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Projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.
Par publikāciju saturu atbild SIA “Kurzemes Vārds”.

Jauna kultūrtelpa
Pāvilostai un pasaulei
l LINDA KILEVICA

“Kas būs vecajā ambulancē?” – redzot rosību Šneidera
laukumā 11, cits citam taujāja pāvilostnieki. Nu ēkas
nomnieks un atjaunotājs
laikmetīgās mākslas fonds
“VV Foundation” vēris senā
nama durvis – šeit sāk darbu
“PAiR” rezidence. “Mākslinieki, dzejnieki, mūziķi, aktieri, arī matemātiķi un biologi
var kopā darboties un meklēt
atbildes uz eksistenciāliem
jautājumiem, kas mūs nodarbina,” stāsta viens no fonda
līdzdibinātājiem arhitekts
Vilnis Štrams.
Rezidences vadītāja, māks
liniece Sintija Gādiga saka, ka
tagad jau esot pāvilostniece. Tik
mēr braukusi šurp, kamēr pali
kusi, un nu ir arī pastāvīgs darbs.
Starptautiskā un starpdiscipli
nārā rezidence strādās gan va
saru, gan ziemu. “Laižam iekšā
māksliniekus, lai taisa darbus,
lai izbauda Pāvilostu un dabu.
Tēma rezidentiem ir cilvēks un
daba,” viņa pastāsta. Rezidencē

pašlaik uzturas māksliniece Lin
da Boļšakova un filozofs Toms
Babincevs.
Pirmajā stāvā ir darba, bi
roja un sarunu telpas, galerija,
kurā skatāma mākslinieka Kriša
Salmaņa izstāde. Ir ēdamistaba,
virtuve un arī istaba Pāvilostas
audējām, kurām īsti nebija savu
māju. “Izdomājām, ka vajag dot
viņām telpu, kur ienākt un strā
dāt. Šeit būs četras stelles,” pa
stāsta S. Gādiga. Otrajā stāvā ir
četras omulīgas istabiņas māks
liniekiem. Mēbeles nav gādātas
veikalos, bet meklētas izsolēs. Tā
pat vecajai ēkai nav veikts nekāds
eiroremonts, bet gan maksimāli
saglabāts agrākais tēls, uzsver
V. Štrams.
“Pie rezidences iecerēts
skaists dārzs ar pastaigu taci
ņām, būs siltumnīca, kur audzēs
tomātus un gurķus, lai reziden
tiem nebūtu pēc tiem jāiet uz vei
kalu. Būs terase, varbūt kaut kad
nākotnē atvērs nelielu kafejnīcu,”
plānus ieskicē S. Gādiga.
“Ar Pāvilostu mums ir senas
attiecības, šeit ir īpašums. Se
kojam līdzi pilsētas attīstībai,
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“Ēka no malas it kā izskatās maza,
bet īstenībā ir plaša,” saka rezidences
vadītāja Sintija Gādiga. Pāvilostnieki
šeit ir laipni gaidīti, un jaunā kultūrvieta
nav konkurente jau esošajām.

redzam, kas šeit notiek,” atklāj
V. Štrams. “Laikmetīgās mākslas
fondu dibinājām ar mērķi izvērst
darbību. Rīgā jau ir pietiekami
daudz mākslas telpas un mākslas
dzīve ir aktīva. Domāju, ka pāvil
ostniekiem un pilsētas viesiem
šeit mazliet pietrūkst kultūras
telpas. Muzejs vairāk ir orientēts
uz vēsturi un tradīcijām, mēs vē

Pabeigts dārziņš simt čiekurēniem
Medzes pagasta mazie
bērni 1. septembrī varēs
atsākt bērndārznieku gaitas atjaunotajās pirmsskolas
izglītības iestādes “Čiekuriņš” telpās Kapsēdē. Pēc
triju gadu gaidīšanas un
raizēm ar būvnieku ēka ir
pilnībā izremontēta. Priecīgi košos toņos izkrāsotajās
telpās vēl jāiebūvē mēbeles,
un tad pats galvenais – lai
tās piepilda bērnu čalas un
mazo pēdiņu dipoņa.
“Prieks, ka varam par sa
viem bērniem parūpēties, uz
labot viņu dzīves apstākļus.
Ar lielu lepnumu varam jums
parādīt pabeigtos būvdarbus,”
Grobiņas novada domes vadī
bai un mediju pārstāvjiem teica
PII “Čiekuriņš” vadītāja Agija
Admidiņa. Viņa un pašvaldības
Attīstības un uzņēmējdarbības
nodaļas vadītājs Gints Ločmelis
teica paldies bērnudārza būv
niekiem SIA “AMG montāža”.
Jau rakstījām, ka darbi “Čie
kuriņā” bija iepauzēti, jo iepriek
šējais būvnieks SIA “FFB” nespē
ja izpildīt uzņemtās saistības
un nācās meklēt jaunus darba
veicējus. Grobiņas novada domes
priekšsēdētājs Aivars Priedols
notikušajam veltīja sulīgus vār
dus: “Biju biški iekritis ar tiem ie
priekšējiem būvniekiem mēslos.
Tā jau gadās, ka kādreiz pakrīti
uz mutes, bet izpilddirektors Ul
dis Vārna visu noriktēja.”

Agija Admidiņa (no kreisās) un Gunta Konopļeva atzīst,
ka Medzes bērniem rudenī būs patīkami atgriezties
atjaunotās telpās.
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Čiekurēnu, kā A. Admidiņa
sauc bērnudārza audzēkņus, ir
vesels simts. “Šeit ir četras gru
pas, jo piektā vienmēr atrodas
skolā – tie ir sešgadnieki, tā tas
vēsturiski vienmēr bijis,” izrādot
ēkas abus stāvus, pastāstīja ies
tādes vadītāja. Katrā grupiņā ir
plaša rotaļu telpa, guļamistaba,
maza virtuvīte un labierīcības.
“Mēs arī kādreiz tiešām bijām
tik mazi?” viesi sajūsminājās par
miniatūrajām zemajām izlietnēm
un podiem. Mēbeļu iebūvētājiem
vēl rūpīgi jāpārmērī telpas. “Vir
tuvītes ir mazas, jāpārdomā kat
ra nianse. Trauku mazgājamās
mašīnas jau iegādātas, tās būs
katrā grupiņā, jo jāiet laikam lī
dzi,” uzsvēra A. Admidiņa.
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Otrajā stāvā atrodas gaiša,
liela zāle, kurai pasūtītas spe
ciālas žalūzijas, kas nelaiž iekšā
gaismu, ja tas nepieciešams pa
sākumos, piemēram, leļļu teāt
ra izrādē. Iekārtota arī atpūtas
istaba darbiniekiem.
“Šis Medzes pagastam ir ilgi
gaidīts notikums,” teica pārvald
niece Gunta Konopļeva. “Cilvēki
ļoti gaida jauno dārziņu. Ēkai
jābūt apdzīvotai.” Esot arī pa
tīkami, ka tās atjaunošanu pa
spēja paveikt Grobiņas novadā.
Bērnudārza atjaunošanas
projektu atbalsta Eiropas Reģio
nālās attīstības fonds. Tā finan
sējums ir 134 770,eiro, valsts
budžeta dotācija pašvaldībām
– 56 172,58 eiro.w

lamies kaut ko laikmetīgu. Ideja
– lai cilvēks uz šejieni var izrau
ties no jebkuras vietas pasaulē, jo
šī ir starptautiska rezidence, un
iepazīt arī Latvijas rietumkrastu.”
Iecere būvēt rezidences ēku
no jauna atmesta, jo radās iespēja
iznomāt no pašvaldības uz 12
gadiem šo īpašumu. “Mums ir
cerība, ka šo gadu laikā izdarīsim

pietiekami daudz labu darbu, lai
mums nomas līgumu pagarinā
tu. Pilsēta noticēja mūsu idejai,
un mēs pierādījām, ka varam
šo māju sakārtot pietiekami īsā
laikā un atvērt arī apmeklēju
mam,” uzsver V. Štrams. Galerija
un ārtelpa būs atvērta visiem,
daļa telpu būs pieejamas pasā
kumiem, lekcijām.w

Atvērtās dienas laukos –
ar iepriekšēju pieteikšanos
No 10. līdz 13. jūnijam
norisināsies Latvijas apceļošanas un iepazīšanas akcija “Atvērtās dienas laukos”.
Interesenti varēs ciemoties
pie Latvijas reģionu uzņēmējiem un iepazīt viņu
bagātīgo piedāvājumu. Lai
popularizētu laukos audzētus, ražotus, gatavotus produktus un sniegtos pakalpojumus, kā arī ieinteresētu
iedzīvotājus iepazīt lauku
dzīvi, iesaistījušies arī vairāki Liepājas apkaimes lauku uzņēmēji.
Akciju rīko Latvijas lau
ku tūrisma asociācija “Lauku
ceļotājs”. “Atvērtajās dienās
laukos” piedalās amatnieki,
pirtnieki, pārtikas ražotāji,
biškopji, stādu audzētāji, lielās
lauku saimniecības, naktsmīt
nes, pilis un muižas, atrakciju
parki, lauku krodziņi un res
torāni, dabas takas un daudzi
citi. Organizatori uzsver, ka
vietu apmeklējums ir jāpie
saka iepriekš un jārēķinās ar
ierobežojumiem, kā arī jāseko
līdzi uzņēmēju piedāvājumu
nosacījumiem.
Cīravas pagastā atvērta
būs mācību drava “Strops”, un
tajā Baibas Tikumas vadībā
varēs ielūkoties bišu dravas
ikdienā, baudīt lauku gaisot
ni un saimniecības ražojumus

– gardumus, sajust bišu nami
ņa terapijas ietekmi, piedalī
ties medus sviešanas darbnīcā.
Durbē un Aizputē mājražotāja
Evija Kopštāle un vīndaris Mār
tiņš Sants piedāvās savu garšu
baudījumu, bet Pāvilostas no
vada “Ievlejās” varēs iepazīties
ar maizes ceļu no grauda līdz
galdam. Arī Rucavas “Zvanītā
jos” varēs iesaistīties maizes ri
tuālā, baudīt saimes pusdienas
un ieskatīties Rucavas bagātajā
kultūras mantojumā. Savukārt
Centra dzirnavās interesentiem
būs iespēja uzlaikot Rucavas
tautastērpu.
Virgas pagasta “Virzās”
saimnieki Kristīne un Mārtiņš
Cukuri piedāvās “Darbonīgo
māla darbnīcu” un zelta dāl
deru poda meklēšanu. Grobi
ņas pagasta “Purvičos” aktīvais
Andris Leimants piedāvās iziet
sajūtu takas, labirintu un ap
skatīt koka veidojumus. Bārtas
pagastā atpūtas bāze “Ods” iz
vedīs pārgājienu takas ekspedī
cijā. “Koka flautas piedzīvojums
dabā” – tā sauc Godiņu piedzīvo
jumu platformas piedāvājumu
Vērgales pagastā. No Vērgales
pagasta akcijā iesaistījies arī
sociālās rehabilitācijas un iz
ziņas centrs “Dvēseles veldzes
dārzs”, biedrība “Ziemupīte”, kā
arī “Jūrcafe”, “Kultūrbode” un
“Lavendervilla Beach House”.w

