skatīties brīvda-
bas kino un baudīt grupas „As-
tro`n`out” nakts koncertu.

Velofestivālu organizēja Kul-
dīgas aktīvās atpūtas centrs sadar-
bībā ar Kuldīgas novada Domi, 

SIA „Velokurjers” un Eiropas 
Komisijas pārstāvniecību Latvi-
jā. Pasākuma mērķis – veicināt 
riteņbraukšanas kultūru un zaļo 
domāšanu Latvijā. 

KRISTĪNE DUĻBINSKA, 
Mārketinga un sabiedrisko 
attiecību nodaļas vadītāja

ARTA GUSTOVSKA foto

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

www.kuldiga.lv

2015. gada 28. maijs nr. 138

šAjā NUMURā

Mārtiņsalā atkal 
pacels Zilo karogu
> 3. lpp.

Izlaidumi izglītības 
iestādēs 
> 6. lpp.

V.Plūdoņa Kuldīgas 
ģimnāzijai – 95 
> 4. lpp.

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

VIKTORS 
GOTFRIDSONS, 
Kuldīgas 
novada Domes 
priekšsēdētājas 
1. vietnieks

Ikgadējais Latvijas Pašvaldību 
savienības kongress šogad notika 
Smiltenē. Atskaiti par paveikto 
sniedza un nākotnē veicamos uzde-
vumus iezīmēja savienības priekš-
sēdētājs Andris Jaunsleinis. Pēc 
izskanējušajiem ziņojumiem un de-
batēm kongresa dalībnieki pieņēma 
vairākas rezolūcijas par pašvaldībām 
nozīmīgiem jautājumiem. 

Viena no apspriestākajām tēmām 
bija izglītība un plānotā skolotāju 
algu reforma. Pašvaldības ir vie-
nisprātis, ka reforma tiek virzīta, 
aizmirstot, ka centrālais izglītības 
sistēmā ir skolēns. Nav pareizi risi-
nāt tikai skolotāju algu jautājumu, 
neskarot citas ar izglītību saistītās 
lietas. Turklāt, ja reformu īstenotu 
piedāvātajā formātā, tas būtu mil-
zīgs finansiāls slogs pašvaldībām. 
Piemēram, aprēķināts, ka Kuldīgas 
novadā, īstenojot piedāvāto modeli, 
būtu nepieciešams ik gadu budžetā 
papildus atrast 560 tūkstošus eiro!

Kongresā pieņēma rezolūciju 
arī par pašvaldību komercdarbības 
nosacījumiem. Šobrīd pašvaldībām 
ir liegts nodarboties ar komercdar-
bību. Rezolūcijā rosināts paredzēt 
likumdošanā iespēju pašvaldībām 
līdzdarboties tajās nozarēs, komerc-
darbības veidos, kur nav nekādas 
ieinteresētības no privātām struk-
tūrām, kur tas nerada konkurenci 
privātā biznesa attīstībai.

Tika apspriests arī jautājums 
par sadarbību ar Valsts kontroli. 
Pašvaldībām šķiet nepieņemami, 
ka Valsts kontrole nereti nāk ar 
skaļiem paziņojumiem par līdzekļu 
izšķērdēšanu pat par nelielām kļū-
dām. Spilgts piemērs bija jautājums 
par pārkāpumiem sociālo pabalstu 
piešķiršanā, uz ko Valsts kontrole 
skatījusies ļoti formāli. Skaidrs, ka 
nevar pilnīgi visu precīzi definēt 
un aprakstīt likumā – ja cilvēkam 
pabalstu patiešām vajag, tad viņam ir 
jāpalīdz! Eiropas vietējo pašvaldību 
harta nosaka pašvaldībām samērā 
lielu patstāvību darbībā. Pārmērīgais 
normatīvisms, ar kādu jautājumus 
skata Valsts kontrole, tādējādi ne-
reti dublējot neatkarīgo auditu, kas 
pašvaldībām jāpiesaista atbilstoši 
likumam, traucē darbu un lēmumu 
pieņemšanu. Tāpēc tika izteikts 
ierosinājums veikt izmaiņas Valsts 
kontroles likumā atbilstoši Eiropas 
vietējo pašvaldību hartai, ko valsts 
apņēmusies ievērot. Tāpat rosināts 
atjaunot mehānismu Valsts kontroles 
lēmumu apstrīdēšanai.

Vēl tika spriests par to, ka, iespē-
jams, lietderīgi būtu pagarināt paš-
valdību darbības periodu no četriem 
uz pieciem gadiem, lai pašvaldību 
vēlēšanas sakristu ar Eiroparlamenta 
vēlēšanām, radot resursu ekonomiju 
un palielinot Eiroparlamenta vēlēša-
nās nobalsojušo skaitu.

Pašvaldībām 
nozīmīgie 
jautājumi

23. maijā Kuldīgas novadā jau astoto 
gadu notika lielākais nekomerciālais ve-
lofestivāls Latvijā „Velodiena Kuldīgā”, 
kurā piedalījās gandrīz 2000 dalībnieku 
no visas Latvijas un Lietuvas.

Tā kā šogad aprit 80 gadi, kopš sāka kursēt 
Kuldīgas bānītis, Velodienas pasākumi aizri-
tēja bānīša zīmē. 

Pasākums sākās ar veloparādi Kuldīgas es-
trādē. Katrs dienas brauciena dalībnieks – tādu 
bija pusotrs tūkstotis – varēja izvēlēties kādu 
no trim piedāvātajiem maršrutiem – „Padures 
bronzas loks” (18,7 km), „Īvandes sudraba 
loks” (38,9 km) vai „Ēdoles zelta loks” (52,3 
km). Visi maršruti sākotnēji veda pa agrāko 
bānīša ceļu, bet pēc tam sadalījās Padures, 
Īvandes un Ēdoles virzienā. Braucienu ieva-
dīja šīs sezonas tūrisma jaunums – vilcieniņš 
„Ludis” jeb „Goldingen Train”, kuru pieskan-
dināja „Rumbas kvartets”.

Visos maršrutos velobraucējiem tika 
piedāvātas īpašas pieturas, kurās bija jāveic 
interesanti un atraktīvi uzdevumi. Tos iz-
pildot, braucēji varēja piedalīties izlozē par 
pasākuma dižbalvu – KTM velosipēdu no 
SIA „Velokurjers”. Balva tika ādažniecei 
Arnitai Spulei.

Dienas braucienā tika piešķirtas arī vai-
rākas speciālbalvas. Nominācijā „Juniors 
2015” – jaunu Dip Dap divriteni saņēma 
mazais kuldīdznieks Ernests Baumanis. Titulu 
„Velopatriots” ieguva vecākais pasākuma da-
lībnieks – pieredzējušais riteņbraucējs Edgars 
Račis. Savukārt tituls „Superkomanda” tika 
piešķirts „Velopriekam” ar 42 dalībniekiem, 
bet „Krāšņākās komandas” titulu ieguva ādas 
tērpos ģērbušās dāmas no Kuldīgas.

Pēc dienas braucieniem dalībnieki Pilsētas 
estrādē cienājās ar auzu pārslu putru ar ievārī-
jumu un varēja klausīties mūziķu dueta „Ūdris 
un Balode” koncertu.

Īpašu uzmanību pasākumā pievērsa drošai 
velobraukšanai tumšajā laikā. Pilsētas estrādē 
norisinājās radošās darbnīcas „Esi spožs un 
drošs”, kurās varēja izgreznot velosipēdus ar 
LED gaismu virtenēm un trafaretiem.

Ap 500 velobraucēju izmantoja iespēju do-
ties Velonakts braucienā. Brauciena dalībnieki 
veica 18 km garu maršrutu pa Kuldīgu un tās 
apkārtni. Žūrija, novērtējot nakts braucēju 
centienus braucamrīku izgaismošanā, par spo-
žāko velobraucēju atzina kuldīdznieku Mārti-
ņu Jansonu, balvā piešķirot Eiropas Komisijas 
pārstāvniecības Latvijā sarūpēto planšetdatoru 

„Velodiena Kuldīgā” pulcē 
gandrīz 2000 dalībnieku

Krāšņākās komandas titulu ieguva ādas tērpos ģērbušās kuldīdznieces.

Kuldīgas velofestivāla dienas braucienā piedalījās pusotrs tūkstotis braucēju.

Maršrutā „Īvandes sudraba loks” braucēji pie dzirnavām veica 
uzdevumu, kurā bija jāatpazīst dažādi miltu veidi.

Dižbalvas – KTM velosipēda – ieguvēja Arnita Spule 
izvizināja pasākuma vadītāju Māri Grigali.
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Aprīlī izsniegtās būvatļaujas
Objekta nosaukums Objekta adrese Pasūtītājs
Kokapstrādes darbnīca ar noliktavu, 
2. kārta „Bauņi”, Rumbas pagastā Vija Freimane

100 slaucamo govju kūts un kūtsmēslu 
krātuve „Bandžēni”, Laidu pagastā Laidu pagasta J.Doniņa zemnieku 

saimniecība „Irbēni”
Ēkas atjaunošana (renovācija) Pils ielā 4A, Kuldīgā Kuldīgas novada pašvaldība
Kūts rekonstrukcija par saimniecības ēku Klusajā ielā 1, Ventā, Rumbas pagastā Visvaldis Jansons
Dzīvojamā māja „Dižāpas”, Rendas pagastā Māris Stepanovičs
Meža ceļa „Abavciems-Renda” pārbūve „Valsts mežs Abavas”, Rendas pagastā AS „Latvijas Valsts meži”
Ēkas 3. stāva pārplānošana 
un rekonstrukcija Pilsētas laukumā 3, Kuldīgā Kuldīgas novada pašvaldība

Saimniecības ēka „Sudrabiņi”, Vārmes pagastā Andris Piljanovskis
Atpūtas māja „Sudrabiņi”, Vārmes pagastā Andris Piljanovskis
Ēkas atjaunošana ar lietošanas 
veida maiņu Jelgavas ielā 65, Kuldīgā Nodrošinājuma valsts aģentūra

Dzīvojamā māja un saimniecības ēka Stendes ielā 43, Kuldīgā Āris Zviedris
Dzīvojamā māja un atpūtas māja Alsungas ielā 34, Kuldīgā Aija Brēdiķe
Dzīvojamās ēkas rekonstrukcija Pelču pagasta „Sprinčupē” Agris Liepiņš
Pirts Lazdu alejā 30, Kuldīgā Daina Valdmane
Dzīvojamā māja „Pīlādži”, Pelču pagastā Gaļina Aņisimova
Saimniecības ēkas pārbūve Rudupes ielā 13, Ventā, Rumbas pagastā Lauris Melderis
Liellopu kūts pārbūve „Dīčas”, Rumbas pagastā Aleksandrs Rublāns
Saimniecības ēka un vecās saimniecības 
ēkas demontāža Parka ielā 14, Kuldīgā Vita Maslobojeva

Dzīvojamā māja Piltenes ielā 10, Kuldīgā Edmunds Puķe
Pirts Parka ielā 10, Kuldīgā Antra Petrevica

Būvniecības komisijā 2015. gada aprīlī lemtais

Akceptētās būvniecības ieceres dokumentācijas un būvprojekti
Objekta nosaukums Adrese

Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu būvniecība un pārbūve

Ventspils ielas posmā no Grants ielas līdz Lapegļu 
ielai, kanalizācijas tīkla būvniecība Ventspils ielas 
posmā no Grants ielas līdz Gravas ielai un ūdensap-
gādes un kanalizācijas tīklu pārbūve Gravas ielas 
posmā no Ventspils ielas līdz Gravas ielas nr. 1 
iebrauktuvei, Kuldīgā

Ēkas fasāžu un pamatu atjaunošana Pils ielā 4, Kuldīgā
Kūts rekonstrukcija par saimniecības ēku Klusā ielā 1, Ventā, Rumbas pagastā 
Dzīvojamā māja „Dižāpas”, Rendas pagastā
Tirgus teritorijas būvju jumtu vienkāršotā atjaunošana Aizputes ielā 2A, Kuldīgā
Nedzīvojamās ēkas jumta seguma nomaiņa Tehnikas ielā 2, Kuldīgā
Ēkas vienkāršotā atjaunošana Dzirnavu ielā 19, Kuldīgā
Telpu grupas vienkāršota atjaunošana ar lietošanas veida maiņu Liepājas ielā 9, Kuldīgā
Elektroapgādes pieslēgums  „Laurkalni”, Kurmāles pagastā
Meža ceļa „Abavciems-Renda” rekonstrukcija Rendas pagastā
Tehniskās apkopes punkta teritorijas labiekārtojums  „Tornīši”, Rumbas pagastā
Dzīvojamās ēkas jumta seguma nomaiņa Skrundas ielā 10, Kuldīgā
Malkas šķūņa nojaukšana Jelgavas ielā 64, Kuldīgā
Žogs Mucenieku ielā 27, Kuldīgā
Saimniecības ēka  „Sudrabiņi”, Vārmes pagastā
Atpūtas māja „Sudrabiņi”, Vārmes pagastā
Dzīvojamās mājas pārbūve Vienības ielā 47, Kuldīgā

Dzīvojamās mājas pārbūve Dzīvojamās mājas rekonstrukcija „Sprinčupe”, Pelču 
pagastā

Ēkas atjaunošana ar lietošanas veida maiņu Jelgavas ielā 65, Kuldīgā
Dzīvojamās ēkas centrālās un dienvidu gala fasādes remonta darbi Skrundas ielā 12, Kuldīgā
Dzīvokļa vienkāršotā atjaunošana  „Priedītes”-3, Priedainē, Kurmāles pagastā
„Renda ZMC” un TP7439 „Rendas mehāniskās darbnīcas” pārbūve Rendas pagastā
Privātmājas žogs Planīcas ielā 38, Kuldīgā
Graudu ielā, Kuldīgā TP7292 „Agroķīmija” pārbūve Graudu ielā, Kuldīgā
Pirts Lazdu alejā 30, Kuldīgā
Saimniecības ēkas būvniecība un esošās saimniecības ēkas demontāža Parka ielā 14, Kuldīgā
Dzīvojamā māja Piltenes ielā 10, Kuldīgā
Dzīvojamā māja un malkas šķūnis  „Pīlādži”, Pelču pagastā
Pirts Parka ielā 10, Kuldīgā
Šķūņa-noliktavas pārbūve par veikalu Šaurā ielā 7, Kuldīgā
Saimniecības ēkas pārbūve Rudupes ielā 13, Ventā, Rumbas pagastā
Telpu grupas vienkāršotā atjaunošana Gaismas ielā 6-56, Kuldīgā
Dārza māja Kastaņu alejā 9, Kuldīgā
Dzīvojamās mājas jumta atjaunošana Raiņa ielā 5, Kuldīgā
Dzīvojamās mājas pārbūve  „Meļķi”, Laidu pagastā
Dzīvojamās mājas pārbūve par veikalu Liepājas ielā 20, Kuldīgā
Liellopu kūts pārbūve  „Dīčas”, Rumbas pagastā
Ēkas vienkāršotā fasādes atjaunošana 1905. gada ielā 19, Kuldīgā
Siltumtrases pieslēgums Aizputes ielā 22, Kuldīgā
Siltumtrases pieslēgums Jelgavas ielā 65, Kuldīgā
Elektroapgādes pieslēgums Vienības ielā 39, 41, Kuldīgā
Dzīvojamā māja un saimniecības ēka Alsungas ielā 34, Kuldīgā

2015. gada aprīlī ekspluatācijā pieņemtās būves
Nosaukums Adrese Pasūtītājs

Meliorācijas sistēmu rekonstrukcija Īpašumos „Pilsezers” un „Zvejas”, 
Īvandes pagastā

ZS „Pilskalni”, 
Biruta Mētele

„Birži” elektroapgādes tīklu rekonstrukcija Gudenieku pagastā, Kuldīgas novadā AS „Sadales tīkls”
Kūtsmēslu krātuve „Salmiņi” „Salmiņi”, Kabiles pagastā ZS „Salmiņi”

Atkritumu izgāztuves „Svillas” rekultivācija „Izgāztuve”, Laidu pagastā Kuldīgas novada 
pašvaldība

Dzīvojamā māja un siltumnīca „Saulītes” „Saulītes”, Vārmes pagastā Petrs Skukausks
Ēkas pagalma ieejas mezgla rekonstrukcija Baznīcas ielā 36, Kuldīgā SIA „RG Centrs”

Malkas šķūnis Piltenes ielā 11 Piltenes ielā 11, Kuldīgā

Daina Sileniece, Māris 
Freibergs, Žanis Grīn-
bergs, Laima Maksimo-
va, Teudozija Ventniece, 
Aina Birzniece, Silvija 
Inta, Daiga Dadzīte, Sol-
veiga Upeniece, Vineta 
Heidingera, Artis Rūsiņš, 
Lita Kļaviņa

Kūtsmēslu krātuve „Druvas” „Druvas”, Kabiles pagastā ZS „Bīčas”

Atkritumu izgāztuves „Kauši” rekultivācija „Kauši”, Ēdoles pagastā Kuldīgas novada 
pašvaldība

Publisko iepirkumu komisijā 2015. gada aprīlī pieņemtie lēmumi

Iepirkuma priekšmets
Lēmuma 
pieņemšanas 
datums

Uzvarētājs

Automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un 
trauksmes izziņošanas signalizācijas sistēmas, 
apsardzes signalizācijas sistēmas un ārējās 
zibensaizsardzības sistēmas ierīkošana V.Plū-
doņa Kuldīgas ģimnāzijas ēkai Piltenes ielā 25, 
Kuldīgā

02.04.2015. SIA „KCE”, EUR 9768,90 
bez PVN

Ziedu iegāde Kuldīgas novada pašvaldības 
vajadzībām 02.04.2015.

1) IU „Tonis” par pirmās daļas izpildi;
2) SIA „Oāze-L” par otrās daļas izpildi. 
Kopējā cena nedrīkst pārsniegt 
EUR 41999,99 bez PVN

Par pakalpojumu sniegšanu uzņēmējdarbības 
veicināšanai Kuldīgas novadā 02.04.2015. SIA „Kurzemes Biznesa inkubators”, 

EUR 14 788,53 bez PVN
Tehniskā projekta izstrāde „Ēkas cokola, telpu 
grupas un pagalma atjaunošana un pārbūve 
Kuldīgas novada pašvaldības policijas darba 
nodrošināšanai, Strautu ielā 1, Kuldīgā, Kuldīgas 
novadā” un autoruzraudzība

09.04.2015. SIA „TelPro”, EUR 11 005,09 bez PVN

Stendes ielas stāvlaukuma (kad. 
nr. 6201 021 0103; 6201 021 0096) 
atjaunošana Kuldīgā, Kuldīgas novadā

09.04.2015. SIA „A-Land”, EUR 58 309,97 bez PVN

Būvprojekta „Administratīvās ēkas „Spārītes” 
pārbūve Kabilē, Kabiles pagastā, Kuldīgas 
novadā, energoefektivitātes uzlabošanai” un 
būvprojekta „Administratīvās ēkas „Atvasītes” 
pārbūve Mežvaldē, Rumbas pagastā, Kuldīgas 
novadā, energoefektivitātes uzlabošanai” izstrā-
de un autoruzraudzības veikšana

09.04.2015.

1) daļā – SIA „Ēkas siltināšana”, 
EUR 8580 bez PVN; 
2) daļā – SIA „Baltex Group”,
EUR 8960 bez PVN

Koku stādu piegāde un stādīšana 
Stendes ielā, Kuldīgā 16.04.2015. SIA „Jāņa Aldermaņa dārzniecība”, 

EUR 7200 bez PVN

Kuldīgas novada pašvaldības Laidu pagasta 
autoceļu ikdienas uzturēšanas darbi 16.04.2015.

SIA „Taku meistars”, EUR 271 (dažādu 
veicamo darbu vienas vienības izmaksu 
kopsumma) bez PVN

Malkas piegāde Kurmāles pagasta pārvaldes 
katlumājai 2015./2016. apkures sezonai 16.04.2015. SIA „R Grupa”, EUR 5293,80 bez PVN

Atklāts konkurss „Pārtikas produktu piegāde 
V.Plūdoņa Kuldīgas ģimnāzijai Piltenes ielā 25, 
Kuldīgā, Kuldīgas novadā”.

16.04.2015.

1) daļa – SIA „Miesnieks”, EUR 12 432 
bez PVN;
2) daļa – SIA „Sanitex”, EUR 5885,50 
bez PVN; 
3) daļa – SIA „Sanitex”, EUR 5118,60 
bez PVN;
4) daļa – SIA „Sanitex”, EUR 2430 bez 
PVN;
5) daļa – lauksaimniecības pakalpojumu 
kooperatīvā sabiedrība „Kuldīgas labu-
mi”, EUR 620 bez PVN; 
6) daļa – SIA „Kuldīgas Rumba”, 
EUR 753,15 bez PVN;
7) daļa – SIA „Sanitex”, EUR 880,60 
bez PVN;
8) daļa – SIA „Sanitex”, EUR 6866,95 
bez PVN;
9) daļa – SIA „Sanitex”, EUR 1500 
bez PVN;
10) daļa – Andris Vīgants, EUR 874 
bez PVN;
11) daļa – SIA „Sanitex”, EUR 145 
bez PVN; 
12) daļa – Andris Vīgants, EUR 1360 
bez PVN

Grāvju rakšana un caurteku izbūve 
Dzirnavu ielā, Kuldīgā 23.04.2015. SIA „AB Būvniecība”, EUR 17 506,76 

bez PVN

21. maijā Kuldīgas novadā viesojās zemkopības 
ministrs Jānis Dūklavs. Viņš apmeklēja Vislatvijas 
mazpulku salidojumu un tikās ar Kurzemes reģiona 
lauksaimniekiem. 

Kuldīgas Alternatīvās sākumskolas Padure filiālē 
uz tikšanos ar zemkopības ministru Jāni Dūklavu bija 
ieradušies vairāki desmiti lauksaimnieku. Ministrijas 
pārstāvji klātesošajiem sniedza informāciju, kas saistīta 
ar platību maksājumiem un jauno Latvijas lauku attīstības 
programmu 2014. – 2020. gadam. Kā norādīja ministrijas 
darbinieki, ļoti būtiski zemniekiem ir sekot līdzi aktuālajai 
informācijai un paredzētajos termiņos iesniegt dokumen-
tāciju attiecīgajām iestādēm.  

Uz tikšanos ar ministru bija ieradies arī Kuldīgas no-
vada Domes priekšsēdētājas vietnieks Aleksandrs Lange. 
Viņš pateicās Lauku atbalsta dienestam un ministrijai par 
līdzšinējo sadarbību un uzdeva J.Dūklavam jautājumus 
par tēmām, kas aktuālas pašvaldībai, piemēram, par lauku 
ceļu programmu. 

Arī klātesošie varēja uzdot ministram un ministrijas 
pārstāvjiem interesējošos jautājumus. Lauksaimniekiem 
svarīgākās tēmas bija par meliorāciju, investīciju projek-
tiem, par gaidāmajām izmaiņām, kas skars bezakcīzes 
degvielu un piensaimniecību.

EDUARDS DAMBERGS, 
sabiedrisko attiecību speciālists

Aicina iedzīvotājus 
5. jūnijā no 15.00 līdz 16.00 iedzīvotāji aicināti uz tikšanos par 

būvprojekta „Ventspils ielas posma no Grants ielas līdz Gravas ielai 
un Ventspils un Gravas ielas krustojuma pārbūve Kuldīgā” izstrādi 

Kuldīgas novada Domes mazajā zālē, Baznīcas ielā 1.

Zemkopības ministrs tiekas ar 
lauksaimniekiem
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Mums ir patiess gods jūs ielūgt 
uz pilsētas festivāla „Dzīres Kul-
dīgā” 20. jubileju, kuru svinēsim 
no 16. līdz 19. jūlijam.

„Jubilārs” gatavs katram no jums 
pievērst īpašu uzmanību, ieraujot 
raibā notikumu un piedzīvojumu 
virpulī, kurā noteikti atradīsiet ko 
tieši sev piemērotu. Kā jau jubile-
jas reizē, godātas tiks gan „Dzīru” 
leģendārās tradīcijas, kuru īpašā 
aura pulcē skatītāju tūkstošus, gan 
piedāvāts kas jauns, Kuldīgā un 
Latvijā vēl neredzēts.

Pārsteigumi sāksies jau „Dzīru” 
atklāšanā. Ceturtdien, 16. jūlijā, ar 
krāšņu šovu uz ūdens Kuldīgā vie-
sosies franču teātris „Ilotopie”. Īsi 
pirms pusnakts izrādes „Ūdens tra-
kie” fantāziju tēli uzburs grandiozu 
mitoloģisku stāstu, kurā reāli un pār-
dabiski tēli iegūs spēju pārvietoties 
pa ūdens virsmu. Atjaunotā Māras 
dīķa tumšajā spogulī zaigos krāšņi 
gaismas efekti, virmos kaislības 
un sprakšķēdami birs ugunsziedi. 
Tas noteikti jāredz tieši Kuldīgā, jo 
nākamās izrādes būs skatāmas Vene-
cuēlā, Japānā, Beļģijā un Portugālē.

Pēc šī krāšņā raibuma, pavisam 
nesteidzīgi varēsiet sev atklāt nak-
snīgo Kuldīgas ieliņu šarmu un 
pagalmu noslēpumus vai gremdēties 
skaņu un sajūtu pasaulē klasiskās 
mūzikas nakts koncertā „Mūzika 
mēnessgaismā”.

Uz „Dzīru” laiku Kuldīgā enkuru 
izmetīs arī publikas īpašie mīlu-
ļi – Nīderlandes pirātu koris „De 
Stormvogels”. Leģendāras jūrnieku 

dziesmas, populāri šlāgeri, joki 
un jautrība ir tie ieroči, ar kuriem 
šie vīri iekaro skatītāju sirdis visā 
Eiropā. Pie mums viesos pošas arī 
dziedātāji un dejotāji no Lietuvas 
un Polijas.

Tikai un vienīgi „Dzīrēs Kul-
dīgā” būs skatāms un klausāms ar 
īpašu mīlestību gatavotais šīsvasaras 
lielkoncerts „Sirds stīgu spēle”, kas 
Kuldīgas estrādes apmeklētājus 
saviļņos piektdienas, 17. jūlija, va-
karā. Aizraujošā muzikālā pastaigā 
jūs vedīs populāri solisti, „Mirage 
Jazz Orchestra” un diriģents Mār-
tiņš Ozoliņš. Ceļazīmes (biļetes) 
šim ceļojumam varēsiet iegādāties 
KKC vai „Biļešu paradīzes kasē” 
jau jūnija sākumā.

Ja Āfrikā bijušam cilvēkam obli-
gāti jāredz t.s. eksotisko zvēru „lielais 
piecinieks”, tad „Dzīru” viesa obligā-
tajā programmā jāiekļauj Alekšupītes 
pasākumu „trio” – ekstrēmais upītes 
skrējiens, ūdens karnevāls un super- 
atrakcija „Zelta ikrs”, kuras košās 
bumbiņas spēj sagādāt īstus pārstei-
gumus saviem īpašniekiem.

Īpaši liels un garš šogad solās būt 
„Dzīru” tirgus, uz kuru pieteikties jau 
tagad steidz tirgotāji no malu malām.

Festivāla galvenajā dienā, sest-
dien, 18. jūlijā, sagaidīsim svētku 
kulmināciju – lielo, atraktīvo „Dzī-

ru” gājienu un svētku dižballi. Tajā 
kopā ar grupu „Kraujas Band” dejas 
skurbumam varēs ļauties līdz pat čet-
riem rītā, mirkli piestājot vien krāšņā 
salūta vērošanai naksnīgajās debesīs.

Svētdienas rītā smago metālu 
pilsētas estrādē rībinās un cilās 
spēkavīri – Latvijas čempionāta 
dalībnieki. Ģimeniski mierīgu, bet 
darbīgu rītu Pilsētas dārzā piedāvās 
„Šurumburums visai ģimenei”. 
Festivāla izklaides programmu 
noslēgs jautrās olu kaujas estrādē, 
bet saviļņojoši fināla akordi tra-
dicionāli izskanēs Rātslaukumā 
„Dzīru” noslēguma koncertā „Lai 
dzirkstī prieks”, kurā šogad domi-
nēs operešu melodijas.  Ar opereti 
ir kā ar vieglprātīgu sievieti, kuru 
publiski visi kritizē, bet klusībā 
pielūdz. Melodiskums, drama-
tisms, smalks muzikālais jūtīgums, 
virtuozs vieglums, spilgti varoņu 
tēli, romantiski mīlas stāsti, krāšņi 
tērpi, spožums, elegance, jautrība, 
humors un dzirkstoša mūzika izcilu 
mākslinieku izpildījumā!

Dažādu žanru koncerti un izrādes, 
ballītes, karuseļi un sporta sacensības 
lieliem un maziem – tā tiešām būs 
labākā nedēļas nogale šovasar!

„Dzīres Kuldīgā” nevar aprakstīt, 
tās jāredz, jādzird un jāsajūt pašiem! 

Informāciju par tām atradīsiet 
www.kuldiga.lv.

Tiekamies jūlija trešās nedēļas 
nogalē, Kurzemes pērlē Kuldīgā – 
pilsētā ar dvēseli!

INTA BURNEVICA, 
Kuldīgas kultūras centra vadītāja

29. maijā 17.00 Mārtiņsalas 
peldvietā svinīgā pasākumā tiks 
pacelts Zilais karogs.

Par pasākuma muzikālo nofor-
mējumu gādās E.Vīgnera Kuldīgas 
mūzikas skolas pūtēju orķestru 
grupa. Pēc svinīgajām uzrunām un 
karoga pacelšanas dalībnieki varēs 
izmēģināt spēkus orientēšanās spēlē 
„Mārtiņsalas noslēpumi”. Komanda, 
kurā jābūt diviem dalībniekiem, sa-
ņems karti ar atzīmētiem punktiem, 
kuros jāmeklē Mārtiņsalas noslēpu-
mi. Vēl būs iespējams izklaidēties 
koka atrakcijās brīvā dabā, kuras 
no Ozolu biotopa atgādājis Kabiles 
mežsargs Aivars Bergmanis. Ne- 
steidzīgu atpūtu papildinās pikniks 

brīvā dabā.
Mārtiņsalas peldvietā Zilais ka-

rogs plīvos jau sesto gadu, apliecinot 
izcilo ūdens kvalitāti un sakārtotību. 
Turklāt tā ir vienīgā peldvieta pie 
upes, kas saņēmusi Zilo karogu. 

Peldvieta ik gadu iegūst aizvien 
lielāku cieņu un popularitāti atpūt-
nieku vidū. Tās teritorijā atrodas 
informatīvais stends, norādes un 
ģērbtuves, pludmales volejbola lau-
kums, bērni var atpūsties rotaļu lau-
kumā vai izšūpoties lielajās šūpolēs.

KRISTĪNE DUĻBINSKA, 
Mārketinga un sabiedrisko attiecību 

nodaļas vadītāja
EDUARDA DAMBERGA foto

Mārtiņsalā pacels 
Zilo karogu

Kuldīgas peldvietā „Mārtiņsala” Zilais karogs plīvos jau sesto gadu.

Kuldīgas Galvenā bibliotēka 
saņēmusi Latvijas filmu izlases 
kolekciju ar 25 DVD diskiem, 
kurus lasītāji, tāpat kā grāmatas, 
varēs ņemt uz mājām.

Izlases satura veidošanai tika 
sapulcināti filmu nozares eksperti, 
un darba grupas diskusiju rezultātā 
izlasē ievietotas 70 Latvijas filmas 

– desmit spēlfilmas, 16 dokumentā-
lās filmas un 44 animācijas filmas, 
tās grupētas divos hronoloģiskos 
periodos – klasiskais kino un mūs-
dienas. Spēlfilmu sarakstā vecākā 
ir režisora Leonīda Leimaņa fil-
ma „Purva bridējs”, kas uzņemta 
1966. gadā, jaunākā – 2013. gadā 
uzņemtā Jāņa Norda filma „Mammu, 

es tevi mīlu”, dokumentālā kino izla-
se sākas ar Ivara Kraulīša 1961. gada 
filmu „Baltie zvani” un beidzas ar 
Dāvja Sīmaņa 2014. gadā veidoto 
„Escaping Riga”, savukārt animāci-
jas spektru sāk Arnolda Burova pir-
mā filma „Ki-ke-ri-gū!”, kas tapusi 
1966. gadā, un Rozes Stiebras „Zelta 
sietiņš”, kas veidota 1975. gadā, bet 

noslēdz divas 2014. gada filmas – 
Signes Baumanes „Akmeņi manās 
kabatās” un Reiņa Kalnaeļļa „Zelta 
zirgs”. 

Diskiem pievienots izsmeļošs 
informatīvi izglītojošs katalogs lat-
viešu un angļu valodā par visām fil-
mām un to autoriem – 40 režisoriem. 
Ievadrakstus par katru izlases sadaļu 

rakstījuši nozares profesionāļi .
Kuldīgas Galvenā bibliotēka dā-

vinājumu saņēmusi Nacionālā kino 
centra un Latvijas prezidentūras 
Eiropas Savienības Padomē sekre-
tariāta realizētā projekta ietvaros.

KRISTĪNE DUĻBINSKA, 
Mārketinga un sabiedrisko attiecību 

nodaļas vadītāja

Kuldīgas Galvenā bibliotēka saņēmusi 
apjomīgu latviešu filmu izlasi

22. maijā Rīgā, Spīķeru koncert-
zālē, notika projekta „Samsung 
Skola nākotnei” bezmaksas ap-
mācību programmas „Skolotājs 
3.0” fināls, kurā Pelču speciālā 
internātpamatskola-attīstības 
centrs ieguva veicināšanas balvu 
EUR 2000 jaunākajām tehnolo-
ģijām.

Pelču speciālā internātpamat-
skola-attīstības centrs, piedaloties 
projektā, pieteica nopietnu izaici-
nājumu – trīs gados radīt inovatīvu 
un ilgtspējīgu piedāvājumu izglītībā, 
uzlabojot dzīves kvalitāti skolēniem 
ar garīgās un fiziskās attīstības 
traucējumiem. Sadarbībā ar Elek-
tronikas un datorzinātņu institūta 
kiberfizikas sistēmu laboratorijas 
vadītāju Leo Seļavo tika uzsākta 
perifērijas ierīces izstrāde. Izveidots 
un notestēts prototips klaviatūrai, 
kas atvieglos mācīšanās procesu 
skolēniem ar kustību un koordinā-
cijas traucējumiem.

Finālā piedalījās un savus projek-
tus prezentēja 10 Latvijas skolu ko-
mandas, starp kurām Pelču speciālā 
internātpamatskola-attīstības centrs 

Rada klaviatūru cilvēkiem ar speciālām vajadzībām
bija vienīgā speciālā skola, tāpēc 
dalība projektā bija īpašs izaicinā-
jums. Skolas direktore Ināra Oļena: 
„Cilvēkiem ar speciālām vajadzībām 
nav skaidras lietas, kuras mums šķiet 
pašsaprotamas un ikdienišķas, tāpēc 
gribam sabiedrībai parādīt, veicināt 
sapratni un pievērst uzmanību tām 
problēmām, ar kurām ikdienā sa-
skaras mūsu skolas audzēkņi. Mūsu 
pedagogi saredz nevis trūkumus, bet 
iespējas, tāpēc bērniem ar fiziskiem 
un garīgiem traucējumiem izstrādā-
tas programmas, lai uzlabotu mācību 
procesu.”

Pirmajā gadā skola plānojusi 
diagnosticēt skolēnu vajadzības, 
lai radītu prototipus, izstrādātu kla-
viatūru un piemērotu programmu. 
Otrajā gadā tiktu izstrādāts mācību 
materiāls pedagogiem un skolēniem, 
kā arī apmācīti pedagogi. Savukārt 
trešajā gadā jau izstrādās program-
mu un izplatīs pieredzi. Trīs gados 
tiktu digitalizēta mācību viela latvie-
šu valodā, matemātikā, dabaszinībās 
un sociālajās zinībās sākumskolas 
skolēniem. Iespēja kvalitatīvi or-
ganizēt mācību procesu, palielinot 
efektivitāti un vienlīdzīgumu izglī-

tībā, būs deviņiem Pelču speciālās 
internātpamatskolas-attīstības cen-
tra skolēniem ar smagiem garīgās 
attīstības un kustību traucējumiem, 
taču klaviatūru varētu izmantot visā 
Latvijā cilvēkiem ar kustību un 
koordinācijas traucējumiem, kā arī 
senioriem, kas nevar lietot parastās 
klaviatūras.

„Samsung Skola nākotnei” bez-
maksas apmācību programmai 
„Skolotājs 3.0” kopumā pieteicās 
468 skolu direktori un skolotāji no 
117 Latvijas skolām. Lai nodrošinā-
tu pieteikumu objektīvu izvērtēšanu, 
tika izmantota „pusaklā” vērtēšanas 
metode – skolas tika vērtētas, nezi-
not to nosaukumus, atrašanās vietu 
un citu personalizējošu informāciju.

Praktiskās un radošās nodarbības 
par mūsdienu izglītību un skolēnu 
vajadzībām notika piecu mēnešu 
garumā. Šajā laikā projekta dalīb-
niekiem tika piedāvātas vērtīgas 
bezmaksas apmācības, mentoru un 
ekspertu atbalsts, pieredze digitālā 
pagrieziena īstenošanā, vadības, 
līderības un tehnoloģiju prasmju mo-
duļi. Katrai komandai bija jāizstrādā 
un jāīsteno ilgtspējīgu pārmaiņu 

projekts, kura ietekme un mērķi 
definēti un tiks uzraudzīti vismaz 
turpmākos trīs gadus.

SIGNETA REIMANE, 
sabiedrisko attiecību speciāliste

TOMA NORDES foto

Projektā „Samsung Skola nākotnei” Pelču speciālās internātpamatskolas-
attīstības centra latviešu valodas skolotāja Silvija Ozola prezentēja izveidoto 

prototipu klaviatūrai, kas domāta cilvēkiem ar kustību traucējumiem.

Tuvojas jubilejas „Dzīres Kuldīgā” 
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Tuvojoties V.Plūdoņa Kuldīgas 
ģimnāzijas 95 gadu jubilejas 
salidojumam, daži no darbi-
niekiem – bijušie ģimnāzijas 
absolventi – tika aicināti dalīties 
atmiņās un domās par skolu, kā 
arī veltīt novēlējumu.

Ģimnāzijā strādā 13 darbinieki 
(no tiem 7 skolotāji), kuri savulaik 
absolvējuši ģimnāziju vai arī kādu 
laiku mācījušies ģimnāzijā.

DAinA  GRīnA , direktora 
vietniece metodiskajā darbā, eko-
nomikas skolotāja, ģimnāzijā strādā 
15 gadus. 

D.Grīna ģimnāziju absolvējusi 
1975. gadā. Pēc viņas vārdiem, 
laikam ejot, kā nemainīga vērtība 
skolā nenoliedzami ir skolotājs, kurš 
vienmēr būs skolēna stiprais plecs 
un atbalsts. Skolotājs rada drošības 
izjūtu, darbojas kā virzītājs un atbal-
sta persona.

No skolas gadiem atmiņā palikusi 
skolotāja Antra Veckrāce, kura bijusi 
stingra, prasīga un noteikta, kā arī 
vācu valodas skolotāja Rita Arāja, 
saprotoša un sirsnīga. No abām 
skolotājām var paņemt vērtīgas 
īpašības, kas nepieciešamas labam 
skolotājam. 

Iespēja strādāt skolā, kurā savu-
laik mācījusies, sniedz labas izjūtas. 
Ģimnāzijai novēl būt un pastāvēt, 
pārvarot grūtības. 

GUnTRA KRūKLiņA, ģim-

Svinam V.Plūdoņa Kuldīgas 
ģimnāzijas 95 gadu jubileju

nāzijas vēstures, politikas un tiesību 
skolotāja, karjeras centra vadītāja, 
ģimnāzijā strādā 20 gadus. 

G.Krūkliņa ģimnāziju absol-
vējusi 1983. gadā, un viņai nebija 
nodoma strādāt šeit. Kad nākusi 
skolā pieteikt savu dēlu, toreizējais 
ģimnāzijas direktors Herberts Knets 
esot uzaicinājis strādāt par mācību 
priekšmeta „Sabiedrība un tiesības” 
skolotāju. G.Krūkliņa ģimnāzijā 
sāka strādāt 1996. gadā, paralēli vēl 
strādājot arī vakara vidusskolā. Viņa 
ģimnāzijā bijusi arī mācību pārzine.

Īpaši atmiņā palikusi latviešu 
valodas skolotāja, ārpusklases darba 
organizatore Ārija Misa ar savu iek-
šējo mieru un savaldību. Viņa bijusi 
kā paraugs, kādam jābūt skolotājam. 

G.Krūkliņa skolēniem novēl būt 
atvērtiem un uzdrīkstēties, bet sko-
lotājiem – iet līdzi laikam. Skolotāja 
iesaka atcerēties arī viņas iemīļoto 
teicienu  „Kas neriskē, tas nevinnē”.

EGiTA MARKšEVicA, ģim-
nāzijas lietvede, ģimnāzijā strādā 
14 gadus. 

E.Markševica ģimnāziju absolvē-
jusi 1992. gadā, mācījusies no 1. līdz 
9. klasei. Atmiņā spilgti palikusi 1. 
klases skolotāja Anna Augsne, kura 
skolā strādājusi pirmo gadu. Viņa 
atceras, ka kopā ar klasi esot gājuši 
uz skolotāju Annas un Valda Augšņu 
kāzām. Ar jaukām izjūtām saistās 
arī darba izbraucieni uz kolhoziem, 
kad patīkamais ticis savienots ar 
lietderīgo.

Ar pozitīvām atmiņām Egita at-
ceras mūzikas skolotāju  Irēnu Tau-
bi, pie kuras dziedāts arī korī. Labas 
atmiņas ir arī par skolotāju Antonu 
Prūsi, kurš mācīja matemātiku. Šis 
mācību priekšmets nav paticis, bet 
pievilkusi skolotāja personība. Arī 
mācību pārzinis Alberts Āboliņš 
esot bijis sirsnīgs un pretimnākošs. 
Mācoties bijis bail no skolotājas 
Guntas Upesdegles, jo viņa likusies 
stingra un nepieejama, bet, sākot 
strādāt, domas mainījušās.

Atgriežoties ģimnāzijā jau kā 
darbiniecei, Egitai sākotnēji intere-
santas izjūtas radījis tas, ka skolotāji, 
kuri viņu mācījuši, nu kļuvuši par 
kolēģiem. Ģimnāzijai viņa novēl 
neapstāties un attīstīties, jo, „kamēr 
atrodamies kustībā, viss notiek”.

inESE ASTAšEVSKA, sporta 
skolotāja, ģimnāzijā strādā 6 gadus. 

I.Astaševska ģimnāziju absolvē-
jusi 2003. gadā. Sākot strādāt ģimnā-
zijā, sākumā bijis grūti pārslēgties no 
skolēna uz skolotājas statusu. Skolo-
tājas G.Upesdegle, Ināra Iesalniece 
un Evita Kubinska, kuras mācījušas 
Inesi, joprojām strādā ģimnāzijā.

Ja salīdzina, kas mainījies kopš 
tā laika, kad pati mācījusies, I.As-
taševska min straujo informācijas 
tehnoloģiju ienākšanu skolas mācību 
darbā. Skolotāja saka arī, ka laikā, 
kad viņa mācījusies, skolēni esot 
bijuši dulli un traki, bet neesot bijusi 
tāda visatļautība kā šobrīd, skolēnos 

bijusi lielāka apzinība un atbildība 
par savu rīcību. 

I.Astaševska ir priecīga, ka ir 
kaut maza, bet daļiņa no ģimnāzijas 
dvēseles. Ģimnāzijai viņa vēl saules 
mūžu. 

SinTRA HEiDEMAnE, sko-
las bibliotekāre, ģimnāzijā strādā 
24 gadus. 

S.Heidemane ģimnāziju absol-
vējusi 1986. gadā. Viņa atceras, 
ka laikā, kad esot mācījusies, bijis 
daudz skolēnu – aptuveni 900. Īpaši 
atmiņā palicis tas, ka starpbrīžos, lai 
izkustētos, skolēni vestibilā gājuši 
pa apli. Kā spilgtu pārdzīvojumu 
atceras gadījumu, ka 3. klasē skolas 
telpās apmaldījusies.

Interesanti, ka divas skolotājas – 
Rasma Astiča un Skaidrīte Jumiķe, 
bijušas klases audzinātājas gan 
viņai, gan vēlāk viņas dēlam.

S.Heidemane ģimnāzijai novēl 
izaugsmi un ārēju skaistumu ar 

V.Plūdoņa Kuldīgas ģimnāzijai šogad aprit 95 gadi, kuru laikā skola uzkrājusi bagātīgu un vērtīgu pieredzi.

bagātu saturu.

DAiGA STRUPULE BUKA, 
latviešu valodas un literatūras sko-
lotāja, ģimnāzijā strādā 23 gadus. 

D.Strupule Buka ģimnāziju ab-
solvējusi 1988. gadā. Pēc augstsko-
las beigšanas viņa atgriezusies strā-
dāt savā skolā,  toreizējā Kuldīgas 
1. vidusskolā. Sākumā neesot bijis 
viegli – pieredzes trūkums, atbildība, 
pedagogi, kuri mācījuši pašu, nu 
kļuvuši par kolēģiem. Protams, laiks 
visu esot sakārtojis.

D.Strupule Buka  paldies saka 
savai latviešu valodas un literatūras 
skolotājai Borghildai Sokolovskai 
un toreizējam skolas direktoram 
H.Knetam, kas iedrošināja, uzticē-
jās un palīdzēja. Viņa vēl: „Daudz 
laimes Tev, ģimnāzija, dzimšanas 
dienā!”.

LIENES BEBRIšAS, 
V.Plūdoņa Kuldīgas ģimnāzijas 

projektu speciālistes teksts un foto

Kuldīgas pašvaldības policijai 
turpmāk būs palīgs un talis-
mans – bērnu draugs sunītis 
Riko, kas tapis pēc Kuldīgas Al-
ternatīvās sākumskolas 3.b kla-
ses skolnieces Montas Enolas 
Līdakas zīmējuma. 

Pagājušajā nedēļā Riko devās 
savā pirmajā vizītē uz Alternatīvo 
sākumskolu, lai iepazītos ar zīmē-
juma autori Montu Enolu. Meitene 
klasesbiedriem pastāstīja, ka zī-
mējumu radījusi pēc sava mīluļa 

Riko līdzības, un ar jauno draugu 
iepazīstināja arī citus skolasbiedrus.

Skolnieces Montas Enolas radī-
tais tēls turpmāk viesosies skolās un 
bērnudārzos, lai bērniem skaidrotu, 
kā rīkoties dažādās situācijās, kā 
ievērot satiksmes noteikumus, kur 
zvanīt, ja vajadzīga palīdzība, un 
citus aktuālus drošības jautājumus. 
Iecerēts arī, ka jaunais policijas 
palīgs būs sastopams dažādos pub-
liskos pasākumos Kuldīgas novadā.

Pērn tika izsludināts zīmējumu 
konkurss „Pašvaldības policista 

palīgs – bērnu draugs”, kurā novada 
1. – 6. klašu skolēni iesniedza 201 
zīmējumu. Balsojumam tika izvirzīti 
trīs, bet visvairāk balsu ieguva zīmē-
jums ar policista draugu – suni Riko.

SIGNETAS REIMANES, 
sabiedrisko attiecību speciālistes 

teksts un foto

Pašvaldības policijai 
palīdzēs Riko

Alternatīvās sākumskolas skolnie-
ces Montas Enolas Līdakas radītais 

policista palīga tēls – suns Riko ir 
izveidots dzīvē un devās apciemot 

skolnieci.
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Uz sudraba karotīšu svinīgo pasniegšanu 12. maijā tika 
aicināti bērniņi, kuru dzimšana Kuldīgas novada Dzimt-
sarakstu nodaļā reģistrēta no 2015. gada 23. februāra 
līdz 30. aprīlim.

Pavisam tika sveikti 42 bērniņi. 14 ģimenēs mazulis ir 
pirmais bērns, 14 ģimenēs –  otrais, 5 ģimenēs – trešais, 3 ģi-
menēs – ceturtais un vienā ģimenē – piektais.

Populārākais vārds jaundzimušajām meitenītēm ir – Anna. 
Deviņiem bērniņiem doti divi vārdiņi: meitenēm – Enija Emī-
lija, Luīze Laura, Estere Elīza, Greisa Anna un Patrīcija Ērika, 
zēniem – Gustavs Eduards, Alekss Kristians, Kristaps Deivids 
un Kristers Sebastians.

Mazuļus un viņu vecākus sveica Kuldīgas pirmsskolas 
izglītības iestādes „Bitīte” audzēkņi. Noslēgumā visi kopā 
nofotografējās pie Rātsnama.

Visi Kuldīgas novada jaundzimušie uz svinīgo pasākumu 
tiek aicināti reizi divos mēnešos, nākamais notiks 14. jūlijā.

Kuldīgas novada Dzimtsarakstu nodaļā no š.g. 1. marta 
līdz 30. aprīlim reģistrēti 37 bērniņi – 19 zēni un 18 meitenes.  

ILONA ĶESTERE, 
Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja

EDUARDA DAMBERGA foto

Sudraba karotītes jaundzimušajiem

Sudraba karotītes saņēma un pie Rātsnama 
fotografējās 42 bērniņi ar vecākiem.

14. maijā Kuldīgas vecpilsētā 
notika UnEScO spēle „Kuldīgas 
vēsturiskais mantojums un Eiro-
pa”, kurā piedalījās 27 koman-
das ar 135 skolēniem.

Jaunieši ar interesi un lielu iztu-
rību veica uzdevumus 15 kontrol-
punktos, gūstot jaunas zināšanas un 
izzinot kultūrvēsturisko mantojumu.

Šogad spēlē vislabāk veicās 
V.Plūdoņa Kuldīgas ģimnāzijas ko-
mandai „Atkal viņi!”, kuru pārstāvē-
ja Līva Luīze Bleive, Ieva Kristiāna 
Bleive, Rolands Bukovskis, Laura 
Firsova, Andris Orbis. 2. vietā ie-
kļuva Kuldīgas Centra vidusskolas 
komanda „Zilpuķe” –  Beatrise 
Šmidberga, Beāte Herta Kepša, 
Simona Šternberga, Edgars Ziņģis, 
Valts Gailis. 3. vieta V.Plūdoņa 
Kuldīgas ģimnāzijas komandas 

„Arsenal” dalībniekiem Agnesei 
Gūtmanei, Rebekai Agijai Sedliņai, 
Evelīnai Eglītei, Sindijai Celmai, 
Annai Losānei.

Spēles mērķis bija pievērst sko-
lēnu un jauniešu uzmanību Kuldīgas 
mantojumam kā Eiropas vērtību ko-
puma sastāvdaļai, izzinot to aktuālā 
un mērķauditorijai saistošā veidā. 
Tēma bija veltīta dabas un kultūras 
mantojuma vietu, pieminekļu un 
pilsētbūvniecības pieminekļa, ma-
teriālā un nemateriālā, mūsdienu 
un tradicionālā mantojuma lomai 
Eiropas transnacionālajā dimensijā, 
kā arī vienotas Eiropas radīšanā.

Par atjautību un atraktivitāti ko-
mandas saņēma balvas no pasākuma 
sponsoriem – SEB bankas, „Puratos 
Latvia” SIA, „Cannelle Bakery”, 
„Ineses tortes”, „Skrīveru saldu-
mi”, „Zvaigzne ABC”, „Venden”, 

„MCK”.
Pasākumu organizēja Kuldīgas 

novada pašvaldība sadarbībā ar  
UNESCO Latvijas nacionālo ko-
misiju, Valsts kultūras pieminekļu 
aizsardzības inspekciju, Kuldīgas 
novada muzeju, Kuldīgas restaurā-
cijas centru, Kuldīgas Mākslinieku 
rezidenci, Kuldīgas novada Galveno 
bibliotēku, Kuldīgas kultūras centru, 
Kuldīgas novada Bērnu un jauniešu 
centru, Kuldīgas Tehnoloģiju un 
tūrisma tehnikumu, Kuldīgas sporta 
skolu, E.Vīgnera Kuldīgas mūzikas 
skolu, Kuldīgas aktīvās atpūtas 
centru, Kuldīgas novada Bērnu un 
jauniešu centra Kuldīgas tautas tēr-
pa darināšanas un valkāšanas klasi 
„Pūralāde”.

SINTIjA VĪTOLIŅA, vecpilsētas 
projektu speciāliste

EDUARDA DAMBERGA foto

Maija vidū Kuldīgas Rātslauku-
mā jaunus vaibstus ieguvis ar-
hitektes Diānas Zalānes projek-
tētais pilons netālu no viesnīcas 
„Metropole” – tam mākslinieka 
Roberta Vaitkus vadībā izvei-
dots saturiskais noformējums ar 
nosaukumu „Kuldīgas identitā-
tes pīlārs”.

SIA „Diānas Zalānes projektu 
birojs”, veidojot Kuldīgas Alekš- 
upītes promenādes projekta 1. kārtas 
tehnisko projektu, paredzēja, ka Lie-
pājas un Baznīcas ielas krustojumā 
nepieciešams akcents, lai kompozi-
cionāli iezīmētu ielas nobeigumu.  
Tāpēc šai vietā tapa pilons, uz kura 
izvietot informāciju pēc pasūtītāja – 
novada pašvaldības – ieskatiem. 
Pilona projektēšanā kopā ar arhitekti 
D.Zalāni piedalījies arhitektūras 
tehniķis Toms Tovstuļaks. 

D.Zalāne ieteikusi pilona vizuālā 
noformējuma veidošanu uzticēt 
māksliniekam R.Vaitkum, ar kuru 
SIA „Diānas Zalānes projektu 
birojs” iepriekš sadarbojies citos 
projektos. R.Vaitkus un domubiedru 
jeb uzņēmuma „ROYAL KEY” vei-

dotais saturs nosaukts par „Kuldīgas 
identitātes pīlāru”. 

Kā uzsver R.Vaitkus un domu-
biedri, objekta uzdevums ir iezīmēt 
vēsturiskajā mantojumā sakņotas 
vērtības, kas balsta mūsu šodienu 
un atver durvis nākamībai. Radošās 
komandas skatījumā identitāte sevī 
ietver mantojumu, apziņu par to, 
kas esam, un nākotnes redzējumu. 
Tāpēc objektā ir attēlotas trīs iden-
titātes šķautnes – pagātne, tagadne 
un nākotne. Pagātnes šķautnē autori 
centušies definēt vērtības – Kuldīgas 
identitātes atslēgas, kas, pēc autoru 
domām, ir: cilvēki, mantojums, 
neatlaidība, radošums, cieņa, paš- 
apziņa, mīlestība un harmonija.  
Tagadnes šķautnē iecerēts sniegt 
iedrošinājumu un apstiprinājuma 
vārdus, uzrunājot katru skatītāju 
personīgi. Savukārt nākotnes šķaut-
nē attēlots pravietisks vēstījums 
Kuldīgai ar nosaukumu „Kuldīga, 
Tu esi.” Diennakts tumšajā laikā 
objektu iezīmēs debesīs raidīts gais-
mas stars. Jauno objektu atklāja pēc 
Kurzemes lūgšanu brokastīm, kurās 
bija pulcējušies un savā pieredzē 
dalījās Kurzemes pilsētu un novadu 

Skolēniem plašas zināšanas 
par vēsturisko mantojumu

UNESCO spēles dalībniekiem kontrolpunktā restaurācijas centrā bija jāmācās,  
kā ķitē vecos logus.

Jauns akcents Kuldīgas vecpilsētā

pašvaldību pārstāvji.
KRISTĪNE DUĻBINSKA, Mārketinga un sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja

EDUARDA DAMBERGA foto

Vecpilsētā atklāts pilons ar nosaukumu „Kuldīgas identitātes pīlārs”, kas attēlo pagātni, tagadni un nākotni.
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Kombinētajā  olimpiādē  3.  klašu  skolēniem 25. martā 
piedalījās 29 skolēni no visām novada skolām. 

1. vietā – Meisija Citlava, 2. – Patrīcija Pole (abas no Kul-
dīgas pamatsk. sk. Anna Augsne), 3. – Elīza Apine (Kuldīgas 
Mākslas un humanitāro zinību vsk., sk. Anita Ose). Atzinību 
saņēma Ailija Garoza (Kuldīgas Centra vsk., sk. Inguna Benso-
ne), Sabīne Ozollapa (Kuldīgas Centra vsk., sk. Irina Hofmar-
ka), Krista Kristiāna Sīle (Kuldīgas pamatsk., sk. A. Augsne), 
Emīlija Studente, Krišjānis Mikāls (abi no Kuldīgas Alterna-
tīvās sākumsk., sk. Ilona Incenberga), Ieva Ķemlere (Vārmes 
pamatsk., sk. Daiga Keiša).

Matemātikas olimpiādē 4. klašu skolēniem 9. aprīlī pieda-
lījās 29 skolēni no visām pilsētas skolām un no Ēdoles, Laidu, 
Turlavas, Vilgāles, Z.A.Meierovica Kabiles pamatskolas.

1. vietā – Kristers Lūciņš, 2. – Valters Mediņš (abi no 
Kuldīgas pamatsk., sk. Dace Rimaševska) un Matīss Simsons 
(Kuldīgas Alternatīvā sākumsk., sk. Saiva Peskopa). Atzinību 
saņēma Amanda Kāle (Kuldīgas 2.vsk., sk. Anita Milstere), 
Patrīcija Ozoliņa (Kuldīgas Centra vsk., sk. Indra Tīruma), 
Lauris Mārtiņš Udalovs (Kuldīgas Alternatīvā sākumsk., 
sk. Inese Vitte), Elīna Putniņa (Z.A.Meierovica Kabiles pa-
matsk., sk. Anita Zēberga). 

Bioloģijas olimpiādē 8. klašu skolēniem 10. aprīlī pieda-
lījās 18 skolēni no visām pilsētas skolām un no Ēdoles, Laidu 
uz Z.A.Meierovica Kabiles pamatskolas.

Olimpiādē tika piešķirtas tikai atzinības. Tās saņēma Ri-
čards Zariņš (Kuldīgas pamatsk., sk. Ilze Ose) un Liene Štorha 
(Ēdoles pamatsk., sk. Gunita Meiere).

informātikas olimpiādē 5. – 7. klašu skolēniem 15. aprīlī 
piedalījās 42 skolēni no visām pilsētas skolām un no Ēdoles, 
Turlavas, Vārmes, Vilgāles pamatskolas. Olimpiādes dalībnie-
ku darbi tika vērtēti trīs klašu grupās.

5. klašu grupā: 1. vietā – Luīze Bādere (Vilgāles pamatsk., 
sk. Evija Bondare), 2. – Pauls Purviņš (Kuldīgas Centra vsk., 
sk. Lelde Rolava), 3. – Nils Zīle (Kuldīgas Mākslas un huma-
nitāro zinību vsk., sk. Aelita Kāla). Atzinību saņēma Maija 
Goldberga (Kuldīgas Alternatīvā sākumsk., sk. Sandra Blum-
berga), Aleksandrs Šaroks (Kuldīgas Mākslas un humanitāro 
zinību vsk., sk. A.Kāla).

6. klašu grupā: 1. vietā – Kristaps Goldbergs (Kuldīgas Cen-
tra vsk., sk. Aiga Bērziņa) un Aksels Agris Vēvers (Kuldīgas 
Mākslas un humanitāro zinību vsk., sk. A.Kāla), 3. – Kristīne 
Matvējeva (Kuldīgas Centra vsk., sk. A.Bērziņa). Atzinību 
saņēma Gustavs Nolle (Kuldīgas Centra vsk., sk. A.Bērziņa) 

un Kristīne Salma (Turlavas pamatsk., sk. A.Kāla).
7. klašu grupā: 1. vietā – Edžus Rolavs (Kuldīgas Centra 

vsk., sk. L.Rolava), 2. – Petra Ņečiporuka (Kuldīgas Centra 
vsk., sk. A.Bērziņa), 3. – Kārlis Reimanis (Kuldīgas Centra 
vsk., sk., L.Rolava). Atzinību saņēma Jēkabs Aleksandrs 
Krūmiņš (Kuldīgas Mākslas un humanitāro zinību vsk., 
sk. A. Kāla).

Fizikas olimpiādē 8. klašu skolēniem 17. aprīlī piedalījās 
17 skolēni no visām pilsētas skolām un no Vārmes pamatskolas.

1. vietā – Krišs Ernests Freibergs (Kuldīgas Mākslas un 
humanitāro zinību vsk., sk. Vladimirs Osmanovs), 2. – Ričards 
Zariņš (Kuldīgas pamatsk., sk. V.Osmanovs), 3. – Vilis Ernests 
Trumsiņš (Kuldīgas Mākslas un humanitāro zinību vsk., sk. 
V.Osmanovs). Atzinību saņēma Elvis Dēliņš, Alise Alma Ābula 
(abi no Kuldīgas Centra vsk., sk. Igo Kūlainis), Daniela Rei-
mane (V.Plūdoņa Kuldīgas ģimn., sk. V.Augsne) un Andrejs 
Štrāls (Kuldīgas pamatsk., sk. V.Osmanovs).

Ķīmijas olimpiādē 8. klašu skolēniem 24. aprīlī pieda-
lījās 15 skolēni no visām pilsētas skolām un no Vilgāles un 
Z.A. Meierovica Kabiles pamatskolas.

1. vietā – Andrejs Štrāls (Kuldīgas pamatsk., sk. Liene 
Oļehnoviča), 2. – Daniela Reimane (V.Plūdoņa Kuldīgas ģimn., 
sk. Ināra Iesalniece), 3. – Ričards Zariņš (Kuldīgas pamatsk., 
sk. L.Oļehnoviča). Atzinību saņēma Gatis Dvilaitis (Kuldīgas 
2. vsk., sk. V.Šternberga), Alise Alma Ābula (Kuldīgas Centra 
vsk., sk. Silvija Bergmane), Krišs Ernests Freibergs (Kuldīgas 
Mākslas un humanitāro zinību vsk., sk. L.Oļehnoviča), Laima 
Jansone (Vilgāles pamatsk., sk. Astrīda Štorha).

8. aprīlī novada krievu valodas konkursā 8. klašu sko-
lēniem piedalījās 9 komandas (katrā 3 dalībnieki) no visām 
pilsētas skolām un no Ēdoles, Vilgāles un Z.A.Meierovica 
Kabiles pamatskolas, kā arī apvienotā Laidu un Turlavas 
pamatskolas komanda. 

1. vietu ieguva Kuldīgas pamatskolas komanda (Andrejs 
Štrāls, Fēlikss Didžus, Kevins Raksa, sk. Svetlana Djageļa), 
2. vietā –  Laidu un Turlavas pamatskolas apvienotā komanda 
(Samanta Ivaņuka, Dāvids Zembergs sk. Elita Tisjaka, Kate 
Vītola, sk. Mudīte Kobeļeva), 3. –Kuldīgas 2. vsk. komanda 
(Jana Šipovska, sk. Valija Sprude, Viktorija Bosjanoka, Daiga 
Ķeire, sk. Irina Stikuta). 

16. aprīlī novada 5.  –  9.  klašu un  jaukto koru  skates 
i kārtā piedalījās pieci kori. Visi kori: Kuldīgas Centra vi-
dusskolas  (vadītāja Dagnija Šteinberga), Kuldīgas Mākslas 
un humanitāro zinību vidusskolas (Iveta Vīksne), Kuldīgas 

2. vidusskolas (Jana Paipa), Vārmes pamatskolas (Inese 
Krūmiņa) un Kuldīgas kultūras centrs jauktais koris (J.Paipa, 
Agnese Čīče) ieguva I pakāpes diplomus.

29. aprīlī novada matemātikas konkursā „Ātrāk, tālāk, 
precīzāk!” 6. klašu skolēniem piedalījās 24 skolēni no visām 
novada skolām. Precīzākā rēķinātāja kausu saņēma Kuldīgas 
pamatskolas skolniece Agnese Zeltiņa. 

 30. aprīlī novada dabaszinību konkursā „Gudrā pūce” 
1. klašu  skolēniem piedalījās 32 skolēni no visām novada 
skolām, izņemot Turlavas pamatskolu. Diplomus par izcilām 
zināšanām dabaszinībās saņēma Sandijs Valters Bosjanoks, 
Armands Zvagulis (abi no Kuldīgas 2. vsk., sk. Silvija Balana), 
Edijs Vitomskis, Arno Fricis Zauers (abi no Kuldīgas Centra 
vsk., sk. I.Tīruma), Anete Rūtenberga (Kuldīgas Centra vsk., 
sk. Maira Būdeniece), Katrīna Kalniņa (Kuldīgas Mākslas un 
humanitāro zinību vsk., sk. Aina Tovstuļaka), Mārtiņš Freima-
nis (Kuldīgas pamatsk., sk. Marija Riķīte), Anna Miķelsone, 
Valters Jūrmalis (abi no Kuldīgas Alternatīvās sākumsk., sk. 
Santa Vickope), Laura Adrija Olševska (Kuldīgas Alternatīvā 
sākumsk., sk. Vigra Leismane), Kristiāna Ozoliņa, Erna Ozo-
liņa (Z.A.Meierovica Kabiles pamatsk., sk. Natālija Vizbule).

7. maijā novada  1.  –  4.  klašu  koru  skatē  – mūzikas 
olimpiādē piedalījās deviņi kori. Visi novada kori: Kuldīgas 
Centra vidusskolas 1. – 2. klašu koris un 3. – 4. klašu koris 
(vadītāja Ligita Brauna), Kuldīgas 2. vidusskolas 1. – 4. kla-
šu koris (J.Paipa), Kuldīgas Mākslas un humanitāro zinību 
vidusskolas 1. – 4. klašu koris (Iveta Vīksne), Kuldīgas Alter-
natīvās sākumskolas 2. – 4. klašu koris (Sangrita Upeniece), 
Kuldīgas pamatskolas 1. – 4. klašu koris (Ļubova Pirtniece), 
Vārmes pamatskolas 1. – 4. klašu koris (I.Krūmiņa), Turlavas 
pamatskolas 1. – 4. klašu koris (A.Čīče), Vilgāles pamatskolas 
1. – 4. klašu koris (Inga Dubure) ieguva I pakāpes diplomus.

8. maijā novada dabaszinību konkursā 5. klašu skolēniem 
piedalījās 13 komandas (katrā 3 dalībnieki) no Kuldīgas Centra 
vidusskolas, Kuldīgas Mākslas un humanitāro zinību vidussko-
las, Kuldīgas Alternatīvās sākumskolas, Kuldīgas, Turlavas, 
Vārmes, Vilgāles un Z.A.Meierovica Kabiles pamatskolas. 

1. vieta – Kuldīgas Alternatīvās sākumskolas komandai 
(Anda Dadze, Maija Goldberga, Amanda Pērkone, sk. Daiga 
Šmēdiņa), 2. – Kuldīgas Mākslas un humanitāro zinību vidus-
skolas komandai (Ieva Valdmane, Nils Zīle, Mārsija Jurēvica, sk. 
Santa Zeidaka), 3. – Vilgāles pamatskolas komandai (Luīze Bā-
dere, Ritvars Marskis, Linda Elīna Vanuška, sk. Sandra Junkere).

LILITA MAČTAMA, izglītības nodaļas speciāliste

Olimpiāžu uzvarētāji no marta līdz maijam

Izglītības iestāde Klase Datums Laiks

V.Plūdoņa Kuldīgas ģimnāzija 9.a
9.b

12. jūnijā 
12. jūnijā 

15.30 
18.00 

Kuldīgas 2. vidusskola 9.a
9.b un 9.n

12. jūnijā
12. jūnijā 

14.00 
16.00
(Kuldīgas kultūras centrā)

Kuldīgas Centra vidusskola 9.a
9.b

11. jūnijā 
11. jūnijā 

16.00
18.00

Kuldīgas pamatskola 9. 12. jūnijā 12.00 
Kuldīgas pamatskolas Basu filiāle 9. 13. jūnijā 15.00 
Kuldīgas Mākslas un humanitāro 
zinību vidusskola 9. 13. jūnijā 15.00 (Kuldīgas kultūras centrā)

Vilgāles pamatskola 9. 12. jūnijā 18.00

Turlavas pamatskola 9. 13.jūnijā 16.00 (Turlavas pagasta 
kultūras namā) 

Ēdoles pamatskola 9. 13. jūnijā 18.00 (Ēdoles kultūras namā) 
Laidu pamatskola 9. 13. jūnijā 16.00
Vārmes pamatskola 9. 13. jūnijā 16.00
Z.A.Meierovica Kabiles 
pamatskola 9. 12. jūnijā 19.00

V.Plūdoņa Kuldīgas ģimnāzija 12.a1
12.a2

6. jūnijā
6. jūnijā

15.00
12.30

Kuldīgas 2. vidusskola 12.,12.n 12. jūnijā 18.00 
(Kuldīgas kultūras centrā)

Kuldīgas Centra vidusskola 12.m1 un 12 m2 12. jūnijā 17.00
Kuldīgas Mākslas un humanitāro 
zinību vidusskola 12. 13. jūnijā 18.00 (Kuldīgas kultūras centrā)

PII „Cīrulītis” Grupa „Pūki”
Grupa „Saulītes”

23. maijā
30. maijā

12.00
12.00

PII „Ābelīte”
Grupa „Bitītes”
Grupa „Tārpiņi”
Grupa „Sienāzīši”

29. maijā
30. maijā 
30. maijā

16.00
11.00
15.00

Izlaidumi Kuldīgas novada izglītības iestādēs
PII „Bitīte”-attīstības centrs

1. grupa
4. grupa
6. grupa
10. grupa
2. un 12. grupa

19. maijā
21. maijā
22. maijā
22. maijā
29. maijā

16.00
16.00
15.00
17.00
16.00

Laidu pamatskolas Sermītes 
interešu centrs

Sešgadīgo bērnu 
grupa 29. maijā 10.00

Pelču speciālā internāt-
pamatskola-attīstības centrs 9. klase 5. jūnijā 14.30 

Kuldīgas novada sporta skola 22. maijā 18.00 (Dzirnavu ielā 13, 
vieglatlētikas manēžā)

E.Vīgnera Kuldīgas mūzikas 
skola 22. maijā 17.00 

Kuldīgas mākslas skola 28. maijā 16.00 Mākslas namā

Kuldīgas Tehnoloģiju 
un tūrisma tehnikums

Tūrisma 
pakalpojumu 
komercdarbinieki

Ēdināšanas pakal-
pojumu speciālisti 
(15., 17. grupa)

Konditori, manikīra 
un pedikīra 
speciālisti

Mēbeļu galdnieki,
automehāniķi

27. jūnijā 

27. jūnijā 

27. jūnijā

27. jūnijā

13.00

17.00

11.00

 

15.00 

SANTA DUBURE, 
Izglītības nodaļas vadītāja

no 8. līdz 20. jūnijam muzeja darbinieki dosies ekspe-
dīcijā uz Turlavas pagastu, lai vāktu materiālus par 
pagasta vēsturi.

Pirms 29 gadiem muzeja darbinieki jau vāca vēstures liecī-
bas toreizējā Turlavas ciemā. Šodien esam priecīgi par tolaik 
bagātīgi savākto materiālu klāstu. 

Šoreiz būsim priecīgi, ja atminēsieties un varēsiet pastāstīt 

par notikumiem sava pagasta un dzimtas vēsturē. Lielākā uz-
manība tiks pievērsta gadiem pēc Otrā pasaules kara, Atmodas 
laikam, pagasta reformām, kuras risinājušās pēc 1990. gada. 
Gribam uzzināt, ar ko nodarbojas un kur strādā ļaudis šodien.

Lūdzam būt atsaucīgiem un pārskatīt dokumentus, kas ir 
jūsu rīcībā un vairs nav vajadzīgi, arī priekšmetus, kurus mā-
jās vairs nelietojat, bet kas raksturo savu laiku, darinātājus un 

lietotājus, senas fotogrāfijas par agrāko laiku un mūsdienām. 
Interesēsimies par skolu vēsturi un kultūras dzīvi pagastā.

Ja gadījumā jūsu mājās neiegriežamies, bet jums ir materiāli 
pagasta vēstures izzināšanai, dodiet ziņu pa tālr. 28448749 vai 
Kuldīgas novada muzejā.

INGRĪDA POLE, ekspedīcijas vadītāja

Turlavas pagasta ļaudis!
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SPORTA PASāKUMI jūNIjā

2015. gada 28. maijs

Latvijas Olimpiskā komiteja ap-
stiprinājusi Kuldīgas Alternatī-
vās sākumskolas pieteikumu par 
dalību projektā skolām „Sporto 
visa klase” 2015./2016. mācību 
gadā.

Kuldīgas novada Domes priekš-
sēdētāja Inga Bērziņa ir gandarīta, 
ka mūsu novada skola izrādījusi 
interesi par projektu: „Uzskatu, ka 
lielākie ieguvēji no šī projekta ir paši 
bērni, kuriem iesaistīšanās stiprinās 
veselību, lai pilnvērtīgi varētu mā-
cīties un augt. Mūsdienās veselīgam 
dzīvesveidam ir ļoti liela nozīme, 
īpaši bērniem un jauniešiem.”

Projekts „Sporto visa klase” 
paredz trīs fakultatīvās sporta no-
darbības nedēļā papildu tām dienām, 
kad notiek divas noteiktās obligātās 
sporta stundas. Viena papildu no-
darbība būs peldēšanā, otra – sporta 
spēļu nodarbība vai nodarbība svai-
gā gaisā, savukārt trešā būs stājas 
korekcijas un vispārējās fiziskās 
sagatavotības nodarbība.

2015./2016. mācību gadā projek-
tā plāno piedalīties 1167 skolēni no 
48 izglītības iestādēm 31 Latvijas 
pašvaldībā.

SIGNETA REIMANE, 
sabiedrisko attiecību speciāliste

Kuldīgas centra vidusskolas 
komanda iekļuva un startēja 
Latvijas skolu futbola čempio-
nāta lielajā finālā, kas 8. maijā 
notika Rīgā.

Finālturnīrā tika noskaidroti 
valsts čempioni kopumā trīs klašu 
un vecuma grupās. Katrā vecuma 
grupā startēja pa vienai spēcīgākajai 
komandai no sešiem Latvijas reģio-
niem: Rīgas, Kurzemes, Latgales, 
Ziemeļaustrumiem, Zemgales un 
Vidzemes. 

Kuldīgas Centra vidusskolas 
6. – 7. klases komanda (2001. – 
2002. dz. g.) savā vecuma grupā 
izcīnīja 6. vietu.

Latvijas skolu futbola čempionāts 
tradicionāli risinājās teju visu mā-
cību gadu. Skolu komandas savos 
reģionos tikās atlases turnīros un 
reģionālajās finālsacensībās, lai 
noskaidrotu spēcīgākās komandas 
trīs klašu grupās un tādējādi iegūtu 
ceļazīmes uz finālturnīru Rīgā. 
Reģionālajās sacensībās kopumā 
piedalījās ap 10 000 skolnieku. 

Šis čempionāts ir pilnvērtīga 
cīņa par spēcīgāko futbolistu klasi 
Latvijā, tāpēc uzvarētāji ar godu sevi 
var saukt par Latvijas čempioniem, 
bet visi finālturnīra dalībnieki – par 
vadošajām valsts skolām futbola 
spēlētprasmē. Vēl augstāk par spor- 
tiskajiem sasniegumiem tiek vērtēta 
lokālpatriotisma veidošana skolēnos 
gan pret skolu, gan pilsētu, reģionu 
un valsti.

SIGNETA REIMANE, 
sabiedrisko attiecību speciāliste

Sportos visa klase Kuldīdznieki piedalās Latvijas 
skolu futbola čempionāta finālā

Viļa Plūdoņa Kuldīgas ģimnāzijā 
sākusi darboties robotikas klase, 
kas skolēnus aizrauj tik ļoti, ka 
laiks tajā tiek pavadīts ne vien 
stundās, bet arī starpbrīžos.

Robotikas klasē ar aizrautību 
strādā 11. un 12. klašu skolēni, kuri 
uzsver, ka robotu konstruēšana un 
programmēšana  veicina loģisko 
domāšanu un attīsta pacietību.  

Šobrīd ģimnāzija ir iegādājusies 
10 robotu kastes un 5 elektronikas 
kastes ar ķēdēm, kas ir lielisks 
papildinājums fizikas laboratorijai. 
Datorikas pulciņa ietvaros iespēja 
darboties robotikas klasē būs arī 

Kuldīgas Alternatīvās sākumskolas 
5., 6. klašu skolēniem.

Šī gada martā e-prasmju nedē-
ļā skolēni un skolotāji apmeklēja 
robotikas klašu prezentācijas, un 
skola nolēma ieguldīt līdzekļus šādas 
klases inventāra iegādei. Interese par 
robotikas klases atvēršanu aizsākās 
pirms diviem gadiem, viesojoties 
Sanktpēterburgas Bērnu un jauniešu 
centrā. Pēc pieredzes apmaiņas, kā 
arī aptaujājot skolēnus, tika nolemts, 
ka ģimnāzijā jāveido robotikas klase.

LIENES BEBRIšAS, 
V.Plūdoņa Kuldīgas ģimnāzijas 

projektu speciālistes teksts un foto

Pelču pagasta un Kuldīgas 
apkaimes jaunieši līdz 7. jūnijam 
aicināti pieteikties dalībai 
fotodarbnīcā „ceļojums uz..” 
(„into the Wild”).

Darbnīca notiks Starptautiskās 
fotogrāfijas vasaras skolas (ISSP) iet- 
varos Pelčos no 1. līdz 9. augustam. 
Tai var pieteikties radoši, strādāt 
griboši jaunieši vecumā no 15 līdz 
21 gadam. Dalībniekiem jābūt ga-
taviem piedalīties visas darbnīcas 
garumā, iesaistoties aktivitātēs. 
Svešvalodu zināšanas nav nepiecie-
šamas – nodarbības  notiks latviešu 
un angļu valodā. Vēlams (bet ne 

obligāti), ja ir iespēja uz darbnīcas 
laiku izmantot vai aizņemties jeb-
kādu digitālo kameru (var būt arī 
mobilais telefons ar kameru). Dalība 
darbnīcā ir bez maksas. Paredzētais 
dalībnieku skaits: 12 – 15.

Eksperimentālā fotogrāfijas darb- 
nīca „Ceļojums uz..” piedāvā Kul-
dīgas novada jauniešiem apgūt 
fotografēšanas pamatus, doties ie-
dvesmojošā pārgājienā pie dabas un 
veidot mākslas darbus, kas balstās 
dalībnieku sapņos un apkārtējā vidē. 
Darbnīca plānota kā kopīga, uz sa-
darbību vērsta pieredze – dalībnieki 
pavadīs laiku grupās, mācoties viens 
no otra, un veidos darbus izstādei 

divu pieredzējušu mākslinieku vadī-
bā. Darbi tiks iekļauti ISSP noslēgu-
ma izstādē Kuldīgas Mākslas namā.

Pieteikties var, sūtot e-pastu: 
darbnica@issp.lv, kurā jāiekļauj 
informācija par sevi – vecums, 
dzīvesvieta, vai/kur šobrīd mācās/
strādā; pašportrets (foto vai citā teh-
nikā); atbildes uz jautājumiem: Kāds 
ir trakākais sapnis, kas tev jebkad 
bijis? Kas ir trakākā lieta, ko nekad 
neesi uzdrošinājies izdarīt? Kādas ir 
tavas attiecības ar fotogrāfiju? Kas 
ir tava mīļākā mūzika?

Dalībnieki tiks atlasīti pēc pie-
teikumiem. Rezultāti tiks paziņoti 
jūnija vidū.

Darbnīcas pasniedzēji – Vincens 
Bēkmans (Vincen Beeckman, Beļ-
ģija), fotogrāfs, Briseles neatkarīgā 
mākslas centra „Recyclart” kurators. 
Vincens uzskata, ka fotogrāfija ir 
veids, kā izpaust sevi, izprast savu 
personību, apkārtējos cilvēkus un 
vidi. Viņš strādā ar cilvēkiem no 
Les Marolles rajona Briselē, orga-
nizējot ielu akcijas, fotosesijas un 
lekciju programmas, kolekcionē-
jot atrastās fotogrāfijas u.c. Vika 
Eksta (Latvija), māksliniece, kas 
izmanto fotogrāfiju, lai atklātu sevi 
un identificētos ar pasauli. Strādā ar 
pašportretiem, portretiem un perfor-
manci. Iepriekš vadījusi kursus un 

darbnīcas par fotogrāfijas pamatiem 
un pašportretiem. 

Darbnīcu atbalsta Valsts kultūr-
kapitāla fonds, Kuldīgas novada 
Dome, SONY, Pelču speciālā in-
ternātpamatskola-attīstības centrs 
un Kuldīgas Pieaugušo izglītības 
centrs.

LIāNA IVETE BEŅĶE,
 ISSP projektu menedžere

Fotodarbnīca jauniešiem

Vecuma grupa Sievietes Distance Vīrieši Distance
1. grupa 2009.g un jaunākas 100 m 2009.g un jaunāki 100 m
2. grupa 2008.g. – 2004.g. 200 m 2008.g. – 2004.g. 200 m
3. grupa 2005.g. – 2003.g. 300 m 2005.g. – 2003.g. 300 m
4. grupa 2002.g. – 2000.g. 1,2 km (1 aplis) 2002.g. – 2000.g. 1,2 km (1 aplis)
5. grupa 1999.g. – 1996.g. 2,4 km (2 apļi) 1999.g. – 1996.g. 3,6 km (3 apļi)
6. grupa 1995.g. – 1983.g. 3,6 km (3 apļi) 1995.g. – 1983.g. 6 km (5 apļi)
7. grupa 1982.g. – 1970.g. 2,4 km (2 apļi) 1982.g. – 1970.g. 4,8 km (4 apļi)
8. grupa 1969.g. un vecākas 1,2 km (1 aplis) 1969.g. un vecāki 3,6 km (3 apļi)

Ģimnāzistiem 
robotikas klase

V.Plūdoņa Kuldīgas 
ģimnāzijas 11. klases 
skolēni konstruē ro-
botu. Darbu koordinē 
informātikas skolotāja 
Laila Zudāne un fizikas 
skolotājs Valdis Aug-
sne (pa kreisi).

Aicina uz skrējienu 
„Turlava 2015”

7. jūnijā Kuldīgas novada 
Turlavas pagasta Dižgaiļu parka 
estrādē jau 14. reizi notiks skrē-
jiens „Turlava-2015”.

Skrējienā piedalās sportisti no 
visas Latvijas. Reģistrēšanās sāk-

sies 11.00, bet sacensību atklāšana 
paredzēta 12.00. Sacensības notiks 
8 vecuma grupās, katrā grupā apbal-
vos 1. – 3. vietas ieguvējus.

Pēc sacensībām visi aicināti 
piedalīties Tautas klases skrējienā 
un nūjošanā 1,2 km distancē, kurā 

aicinām padomāt par vizuālo nofor-
mējumu, tēma „Pasaku tēli”. Intere-
santākajiem tēliem būs pārsteiguma 
balvas.

DŽANITA FREIjA,
Turlavas pagasta sporta 

organizatore

Sestdien, 30. maijā, jau sesto 
reizi Kuldīgas pusē norisināsies 
autoorientēšanās piedzīvojums 
„Dullā maijvabole”.

Tie, kas „Dullajā maijvabolē” jau 
piedalījušies, zina, ka tā ir iespēja 
labi un jautri pavadīt laiku ģimeniski 
draudzīgā atmosfērā, vienlaikus ap-
ceļojot Kuldīgas un kaimiņu novadu 
pagastus, iepazīstot vietas, kurās, 
iespējams, nav iepriekš būts.

Starts tiks dots 9.00 pie Padures 
pagasta klēts. Dalībnieku reģistrā-
cija, auto un dokumentu pārbaude 
sāksies 8.30 (laiks var tikt precizēts 
pirms pasākuma). Kopumā „Dullās 
maijvaboles” dalībnieki mēros 
ap 200 km garu distanci, kuras 
pieveikšana prasīs 5 – 6 stundas. 
Autoorientēšanās distance jāveic 
atbilstoši trases aprakstam (rallija 
tipa trases leģendai). Pasākums 
noritēs pa koplietošanas ceļiem ar 
grants/šķembu, asfalta segumu un 

mežu ceļos.
„Dullā maijvabole” aicina aktī-

vus, piedzīvojumiem gatavus un hu-
moru saprotošus dalībniekus. Katrai 
ekipāžai jāsastāv no 4 dalībniekiem, 
vēlams, lai viens no tiem būtu vecu-
mā līdz 16 gadiem. Ja ekipāža vēlas, 
tā drīkst ņemt līdzi arī „novērotājus” 
– ģimenes locekļus vai draugus, 
kuri pasākuma uzdevumu veikšanā 
nepiedalās, bet atpūšas, vērojot, ko 
dara ekipāža. 

Skanīgs un asprātīgs komandas 
nosaukums, ekipāžas tērpi un auto 
noformējums var tikt atbilstoši 
novērtēts.

„Dullā maijvabole” nav sacen-
sības, bet gan izklaide pēc or-
ganizatoru iedotas programmas 

ar interesantiem uzdevumiem pa 
skaistākajiem Kuldīgas un kaimiņu 
novadu ceļiem. „Bilžu un kontrol-
punkti, rallijzupa „Soļarka”, atpūta 
ar draugiem un ģimeni – tas noteikti 
ir gada interesantākais pasākums, ” 
stāsta pasākuma organizatore, Padu-
res pagasta kultūras nama vadītāja 
Indra Visocka. 

Pasākumā piedalās dalībnieki 
ne tikai no Kuldīgas novada, bet 
no visas Latvijas – Ogres, Ikšķiles, 
Talsiem, Jelgavas un citiem Latvijas 
nostūriem. Tālākie dalībnieki mēro-
juši ceļu pat no Alūksnes.

Pasākuma organizatore uzsver – 
iepriekšējās pieredzes un zināšanu 
trūkums autosportā un orientēšanās 
pamatos nav šķērslis, lai piedalītos – 
būs tikai jautrāk! Pirms starta notiks 
instruktāža.

KRISTĪNE DUĻBINSKA, 
Mārketinga un sabiedrisko attiecību 

nodaļas vadītāja

Tver piedzīvojumus 
„Dullajā maijvabolē”!

1.VI 11.00 Kurzemes jaunatnes čempionāts futbolā U-12 grupā;  
 A.Grundmaņa stadions, Īsā iela 4, Kuldīga
2.VI 19.00 Kuldīgas novada atklātais čempionāts futbolā; 
 A.Grundmaņa stadions, Īsā iela 4, Kuldīga
3.VI 16.00 Orientēšanās seriāla „Taciņas 2015” 8. kārta; Mordangas ezeri
4.VI 19.00 Kuldīgas novada atklātais čempionāts futbolā; 
 A.Grundmaņa stadions, Īsā iela 4, Kuldīga
9.VI 19.00 Kuldīgas novada atklātais čempionāts futbolā; 
 A.Grundmaņa stadions, Īsā iela 4, Kuldīga
11.VI 16.00 Orientēšanās seriāla „Taciņas 2015” 9. kārta; Mučukalns, Skrunda
11.VI 19.00 Kuldīgas novada atklātais čempionāts futbolā; 
 A.Grundmaņa stadions, Īsā iela 4, Kuldīga
14.VI 11.00 Kurzemes tūre futbolā jauniešiem U-7 grupā; 
 A.Grundmaņa stadions, Īsā iela 4, Kuldīga
16.VI 19.00 Kuldīgas novada atklātais čempionāts futbolā; 
 A.Grundmaņa stadions, Īsā iela 4, Kuldīga



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

KKC PIEDāVā

PASāKUMI PAGASTOS

BRĪVDABAS KINO KULDĪGAS PILSēTAS DāRZā

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

KINO AFIšA

2015. gada 28. maijs

U – bez vecuma ierobežojuma; 7+ – līdz 7 g. v. neiesakām; 12+ – līdz 12 g. v. neiesakām; 16+ – līdz 16 g. v. neiesakām; 
18+ – līdz 18 g. v. aizliegts

Kad dabā ceriņi rieš pirmos 
ziedus un maijpuķīšu smarža virmo 
gaisā, hokeja un „Eirovīzijas” dul-
lums pārņem visu prātus, ir skaidrs, 
ka tuvojas mācību gada beigas.

Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma 
tehnikuma 3. kursa studentiem, kā arī 
pamatskolu un vidusskolu absolven-
tiem jau ir sākusies eksāmenu sesija. 
Dažiem skolotājiem pat ir priecīgāks 
prāts, ka pavasara saulīte vēl ar zo-
biem, jo skolēni nesteidzas uz pirmo 
peldi Ventā un ķert saules starus, bet 
gan cītīgāk pievēršas mācībām un 
sekmju uzlabošanai.

Tehnikumā šis mācību gads ir 
bijis īpaši veiksmīgs un ražīgs. 
Maija vidū Mārtiņsalā sirsnīgā 
un draudzīgā gaisotnē norisinājās 
starptautiskais 6. koka skulptūru 
plenērs „Nāc ciemos manā pasakā” 
topošajiem galdniekiem. Lai ieprie-
cinātu mazo slimnieku sirsniņas, 
visas plenērā izgatavotās skulptūras 
tiks ziedotas labdarībai – Bērnu 
klīniskajai universitātes slimnīcai. 
Pirms mēneša tehnikumā ikgadējā 
konferencē „Valsts un valoda cauri 
laikiem” tikās valsts profesionālās 
izglītības iestāžu latviešu valodas, 
literatūras un vēstures skolotāji, kuri 
no Kuldīgas ceļamaizei saņēma gan 
interesantās un aizraujošās lekcijās 
gūtās atziņas, gan iedvesmu un mo-
tivāciju pašizaugsmei.

Gandarī, ka 2015. gads patiesi rit 
Aspazijas un Raiņa 150. jubilejas 
zīmē un skolotājiem ir iespējams 
papildināt zināšanas konferencēs, 
bet skolēniem tiek piedāvātas daudz-
veidīgas iespējas piedalīties radošo 
darbu konkursos, meistarklasēs, 
darbnīcās u.tml., kas veltītas abiem 
dzejniekiem. Muzeju nakts plašā 
programma ir lielisks piemērs tam, 
ka literatūras skolotājiem nav jābūt 
tiem vagariem, kas „piespiež mīlēt 
Raini”, bet Raini un dzeju mīlēt 
varam mācīties visi kopā. Savukārt 
Aspazijai veltītajā starptautiskajā 
zinātniskajā konferencē „Dzimum-
socialitāte kultūras un varas mijat-
tiecībās”, kurā pārstāvēju Kurzemes 
reģiona literatūras skolotājus un 
referēju par Aspazijas dramaturģijas 
mācīšanu skolā, nostiprināju pārlie-
cību, ka Aspazijas daiļrade bija, ir un 
būs aktuāla visos laikos.

Tehnikumam izveidojusies laba 
sadarbība ar UNESCO Latvijas na-
cionālo komisiju, Kuldīgas novada 
pašvaldību un Valsts izglītības satura 
centru, un nu jau otro reizi jaunie-
šu auditorijai kopīgi organizējām 
literāro darbu konkursu, kas veltīts 
kādam no literātiem, kas absolvējis 
Baltijas skolotāju semināru Kuldīgā. 
Pagājušajā gadā konkurss bija veltīts 
dzejniekam Vilim Plūdonim, un tajā 
tika iesniegti vairāk nekā 40 darbi 
no visiem Latvijas reģioniem. Šogad 
konkursā tika godināts rakstnieks 
Valdis, un tas guva necerēti lielu 
atsaucību – izvērtēšanai savus darbus 
iesniedza 83 dalībnieki. 

Lai arī pavisam drīz sāksies va-
sara un atvaļinājums, dažbrīd domās 
un plānos esmu jaunajā mācību gadā. 
1. jūnijā tehnikumā sākas jauno 
studentu uzņemšana, tādēļ ceru, ka 
mūsu saimei pievienosies daudz 
mācīties griboši, motivēti jaunieši.

Pavasarīgas 
pārdomas par darbu, 
dzīvi un literatūru…

ZANDA 
šLEGELMILHA, 
Kuldīgas 
Tehnoloģiju 
un tūrisma 
tehnikuma 
latviešu valodas 
skolotāja

Sv. 31.V 16.00 TRAKAIS MAKSS: SKARBAIS CEĻš
O. 2.VI 17.30 ASV, 2015, ilgums 2’00”
T. 3.VI 18.00 Trilleri, asa sižeta piedzīvojumu filma
C. 4.VI 20.00 16+

Sv. 31.V 18.00 NAKTS BEZ KROŅA
P. 1.VI 18.00  Lielbritānija, Zviedrija, 2015
O. 2.VI 19.30 Ilgums 1’37”
T. 3.VI 20.00 Romantiska komēdija
C. 4.VI 18.00 12+

P. 5.VI 18.00 PIRMKLASĪGāS 2
Sv. 7.VI 16.00  ASV, 2015
O. 9.VI 17.30 Ilgums 1’55”
T. 10.VI 20.00 Komēdija, muzikāla filma
C. 11.VI 18.00 12+

Sv. 7.VI 18.00 RĪTDIENAS ZEME
P. 8.VI 18.00  ASV, 2015
O. 9.VI 19.30 Ilgums 2’00”
T. 10.VI 18.00 Piedzīvojumu filma, zinātniskā fantastika
C. 11.VI 20.00 12+

No 12. līdz 27. jūnijam – kino netiks demonstrēts!

Piektdien, 29. maijā, 18.00 – XI Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku 
ieskaņas koncerts.

Svētdien, 31. maijā, 13.00 Pilsētas dārzā – ieskandinot Starptautisko bērnu aizsardzī-
bas dienu, BDK „Stariņš”, vokālo ansambļu „Karameles”, „Trifeles”, saksofonistu ansambļa, 
bērnu un jauniešu teātra „Focus” koncerts „ja Tev ir”.

Ceturtdien, 11. jūnijā, 19.00, Gaismas ielas 11. nama pagalmā – dejas izrāde „No 
Vecmīlgrāvja ar mīlestību”. Ieeja bez maksas.

Pirmdien, 22. jūnijā, 20.00 Kuldīgas estrādē – brīvdabas ielīgošana ar dižizrādi 
„Skroderdienas Silmačos”. Iestudējumu kuplinās novada kori un deju kolektīvi. Rosī-
bu papildinās pirmsjāņu gardumu tirdziņš, tādēļ skatītāji aicināti ierasties jau no 18.00. 
Ieeja – EUR 5, 7, 10, 12.

29. maijā 23.00 – „Rīgas sargi”, rež. A.Grauba (2007).
30. maijā 23.00 – „Kā Tev klājas, Rūdolf Ming?”, rež. R.Ru-

bīns (2010).
5. jūnijā 23.30 – Latvijas īsfilmu izlase „Notikums kālija parkā”, 

rež. Pēteris Ķimelis (2015), „Spoguļvīrs”, rež. Agnese Laizāne 
(2015), „Kastrāts kuilis”, rež. Raitis Ābele, Lauris Ābele (2014).

6. jūnijā 23.30 – „Turpinājums Latvijai”, rež. Antra Cilinska 
(2009).

UZ TIKŠANOS KULDĪGAS PILSĒTAS DĀRZĀ!

ēDOLē
31. maijā 11.00 – Bērnu aizsardzības 

dienai veltīts sportisks pasākums pie kultū-
ras nama. Stafetes, rotaļas, riteņbraukša-
nas sacensības un citas aktivitātes. Aicināti 
piedalīties vecāki ar bērniem līdz 2. klasei.

1. – 15. jūnijā kultūras namā – Līvijas 
Bružes gleznu izstāde.

23. jūnijā 20.00 kultūras namā – Līgo 
svētku koncerts; 22.00 – balle.

1. – 11. jūnijā bibliotēkā – Gudenieku 
valsts aprūpes centra klientu darbu izstāde.

GUDENIEKOS
Jūnijā kultūras namā – Latvijas skaistā-

ko ezeru izstāde.
ĪVANDē
6. jūnijā 11.00 Īvandes smilšu lauku-

mos – atklātais Īvandes pludmales volejbola 
turnīrs. Informācija pa tālr. 22389246.

10. jūnijā – ekskursija Īvandes pagasta 
iedzīvotājiem. Sīkāk interesēties pagasta 
pārvaldē.

KABILē
29. maijā 19.00 saieta namā „Sen-

cis” – koncerts „Taurenīšu deja”. Ģimenes 
aicinātas atbalstīt! Pēc koncerta – balle. 
Spēlēs Andis no Talsiem. Ieeja – EUR 3. 
Skolēniem atļauts apmeklēt balli līdz 23.00. 
Ieeja – EUR 1. Vecākiem, kuri dodas uz balli 
ar savu skolnieku, ieeja – EUR 1.

14. jūnijā ap 11.00 pulcēšanās pie piemi-
ņas akmens – Komunistiskā genocīda upuru 
piemiņas diena. Ziedu nolikšana un sveču 
aizdegšana; 11.00 Kabiles ev.lut. baznīcā – 
atceres dievkalpojums represēto piemiņai. 

23. jūnijā 19.00 pulcēšanās Mīlestības 
pussalā pie skolas dīķa – sportiskās Līgo 
atrakcijas; 21.00 – puspliko skrējiens apkārt 
dīķim; 23.00 – 4.00 parka estrādē – Līgo 
nakts balle. Lustīgus dančus spēlēs Banc-
hiks (Artūrs Bānis). Ieeja bez maksas. Līdzi 
jāņem jāņuzāles un groziņš ar nepiecieša-
mo jautram vakaram un naktij.

KURMāLē
6. jūnijā kurmālnieki aicināti ekskursijā 

uz Līgatni – Padomju slepenais bunkurs, 
ekskursija pa Līgatni, Vienkoču parks. 
Pieteikties pa tālr. 29257707.

LAIDOS
Līdz 30. jūnijam Sermītes bibliotēkā – 

Jolantas Alkšares krustdūrienu tehnikā 
izšūto darbu izstāde.

PELČOS
31. maijā 13.00 tautas namā – intelektu-

ālā spēle „Es mīlu Tevi, Pelči”. Jautājumi par 
Pelču pagastu. Piedalās divas komandas. 
Aicināti skatītāji un līdzjutēji. Ieeja brīva.

RENDā
2. jūnijā – organizēts brauciens uz 

Kukšu muižu un Babītes rododendru audzē-
tavu. Sīkāka informācija pa tālr. 26181470.

13. jūnijā 9.30 – organizēts brauciens uz 
Pelču pagastu – 2. peoniju dārza svētkiem. 
Sīkāka informācija pa tālr. 26181470.

21. jūnijā 19.30 lejā pie Abavas – va-
saras sākuma ieskandināšana un lielā 
ugunskura aizdegšana.

21. jūnijā 20.00 Rendas estrādē – Tur-

lavas amatierteātra izrāde „Salidojums”; 
22.00 – Jāņu nakts ielīgošanas zaļumballe 
ar grupu „Liepavots”. Ieeja uz visiem pasā-
kumiem bez maksas.

27. jūnijā 17.00 Rendas estrādē (lietus 
gadījumā kultūras namā) – Kuldīgas kultū-
ras centra amatierteātra izrāde. D.Priedes 
„Kā mēs viņus!...”. Ieeja –  EUR 2, skolē-
niem – EUR 1.

RUMBā
Līdz 30. jūnijam Rumbas bibliotēkā 

skatāma Dainas Girvaites fotoizstāde 
„Mani putni”.

30. maijā 14.00 Mežvaldē, pagasta 
pārvaldes nama zālē – minigolfs.

12. jūnijā – Rumbas pagasta pensio-
nāru ekskursija uz Kalsnavas arborētumu, 
Skrīveru mājas saldējuma ražotni un mājas 
vīna ražotni „Ozoliņi”. Pieteikšanās līdz 
8. jūnijam.

No 2. jūnija Rumbas pagasta pārvaldes 
namā – Vijas Bērtiņas fotoizstāde.

8. jūnijā 19.00 „Bukaišos” – Rendas 
amatierteātra izrāde „Sprīdītis”.

15. jūnijā 17.30 „Bukaišos” – Kuldīgas 
BJC teātra studijas izrāde „Eža kažociņš”.

23. jūnijā 21.00 „Bukaišos” – zaļumballe 
„Ielīgo Jāņus Rumbas pagastā”.

27. jūnijā 14.00 Mežvaldē, pagasta 
pārvaldes namā – minigolfs.

SNēPELē
29. maijā 19.00 brīvdabas estrādē – kul-

tūras nama pašdarbības kolektīvu atskaites 
koncerts „Visi kopā”. Piedalīsies TLMS 
„Vēveri”, VPDK „Snēpele”, bērnu deju 
kolektīvs, senioru ansamblis „Atvasara”, 
sieviešu vokālais ansamblis, vīru vokālais 
ansamblis, kā arī amatierteātris.

29. maijā 21.00 kultūras namā – atpūtas 
vakars kopā ar grupu „Imula”.

No 1. jūnija bibliotēkā – snēpelnieka 
Teodora Kārkliņa izstāde „Foto mirkļi”.

5. jūnijā 15.00 brīvdabas estrādē – bēr-
nu deju kolektīva 5 gadu jubilejas koncerts 
„Pieci gadi danci vedu...”. Koncertā pieda-
līsies snēpelnieki un draugi no Skrundas, 
Kalvenes un Bunkas.

13. jūnijā 12.00 estrādē – jautrās sporta 
spēles vecākiem un bērniem. Komandā 
3 cilvēki, vismaz viens pieaugušais. Pēc pa-
sākuma uzvarētāju apbalvošana un kopīgas 
zupas baudīšana (komandām pieteikties līdz 
10. jūnijam kultūras namā, tālr. 27843792).

22. jūnijā – apraudzīsim pagasta ļaudis 
pirmssvētku laikā, godināsim Jāņus un 
Līgas, dziedāsim līgo dziesmas.

TURLAVā
Līdz 31. jūnijam Turlavas bibliotē-

kā – Ainas Stebules rokdarbu izstāde 
„Dzīparotais košums”; līdz augustam –  
PII „Lāčuks” radošo darbu izstāde „Kukai-
nīši ziedos dūc”.

1. jūnijā 18.00 Dižgaiļu parka estrā-
dē – Bērnu aizsardzības dienā viesosies 
Liepājas lelles ar izrādi, satiksim bebru 
Bruno, būs ballīte un radošas nodarbības.

7. jūnijā Dižgaiļu parka estrādē – skrējiens 
„Turlava- 2015”: 11.00 reģistrēšanās, 12.00 

sacensību atklāšana, 12.20 sacensības 
pa vecuma grupām. Aicinām padomāt par 
vizuālo noformējumu tautas skrējienam – 
tēma „Pasaku tēli”. Interesantākajiem tēliem 
pārsteiguma balvas.

13. jūnijā 16.00 kultūras namā – izlai-
dums 9. klasei.

No 17. līdz 27. jūnijam – Turlavas bib-
liotēka slēgta.

23. jūnijā 20.00 Dižgaiļu parka estrādē – 
Līgo pasākums. Pašdarbnieku iestudēta 
teātra izrāde un Līgo balle.

28. jūnijā 20.00 Ķikuros pie bibliotēkas – 
Turlavas pašdarbnieku teātra izrāde.

VāRMē
30. maijā 19.00 estrādē „Liepu birzs” – 

VPDK „DimDari” 5 gadu jubilejas koncerts 

„Sanāciet sadziediet sa sa dancojiet”. 
30. maijā 22.00 – estrādes „Liepu birzs” 

vasaras sezonas atklāšanas zaļumballe, 
spēlē Andris Ērglis. Ieeja – EUR 5.

1. – 30. jūnijā bibliotēkā – Vārmes rok-
darbnieku un amatniecības darbu izstāde.

1. jūnijā 11.00 sporta stadionā – Bērnu 
aizsardzības dienai veltīts pasākums. JIC 
bērnu sagatavots uzvedums, seju apglez-
nošana, galda spēles, zīmēšana, puzles 
likšana. Pludmales volejbols.

23. jūnijā 18.00 estrādē „Liepu birzs” –  
Vārmes Jāņu un Līgu godināšana. Pieda-
lās amatierteātris „Es un Tu”, Vārmes JVA 
„Atbalss” un VPDK „DimDari”; 23.00 – Līgo 
balle. Spēlē grupa „Lietus blūzs”. Ieeja 
brīva.

Mūzikas festivālā „Live Fest 
2015”, kas 7. augustā un 8. 
augustā notiks Kuldīgas pilsētas 
estrādē, uzstāsies arī „Zig Zag”, 
„Opus Pro”, ivo Fomins, „colt”, 
„credo”, Jānis Bukums, „Lin-
ga” un lietuviešu mūziķi „The 
Ac/Dc Project”.

Vasaras festivāls „Live Fest” 
Kuldīgā norisināsies trešo gadu, uz 
skatuves pulcējot pasaulē iemīļotus 
dziesmu autorus un izpildītājus, kas 
slavu izpelnījušies pagājušā gadsim-
ta 60. gados un 70. gados.

Kuldīgā festivālā uzstāsies jau 
iepriekš izziņotie „Secret Service” 
no Zviedrijas, pasaules labāko 
glemroka grupu sarakstā iekļautie 
britu izpildītāji „Sweet”, skotu 
enerģiskie „Bay City Rollers starring 
Les McKeown”, „The Rubettes” ar 
solistu Alanu Viljamsu, kas šogad 
svin 40 gadus uz skatuves, kā arī 
grupa „Slade”, kas muzicēja jau 
2013. gadā.

Biļetes uz „Live Fest 2015” 
nopērkamas „Biļešu paradīzes” 
kasēs, kā arī interneta vietnē www.
bilesuparadize.lv.

Zināmi „Live Fest” dalībnieki


