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Balle stiprām 

 

„Attiecībā uz „Zilo vali” vai    

citu spēli vecākiem ir iemesls   ģimenēm.  

par bērnu vairāk interesēties,      

saglabāt ar pusaudzi labas     
Ceļojumā uz Izraēlu. attiecības.”   

6. lpp. 
  

7. lpp. 8.–9. lpp.   

Alsungā austuvei jauns veidols  24. martā 11.00 Kuldīgā, RPIVA 
       

īSZIņAS        

      Kāpēc mirst bites 

      telpās Kalna ielā 19, lektors Gun- 
      tars Melnis biškopjiem stāstīs par 
      bišu bojāejas iemesliem šoziem 
      un galvenajiem priekšnoteiku- 

      miem, lai saimes augtu veselīgas. 

      Hobijs kā bizness 
       Kurzemes biznesa inkubators 
      kopā ar Kuldīgas darbnīcu un 
      radošās pašizaugsmes centru 
      Spiikiizi.com (speak easy – runā 
      viegli) aicina uz tikšanos Kafija ar 
      ekspertu 23. martā 18.00 Kuldīgā, 
      Dzirnavu ielā 18. Tēma Mans ho- 
      bijs = mans bizness; ekspertu lomā 
      Anna Abersone (Musha Art; pie- 
      šķir apģērbiem otru dzīvi ar man- 
      dalas zīmējumiem) un uzņēmējs 
      Artis Daugins (Blue Shock Race), 
      kurš Latvijā sācis elektrovelo- 
      sipēdu un elektrokartingu laik- 
      metu.  Reģistrēties  līdz  22.  mar- 
      tam e-pastā liga.freiberga@kbi. 

      lv vai pa tālr. 20336896. 

      Seminārs vecākiem 
       Kuldīgas pirmsskolas iestāde 
      Bitīte-attīstības centrs 23. martā 
      17.00 aicina pirmsskolas vecu- 
      ma bērnu vecākus uz praktisku 
      bezmaksas semināru. Tēma: vin- 
      grinājumi valodas un domāšanas 

      attīstībai. 

tikpat labi, kā audēji to jau darījuši iepriekš, un etniskās kultūras centra Suiti vadītājai Dacei Martino-     Atcelts pasākums 
 Uzdod savu   

Prāvests Gatis Mārtiņš Bezdelīga novēl, lai Alsungas atjaunotajā austuvē izdodas suitu tradīcijas kopt          

vai pasniedz svētbildi.   jautājumu!    Kultūras darbinieces slimības 

Šonedēļ Alsungā, Skolas ielā 11a, ar 

     dēļ atceltas jautrās spēles Ar smai- 

Biedrības vadītāja Dace Martinova stāsta,  Tuvojoties pašvaldību vēlēšanām,   du var visu, kas bija iecerētas 18. 
etnogrāfiskā ansambļa Suitu sievas dzie- ka redzējums par to, kādai šai vietai jāiz-  Kurzemnieks iztaujās visu triju   martā 19.00 Kurmāles pasākumu 
dāšanu, katoļu prāvesta svētību, vietējo skatās, viņai bijis jau iepriekš: „Man šķita  novadu domju priekšsēžus. Savu   zālē. Spēles notikšot aprīlī. 
ļaužu un arī Kuldīgas un Jūrkalnes audē- svarīgi, lai telpas ir gaišākas, ar senlaicīgu,  jautājumu vari uzdot arī tu!   

     
 

Pirmdien, 20. martā: 
 

ju viesošanos nosvinēti radošās darbnīcas vecinātu efektu. Tas izdevies, un audēji varēs  Kā pirmo nākamnedēļ iztaujāsim     
 

• Restorānu nedēļa. Austuve telpu atjaunošanas svētki. strādāt estētiskā vidē.”  Kuldīgas novada domes priekšsēdi     

Etniskās kultūras centra (EKC) Suiti 
Projektā iesaistītie pakalpojuma sniedzēji  Ingu Bērziņu: par pašvaldības    • Ineta Radeviča par  

ir arhitekte Inguna Kūliņa, būvuzņēmums  darbu, par četros gados paveikto/    sportu un dzīvi.  

LEADER projektā paveikti vērienīgi remont- Genus, logus un durvis izgatavoja SIA Cie-  nepaveikto pilsētā un novadā, par     
    

• Rudbāržos un 
 

darbi aptuveni par 22 000 eiro. Vecajā jeb, kauzis, par būvuzraudzību atbild JC Grupa.  iecerēm, uzskatiem utt.     

kā alsundznieki saka, sarkanajā skolā aus- Programmas LEADER projekta summa ir  Sūti savu jautājumu līdz 22. martam    Sieksātē izsakās  

tuve izveidota jau 2008. gadā. Nu aptuveni 21 886 eiro: Eiropas finansējums ir 19 698,  e-pastā: redakcija@kurzemnieks.lv, jautā    iedzīvotāji.  
95 m 2  telpas ieguvušas citu skatu: ielikti Alsungas novada dome atvēlējusi 2188.  Facebook Kurzemnieks Kuldīga, iemet        

jauni logi un durvis, nomainīti radiatori, EKC Suiti piemaksāja vēl 473 eiro.  pastkastītē redakcijas durvīs 1905. gada        

atjaunota elektroinstalācija, ieklāta trīsslāņu Jolanta Hercenberga  ielā vai zvani pa tālr. 63350567!   
     
     

parketa grīda, remontētas sienas un griesti. Dzintara Lejas foto          
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