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InGa BĒrZIŅa,
Kuldīgas novada Domes priekšsēdētāja

Būs labi dzīvot Kuldīgas novadā

Lielākie pasākumi 
2016. gadā
> 5. lpp.

Apstiprināts 2016. gada budžets, 
par nozīmīgākajām prioritātēm 
izvirzot iedzīvotāju labklājību, 
izglītības, sporta un kultūras in-
frastruktūru, uzņēmējdarbības 
attīstības infrastruktūru, vecpil-
sētu un dažādus pasākumus.

Kuldīgas novada Domes priekš-
sēdētāja Inga Bērziņa uzsvēra: „Šajā 
gadā būs labi dzīvot Kuldīgas no-
vadā. Cilvēki varēs justies droši un 
īstenot savus sapņus. Mūs sagaida 
darbīgs, radošs un jēgpilns gads. 
No 1. septembra novada skolās būs 
brīvpusdienas visiem skolēniem un 
bērnudārzu audzinātājām lielāks 
atalgojums. Notiks darba prakses 
pie novada uzņēmējiem un vasaras 
nometnes bērniem un jauniešiem, 
turpināsies konkursi. Atklāsim 
mūsdienīgu pansionātu pie Kuldīgas 
slimnīcas. Sāksies Jelgavas ielas 
pārbūve. Aizraujoši tradicionāli un 
jauni pasākumi notiks visa gada 
garumā.” 

Kā katru gadu, arī šogad vajadzī-
bas pārsniegušas iespējas. Iestādes 
budžeta projektos bija pieprasījušas 
par EUR 2,2 miljoniem vairāk, 
nekā iespējams piešķirt. Kopumā 
budžets ir par EUR 800 tūkstošiem 
lielāks nekā pērn, no tiem EUR 300 
tūkstošus novirzīs minimālo algu 
pieaugumam, vēl daļu tērēs kredītu 
atmaksai.

Prioritāte – novada
iedzīvotāju labklājība
Par pirmo budžeta prioritāti 

tradicionāli izvirzīta novada iedzī-
votāju labklājība. No septembra 
brīvpusdienas būs skolēniem no 1. 
līdz 12. klasei jeb 2527 audzēkņiem 
(šobrīd – līdz 10. klasei, 2217 bēr-
niem). Līdz šim valsts brīvpusdienas 
nodrošināja audzēkņiem no 1. līdz 4. 

klasei, savukārt pašvaldība – no 4. 
līdz 10. klasei. No septembra plānots 
neliels algu pielikums bērnudārzu 
skolotājiem.

Līdz 2016. gada vidum plānots 
izbūvēt modernu sociālās aprūpes 
centru pie Kuldīgas slimnīcas, kas 
nodrošinās senioriem kvalitatīvus 
dzīves apstākļus.

Arī šogad bezmaksas sabiedris-
kais transports paredzēts skolēniem 
un tehnikuma audzēkņiem, savukārt 
seniori no 75 gadu vecuma turpinās 
saņemt atvieglojumus – e-talonus 
EUR 5 vērtībā ik mēnesi. Tāpat 
novada vecļaudis sveiks apaļajās 
jubilejās (no 75 gadu vecuma), pie-
šķirot EUR 30 pabalstu.

Izdevumi paredzēti arī skolēnu 
vasaras nometņu un darba prakšu 
organizēšanai.

Iedzīvotājus aicinās iesaistīties 
iniciatīvu projektu konkursā „Da-
rīsim paši”, daudzdzīvokļu māju 
pagalmu labiekārtošanas konkursā, 
veselības dienās ģimenēm, senio-
riem un pedagogiem. 

Budžeta pieaugumu izlietos arī, 
lai segtu minimālās darba algas 
palielinājumu, jo no 2016. gada tā 
paaugstināta no EUR 360 līdz 370. 

Izglītībai – lielākie izdevumi
Lielāko daļu budžeta izdevumu – 

EUR 13,7 miljonus jeb 42% – no-
virzīs izglītībai. Kā būtiskāko no 
projektiem jāmin Kuldīgas sporta 
skolas rekonstrukcija un peldbaseina 
būvniecība, ieguldot EUR 2,2 miljo-
nus. Darbus pabeigs 2017. gadā. Tā-
pat turpinās mūzikas skolas pārbūve 
un piebūves celtniecība. Pašvaldība 
aktīvi strādā pie Kuldīgas radošā 
mākslas un dizaina klastera izvei-
des bijušajā slimnīcas ēkā, Kalpaka 
ielā 4. Plānots izstrādāt Kuldīgas 
kultūras centra un Kuldīgas Bērnu 

un jauniešu centra pārbūves projek-
tu. Savukārt Tehniskās jaunrades 
centra telpas Pilsētas laukumā 3 
iegūs nepieciešamo aprīkojumu, kas 
jauniešiem palīdzēs attīstīt tehniskās 
zināšanas.

Budžetā finansējums rasts arī 
Vārmes pamatskolas fasādes un 
Vilgāles pamatskolas atbalsta sienas 
sakārtošanai, Pelču pils jumta un 
kāpņu telpas rekonstrukcijai, kā arī 
PII „Ābelīte” Pelču filiāles grupu 
remontam.

uzņēmējdarbības attīstības 
infrastruktūra
Atbalstot uzņēmējdarbību, plā-

nots attīstīt un būvēt ielas Dārznie-
cības ielas rūpniecības teritorijā, kas 
saukta arī par ziemeļu industriālo 
parku. Uzsāks arī apjomīgu projek-
tu – Jelgavas, Graudu un L.Paegles 
ielas pārbūvi, kas ved uz vairākiem 
uzņēmumiem. Budžetā iekļauta arī 
ceļa seguma sakārtošana Ventspils 
ielā. Atbalstu sniegs arī Kuldīgas 
Tehnoloģiju un tūrisma tehnikumam 
ES struktūrfondu finansējuma pie-
saistē un apguvē.

Mārtiņsalā izbūvēs un labiekārtos 
apgaismojumu, Pils ielā 4 sakārtos 
Rumbas kiosku, savukārt pagastos, 
piesaistot ES finansējumu, pārbūvēs 
pašvaldības grants seguma ceļus.

Kuldīgas vecpilsēta
Arī šī gada budžetā viena no 

prioritātēm ir Kuldīgas vecpilsēta. 
Noslēgsies vecā rātsnama restaurā-
cija Baznīcas ielā 5, pie ēkas atklās 
Ēvalda Valtera skulptūru. Restau-
rācijas centra vajadzībām pārbūvēs 
un restaurēs namu Baznīcas ielā 30, 
pārbūvēs arī ēku Strautu ielā 1. Vec-
pilsētas ēku glābšanas programmā 
iesniegtajiem projektiem segs 50% 

no izmaksām. Šogad pabeigs un iz-
dos zinātnisko pētījumu par Kuldīgu 
„Kuldīga. Laiki, cilvēki un ainava”, 
kā arī izstrādās UNESCO teritorijas 
pārvaldības plānu.

Izcili pasākumi
Šogad notiks divdesmit pirmās 

„Dzīres Kuldīgā”, ceturtais rokmū-
zikas festivāls pieaugušajiem „Live 
Fest” un K. Davidova 9. Starptau-
tiskais čellistu festivāls. Pirmo reizi 
Kuldīgā notiks Kurzemes Dziesmu 
svētki, taku skrējiens „Stirnubuks” 
Ventas ielejā. Norisināsies Māksli-
nieku rezidences plenēri, pasaules 
latviešu ģimeņu nometne „3x3”, 
ISSP Starptautiskā fotogrāfu vasaras 
skola, starptautiskā nometne jau-
niešiem „Media Shark 2016” Pelču 
pilī un citi tradicionālie pasākumi – 
FIA Eiropas rallija čempionāts, 
„Lido zivis”, „Velodiena un ve-
lonakts” u.c. Kā atzīst Inga Bērziņa, 
ieguvumu no Kuldīgā rīkotajiem 
pasākumiem nevar izmērīt naudā. 
Tās ir sajūtas, kuras rada iedzīvotāji 
un viesi. Katru gadu tiek domāts par 
pasākumiem klusajā sezonā, lai vēl 
vairāk iedzīvinātu novadu.

Plānotie Kuldīgas novada ieņē-
mumi 2016. gadā ir nedaudz vairāk 
par EUR 22 miljoniem, savukārt 
izdevumi – gandrīz EUR 26 miljoni. 
Salīdzinot ar 2015. gadu, ieņēmumi 
prognozēti par EUR 836 872 vairāk, 
palielinājušies arī plānotie izdevu-
mi – gandrīz par EUR 3 miljoniem. 
Budžeta izdevumi palielinājušies 
galvenokārt uz 2015. gadā iesākto 
sporta skolas pārbūves un mūzikas 
skolas pārbūves projektu rēķina. 
Projektu īstenošanai ņemti kredīti 
no Valsts kases. Deputāti 2016. gada 
budžetu novērtējuši kā sabalansētu.

SIGnETa LaPIŅa, 
sabiedrisko attiecību speciāliste

nākamgad arī kuldīdzniekiem būs pieejams moderns peldbaseins.                                                                                                                    mārTIŅa BĒrZIŅa vizualizācija

Jaunais gads iesācies ar īstu baltu 
ziemu. Mēs to gaidījām un esam labi 
sagatavojušies.

Vairākas Kuldīgas novada skolas 
ir sarūpējušas jaunus distanču slēpju 
komplektus, kuri aktīvi tiek izmanto-
ti gan sporta stundās, gan brīvdienās.

Parādoties pirmajam sniegam, tū-
risma un orientēšanās klubs „Taka” 
izveidoja vienu no šobrīd Latvijā 
populārākajām distanču slēpoša-
nas trasēm tepat Ventspils ielā aiz 
SIA „SilJas”, kas ir 1550 m gara. 
Nedēļas nogalē slēpotājus gaidīs arī 
trase Mežvaldē ar sliedi klasiskajam 
solim, vēl viena trase ir Padures 
mežos un citās vietās. Brīvdienās 
cilvēki no tuvākām un tālākām vie-
tām bija iznomājuši visus pieejamos 
slēpju komplektus.

Savukārt slidotājiem un hoke-
jistiem uzliets ledus ģimnāzijas 
stadiona basketbola laukumā, tur tu-
vākajās dienās sāksies zibensturnīrs 
vīriešiem un jauniešiem. Iedzīvotāji 
izveidojuši slidotavu arī uz Māras 
dīķa un citviet pagastos. Īsti ziemas 
prieki ir bērniem, apsnigušie kalniņi 
ir kā nosēti ar mazajiem ķipariem. 
Un ne tikai ar viņiem, šļūkšana no 
kalniņa nereti kļūst par visas ģime-
nes pasākumu.

Ziema ir atnākusi ar papildu 
rūpēm –  katram privātmājas īpašnie-
kam jānotīra ne tikai pagalma celiņi, 
bet arī ietve, mūsu ziemas dienes-
tiem cītīgi jāstrādā, lai ielas un ceļi 
būtu izbraucami. Par pašvaldības 
ielām un ceļiem rūpējas SIA „Kul-
dīgas komunālie pakalpojumi” un 
pagastu pārvaldes, aktīvi sadarbo-
joties ar zemnieku saimniecībām. 
Ja būs nepieciešams, no pilsētas 
tiks organizēta arī sniega izvešana. 
Tas, protams, saistīts arī ar papildu 
izdevumiem, tāpēc būsim saprotoši. 
Arī brauksim lēnāk un prātīgāk, lai 
paši justos droši un neapdraudētu 
apkārtējos.

Man gads sākās ar neilgu atva-
ļinājumu, kurā paspēju iemēģināt 
slēpes Igaunijas un Kuldīgas trasēs, 
izbaudīt ūdens procedūras, iepazīt 
atjaunoto Pērnavas muzeju, no-
klausīties „Vēstules draugam” Cēsu 
koncertzālē, novērtēt Valmiermuižas 
klēti, nedaudz pastrādāt un saprast, 
cik daudz kā laba un labāka nekā 
citiem ir mūsu novadā un kas mums 
vēl vajadzīgs, lai cilvēki šeit justos 
labi, vēlētos atgriezties vai vienkārši 
iepazīt, iemīlēt un palikt Kuldīgas 
novadā. Pārsteidzoši, bet gada sā-
kumā saņēmu vairākus e-pastus no 
cilvēkiem, kuri savu karjeru izvei-
dojuši citviet un šobrīd ar ģimenēm 
vēlas atgriezties. Mēs jūs gaidām, 
lai izdodas!

Ziema atnākusi 
ar priekiem 

un darbu
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Atgādinām Kuldīgas novada 
pašvaldības dzīvokļu īrniekiem, 
ka visi dzīvoklī plānotie būvdarbi 
ir jāsaskaņo ar SIA „Kuldīgas 
komunālie pakalpojumi” (KKP), 
kas, pamatojoties uz deleģēšanas 
līgumu, pārvalda un uztur paš-
valdības īpašumā vai valdījumā 
esošus dzīvokļus.

Iedzīvotāji nedrīkst pārplānot vai 
pārbūvēt īrētās telpas bez izīrētāja rak- 
stiskas piekrišanas. Tas ir atrunāts īres 
līgumā, ko īrnieks noslēdzis ar izīrētāju 
(pagastos ar pagasta pārvaldi, pilsētā – 
ar Kuldīgas novada pašvaldību).

Bez būvdarbu saskaņošanas īr-
nieks nevarēs saņemt kompensāciju 
par ieguldījumiem pašvaldības dzī-

voklī. Jāpiebilst, ka kompensāciju var 
saņemt tikai tad, ja īrnieks konkrēto 
pašvaldības dzīvokli īrē ne ilgāk kā 5 
gadus, turklāt kompensācija neattie-
cas uz dzīvokļa kosmētisko remontu 
un inženierkomunikāciju nomaiņu.

Kārtību, kādā pašvaldība kā 
dzīvokļa īpašuma īpašnieks izvērtē 
ieguldījumu nepieciešamību, veic 
tos vai kompensē dzīvokļa īrnieka 
devumu pašvaldības īpašumā, no-
saka Kuldīgas novada pašvaldības 
noteikumi nr. 1 „Kārtība, kādā tiek 
veikti ieguldījumi Kuldīgas novada 
pašvaldības dzīvokļu īpašumā un 
kompensēti izdevumi par ieguldī-
jumu veikšanu”, kas apstiprināti ar 
Kuldīgas novada Domes 2014. gada 
29. maija sēdes lēmumu.

KKP līdzfinansē 50% no izmak-
sām labiekārtojuma līmeņa paaugsti-
nāšanai nepieciešamajiem remont- 
darbiem – atsevišķas WC ierīkošanu 
un/vai izlietnes ierīkošanu virtuvē, 
ja īrnieks ar KKP par to rakstiski 
vienojušies pirms darbu uzsākšanas. 

KKP līdzfinansē 40% no izmak-
sām logu un ārdurvju nomaiņai 
pašvaldības dzīvokļos Kuldīgas 
vecpilsētas vēsturiskajā apbūves 
zonā, kuri pēc vizuālās šo dzīvokļu 
apsekošanas uz 2013. gada 1. jūliju 
atzīti par nolietotiem un ir jāmaina. 

Pieteikumu par plānotajiem un 
nepieciešamajiem remontdarbiem 
pašvaldības dzīvokļa īrnieks ie-
sniedz KKP. Pieteikumā jānorāda: 
īrnieka vārds, uzvārds, personas 

kods, adrese, tālruņa numurs, īres 
līguma numurs un datums; plānoto 
remontdarbu vieta un veids; plānotās 
darbu izmaksas; kas veiks remontu 
(pats vai pieaicinot komersantu); da-
tums un paraksts; pieteikumam var 
pievienot komersanta (remontdarbu 
veicēja) piedāvājumu – tāmi. 

Atgādinām arī, ka īrniekam ir 
pienākums par saviem līdzekļiem 
nodrošināt elektroapgādes un citu 
vadu instalāciju, ūdens apgādes 
un kanalizācijas cauruļvadu un to 
elementu funkcionēšanu dzīvojamo 
telpu iekšpusē un ne retāk kā vienu 
reizi piecos gados veikt sava dzīvok-
ļa kosmētisko remontu. 

Tāpat īrniekam par saviem līdzek-
ļiem jāveic apkures ietaišu – krāšņu, 

sildmūru un pavardu remonts vai 
pārbūve, ja to turpmāka ekspluatācija 
rada nopietnus draudus cilvēka vese-
lībai un dzīvībai vai nekustamajam 
īpašumam, ievērojot apkalpojamās 
zonas robežu – līdz dūmu vertikāla-
jam stāvvadam jeb dūmenim.

Par saviem līdzekļiem īrniekam 
jāveic arī dzīvojamo telpu norobe-
žojošo logu un durvju krāsošana, 
remonts vai nomaiņa. 

Papildus informācija pa tālruni 
25739052 pie KKP Īpašumu apsaim-
niekošanas daļas speciālistes mājok-
ļu jautājumos Kristīnes Kuzminas.

anITa ZVInGuLE, 
KKP sabiedrisko attiecību 

speciāliste

KuldīgAS novAdA PAšvAldībA
2016. gada 1. februārī plkst. 13.00

Kuldīgā, Baznīcas ielā 1,
mutiskā izsolē ar augšupejošu soli

izsolīs automašīnu
„CITRoEn JuMPER”.

Izlaiduma gads 2001., šasijas nr.VF7233J5216010202, valsts 
numurs EE 1446, nobraukums 488 136 km.

Izsolei jāreģistrējas līdz 2016. gada 1. februārim plkst. 11.00.
Izsoles sākumcena – EUR 350, cenas paaugstinājums izsoles gaitā 

(solis) – EUR 10. Izsoles dalībnieka reģistrācijas maksa – EUR 15. 
Drošības nauda (nodrošinājums) 10% no izsoles 

sākumcenas – EUR 35.
Izsoles noteikumi pieejami Baznīcas ielā 1, Kuldīgā 

vai www.kuldiga.lv.

KuldīgAS novAdA PAšvAldībA 
saskaņā ar Publiskas personas mantas 

atsavināšanas likumu
PāRdod

atkārtotā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli
nekustamo īpašumu „lācītis”, 

Ēdolē, Ēdoles pagastā, Kuldīgas novadā.
Nekustamais īpašums „Lācītis” (kadastra nr.62460060292) atrodas 

Ēdolē, Ēdoles pagastā, Kuldīgas novadā, tā sastāvā ir zemes vienība 
ar kadastra apzīmējumu 62460060292, platība 0,77 ha, skolas ēka ar 
kadastra apzīmējumu 62460060292001 un palīgceltnes ar kadastra 

apzīmējumiem 62460060292002 un 624600602920003. 
Pašvaldības īpašumtiesības nostiprinātas Ēdoles pagasta 

zemesgrāmatas nodalījumā nr.100000261325. Nekustamā īpašuma 
nosacītā cena –  EUR 5000, drošības nauda –  EUR 500, 

reģistrācijas maksa –  EUR 15, izsoles solis –  EUR 100. 
Izsole notiks Kuldīgas novada pašvaldības mazajā zālē 

Baznīcas ielā 1, Kuldīgā, 2016. gada 22. februārī plkst. 13.00.
Dalībnieku reģistrācija līdz 2016. gada 19. februāra plkst.11.00.

Izsoles noteikumus un informāciju par īpašumu var saņemt 
Kuldīgas novada pašvaldības informācijas centrā Baznīcas ielā 

1, Kuldīgā. Informācija pa tālruni 63350007, 63323738, 26459091, 
e-pasts: viktors.gotfridsons@kuldiga.lv.

KuldīgAS novAdA PAšvAldībA
2016. gada 1. februārī plkst. 13.30

Kuldīgā, Baznīcas ielā 1,
mutiskā izsolē ar augšupejošu soli

izsolīs automašīnu
„MAZdA 6”.

Vieglais pasažieru, izlaiduma gads 2005., 
šasijas nr. JMZGG128261622541, valsts numurs FS 2375, 

nobraukums 208 250 km.
Izsolei jāreģistrējas līdz 2016. gada 1. februārim plkst. 11.00.

Izsoles sākumcena – EUR 820, cenas paaugstinājums izsoles gaitā 
(solis) – EUR 20. Izsoles dalībnieka reģistrācijas maksa – EUR 15. 

Drošības nauda (nodrošinājums) 10% no izsoles 
sākumcenas – EUR 82.

Izsoles noteikumi pieejami Baznīcas ielā 1, Kuldīgā 
vai www.kuldiga.lv.

SIA „Kuldīgas ūdens” informē, ka no 2016. gada 1. janvāra 
asenizācijas pakalpojuma maksa 

par 1 m3 ir Eur 9,01 ar PVn.

Sākusies audzēkņu uzņemšana un 
klašu komplektēšana

2016. gada 4. janvārī sākās pirm-
klasnieku uzņemšana Kuldīgas 
novada vispārizglītojošajās skolās 
2016./2017. mācību gadam, tādēļ 
vecāki aicināti laikus iepazīties ar 
vietām izglītības iestādēs.

Nākamajā mācību gadā 1. klase 
tiks atvērta:

• Kuldīgas 2. vidusskolā – viena 
klase vispārējās pamatizglītības 
programmā un 2 klases speciālās 
izglītības programmās;

• Kuldīgas 2. vidusskolas Rendas 
filiālē – viena klase vispārējās pama-
tizglītības programmā;

• Kuldīgas Centra vidusskolā – 3 
klases vispārējās pamatizglītības 
programmā;

• Kuldīgas pamatskolā – viena 
klase vispārējās pamatizglītības 
programmā;

• Kuldīgas pamatskolas Basu 
filiālē – viena klase vispārējās pa-
matizglītības programmā;

• Kuldīgas Mākslas un huma-
nitāro zinību vidusskolā (klase jau 
nokomplektēta) – viena klase vis-
pārējās pamatizglītības programmā;

• Kuldīgas Alternatīvajā sākum-
skolā – 3 klases vispārējās pamatiz-
glītības programmā;

• Kuldīgas Alternatīvās sākum-
skolas Padures filiālē – viena klase 
vispārējās pamatizglītības prog-
rammā;

• Vilgāles pamatskolā – viena 
klase vispārējās pamatizglītības 
programmā;

• Vārmes pamatskolā – viena 
klase vispārējās pamatizglītības 
programmā;

• Turlavas pamatskolā – viena 
klase vispārējās pamatizglītības 
programmā;

• Z.A.Meierovica Kabiles pa-
matskolā – viena klase vispārējās 
pamatizglītības programmā;

• Ēdoles pamatskolā – viena 
klase vispārējās pamatizglītības 
programmā;

• Laidu pamatskolā – viena 
klase vispārējās pamatizglītības 
programmā.

Novadā deklarētie bērni 1. klasē 
jāpiesaka līdz 2016. gada 14. mar-
tam. Pieļaujami izņēmumi citu 

pašvaldību iedzīvotājiem, ja kon-
krētajā izglītības iestādē strādā 
bērna vecāki, mācās brāļi vai māsas. 
Savukārt no 15. marta līdz 29. aprī-
lim brīvajās vietās var tikt pieteikti 
visi pārējie obligāto skolas vecumu 
sasniegušie bērni neatkarīgi no dzī-
vesvietas. Piesakot bērnu pēc 29. 
aprīļa, neatkarīgi no dzīvesvietas 
tiek nodrošināta vieta 1. klasē skolā, 
kurā ir brīvas vietas.

Tāpat noteikta audzēkņu uz-
ņemšana vispārizglītojošo skolu 
10. klasēs 2016./2017. mācību gadā, 
paredzot, ka V.Plūdoņa Kuldīgas 
ģimnāzijā tiks atvērtas divas klases, 
Kuldīgas 2. vidusskolā – viena klase 
dienas plūsmā un pēc nepieciešamī-
bas komplektētas klases neklātienē, 
Kuldīgas Centra vidusskolā – divas 
klases, bet Kuldīgas Mākslas un 
humanitāro zinību vidusskolā – 
viena klase. 

Savukārt V.Plūdoņa Kuldīgas 
ģimnāzijā nākamajā mācību gadā 
tiks atvērtas divas 7. klases.

SIGnETa LaPIŅa, 
sabiedrisko attiecību speciāliste

Veidos piecgadīgo bērnu grupas
lai nodrošinātu obligāto pirms-
skolas izglītības programmas ap-
guvi visiem bērniem, domes sēdē 
deputāti lēma apstiprināt ierasto 
kārtību – 2016./2017. mācību gadā 
veidot piecgadīgo un sešgadīgo 
bērnu grupas arī Kuldīgas novada 
vispārizglītojošajās skolās.

Bērnu sagatavošanai pamatiz-
glītības apguvei papildu grupas tiks 

komplektētas  Kuldīgas 2. vidus-
skolā un Rendas filiālē, Kuldīgas 
pamatskolas Basu filiālē, Kuldīgas 
Alternatīvajā sākumskolā un Padu-
res filiālē, Vārmes, Z.A.Meierovica 
Kabiles un Ēdoles pamatskolā, Vil-
gāles pamatskolā un Snēpeles filiālē, 
kā arī Laidu un Turlavas pamatskolā.

Bērnu skaitam obligātās pirms-
skolas izglītības grupās jāatbilst ar 
Kuldīgas novada Domes lēmumu 

apstiprinātajai „Kārtībai par mi-
nimālo un maksimālo izglītojamo 
skaitu Kuldīgas novada pašvaldības 
vispārējās pamatizglītības iestādēs, 
pedagoģiskās korekcijas prog-
rammās un grupās, kurās realizē 
pirmsskolas izglītību, kā arī par 
paralēlklašu veidošanu vispārējās 
izglītības iestādēs”.

SIGnETa LaPIŅa, 
sabiedrisko attiecību speciāliste

Pašvaldības dzīvokļu īrniekiem būvdarbi ir jāsaskaņo

Aicina piedalīties izstādē „Balttour”
Aicinām Kuldīgas novada uzņē-
mējus, mājražotājus un amatnie-
kus piedalīties tūrisma izstādē 
un ceļojumu gadatirgū „balttour 
2016”, kas 5. –  7. februārī notiks 
izstāžu centrā Ķīpsalā.

Lai pieteiktu tirdzniecības vietas, 
lūdzam sazināties ar starptautisko 

izstāžu rīkotājsabiedrības „BT1” 
projektu vadītāju Raimondu Bor-
ski, tālrunis 67065048, 29111102, 
e-pasts: raimonds.borskis@bt1.lv.

Izstādi-gadatirgu „Balttour” rīko 
Latvijas Tūrisma aģentu un opera-
toru asociācija (ALTA), savukārt 
nodrošina starptautisko izstāžu 
rīkotājsabiedrība „BT1”. Tā ir pla-

šākā un nozīmīgākā tūrisma izstāde 
Baltijā, kas ik gadu atklāj jauno 
tūrisma sezonu un rada svētku sajūtu 
gan nozares profesionāļiem, gan 
ceļotgribētājiem.

Vairāk par izstādi: www.balttour.lv 
DaCE STraZDIŅa, 

Kuldīgas attīstības aģentūras 
direktora vietniece

īslaicīgi nestrādās Kuldīgas tehniskās apskates stacija
Plānoto remontdarbu dēļ 18. – 
22. janvārī nestrādās transportlī-
dzekļu tehniskās apskates stacija 
Kuldīgā, autovadītāji aicināti veikt 
spēkratu tehnisko apskati pirms da-
tuma, kas norādīts apskates uzlīmē.

Nepieciešamības gadījumā auto 
īpašnieki aicināti veikt tehnisko ap-
skati citās tehniskās apskates stacijās. 
Kuldīgai tuvākās atrodas: Saldū, 

Saldus apvedceļā 10 (~50 km no 
Kuldīgas). Darba laiks: pirmdien 
8.30 – 19.00, otrdien – piektdien 
8.30 – 17.00; Talsos, Fr.Blumbaha 
ielā 9 (~60 km no Kuldīgas). Darba 
laiks: pirmdien, otrdien, trešdien un 
piektdien 8.30 – 17.00, ceturtdien 
8.30 – 19.00, sestdien 8.30 – 14.00.

Transportlīdzekļu reģistrācijas 
pakalpojumi šajā laikā Kuldīgā būs 

pieejami kā ierasts.
Plānots, ka Kuldīgas tehniskās 

apskates stacija darbu atsāks pirmdien, 
25. janvārī, darba laiks: pirmdien – 
piektdien 8.30 – 17.00. Atvainojamies 
par neērtībām!

aGnESE KOrBE, 
VaS „Ceļu satiksmes drošības 

direkcija” sabiedrisko attiecību daļas 
darbiniece
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nosaka zemes piekritību
Noteica, ka Kuldīgas novada pašvaldībai piekrīt, 

pieder un ierakstāma zemesgrāmatā pašvaldības 
autonomo funkciju veikšanai nepieciešamā zemes 
vienība Snēpeles pagastā ar kad. apz. 62900060366, 
platība 0,015 ha. Nekustamajam īpašumam ar kad. 
nr. 62900060367 piešķīra nosaukumu „Iebrauktuve pie 
Māliņiem”, Snēpeles pagasts.

Atdalīja no nekustamā īpašuma „Iraidas”, Kabiles 
pagasts, zemes vienību ar kad. apz. 62580070059 
(platība 0,1 ha), piešķīra nosaukumu „Maziraidas” un 
mainīja adresi ēkām ar kad. apz. 62580070059001 
un 62580070059002 no „Iraidas” uz „Maziraidas”. 
Noteica, ka „Maziraidas” zemes lietotājam zemes 
lietošanas tiesības ir izbeigušās un ka viņam ir zemes 
nomas pirmtiesības, kas jāizlieto divu mēnešu laikā no 
lēmuma pieņemšanas. Noteica, ka apbūvēta zemes vie-
nība „Maziraidas” piekrīt Kuldīgas novada pašvaldībai.  
Uzdeva Kabiles pagasta pārvaldei ar lietotāju noslēgt 
zemes nomas līgumu un reģistrēt zemes vienību uz 
pašvaldības vārda zemesgrāmatā.

Noteica, ka Kuldīgas novada pašvaldībai piekrīt, 
pieder un ierakstāma zemesgrāmatā pašvaldības au-
tonomo funkciju veikšanai nepieciešamā zemes vienība 
„Hidrometriskais postenis”, Rendas pagasts. Uzdeva 
Rendas pagasta pārvaldei reģistrēt zemes vienību uz 
pašvaldības vārda zemesgrāmatā.

Zemes noma
Izbeidza nomas līgumus par zemes vienības „Pa-

līgsaimniecības”, Kabiles pagastā, daļas nomu 1,40 ha 
platībā un „Palīgsaimniecības” zemesgabalu ar kad. 
nr. 6258 007 0443, 6258 007 0459, 6258 007 0443 
daļas nomu. Platības iekļāva pašvaldības iznomājamo 
zemju sarakstā.

Iznomāja „Palīgsaimniecības” zemesgabalus, Ka-
biles pagastā, ar kad. apz. 6258 007 0443 daļu un ar 
kad. apz. 6258 007 0249 daļu bez apbūves tiesībām 
uz trīs gadiem. 

Iznomāja lauksaimniecības zemi zemesgabalā 
„Palīgsaimniecība”, Laidu pagastā.

Izbeidza zemes vienības „Palīgsaimniecības”, Laidu 
pagastā, ar kad. apz. 62640040141, 62640040203 
daļu nomu. Veica izmaiņas 2010. gada 5. martā un 
2013. gada 11. janvārī noslēgtajos zemes nomas 
līgumos. 

Izbeidza nomas līgumu par zemes vienības „Saknes 
13”, Ēdoles pagastā, daļas nomu.

Līdz brīdim, kad Ministru kabinets izdos rīkojumu 
par iznomātā zemesgabala ierakstīšanu zemesgrāmatā 
uz valsts vārda, iznomāja bez apbūves tiesībām zemes-
gabalus Ābeļu aleja 6, Akāciju alejā 32, Akāciju aleja 34, 
Akāciju alejā 36, Akāciju alejā 43, Pūpolu alejā 7, Pūpolu 
alejā 18, Pūpolu alejā 22, Jasmīnu alejā 15, Kuldīgā.

Izbeidza nomas līgumu par 2 ha zemes nomu ze-
mesgabalā „Ķikuru pļavas”, Turlavas pagastā, kad. apz. 
6292 007 0080 ar vienu fizisku personu un iznomāja 
zemesgabalu uz trīs gadiem bez apbūves tiesībām 
citai fiziskai personai. Izdarīja izmaiņas 05.01.2011. 
noslēgtajā zemes nomas līgumā nr. 2/2011, nosakot.

Slēdza līgumu par apbūvētas zemes vienības „Sta-
buradzes”, Kabiles pagastā, iznomāšanu. 

Iznomāja pašvaldībai piederošo zemi (0,04 ha) 
zemesgabalā „Dadzīši”, Turlavas pagastā.

apstiprina saistošos noteikumus
Apstiprināja Kuldīgas novada pašvaldības saistošos 

noteikumus nr. 2015/22 „Par Kuldīgas novada pašval-
dības saistošo noteikumu publicēšanu”, nr. 2015/11 
„Par sociālās palīdzības pabalstiem Kuldīgas novadā” 
un jaunā redakcijā Kuldīgas novada pašvaldības no-
teikumus „Par neapbūvētu zemesgabalu iznomāšanas 

kārtību Kuldīgas novadā”.
Apstiprināja Kuldīgas novada Domes  saistošos no-

teikumus „Par Kuldīgas novada pašvaldības 2016. gada 
budžetu” un „Kuldīgas novada pašvaldības 2015. gada 
budžeta grozījumi”.

Apstiprināja Kuldīgas novada pašvaldības aģen-
tūru „Kuldīgas Galvenā bibliotēka” attīstības stratēģiju 
2016. – 2018. gadam un „Kuldīgas attīstības aģentūra” 
vidēja termiņa darbības stratēģiju 2016. – 2018. gadam.

Apstiprināja noteikumus „Kārtība, kādā Kuldīgas 
novada Dome sadala valsts budžeta mērķdotāciju 
pašvaldības izglītības iestādēm bērnu no piecu gadu 
vecuma izglītošanā nodarbināto pirmsskolas izglītības 
pedagogu darba samaksai un pašvaldības vispārē-
jās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības 
iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās 
apdrošināšanas obligātajām iemaksām (VSAOI) 
2015./2016. mācību gada 2. pusgadā” un „Kārtība par 
minimālo un maksimālo izglītojamo skaitu Kuldīgas no-
vada pašvaldības vispārējās pamatizglītības iestādēs, 
pedagoģiskās korekcijas programmās un grupās, kurās 
realizē pirmsskolas izglītību, kā arī par paralēlklašu 
veidošanu vispārējās izglītības iestādēs”.  

Apstiprināja konkursa nolikumu un izveidoja komisi-
ju Kuldīgas novada pašvaldības finansējuma saņemša-
nai biedrību un nodibinājumu darbības atbalstam, kuru 
darbība saistīta ar sociālo jomu 2016. gadā. 

Organizēs konkursu „Daudzdzīvokļu dzīvojamo 
māju pagalmu sakopšana un labiekārtošana Kuldīgas 
novadā” 2016. gadā. Apstiprināja konkursa nolikumu, 
kopējās izmaksas EUR 20 000, izveidoja konkursa 
komisiju.

Apstiprināja Kuldīgas novada pašvaldības arhīva 
nolikumu un Kuldīgas novada Bērnu un jauniešu centra 
maksas pakalpojumu cenrādi 2016. gadam.

Par klašu komplektāciju
2016./2017. mācību gadā komplektēs obligātās 

pirmsskolas izglītības grupas bērnu sagatavošanai 
pamatizglītības apguvei šādās Kuldīgas novada iz-
glītības iestādēs: Kuldīgas 2. vidusskolā un Rendas 
filiālē; Kuldīgas pamatskolas Basu filiālē; Kuldīgas 
Alternatīvajā sākumskolā un Padures filiālē; Vārmes, 
Z.A.Meierovica Kabiles, Ēdoles, Vilgāles pamatskolā 
un Snēpeles filiālē, Laidu  un Turlavas pamatskolā.

Noteica izglītojamo uzņemšanu Kuldīgas novada 
vispārizglītojošajās skolās 2016./ 2017. mācību gadā 
1. klasē un kārtību, kādā tā veicama.

 Nolēma V.P lūdoņa Kuld īgas ģ imnāz i jā 
2016./2017. mācību gadā komplektēt divas 7. klases. 

Noteica uzņemšanu Kuldīgas novada vispārizglīto-
jošo skolu 10. klasēs 2016./2017. m. g.

Finanšu jautājumi
Apstiprināja papildus finansiālu atbalstu 2015. gadā 

Kuldīgas novada biedrībām, kuru darbība saistīta ar 
sociālo jomu.

Apstiprināja profesionālās ievirzes mūzikā un 
interešu izglītības iestāžu direktoru darba samaksu 
2015./2016. mācību gada 2. pusgadā, Kuldīgas pirms-
skolas izglītības iestāžu vadītāju un pedagogu darba 
samaksu 2015./2016. mācību gada 2. pusgadā, Kuldīgas 
novada speciālās izglītības iestāžu vadītāju un pedagogu 
darba samaksu 2015./2016. mācību gada 2. pusgadā.

Dzēsa debitoru parādus likvidētajām juridiskajām 
personām un mirušajām fiziskajām personām.

Pieņēma ziedojumu no SIA „Rietumu nafta” Kuldī-
gas novada futbola un telpu futbola attīstībai. 

Atļāva Kuldīgas novada pašvaldībai pieņemt ziedo-
jumus biedrības „motorsport.lv” rīkoto tehnisko sporta 
veidu pasākumu atbalstam no SIA „Ritlogistika” un 
SIA „Rietumu nafta”.

Atļāva Kuldīgas 2. vidusskolai pieņemt ziedojumu 
no SIA „Tirdzniecības nams Kurši” būvmateriālos žoga 
materiālu iegādei.

Veica grozījumus SIA „Kuldīgas slimnīca” statūtos, 
izsakot sabiedrības pamatkapitālu EUR 3 039 601. 
Palielināja SIA „Kuldīgas slimnīca” pamatkapitālu par 
EUR 200 000, Kuldīgas novada pašvaldībai ieguldot 
naudas līdzekļus un pretī saņemot 200 000 kapitāla 
daļas. Apstiprināja SIA „Kuldīgas slimnīca” pamatka-
pitāla palielināšanas noteikumus.

Pagarināja nekustamā īpašuma Jasmīnu alejā 1, 
Kuldīgā, nomaksas pirkuma līguma termiņu.

Nodeva Kuldīgas novada pašvaldības ēkas Mu-
cenieku ielā 6, Kuldīgā, rekonstrukcijas izmaksas 
Kuldīgas Centra vidusskolas bilancē, ēkas Piltenes 
ielā 25, Kuldīgā, rekonstrukcijas izmaksas V.Plūdoņa 
Kuldīgas ģimnāzijas bilancē un ēkas Ventspils ielā 16, 
Kuldīgā, rekonstrukcijas izmaksas Kuldīgas pamat-
skolas bilancē.

Piešķīra līdzekļus SIA „Kuldīgas komunālie pakalpo-
jumi” deleģēto pašvaldības funkciju –  administratīvās 
teritorijas labiekārtošanas un sanitārās tīrības uzturē-
šanas – nodrošināšanai 2016. gadā.

Piešķīra  naudas balvas 9 Kuldīgas novada sportis-
tiem par izciliem sasniegumiem 2015. gadā.

Piešķīra SIA „Kuldīgas komunālie pakalpojumi” 
papildu finansējumu no Kuldīgas novada pašvaldības 
budžeta deleģētās pašvaldības funkcijas – stacionāro 
un pārvietojamo konteinera tipa sanitāro mezglu ikdie-
nas uzturēšanai un attīstībai.

Ņems ilgtermiņa aizņēmumu 2016. gadā no Valsts 
kases pašvaldību autonomo funkciju veikšanai nepie-
ciešamo transporta līdzekļu iegādei.

Ņems ilgtermiņa aizņēmumus no Valsts kases 
Centrālās Baltijas jūras reģiona projekta „Living with 
Cultural Heritage” un Centrālās Baltijas jūras reģiona 
projekta „Hanseatic Approach to New Sustainable 
Alliances” priekšfinansēšanai.

Izslēdza no Kuldīgas novada pašvaldības grā-
matvedības uzskaites debitoru parādus (nekustamā 
īpašuma nodokļa parādus) un norakstīja tos iestādes 
zaudējumos. 

nekustamais īpašums
Ar 2016. gada 1. aprīli noteica īres maksu 

0,30 EUR/ m2 pašvaldībai piederošajiem dzīvokļiem 
daudzdzīvokļu mājā „Pūpoli”, Vārmes pagastā.

Nodeva bez atlīdzības valstij (Zemkopības ministri-
jai) nekustamos īpašumus – „Timzas ceļš”, Gudenieku 
pagastā, a/s „Latvijas Valsts meži” saimnieciskās 
darbības nodrošināšanai un „Mazpūķi Strēļi”, Laidu 
pagastā, valstij piekrītošās un piederošās meža zemes 
apsaimniekošanas un aizsardzības nodrošināšanai.

Lauza ar SIA „Zauers” 2003. gada 23. septembrī 
noslēgto nomas līgumu par nekustamā īpašuma „Kar-
jers Kauši”, Ēdoles pagastā, nomu.

Deva piekrišanu Latvijas nepilsonim iegūt īpašumā 
nekustamo īpašumu Ceriņu ielā 14, Rumbeniekos, 
Rumbas pagastā.

Konceptuāli atbalstīja pašvaldībai piederošās 
daudzdzīvokļu mājas „Plēderi”, Ozolos, Rendas pa-
gastā, nojaukšanu.

Slēdza pirkuma līgumus par dzīvokļu īpašumiem 
„Liepas”-2, Ēdoles pagastā, un „Liepas”-3, Padures 
pagastā, pārdošanu par nosacīto cenu.

Slēdza pirkuma līgumu par nekustamā īpašuma 
Maņģenes iela 10-27, Mežvaldē, Rumbas pagastā, 
pārdošanu par nosacīto cenu ar pirkuma maksas 
atlikušās summas nomaksu gada laikā saskaņā ar 
maksājumu grafiku.

Slēdza pirkuma līgumu un pārdeva par augstāko no-
solīto cenu pašvaldības dzīvokļa īpašumu – „Pelči 4” 3, 

Pelču pagastā, un 3510 m2 zemesgabalu. 
Slēdza līgumu ar a/s „Latvenergo” par ceļa servitūta 

dibināšanu zemesgabalā Leona Paegles ielā 12, Kuldī-
gā, par labu ēku īpašumam Dzirnavu ielā 18A saskaņā 
ar apstiprināto zemes ierīcības projektu.

Apvienoja zemes vienības ar kad. apz. 62580080202 
(0,36 ha) un 62580080025 (1,4 ha) un saglabāja ne-
kustamā īpašuma „Plieņi”, Kabiles pagasts, sastāvā.

Slēdza pirkuma līgumu un pārdeva par augstāko 
nosolīto cenu pašvaldības dzīvokļa īpašumu – Kalna 
ielā 20-4, Kuldīgā, un 1560 m2 zemesgabalu.

Nodeva daudzdzīvokļu mājas Mālu iela 7, Kuldīgā, 
pārvaldīšanas tiesības dzīvokļu īpašnieku pilnvarotai 
personai.

Nodeva no Laidu pagasta pārvaldes malkas šķūni 
„Akas”. Noteica, ka pārņemto izmaksu nolietojums 
jāatspoguļo Kuldīgas novada pašvaldības finanšu 
gada pārskatā.

atsavina un gatavo atsavināšanai
Turpinās Kuldīgas novada Pieaugušo izglītības 

centra bilancē esošā transportlīdzekļa „Mazda 6” un 
Laidu pagasta pārvaldes bilancē esošā transportlīdzek-
ļa - pasažieru autobusa „Citroen Jumper” atsavināšanu, 
rīkojot atkārtotas izsoles ar augšupejošu soli.

Atsavinās pašvaldības nekustamos īpašumus – 
apbūvētus zemesgabalus Robežu ielā 13 un Liepājas 
ielā 70, Kuldīgā, piedāvājot tos pirkt uz zemes esošo 
būvju īpašniekiem.

Noteica nekustamā īpašuma „Kokdarbnīca”, Laidu 
pagastā, kura sastāvā ir ražošanas nozīmes ēkas –  
šķūnis un darbnīca-noliktava, nosacīto cenu EUR 1600. 
Piedāvās pirmpirkuma tiesības zemes vienības „Norvi-
las” īpašniekam. Ja zemes īpašnieks tās neizmantos, 
būvju īpašumu atsavinās mutiskā izsolē ar augšupejošu 
soli. Apstiprināja izsoles noteikumus.

Atsavinās mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekus-
tamo īpašumu „Lācītis”, Ēdoles pagastā. 

Gatavos atsavināšanai pašvaldības nekustamo 
īpašumu – zemesgabalu  Madaru alejā 9, Kuldīgā, 
platība 637 m2.

Atzina, ka dzīvojamās telpas Ventspils ielā 21-3 un 
Tirgus ielā 1-5, Kuldīgā, nav izmantojamas pašvaldības 
funkciju nodrošināšanai – palīdzības sniegšanai dzīvok-
ļa jautājumu risināšanā – un gatavos tās atsavināšanai.

Slēdz sociālo dzīvokļu īres līgumus
Atjaunoja īres līgumu par sociālā dzīvokļa „Arkādi-

jas”- 6, Snēpeles pagastā, izīrēšanu līdz 2016. gada 
12. maijam.

Atjaunoja sociālās dzīvojamās telpas Ezera 
iela 8 - 1, Ķikuros, Turlavas pagastā, īres līgumu līdz 
2016. gada 31. maijam.

Slēdza sociālās dzīvojamās telpas Ezera ielā 8-8, 
Ķikuros, Turlavas pagastā, īres līgumu līdz 2016. gada 
30. jūnijam.

Dažādi
Slēdza līgumu ar biedrību „Mednieku klubs „Basi”” 

par medību tiesību nomu zemes vienībās Gudenieku 
un Turlavas pagastā. 

Saskaņoja Kuldīgas novadā praktizējošajiem 
ģimenes ārstiem 2016. – 2018. gadam darbības pa-
matteritorijas.

Uzdeva Kuldīgas novada pašvaldības aģentūrai 
„Sociālais dienests” pārskatīt 2015. gada 10. novembra 
lēmumu nr. 4401, atkārtoti izvērtējot lietas apstākļus.

Piešķīra Domes priekšsēdētājas vietniekam Alek-
sandram Langem papildu atvaļinājumu (4 darba dienas) 
par 2015. gadu un Domes priekšsēdētājai Ingai Bērziņai 
ikgadējo atvaļinājumu vienu kalendāra nedēļu.

Domes sēde

Izmaiņas sociālās palīdzības jomā
Mainoties ienākuma līmenim 
maznodrošinātas ģimenes 
(personas) statusa noteikšanai, 
izmaiņas notikušas arī sociālās 
palīdzības jomā 2016. gadā.

Maznodrošinātam statusam 
atbilst ģimenes, kurās ir nepilnga-
dīgi bērni, vai ģimenes, kurās visi 
ģimenes locekļi ir pensionāri un/
vai invalīdi, ja vidējie ienākumi 
katram ģimenes loceklim mēnesī 
pēdējo triju mēnešu laikā nepār-
sniedz EUR 255 (iepriekš EUR 
252). Bet ģimenes, kuras neatbilst 
iepriekšminētajām grupām – zem 
EUR 235 (iepriekš EUR 234).  At-

gādinām, ka ienākumi ir tikai viens 
no kritērijiem statusa piešķiršanai.

No 2016. gada stājas spēkā jauni 
noteikumi „Par materiālo atbalstu 
Kuldīgas novada iedzīvotājiem”. 
Šie noteikumi regulē sociālās 
garantijas bārenim un bez vecāku 
gādības palikušajam bērnam, kā 
arī citus pabalstus, kas piešķirami, 
neizvērtējot ienākumus – pabalsts 
sociālās rehabilitācijas vai soci-
ālās situācijas risināšanai, pabalsts 
personai, kura atbrīvota no brīvī-
bas atņemšanas vietas pēc soda 
izciešanas, un pabalsts personas 
apbedīšanai.

Veiktas izmaiņas noteikumos 

„Par sociālās palīdzības pabal-
stiem Kuldīgas novadā”. Pabalsts 
kurināmā iegādei šogad tiks pie-
šķirts, pamatojoties uz maksāju-
ma attaisnojošiem dokumentiem 
(čekiem, kvītīm, rēķiniem u. tml.), 
kuros norādīti pircēja un pārdevēja 
rekvizīti. Maksājuma dokuments 
iesniegšanas brīdī nevar būt vecāks 
par 12 mēnešiem un kopsummā ne 
mazāks par EUR 50. Piešķiramā 
summa nepārsniedz EUR 180 
gadā mājsaimniecībām, kurās nav 
nepilngadīgi bērni; ne vairāk kā 
EUR 215 gadā mājsaimniecībām, 
kurās ir viens vai divi nepilngadīgi 
bērni; ne vairāk kā EUR 250 gadā 

mājsaimniecībām, kurās ir trīs vai 
vairāk nepilngadīgu bērnu.

Pabalstu komunālo maksājumu 
izdevumu segšanai piešķir, pama-
tojoties uz maksājuma apliecino-
šiem dokumentiem, kuros norādīti 
pabalsta pieprasītāja dati, kas ie-
sniegšanas brīdī nav vecāki par 12 
mēnešiem, un kuru kopsumma ir ne 
mazāka par EUR 50.

Līdzīgi kā dzīvokļa (mājokļa) 
pabalstus, arī pabalstus veselības 
aprūpes pakalpojumu izdevumu 
segšanai (ārstēšanās izdevumiem, 
redzes korekcijai bērnam, zobu 
ārstēšanai un protezēšanai) pie-
šķir, pamatojoties uz izdevumus 

attaisnojošiem dokumentiem, kas 
iesniegšanas brīdī nav vecāki par 
12 mēnešiem, bet kopsumma ne 
mazāka par EUR 25.

Plašāku informāciju par sociālo 
palīdzību var saņemt Kuldīgas 
novada p/a „Sociālais dienests” 
Dzirnavu ielā 9, Kuldīgā, pirmdie-
nās 9.00 – 12.00; 13.00 – 18.00; 
ceturtdienās 9.00 – 12.00; 13.00 – 
17.00 (tālrunis: 63350107, e-pasts: 
soc.dienests@kuldiga.lv) vai savas 
dzīvesvietas pagasta pārvaldē.

maDara BrŪKLE, 
p/a „Sociālais dienests” sociālās 

palīdzības nodaļas vadītāja
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2016. gada 14. janvāris

Kuldīgas novadā 2015. gadā piedzīvots ievērojams pieaugums reģis-
trēto laulību ziņā, ražīgs aizvadītais gads bijis arī Kuldīgas slimnīcas 
dzemdību nodaļā – liecina gada beigās apkopotie dati.

rekordliels laulību skaits

Kuldīgas novada Dzimtsarakstu 
nodaļas vadītāja Ilona Ķestere stās-
ta, ka 2015. gadā Kuldīgas novadā 
reģistrēts rekordliels noslēgto laulību 
skaits – 261 ģimene, un tas ir par 
57 laulībām vairāk nekā 2014. gadā 
un par 88 vairāk nekā 2013. gadā. 
2015. gadā dzimtsarakstu nodaļā 
„jā” vārds teikts 183 reizes, baznī-
cās – kopskaitā 78. Jaunākā līgava un 
līgavainis, kas stājušies altāra priekšā, 
bijuši 19 gadus veci. Piecos gadījumos 
viens no laulātajiem bijis ārzemnieks. 

Piedzimuši 617 bērniņi

Kuldīgas slimnīcas dzemdību 
nodaļā aizvadītajā gadā piedzimuši 
617 bērniņi (2014. gadā – 567 bēr-
niņi). SIA „Kuldīgas slimnīca” 
valdes priekšsēdētājs Ivars Eglītis 
uzskata, ka tas ir ļoti labs rezultāts, 
ņemot vērā slimnīcas lielumu un 
apkalpes zonu. Salīdzinājumam –  
Kuldīgā pērn dzimušo skaits tikai 
nedaudz atpaliek no krietni lielā-
kajā Ziemeļkurzemes reģionālajā 
slimnīcā Ventspilī pasaulē nākušo 
mazuļu skaita. „Tas liecina par 
mūsu slimnīcas dzemdību nodaļas 
konkurētspēju,” pauž I.Eglītis. 
Ņemot vērā to, ka Kuldīgas novada 
Dzimtsarakstu nodaļā pērn reģistrēti 
233 jaundzimušie (par 28 mazāk 
nekā 2014. gadā, bet par vienu vai-
rāk nekā 2013. gadā), noprotams, 
ka tieši Kuldīgā laist pasaulē savus 

mazuļus izlemj ievērojams skaits 
citās pilsētās un novados dzīvojošo 
jauno vecāku. 

Dzimtsarakstu nodaļas statistika 
liecina, ka no pagājušajā gadā re-
ģistrētajiem 233 bērniem zēni bijuši 
nedaudz vairāk – 119, bet 114 – mei-
tenes. 94 bērniņi vecākiem bijuši 
pirmdzimtie, 85 – otrie, 37 – trešie, 
9 – ceturtie, 4 – piektie, 2 – sestie, 
viens – septītais un viens – astotais 
bērniņš ģimenē.  Pagājušajā gadā pie-
dzimuši arī trīs dvīņu pāri – māsiņa 
Alise un brālītis Matīss, brālīši Lau-
rents un Mariss, Matīss un Rūdolfs. 

Populārākie vārdi – 
marta, Daniels un adrians
Populārākie vārdi meitenēm 

2015. gadā bija Marta (vārds dots 
7 meitenēm), Ieva (4) un Emīlija 
(4), savukārt zēniem – Daniels (5), 
Adrians (5), Kārlis (4), Valters (4), 
Roberts (4) un Markuss (4). Daļai 
jaundzimušo doti arī dubultvārdi.

Diemžēl demogrāfiskā bilance, 
tāpat kā citviet Latvijā, joprojām ir 
negatīva. 2015. gadā Kuldīgas no-
vada Dzimtsarakstu nodaļā reģistrēti 
357 aizsaulē aizgājušie.  

Godina ģimenes nozīmīgās 
kāzu jubilejās 
Kuldīgas novada Dome ik gadu 

godina un sveic, tostarp ar svētku 
pabalstu, tās Kuldīgas novada ģi-
menes, kuras atzīmē 50, 55, 60, 65 

Iznākušas jaunās 
„Kuldīgas vēstules”

Iznācis žurnāla „Kuldīgas vēstules” 
nu jau desmitais numurs. Tajā uz 
vāka latvijas futbola čempions, virs-
līgas rezultatīvākais spēlētājs dāvis 
Ikaunieks, kas neslēpj, ka panāku-
mus sportā viņam palīdzējis gūt arī 
ģimenes atbalsts.

Šoreiz žurnālā zem krāsainā vāka 
iepakoti kuldīdznieku iedvesmas stāsti 
un interesanti raksti par to, ko dara, domā 
un par ko sapņo novada ļaudis. Te ir ne 
vien Ikaunieku ģimenes spēks, atbalstot 
Jāni Francijas futbola klubā „Metz”, bet 
arī Dāvi Liepājā. Tajā ir fotogrāfes Ievas 
Benefeldes ceļā satikto stāsti bildēs, vēstur-
nieka Agra Dzeņa raksts par vikingu cīņām 
pie Kuldīgas un aizrautīgā arheologa Ulda 
Ābiķa atradumi nomaļā Ēdoles viensētā.

Žurnālā lasiet arī par diskotēkas „Ventas 
dzirksts” veidotāju aizrautību, par čadīga-
jām rokdarbniecēm „Čaupēm”, kas tiekas, 
lai ierādītu viena otrai rakstu rakstus, pa-

lielītos ar paveikto un tāpat vien parunātos 
par dzīvi. Māksliniece Monta Reimane 
savus darbus gatavo pat no kasešu lentēm 
un riepu gumijas. Viņas autortehnikā 
radīto lina audumu pārpirkusi pat slavenā 
tekstilmāksliniece Laima Kaugure. Bet 
pilsētā tapušās pazīstamākās preces no se-
niem un padomju laikiem mums atgādina 
Kuldīgas novada muzeja speciālisti, kas 
no krājumiem izcēluši lampas, etiķetes, 
smalkas adatas un bērnu drēbītes.

Žurnālā lasāmi stāsti par leģendārā 
supermaratonista Arvīda Šefanovska 
enerģiskajiem treniņiem un Padures klēts 
dullo apsēstību, kas šoruden pārvērtās 
īstā mašīntalkā. Tāpat arī apbur Kabiles 
mežaveča Aivara Bergmaņa rosīgā dar-
bošanās, kuras rezultātā tapusi rokgrupai 
„Līvi” veltītā taka. Bet Aina Sļisarenko 
no Kurmāles tikmēr apzinājusi sava 
pagasta dzimtu likteņus un stāsta, ka tie 
kā mazi mozaīkas gabaliņi veido lielisku 
Latvijas vēstures bildi.

Vecais rātsnams ir kā vienkāršs un 
labs kaimiņš – savā pētījumā, gaidot 
nama atjaunošanu, raksta Nora Driķe, 
kas aprunājusies ar restauratoriem, 
arhitektiem un vēstures speciālistiem. 
Bet, kamēr tiek gaidīta nama durvju 
atvēršana, var mēģināt atcerēties, kā ag-
rāk sauca dažādas Kuldīgas ielas, vai arī 
doties neklātienes ceļojumā uz Kuldīgas 
ielu tepat kaimiņos, Ventspilī.

Žurnāls kuldīdzniekus priecē jau pie-
cus gadus. Tas iznāk jūlijā pirms vērie-
nīgajiem svētkiem „Dzīres Kuldīgā”, bet 
decembrī pie lasītājiem dodas Ziemas-
svētku priekšvakarā. Tā kā savu atbalstu 
izdevumam, palīdzot ar līdzfinansējumu, 
līdz šim izteikusi Kuldīgas novada Dome 
un uzņēmēji, kas iesaistījušies kā rek-
lāmdevēji, žurnāla cena ir tāda, lai makā 
paliktu naudas arī karstvīna malkam kādā 
mīlīgā vecpilsētas kafejnīcā.

anDa PŪCE,
 „Kuldīgas Vēstuļu” redaktore

Kuldīgā laulājas un laiž pasaulē 
bērnus daudz ģimeņu

un 70 gadu kāzu jubileju, ja vien 
ģimenes par šo notikumu informē 
Dzimtsarakstu nodaļu vai sava pa-
gasta pārvaldi. 2015. gadā suminātas 
34 ģimenes – par savām Zelta kāzām 
ziņu deva 22 ģimenes, 55 gadu 
kāzu jubileju atzīmēja 7 ģimenes, 
Dimanta kāzu jubileju – 3 ģimenes 
un 65 gadu jubileju – 2 ģimenes. 
Arī 2016. gadā aicinām tās ģimenes, 
kurām tuvojas ievērojama kāzu ga-
dadiena, par šo notikumu informēt 
Kuldīgas novada Dzimtsarakstu 

nodaļas darbiniekus vai pagastu pār-
valžu vadītājus, lai varētu vienoties 
par veidu, kādā novada Dome sveiks 
gaviļniekus. Apsveikuma veidi ir da-
žādi – no vienkāršas ziedu un svētku 
pabalsta saņemšanas līdz pat Domes 
priekšsēdētājas Ingas Bērziņas per-
sonīgam apmeklējumam un savas 
ģimenes dzīvesstāsta izstāstīšanai 
plašākai sabiedrībai ar „Kuldīgas 
Novada Vēstu” vai vietējā laikraksta 
„Kurzemnieks” starpniecību, ja vien 
gaviļnieki to vēlas.

Atgādinām, ka Kuldīgas novada 
Dzimtsarakstu nodaļas speciālistu 
pieņemšanas laiki ir pirmdienās no 
15.00 līdz 18.00, otrdienās, ceturt-
dienās un piektdienās no 8.00 līdz 
12.00 un trešdienās no 13.00 līdz 
17.00. Ar nodaļas darbiniekiem 
var sazināties arī pa tālruņiem 
63323845, 27020765 vai 27020938.

KrISTĪnE DuĻBInSKa, 
mārketinga un sabiedrisko attiecību 

nodaļas vadītāja
EDuarDa DamBErGa foto

6. janvārī dzimušo dvīnīšu Loretas un nika vecāki Ģirts un agnese miksoni (no labās) kopā ar 
vecāko vecmāti Lauru Skuju.

Tūrisma uzņēmēji pulcēsies gada saietā
lai pārrunātu svarīgāko, iegūtu jaunas vai  papildinātu esošās 

zināšanas, ieklausītos labās prakses piemēros un diskutētu par aktuali-
tātēm tūrisma nozarē, Kuldīgas Aktīvās atpūtas centrs aicina novada 
un apkārtnes tūrisma uzņēmējus, pašvaldību pārstāvjus un citus inte-
resentus 29. janvārī 16.00 uz Tūrisma gada saietu atjaunotajā Maras 
muižā, Turlavas pagastā.

Pasākuma programma sāk-
sies ar iepazīšanās ekskursiju 
pa Maras muižu saimnieces Il-

gas Prančas-Hartingeres vadībā. 
Ekskursijai sekos semināra daļa. 
Kuldīgas Aktīvās atpūtas centra 

vadītājs Artis Gustovskis iepazīs-
tinās ar aktualitātēm tūrisma jomā 
2015. gadā un plānoto šogad. Kul-
dīgas Attīstības aģentūras direkto-
ra vietniece Dace Strazdiņa sniegs 
aktuālāko informāciju par Eiropas 
Savienības finansējuma piesaistes 
iespējām tūrisma uzņēmējiem. 
Vides un tūrisma jomas eksperts 
Juris Smaļinskis dalīsies pieredzē 

par ceļotāju atziņām lauku tūrismā. 
Vita Brakovska, biedrības „ZINIS” 
vadītāja, stāstīs iedvesmojošus 
un pārdomas rosinošus stāstus 
un iepazīstinās ar Latvijas radošo 
uzņēmēju produktu kolekciju un 
radošās domāšanas metodēm.  
Pieredzē par privāto iniciatīvu 
tūrismā dalīsies Zane Ulmane, 
Baldones tūrisma attīstības biedrī-

bas vadītāja. Pasākums noslēgsies 
ar Jura Hirša koncertprogrammu 
„Brīnumi notiek”.

Aicinām dalībai pasākumā pie-
teikties līdz 27. janvārim Kuldīgas 
Aktīvās atpūtas centrā, Baznīcas 
ielā 17.

jana BErGmanE, 
Kuldīgas aktīvās atpūtas centra 

vadītāja vietniece



 14. - 17. jūlijā – Kuldīgas pilsētas festi-
vāls „Dzīres Kuldīgā”. 
 24. - 31. jūlijā – pasaules latviešu ģimeņu 

3x3 nometne Pelču pilī.
 30. jūlijā – „Ķikuru ezera svētki”.
 30. jūlijā – „Vilgāles ezersvētki”. Garga-

bala peldēšanas sacensības brīvā dabā.

 31. jūlijā – SEB kalnu divriteņu ma-
ratons. 

auGuSTā
 5. – 6. augustā – Rokmūzikas festivāls 

pieaugušajiem „Live Fest”.
 6. augustā – Kuldīgas novada atklātās 

vasaras sporta spēles Turlavā.
 6. augustā – amatierteātru festivāls – 

salidojums „Spiets” Vārmes pagastā.

 6.- 14. augustā – Starptautiskā vasaras 
fotogrāfiju skola (ISSP) Pelču pilī. 

 13. augustā – 11. Kuldīgas pusmaratons.
  19. – 20. augustā – Rendas pagasta 

svētki – gospeļu koris baznīcā, nakts šovs, 
militārās aktivitātes, loka šaušana, piepūšamās 
aktivitātes, koncerts, zaļumballe.
 20. augustā – festivāla „VIA Baltica” 

koncerts.

SEPTEmBrĪ

 10. septembrī – jautrā mašīntalka Pa-
durē.

  10. – 11. septembrī – starptautiskas 
sacensības jauniešiem volejbolā „Kurzemes 
kauss 2016”.
 12. – 18. septembrī – Teātra festivāls. 
 24. septembrī – „Kuldīgas kauss” vo-

lejbolā. 
 24. septembrī – Veselības diena.

OKTOBrĪ

 1. oktobrī – Hercoga Jēkaba gadatirgus. 
 8. oktobrī – Senioru veselības diena. 

 10. – 14. oktobrī – Karjeras nedēļa. 
 29. oktobrī – Leģendu nakts Pelču pilī.

nOVEmBrĪ
 5. novembrī – Ģimeņu veselības diena.

 11. novembrī – Lāčplēša dienas pasā-
kumi. 

 18. novembrī – Kuldīgas novada Goda 
balvas pasniegšanas ceremonija un svētku 
koncerts. Gaismas ceļš un svētku koncerts. 

DECEmBrĪ

 3. decembrī – ziemas festivāls „Notici 
brīnumam!” 
 3. - 26. decembrī – Ziemassvētku tirdziņš 

Rātslaukumā. 
 10. decembrī – 6. labdarības koncerts 

„Eņģeļi pār Latviju” Rendas pagastā.
 31. decembrī – Jaunā gada sagaidīšanas 

svinības.

aPrĪLĪ
 16. aprīlī – Turlavas pagasta sieviešu 

vokālā ansambļa 20 gadu jubilejas pasākums.
 29. aprīlī – 1. maijs – 10. starptautiskais 

Kurzemes stāstnieku festivāls „Ziv’ zup’”.

 30. aprīlī – pavasara palu šovs „Lido 
zivis Kuldīgā”. 
 30. aprīlī – sezonas atklāšana brīvdabas 

kinoteātrī „Goldingen Knight Cinema”.
 30. aprīlī – 1. maijs– J.Baukša piemiņas 

kauss riteņbraukšanā.

  30. aprīlī – 8. maijs – K.Davidova 
9. starptautiskais čellistu festivāls. 
 30. aprīlī – nakts atrakcijas Turlavā – 

10 gadi.

maIjā
 3. maijā – labāko skolēnu pieņemšana 

pie Kuldīgas novada Domes priekšsēdētājas.
 7. maijā – ziedojumu koncerts ar vies-

mākslinieku piedalīšanos „Mazajai sirsniņai” 
Ēdoles pagastā.
 7. maijā – pagasta svētki „Pelčiem – 25”.
 7. maijā – „Vārmes kauss 2016” – sa-

censības florbolā.
 21. maijā – Muzeju nakts.

 21. maijā – labdarības koncerts „Torņu 
sasaukšanās” Vārmes pagastā.

 28. maijā – velofestivāls „Eiropa. Kul-
dīga. Domā zaļi!”. 

jŪnIjā
  4. jūnijā – Vārmes pagasta estrādes 

„Liepu birzs” vasaras sezonas atklāšanas 
zaļumballe.
 5. jūnijā – skrējiens „Turlava – 2016”.
  14. jūnijā – Komunistiskā genocīda 

upuru piemiņas diena.
  18. jūnijā – Čempiona kauss riteņbraukšanā. 
 19. jūnijā – Emīla tirgus Ēdoles pilī.
 25. jūnijā – taku skrējiens „Stirnubuks” 

Ventas senlejā.

jŪLIjā
 2. jūlijā – Kurzemes Dziesmu svētki.
 9. jūlijā – Turlavas sporta svētki.
 9. jūlijā – Vārmes atklātās sporta spēles.
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janVārĪ

 16. janvārī – starptautiskās vieglatlētikas 
sacensības „Kuldīgas Katrīnas kauss”. 
 20. janvārī – 1991. gada barikāžu aiz-

stāvju atceres dienas pasākumi.
 22. janvārī – „Kuldīgas novada sporta 

laureāts 2015”.

 22. janvārī – Kuldīgas novada uzņēmē-
ju un amatnieku Gada balvas pasniegšanas 
pasākums. 
 29. janvārī – „Kuldīgas novada jaunatnes 

sporta laureāts 2015”.

FEBruārĪ

 5. – 7. februārī – FIA Eiropas rallija 
čempionāts „Rally Liepāja”. 

 13. februārī – Kuldīgas novada atklātās 
ziemas sporta spēles. 
 20. – 21. februārī – Latvijas čempionāts 

vieglatlētikā U-18 un U-20.
 27. – 28. februārī – Latvijas čempionāts 

vieglatlētikā.

marTā
 5. martā – starptautiskās vieglatlētikas 

sacensības „Kuldīgas kauss”.
 5. martā – pasākums ģimenēm  „Pieci kaķi” 

 12. martā – ikgadējā Ģimeņu balle. 
 19. martā – Ģimenes veselības diena. 
  25. martā – Komunistiskā genocīda 

upuru piemiņas diena.

lielākie kultūras un sporta pasākumi 
2016. gadā Kuldīgas novadā



Turlavas, vārmes un Kabiles 
pagasta iedzīvotājiem ERAF 
projekta ietvaros uzlabota ģime-
nes ārsta pakalpojumu kvali-
tāte Ineses Zīles ģimenes ārsta 
praksē.

Projekta „Primārās veselības 
aprūpes infrastruktūras uzlabošana 
Inese Zīles ģimenes ārsta praksē 

Vārmē, Turlavā un Kabilē” mērķis 
bija sakārtot infrastruktūru, lai uzla-
botu pagastu iedzīvotājiem sniegtos 
medicīniskos pakalpojumus ar ārst-
niecības procesam nepieciešamajām 
ierīcēm un aprīkojumu, mēbelēm, 
datortehniku. Līdzšinējais aprīko-
jums bija fiziski un morāli novecojis.

Kabiles pagastā iegādāts elek-
trokardiogrāfijas aparāts, otoskops, 

tonometrs, fonendoskops, inhala-
tors, Žanē tipa šļirce, ergonomis-
kais krēsls, fakss. Turlavas pagastā 
– elektrokardiogrāfijas aparāts, 
fonendoskops, Žanē tipa šļirce un 
fakss, savukārt Vārmes pagastā – 
otoskops, tonometrs, fonendoskops, 
fakss, printeris un portatīvais dators. 
Iegādātās ierīces un aprīkojums 
palīdzēs veikt vairāk nepieciešamo 

manipulāciju uz vietas katrā pagastā, 
tādējādi uzlabojot darba kvalitāti.

I.Zīles ģimenes ārsta prakse Vār-
mes pagastā darbojas no 1994. gada, 
Kabiles pagastā – no 1995. gada, bet 
Turlavā – no 1996. gada, sniedzot 
veselības pakalpojumus aptuveni 
2200 iedzīvotājiem.

SIGnETa LaPIŅa, 
sabiedrisko attiecību speciāliste

6

2016. gada 14. janvāris

Paskaidrojuma raksts
Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības pamatojums

Kuldīgas novadā līdz šim ir bijuši spēkā Kuldīgas novada pašvaldības saistošie noteikumi nr. 2012/32 „Par sociālās palīdzības pabalstiem Kuldīgas novadā” (apstiprināti ar Kuldīgas novada Domes 
2012. gada 29. novembra sēdes lēmumu (prot. nr. 15, p. 56.), precizēti ar 2013. gada 31. janvāra sēdes lēmumu (prot. nr. 2., p. 107.)). 
Iepriekš noteikumos vienkopus ir bijuši noteikti gan sociālās palīdzības pabalsti, gan cita veida pabalsti un materiālā palīdzība, ko noteikusi un izmaksā pašvaldība. Turpmāk pabalstu veidi tiks noteikti 
atsevišķos saistošajos noteikumos – sociālās palīdzības pabalsti saistošajos noteikumos „Par sociālās palīdzības pabalstiem Kuldīgas novadā”, bet citi pabalsti un materiālais atbalsts saistošajos 
noteikumos „Par materiālo atbalstu Kuldīgas novada iedzīvotājiem”. Pabalstu apmērs iepriekš bijis saistīts ar valstī noteikto minimālo mēnešalgu, nosakot to procentuālā apmērā. Ar izstrādātajiem 
noteikumiem pabalsti ir noteikti kā konkrētas summas euro, tikai vienreizējs pabalsts ārkārtas situācijā sasaistīts ar valstī noteikto minimālo mēnešalgu.
Precizēti pabalstu piešķiršanas nosacījumi, iesniedzamie dokumenti.

2. Īss projekta satura izklāsts

Saistošie noteikumi „Par sociālās palīdzības pabalstiem Kuldīgas novadā” nosaka sociālās palīdzības pabalstu (turpmāk tekstā – pabalsts)  veidus un izmaksas kārtību ģimenēm (personām), kuras 
ir tiesīgas saņemt šos pabalstus, kā arī lēmumu par pabalstiem apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtību.
Paredzēti 5 sociālās palīdzības pabalstu veidi –  pabalsts garantētā minimālā ienākuma līmeņa nodrošināšanai; dzīvokļa (mājokļa) pabalsts; vienreizējs pabalsts ārkārtas situācijā; pabalsts veselības 
aprūpes pakalpojumu apmaksai; pabalsts bērna izglītībai un audzināšanai.
Pabalstus piešķir ģimenei (personai), kura savu dzīvesvietu deklarējusi (reģistrējusi savu pamatdzīvesvietu) un faktiski dzīvo Kuldīgas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā un kurai atbilstoši 
normatīvajiem aktiem ir piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes statuss. Neizvērtējot ienākumus, piešķir tikai vienreizēju pabalstu ārkārtas situācijā.
Pabalstu saņemšanai nepieciešams iesniegt maksājumus attaisnojošus dokumentus. Noteikti gadījumi, kuros pabalstu saņemšanai ir ierobežojumi.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz paš-
valdības budžetu Saistošie noteikumi pašvaldības budžetu ietekmēs līdzšinējā apmērā.

4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņē-
mējdarbības vidi pašvaldības teritorijā

Nav attiecināms.

5. Informācija par administratīvajām procedūrām Jaunas struktūras nav jāveido. 
6. Informācija par konsultācijām ar  privātpersonām Konsultācijas ar Kuldīgas novada pašvaldības aģentūras „Sociālais dienests” un pagastu pārvalžu sociālajiem darbiniekiem.

Kuldīgas novada pašvaldības saistošie noteikumi nr. 2015/21
„Par sociālās palīdzības pabalstiem Kuldīgas novadā”

Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās 
palīdzības likuma 35. panta otro, trešo, ceturto un piekto 
daļu, likuma „Par pašvaldībām”43. panta trešo daļu, 
likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 
5. pantu un 25. panta pirmo daļu, Ministru kabineta 
2009. gada 17. jūnija noteikumu nr. 550 „Kārtība, 
kādā aprēķināms, piešķirams, izmaksājams pabalsts 
garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai 
un slēdzama vienošanās par līdzdarbību” 13. punktu.

I. Vispārīgie jautājumi
1. Saistošie noteikumi (turpmāk tekstā – Noteikumi) 

nosaka sociālās palīdzības pabalstu (turpmāk tek-
stā – pabalsts) veidus un izmaksas kārtību ģimenēm 
(personām), kuras ir tiesīgas saņemt šos pabalstus, 
kā arī lēmumu par pabalstiem apstrīdēšanas un pār-
sūdzēšanas kārtību.

2. Saistošo noteikumu mērķis ir noteikt pašvaldības 
sociālās palīdzības sistēmu, kas nodrošinātu finansiālu 
atbalstu trūcīgām vai maznodrošinātām ģimenēm 
(personām), lai apmierinātu to pamatvajadzības un 
veicinātu viņu līdzdarbību savas situācijas uzlabošanā. 

3. Sociālā palīdzība ģimenei (personai) tiek 
sniegta pēc iespējas tuvāk dzīvesvietai, bet lēmumu 
par palīdzības sniegšanu pieņem tas sociālā darba 
speciālists, kurš strādā novada teritoriālajā vienībā 
(novada pagastā vai novada pilsētā), kurā ir pabalsta 
pieprasītāja dzīvesvieta.

4. Pabalstus piešķir ģimenei (personai), kura savu 
dzīvesvietu deklarējusi (reģistrējusi savu pamatdzīves-
vietu) un faktiski dzīvo Kuldīgas novada pašvaldības 
administratīvajā teritorijā un kurai atbilstoši normatīva-
jiem aktiem ir piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas 
ģimenes statuss. Neizvērtējot ienākumus, piešķir tikai 
Noteikumu IV. nodaļā noteiktos pabalstus.

5. Maznodrošinātas ģimenes (personas) ienākumu 
līmeni nosaka pašvaldības dome. Atbilstību maznodro-
šinātas ģimenes (personas) statusam izvērtē analoģiski 
trūcīgas ģimenes (personas) statusa noteikšanai.

6. Pašvaldība izmaksā šādus sociālās palīdzības 
pabalstus:

6.1. pabalsts garantētā minimālā ienākuma līmeņa 
nodrošināšanai;

6.2. dzīvokļa (mājokļa) pabalsts;
6.3. vienreizējs pabalsts ārkārtas situācijā;
6.4. pabalsts veselības aprūpes pakalpojumu 

apmaksai;
6.5. pabalsts bērna izglītībai un audzināšanai.
7. Par maksājumus attaisnojošiem dokumentiem 

uzskatāmi: maksājumus apliecinošie dokumenti – kases 
čeki, stingrās uzskaites kvītis, kredītiestāžu maksājuma 
uzdevumi, un grāmatvedības uzskaites dokumenti –  
rēķini, pavadzīmes u. tml., kuros norādīts pakalpojuma 
saņēmēja vārds, uzvārds, personas kods, maksājuma 
mērķis vai pakalpojuma nosaukums un cena. Ģimenei 

(personai) jāiesniedz maksājumus attaisnojošo doku-
mentu kopijas, nepieciešamības gadījumā uzrādot to 
oriģinālus. 

II. Pabalsts garantētā minimālā ienākuma 
līmeņa nodrošināšanai
8. Garantētais minimālā ienākumu līmenis perso-

nai atbilst Ministru kabineta noteiktajam garantētajam 
minimālā ienākuma līmenim. Ja pašvaldības dome ir 
noteikusi citu garantēto minimālā ienākumu līmeni, tad 
garantētais minimālā ienākumu līmenis ir atbilstošs 
pašvaldības domes noteiktajam garantētajam minimālā 
ienākuma līmenim. 

9. Pabalstu piešķir, aprēķina un izmaksā ģimenei 
(personai), kurai noteikta atbilstība trūcīgas ģimenes 
(personas) statusam atbilstoši spēkā esošajiem Ministru 
kabineta noteikumiem un kuras ienākumi ir zemāki par 
Ministru kabineta vai pašvaldības noteikto garantēto mi-
nimālā ienākuma līmeni un kura ir gatava līdzdarboties 
savas sociālās situācijas uzlabošanā.

10. Pabalstu par kārtējo mēnesi izmaksā 1 (viena) 
mēneša laikā no brīža, kad ģimene (persona) ir paraks-
tījusi vienošanos par līdzdarbības pienākumiem, kas 
apliecina ģimenes (personas) gatavību iesaistīties savas 
situācijas uzlabošanā, kā arī ieradusies uz sociālās 
situācijas izvērtēšanu sociālā darbinieka noteiktajā laikā.

III. Dzīvokļa (mājokļa) pabalsts
11. Pabalstu piešķir, pamatojoties uz likuma „Par 

pašvaldību palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 
25. pantu, Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības 
likuma 35. panta piekto daļu.

12. Pabalstu piešķir:
12.1. pārskaitot pakalpojuma sniedzējam centrali-

zētās apkures daļējai apmaksai;
12.2. pārskaitot klientam vai pakalpojuma sniedzē-

jam kurināmā iegādei, pamatojoties uz iesniegtajiem 
maksājumus attaisnojošiem dokumentiem, kas iesnieg-
šanas brīdī nav vecāki par 12 (divpadsmit) mēnešiem 
un to kopsumma ir ne mazāka par 50,00 euro;

12.3. pārskaitot klientam vai pakalpojuma snie-
dzējam komunālo izdevumu segšanai, pamatojoties 
uz iesniegtajiem maksājumus attaisnojošiem doku-
mentiem, kas iesniegšanas brīdī nav vecāki par 12 
(divpadsmit) mēnešiem un to kopsumma ir ne mazāka 
par 50,00 euro.

13. Atsevišķos gadījumos pabalstu piešķir, pama-
tojoties uz sociālā darbinieka atzinumu, ja iesniegto 
maksājumus attaisnojošo dokumentu kopsumma ir 
mazāka par 50,00 euro.

14. Pabalstu piešķir centralizētās apkures pakal-
pojuma daļējai apmaksai, ja ģimene (persona) dzīvo 
mājoklī ar centralizētu apkuri, vai kurināmā iegādei, 
ja ģimene (persona) dzīvo mājoklī ar malkas apkuri:

14.1. ne vairāk kā 180,00 euro gadā mājsaimniecī-
bām, kurās nav nepilngadīgi bērni;

14.2. ne vairāk kā 215,00 euro gadā mājsaimniecī-
bām, kurās ir viens vai divi nepilngadīgi bērni;

14.3. ne vairāk kā 250,00 euro gadā mājsaimniecī-
bām, kurās ir trīs vai vairāk nepilngadīgi bērni.

15. Pabalstu piešķir komunālo pakalpojumu un 
maksājumu (īre, apsaimniekošana, sauso atkritumu 
izvešana, asenizācija, elektrība, gāze, ūdens, kanali-
zācija, ūdens skaitītāju uzstādīšana/maiņa, dūmvadu 
tīrīšana) apmaksai ne vairāk 180,00 euro gadā.  

IV. Vienreizējs pabalsts ārkārtas situācijā 
16. Vienreizēju pabalstu ārkārtas situācijā piešķir sti-

hiskas nelaimes (ugunsgrēks, plūdi u.c.) gadījumā, kurā 
ģimenei (personai) zudušas vai neglābjami sabojātas 
sadzīvei nepieciešamās lietas, ja pabalsts pieprasīts 
1 (viena) mēneša laikā no stihiskā nelaimes gadījuma:

16.1. 1 (vienas) valstī noteiktās minimālās mēneš- 
algas apmērā, ja nelaime notikusi dzīvojamā ēkā;

16.2. 50% apmērā no 1 (vienas) valstī noteiktās 
minimālās mēnešalgas, ja nelaime notikusi palīgēkās.

17. Vienreizēju pabalstu ārkārtas situācijā piešķir 
50% apmērā no 1 (vienas) valstī noteiktās minimā-
lās mēnešalgas pamatvajadzību nodrošināšanai, ja 
ārkārtas situācija ir noteikta saskaņā ar pašvaldības 
domes lēmumu.

V. Pabalsts veselības aprūpes pakalpojumu 
apmaksai
18. Pabalstu piešķir personai, kura iesniegusi ve-

selības aprūpes pakalpojumu izdevumus attaisnojošus 
dokumentus, kas iesniegšanas brīdī nav vecāki par 12 
(divpadsmit) mēnešiem un to kopsumma ir ne mazāka 
par 25,00 euro. Personai jāiesniedz pakalpojumu 
izdevumus attaisnojošo dokumentu kopijas, nepiecie-
šamības gadījumā uzrādot to oriģinālus.

19. Atsevišķos gadījumos pabalstu piešķir, pama-
tojoties uz sociālā darbinieka atzinumu, ja iesniegto 
maksājumu attaisnojošo dokumentu kopsumma ir 
mazāka par 25,00 euro.

20. Pabalstu piešķir šādu veselības aprūpes pakal-
pojumu apmaksai:

20.1. ārstēšanās izdevumiem (stacionārā medi-
cīniskā palīdzība, ambulatorā medicīniskā palīdzība, 
neatliekamā medicīniskā palīdzība) ne vairāk kā 
180,00 euro gadā;

20.2. redzes korekcijai (optisko briļļu iegādei 
un ārstniecisko lēcu iegādei) bērnam ne vairāk kā 
90,00 euro gadā; 

20.3. zobu ārstēšanai un protezēšanai ne vairāk 
kā 90,00 euro gadā.

VI. Pabalsts bērna izglītībai un audzināšanai
21. Pabalstu piešķir obligātās izglītības, vidējās 

un vidējās profesionālās izglītības programmu izglī-
tojamiem:

21.1. skolas piederumu iegādei 36,00 euro 1 (vienu) 
reizi gadā;

21.2. ēdināšanas izdevumu (pusdienu) apmaksai, 
ko pārskaita pakalpojuma sniedzējam katru mēnesi 
mācību gada laikā;

21.3. ēdināšanas izdevumu apmaksai pilnā apmērā, 
ko pārskaita pakalpojuma sniedzējam katru mēnesi 
mācību gada laikā, ja izglītojamais izmanto internāta 
pakalpojumus Kuldīgas novadā;

21.4. ēdināšanas izdevumu apmaksai 1 (vienu) 
reizi gadā bērnu un jauniešu nometnēs, ko pārskaita 
pakalpojuma sniedzējam.

22. Atsevišķos gadījumos, pamatojoties uz sociālā 
darbinieka atzinumu, piešķir līdzekļus pirmsskolas 
izglītības iestāžu pakalpojumu apmaksai bērnam ne 
vairāk kā 180,00 euro gadā.

VII. nepamatoti izmaksāto sociālās 
palīdzības pabalstu atgūšana
23. Sociālais dienests vai sociālais darbinieks 

pieņem lēmumu par nepamatoti izmaksātā sociālās 
palīdzības pabalsta atgūšanu, ja tas konstatē, ka 
attiecīgais sociālās palīdzības pabalsts ir nepamatoti iz-
maksāts sociālās palīdzības pabalsta saņēmēja vainas 
dēļ, sociālās palīdzības pabalsta saņēmējam sniedzot 
nepatiesu vai nepilnīgu informāciju vai nepaziņojot par 
pārmaiņām, kas varētu ietekmēt tiesības uz šo sociālās 
palīdzības pabalstu vai tā apmēru.

24. Ja sociālās palīdzības pabalsta saņēmējs 
nepamatoti izmaksāto sociālās palīdzības pabalsta 
summu labprātīgi neatmaksā, tad lēmumu izpilda tiesu 
izpildītājs Administratīvā procesa likumā noteiktajā 
kārtībā, pamatojoties uz pašvaldības sociālā dienesta 
izpildrīkojumu.

VIII. Lēmumu apstrīdēšanas un 
pārsūdzēšanas kārtība
25. Sociālais dienests vai sociālā darba speciālists 

pēc lēmuma pieņemšanas informē personu par pieņem-
to lēmumu. Ja lēmums negatīvs – pabalsta piešķiršana 
atteikta – informācijā pabalsta saņēmējam norādāms 
atteikuma pamatojums, kā arī lēmuma apstrīdēšanas 
un pārsūdzības kārtība.

26. Sociālā dienesta vai sociālā darba speciālista 
pieņemto lēmumu var apstrīdēt Kuldīgas novada Domē.

27. Domes pieņemto lēmumu var pārsūdzēt Ad-
ministratīvajā rajona tiesā likumā noteiktajā kārtībā.

IX. noslēguma jautājumi
28. Saistošie noteikumi publicējami laikrakstā „Kul-

dīgas Novada Vēstis” un stājas spēkā nākamajā dienā 
pēc publicēšanas.

29. Ar šo noteikumu spēkā stāšanās brīdi spēku 
zaudē Kuldīgas novada pašvaldības saistošie noteikumi 
nr. 2012/32 „Par sociālās palīdzības pabalstiem Kuldīgas 
novadā” (apstiprināti ar Kuldīgas novada Domes 2012. 
gada 29. novembra sēdes lēmumu (prot. nr. 15, p. 56.), 
precizēti ar Kuldīgas novada Domes 2013. gada 31. 
janvāra sēdes lēmumu (prot. nr. 2, p. 107.)). 

uzlabota ģimenes ārsta pakalpojumu kvalitāte
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2016. gada 14. janvāris

SPOrTa PaSāKumI janVārĪ

16. janvārī 13.00 Kuldīgas no-
vada muzejā tiks atklāta izstāde 
„Kronis visiem”, kurā būs ap-
skatāmi brigitas Strodas veidotie 
kroņi moderniem valkātājiem.

Sestdien 14.30 ikviens intere-
sents varēs piedalīties kroņu gatavo-
šanas darbnīcā kopā ar mākslinieci. 
Dalībnieku skaits ierobežots, tāpēc 
aicinām iepriekš pieteikties, zvanot 
633 50179. Dalības maksa – EUR 3.

B.Strodas kroņos sasaucas Bro-
ces zīmējumu personāži, ziemeļu 
tirgotāji, seno dzimtu pūra lādes un 
nejauši atklātie talismani ar noslē-
pumainiem stāstiem.

B.Stroda dzimusi Austrālijā, ieguvusi 
scenogrāfes izglītību un lielāko mūža 
daļu nostrādājusi mākslas menedž- 
menta jomā. Viņa dzīvojusi Vācijā, 
Francijā, Latvijā un ļoti labprāt uzņe-
mas ekspertes lomu jautājumos par 
stilu, identitāti un kultūras lomu valstu 
zīmolu veidošanā. Uz Latviju B.Stroda 
pārcēlās 1993. gadā kā Sorosa Mūsdie-
nu mākslas centra direktora vietniece. 

aicina uz zemūdens peldēšanas nodarbībām
Kuldīgas novada Bērnu un jauniešu centrs sadarbībā ar biedrību „Dzīvo sportisks, vesels, laimīgs” uzņem 

jaunus dalībniekus zemūdens peldēšanā. Teorētiskās apmācības notiek pirmdienās un trešdienās plkst. 17.00 
Bērnu un jauniešu centra telpās, 1905. gada ielā 10.

Tālrunis informācijai 29874158 (Ivo Lūsis).

lai sniegtu Kuldīgas novada 
iedzīvotājiem un viesiem iespēju 
izbaudīt ziemas priekus, arī šo-
gad Kuldīgā ierīkota brīvdabas 
slidotava un distanču slēpošanas 
trase, darbu atsācis arī pērn 
izveidotais slēpju nomas punkts.

Slidotava Kuldīgā šogad ierīkota 
V.Plūdoņa Kuldīgas ģimnāzijas sta-
diona basketbola laukumā. Ledus 
ir uzliets, un slidotava gaida visus 
slidot gribētājus.

Tā kā ziema šobrīd ir dāsni ap-
veltījusi Kuldīgu ar sniegu, izveidota 
distanču slēpošanas trase Ventspils 
ielā, uzreiz aiz SIA „SilJa” sētas, kā 
arī Mežvaldē pie ceļa aiz dārziņiem 

iebraukta slēpošanas sliede klasiska-
jam solim. 

Ja slēpju pašiem nav, tās kopā ar 
nūjām un zābakiem var  iznomāt, jo 
darbu atsācis slēpju nomas punkts 
A.Grundmaņa stadionā, Īsajā ielā 4, 
kas darbosies no otrdienas līdz svēt-
dienai no 9.00 līdz 20.00 (vērsties 
sarga mājā pie stadiona uzrauga, tālr. 
20301660). Nomas maksa diennaktī: 
bērniem – EUR 2, pieaugušajiem – 
EUR 5. 

Baudīsim ziemas priekus un 
izkustēsimies svaigā gaisā!

KrISTĪnE DuĻBInSKa, 
mārketinga un sabiedrisko attiecību 

nodaļas vadītāja
SIGnETaS LaPIŅaS foto

„Sporta laureāts 2015”
22. janvārī 19.00 Kuldīgas 
kultūras centrā notiks sportistu 
atpūtas pasākums un apbalvo-
jumu „Kuldīgas novada sporta 
laureāts 2015” pasniegšana, 
suminot aizvadītā gada labākos 
Kuldīgas novada sportistus un 
sporta darbiniekus.

Apbalvojumus saņems sporta 
veidu pārstāvji, kuri ar panāku-

miem piedalījušies Eiropas un 
pasaules oficiālajos čempionātos, 
pārstāvot Kuldīgas novadu, izcī-
nījuši godalgotas vietas Latvijas 
oficiālajos čempionātos, Latvijas 
sporta veterānu savienības 52. 
sporta spēlēs un Latvijas Repub-
likas sporta veterānu oficiālajos 
čempionātos, un ir Latvijas izlases 
dalībnieki. Pasākumā pasniegs arī 
vairākas īpašās balvas – „Gada 

sportists”, „Sporta organizators”, 
„Sporta atbalstītājs”, „Par mūža 
ieguldījumu sportā” un „Sporta 
klubs”.

Pasākumu organizē Kuldīgas 
novada sporta skola sadarbībā ar 
Kuldīgas novada Domi.

KrISTĪnE DuĻBInSKa, 
mārketinga un sabiedrisko 
attiecību nodaļas vadītāja

Labākajiem sportistiem piešķir naudas balvas
Kuldīgas novada dome 2015. gada 29. decembra sēdē nolēma piešķirt naudas balvas Kuldīgas novada 

sportistiem, kuri 2015. gadā guvuši izcilus sasniegumus sportā. 
Naudas balvas piešķirtas atbilstoši Kuldīgas novada Domes 2015. gada 28. maijā apstiprinātajam nolikumam 

„Naudas balva par izciliem sasniegumiem sportā”.
BALVAS SAŅEMS:
• Jānis Šmēdiņš – par Eiropas čempio-

nātā pludmales volejbolā izcīnīto 1. vietu – 
EUR 1000;

• Paula Nikola Ņečiporuka – par Eiropas 
čempiona titula iegūšanu pludmales volej-
bolā U-18 grupā – EUR 500;

• Māris Rozentāls – par Eiropas čem-
piona titula iegūšanu spēkavīriem līdz 
105 kg – EUR 500;

• Inguss Leja – par Pasaules čempio-
nātā svara bumbu celšanā izcīnīto 3. vie-
tu – EUR 300;

• Tamāra Vilerte – par Pasaules senio-
ru čempionātā izcīnīto 3. vietu komandu 
cīņā – EUR 150;

• Kristaps Bērziņš – par Latvijas čem-
piona titula iegūšanu maratonā – EUR 100;

• Krists Neilands – par Latvijas čempio-
na titula iegūšanu individuālajā braucienā 

U-23 – EUR 100;
• Aigars Tīdmanis – par Latvijas čem-

piona titula iegūšanu rallijsprintā un super-
sprintā – EUR 50;

• Gundars Tīdmanis – par Latvijas 
čempiona titula iegūšanu supersprintā – 
EUR 50.

KrISTĪnE DuĻBInSKa, 
mārketinga un sabiedrisko attiecību 

nodaļas vadītāja

Kuldīgas novada pašvaldība arī 
šogad īsteno projektu konkursu 
„daudzdzīvokļu dzīvojamo māju 
pagalmu labiekārtošana Kuldī-
gas novadā”, lai ar iedzīvotāju 
iesaistīšanos un līdzdarbību 
veicinātu teritoriju sakārtošanu 
un labiekārtošanu novadā.

Pieteikumus konkursam pieņems 
no 8. februāra līdz 8. martam. Tie 
iesniedzami Kuldīgas novada paš-
valdības Apmeklētāju pieņemšanas 
centrā Baznīcas ielā 1, Kuldīgā.

Konkursa ietvaros var labiekār-
tot teritoriju, kas atbilst kādam no 
trim nosacījumiem: īpašumā esoša 
zeme ap daudzdzīvokļu mājām; 
pašvaldības zeme ap daudzdzīvokļu 
mājām, kas nodota apsaimnieko-
šanā; pašvaldības zeme ap ģimeņu 

mājas apbūves gabaliem, kas pieguļ 
teritorijām, kurām pēdējos piecos 
gados īstenota Eiropas finansēta ielu 
rekonstrukcija.

Kuldīgas novada pašvaldība 
atbalstītajiem projektiem piešķirs 
līdzfinansējumu līdz 50% no kopē-
jās izmaksu tāmes, bet ne vairāk kā 
EUR 7000 viena konkursa projekta 
īstenošanai.  Līdzvērtīga summa 
jāiegulda arī projekta iesniedzējiem. 
Pašvaldības atbalstītie labiekārto-
šanas darbu projekti iesniedzējiem 
būs pilnībā jāīsteno līdz 2016. gada 
30. novembrim.

Iesniegtos pieteikumus izvērtēs 
ar Domes lēmumu apstiprināta 
konkursa komisija, ko vadīs Kuldī-
gas novada Domes priekšsēdētājas 
pirmais vietnieks Viktors Gotfrid-
sons. Komisijai ir tiesības pieaicināt 

konsultantus – arhitektus, māksli-
niekus vai citus speciālistus, kuri 
pieteikumu izvērtēšanā piedalās ar 
padomdevēja tiesībām. 

Šādu konkursu Kuldīgas novada 
pašvaldība rīkos jau piekto gadu. 
Aizvadītajos četros gados īstenoti 
34 projekti. Pašvaldība to realizāci-
jai kopumā četros gados piešķīrusi 
gandrīz 104 tūkstošus eiro, līdzvērtī-
gu summu ieguldījuši arī iedzīvotāji. 

Konkursa rīkošanai 2016. gadā 
no pašvaldības pamatbudžeta pare-
dzēts finansējums EUR 20 000.

Ar konkursa nolikumu, informā-
ciju par iesniedzamajiem dokumen-
tiem un pieteikuma veidlapām iepa-
zīties var mājaslapā www.kuldiga.lv. 

KrISTĪnE DuĻBInSKa, 
mārketinga un sabiedrisko attiecību 

nodaļas vadītāja

Kuldīgas novada muzejā – „Kronis visiem”

Pēc pusotra gada, kad mainījās Sorosa 
fonda kultūras finansēšanas principi un 
mākslas centru tīkls, Brigita nokļuva 
Latvijas Nacionālajā operā, tur viņa 
gandrīz 10 gadus nostrādāja par direk-
tora vietnieci, vadot Starptautisko sa-
karu un attīstības departamentu. Kādu 
laiku bijusi Latvijas Tūrisma attīstības 
valsts aģentūras (TAVA) Londonas 
biroja vadītāja, piesaistot starptautisko 

tūrismu Latvijai. Šobrīd viņas galvenie 
projekti ir kroņu veidošana, darbs ar 
mārketinga tekstiem, suvenīru dizains 
un „dziedošais velosipēds”.

Izstāde apskatāma līdz 31. jan-
vārim.

KrISTa janSOnE, 
Kuldīgas novada muzeja mārketin-

ga un izglītības nodaļas vadītāja
Publicitātes foto

Aicina izmantot iespējas 
baudīt ziemas priekus

Sāksies daudzdzīvokļu māju pagalmu 
labiekārtošanas konkurss

16.I 11.00  Kurzemes ziemas čempionāts telpu futbolā jauniešiem U-13 grupā; 
 KNSS halle, Piltenes iela 25, Kuldīga
16.I 16.00 Vieglatlētikas sacensības „Kuldīgas Katrīnas kauss”; 
 KNSS manēža, Dzirnavu iela 13, Kuldīga
16.I 18.00 Latvijas čempionāts florbolā 1. līgā: FK „Kuldīga” – RTU/„Rockets”; 
 KNSS halle, Piltenes iela 25, Kuldīga
16.I 10.00 Zibensturnīrs hokejā vīriešiem, slidotava V.Plūdoņa ģimnāzijas stadionā, Kuldīga
17.I 10.00 Zibensturnīrs hokejā jauniešiem, slidotava V.Plūdoņa ģimnāzijas stadionā, Kuldīga
17.I 10.00  Kurzemes ziemas čempionāts telpu futbolā jauniešiem U-13 grupā, 
 KNSS halle, Piltenes iela 25, Kuldīga
17.I 14.00 Latvijas telpu futbola 1. līgas čempionāts: FC „Nikers” – FK „TENTE” (Rīga); 
 KNSS halle, Piltenes iela 25, Kuldīga
17.I 16.30 Kuldīgas novada atklātais čempionāts telpu futbolā; KNSS halle, Piltenes iela 25, Kuldīga
20.I 16.00 Jaunatnes čempionāts florbolā U-12 un U-16 grupā, KNSS halle, Piltenes iela 25, Kuldīga
21.I 15.00 Atlases sacensības vieglatlētikā Latvijas čempionātam U-14 grupā; 
 KNSS manēža, Dzirnavu ielā 13, Kuldīga
21.I 19.30 Kurzemes telpu futbola līga: FC „Nikers” – „VeA”; KNSS halle, Piltenes iela 25, Kuldīga
22.I 19.00 „Sporta laureāts 2015”; Kuldīgas kultūras centrs, Raiņa iela 21, Kuldīga
23.I 16.00 Baltijas volejbola līgas čempionāts vīriešiem: ASK „Kuldīga” – SK „Jēkabpils Lūši”; 
 KNSS halle, Piltenes iela 25, Kuldīga
23.I 20.00 Latvijas čempionāts florbolā 1. līgā: FK „Kuldīga” – FK „Rīga 1”; 
 KNSS halle, Piltenes iela 25, Kuldīga
24.I 14.00 Baltijas volejbola līgas čempionāts vīriešiem: ASK „Kuldīga” – „DU”;



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 Lapiņa, 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

2016. gada 14. janvāris

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

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

Latvijā ik gadu palielinās to 
cilvēku skaits, kuriem tiek noteikta 
invaliditāte, taču valstī joprojām ir 
vairāki neatrisināti jautājumi, kas 
kavē šādu cilvēku normālu integrā-
ciju sabiedrībā.

Katra indivīda veselībai un paš-
attīstībai neatkarīgi no funkcionālām 
spējām ļoti svarīga ir fiziski aktīva 
un kvalitatīva atpūta. Valstī nepietiek 
treniņu, sacensību un grupu vingro-
šanas piedāvāto pakalpojumu, kas 
pēc speciālo izglītības iestāžu absol-
vēšanas būtu piemēroti cilvēkiem ar 
intelektuālās attīstības traucējumiem 
vai psihiskām saslimšanām integrā-
cijai sabiedrībā, tādēļ viņi ir izolēti no 
sabiedrībā notiekošajiem procesiem. 
Latvijas sporta centru treneri nav gata-
vi strādāt ar šādiem cilvēkiem.

Otrā lielākā problēma ir brīvprā-
tīgo iesaistīšana pasākumos. Nav 
iestādes, kuras brīvprātīgos apmā-
cītu teorētiski un praktiski. Katru 
gadu pirms pasākumiem es pulcēju 
jauniešus uz mācību semināriem, 
kuros viņi iegūst minimālās teorētis-
kās zināšanas un praktiskās iemaņas 
darbā ar cilvēkiem ar invaliditāti. 

Kuldīgā katru gadu notiek sacen-
sības Kurzemes „Lieldienu Zaķis”. 
2015. gadā pasākumā bija iesaistīti 
vairāk nekā 130 dalībnieku – spor-
tisti, skolotāji, treneri un atbalsta 
personas, dejotāji un brīvprātīgie. 
Sacensībās ikviens varēja pārbaudīt 
savas spējas – kustību koordināciju 
un reakciju, līdzsvaru, orientāciju 
laikā un telpā, ātrspēku un izturību. 
Pirmo gadu sportistiem bija iespēja 
apgūt minigolfa pamatprasmes.

Kuldīgā notiek arī „Kurzemes 
Boccia” sacensības, kurās var pie-
dalīties sportisti ar kustību traucē-
jumiem bez intelektuālās attīstības 
traucējumiem un cilvēki ar intelek-
tuālās attīstības traucējumiem vai 
psihiskām saslimšanām. Notiek arī  
sacensības „Boče”, kas attīsta ko-
ordināciju, prātu, veiklību un spēju 
orientēties telpā un laikā.

Pērn Kuldīgā notika I Atklātās 
Baltijas valstu starptautiskās sacensī-
bas „Boče”, kuras organizēja Latvijas 
Speciālā olimpiāde un Speciālais 
sporta centrs sadarbībā ar Pelču 
speciālo internātpamatskolu-attīstī-
bas centru. Šāda mēroga sacensības 
Baltijā notika pirmo reizi, un tajās 
iesaistījās komandas no Ukrainas, 
Lietuvas, Igaunijas un Latvijas. 

Pagājušā gadā vadījām mācību 
semināru Ļvovā, kurā piedalījās augst-
skolu lektori, rehabilitācijas centru 
darbinieki, speciālo un vispārizglīto-
jošo skolu pedagogi, vecāki un brīv-
prātīgie. Speciālisti vēlas spēli „Boče” 
izmantot rehabilitācijas procesā.

Arī šogad ir ieplānotas visas šīs 
aktivitātes, un mēs tās realizēsim, 
ja apstākļi būs labvēlīgi un mums 
izdosies atrast finansējumu.

Domājot par cilvēkiem ar 
speciālām vajadzībām

naDIja STraZDIŅa, 
SIa „Kuldīgas slimnīca” fizioterapeite, 
Pelču speciālās internātpamatskolas-
attīstības centra skolotāja un 
fizioterapeite

Laba sirds ir visa sākums
Rendas kultūras nams saka lielu paldies sava pagasta iedzīvotājiem, 
viesiem un visiem 138 koncerta dalībniekiem, kuri piedalījās labdarī-
bas koncertā „Eņģeļi pār latviju”.

Pasākuma mērķis ir vākt naudu Latvijas slimajiem bērniņiem, lai viņi 
kļūtu veselāki un piepildītu sapni dzīvot. 2015. gadā Rendas kultūras namā, 
Rendas baznīcā un Usmas baznīcā kopā saziedoti EUR 594,91. (No 2011. 
līdz 2015. gadam saziedots EUR 3022,71.)

Paldies konfekšu veikalam „Laima” Kuldīgā, kas katru gadu atbalsta pasākumu. 
DaCE PušĪLOVa, rendas kultūras darba organizatoreP. 15.I 17.30 LaBaIS DInOZaurS

S. 16.I 14.00 2015, ASV
Sv. 17.I 13.00,  Ilgums 1’40
  15.00 Animācijas ģimenes filma
O. 19.I 16.00 Filma dublēta latviešu valodā
T. 20.I 17.30  U

P. 15.I 19.30  DŽOja 
S. 16.I 17.30 2015, ASV, 12+
Sv. 17.I 18.30 Ilgums 2’04
O. 19.I 19.30 Drāma, komēdija, biogrāfija

S. 16.I 16.00 ĪVānS
Sv. 17.I 17.00 2015, Latvija, 7+
O. 19.I 18.00  Ilgums 1’21
T. 20.I 16.00  Dokumentālā filma

S. 23.I 16.00 TĒTuKa KarI
Sv. 24.I 15.00 2015, ASV
O.  26.I 17.30  Komēdija
T.  27.I 20.00  Ilgums 1’36
C. 28.I 17.30 12+

S. 23.I 18.00 KrĪDS: rOKIja manTOjumS
Sv. 24.I 17.00 2015, ASV
O. 26.I 19.30  Drāma, sports
T. 27.I 17.30 Ilgums 2’12
C.  28.I 19.30 12+

Trešdien, 10. februārī, 19.00 – saksofonu kvarteta „n[ex]t move” koncerts. 
Programmā: pārdomu, sirsnības un joku pilna kino mūzika. Biļetes KKC kasē un www.
bilesuparadize.lv. Ieeja – EUR 5, 7.

Svētdien, 14. februārī, 17.00 – izrāde, piedzīvojumu komēdija. Aivas Birbeles „Bruņota 
un bīstama”. Galvenajā lomā Zane Daudziņa. Biļetes KKC kasē un www.bilesuparadize.
lv. Ieeja – EUR 8, 10, 12.

Piektdien, 19. februārī, 19.00 – starptautisks flamenko koncertuzvedums „Karmena”. 
Akustiska Andalūzijas ģitārspēle un flamenko čigānu dejojumi. Biļetes KKC kasē un www.
bilesuparadize.lv. Ieeja – EUR 8, 10, 12.

Otrdien, 1. martā, 19.00 – Dailes teātra viesizrāde „Lēnprātīgā”. Lomās: Ieva Segliņa, 
Ģirts Ķesteris, Lilita Ozoliņa vai Lidija Pupure. Biļetes KKC kasē un www.bilesuparadize.
lv. Ieeja – EUR 8, 10, 12.

Piektdien, 18. martā, 19.00 – koncertuzvedums „Spraud man puķi”, Jāņa Petera 
teātra dziesmu gadatirgus. Dziedās: Andris Ērglis, Liene Šomase, Normunds Rutulis, 
Anmary, Dainis Skutelis un Antra Stafecka. Biļetes KKC kasē un www.bilesuparadize.lv. 
Ieeja – EUR 8, 10, 12, 15.

GuDEnIEKOS
15. janvārī 16.00 kultūras namā – EKC 

„Suiti” izstāde „Suiti. Deja. Vēstures mirkļi”, 
piedalās izstādes autore D.Martinova. Izstā-
de apskatāma līdz 28. februārim.

KaBILĒ
Bibliotēkā janvārī – Kabiles pamatsko-

las mākslas pulciņa bērnu un skolotājas 
Ivetas zīmējumu izstāde „Dziedāt ar put-
niem, lidot ar eņģeļiem”.

16. janvārī - nacionālo partizānu Kabi-
les grupas 1946. gada 1. janvāra kaujas 
70. gadadienas atceres pasākums. Tālr. 
informācijai 26559172.

KurmāLĒ
20. janvārī 17.00 – Barikāžu atceres 

pasākums Pilsētas dārzā; 18.30 – Katrīnas 
baznīcā kamerkora „Rāte” koncertuzve-
dums „Barikādēm – 25”. Pieteikties brau-
cienam līdz 15. janvārim pie kultūras darba 
organizatores (29257707).

LaIDOS 
Sermītes bibliotēkā  līdz 27. februārim – 

Agneses Salmas rotaļlietu izstāde; 30. 

janvārī 9.30 – Bērnu žūrijas noslēguma 
pasākums.

20. janvārī 17.00 „Bitītē” – Barikāžu 
atceres pasākums. Transporta pieteikšana 
līdz 18. janvārim (29925202).

30. janvārī 10.00 „Bitītē” – novusa tur-
nīrs. Pieteikšanās līdz 27. janvārim.

11. februārī – brauciens uz Liepājas 
teātra izrādi „Boeing-boeing”. Biļetes cena – 
EUR 9 – 12. Pieteikšanās un samaksāšana 
līdz 22. janvārim (29925202).

PaDurĒ
No janvāra trešdienās 19.00 Padures 

pagasta pārvaldes ēkā – aerobikas no-
darbības.

2016. gadā turpinās pulciņu nodarbī-
bas: otrdienās, ceturtdienās 18.30 – 20.00 
– sporta deju hobijklases; ceturtdienās 
16.00 – 18.00 – senioru vokālais ansamblis; 
trešdienās 18.00 – 20.00 – sieviešu vokālais 
ansamblis; otrdienās 18.00 – 20.00 – au-
šanas pulciņu nodarbības; ceturtdienās 
14.00 – 16.00 – bērnu tautisko deju nodarbī-
bas. Ikviens interesents aicināts pieteikties 

teātra nodarbībām, meitenes – sporta deju 
hobijklases nodarbībām, tālr. 28887059.

PELČOS
26. janvārī 16.00 „Pagrabiņā” – radošā 

darbnīca „Krāsainās aukliņas”.
2. februārī 16.00 „Pagrabiņā” – sveču 

liešana. Līdzi jāņem atlikumi no svecēm.
7. februārī 12.00 pie Kažmiru kalna – 

Meteņu šļūciens. Līdzi jāņem braucamie. Iz-
domas bagātākajiem un interesantākajiem 
braucamrīkiem –  pārsteiguma balvas. Būs 
ugunskurs, desiņas un silta tēja.

14. februārī 13.00 tautas namā – Pelču 
pagasta pašdarbības kolektīvu koncerts 
„Tad apstājas laiks”. Ieeja – brīva.

rEnDā
Līdz 31. janvārim bibliotēkā – fotoizstā-

de „Mājas Rendas pagastā”.
rumBā
No 11. janvāra Rumbas pagasta pār-

valdes nama zālē – Rasas Rasmanes 
gleznu izstāde.

Līdz 27. janvārim pagasta iedzīvotāji 
aicināti pieteikt dalību fotogrāfiju konkur-
sam februārī „Bez mīlestības nedzīvojam”, 
iesūtot fotogrāfijas „mīļbildītes” e-pastā: 
b.rozevska@gmail.com. Sīkāka informācija 
pa tālr. 20251385 vai mājaslapā rumbaspa-
gasts.lv.+

16. janvārī 13.00 Ventas ciemā – āra 
pasākums „Ziemas prieki” – sniega aktivi-
tātes, spēles un rotaļas, desiņu cepšana.

19. janvārī 16.00 „Bukaišos” – „Radošā 
darbnīca”.

27. janvārī 17.00 „Bukaišos” – Pelču 
speciālās internātpamatskolas izrāde 
„Sniegbaltīte un septiņi rūķīši” un Rumbas 
pagasta amatierteātra izrāde „Pasaka par 
vērdiņu”.

TurLaVā
Janvārī bibliotēkā – „Iepiko vēlējumu!”, 

lietotāji savus vēlējumus raksta uz sniega 
pikas formas, kurus piestiprina sienai; PII 
„Lāčuks” radošo darbu izstāde „Nāk rudens 
izkrāsot Latviju!”; rokdarbnieces Annas 
Dinteres cimdi izstādē „Koši cimdi Pērtiķa 
gadam”; radošo darbu izstāde „Smukumlie-
tas” – 5. klases meiteņu darinātās rotas; 

lasīšanas maratons „Čaklais lasītājs” 1. – 
4. klašu skolēniem, lai veicinātu bērniem 
lasītprieku un lasītprasmi.

16. janvārī 19.00 kultūras namā – kon-
certs–konkurss „Nāc un dziedi Turlavā”. 
Aicināti visi, kas vēlas dziedāt uz lielās 
skatuves ar pavadošo grupu.

20. janvārī 14.10 dārzā pie Turlavas pa-
matskolas – „Barikāžu atceres pasākums”.

21. janvārī 11.00 – 15.00 kultūras 
namā – „Kurzemes kino-foto amatieru 
biedrības” 2015. gada filmu skate. Piedalās 
Kuldīgas Bērnu un jauniešu centra kino/
video amatieru pulciņš, Turlavas pamat-
skolas kino/video grupa, Kuldīgas novada 
kinoamatieri u.c.  Pasākumā apskatāmas 
izstādes „Mūsdienīgā video filmēšanas 
aparatūra un retro kino tehnika” un „Foto-
izstāde”, kurā ikviens aicināts piedalīties.

16. janvārī 19.00 kultūras namā – kon-
certs „Nāc un dziedi Turlavā”. Ieeja – EUR 1, 
kas kalpos arī kā balsojuma karte skatītāju 
simpātijai.

13. februārī 19.00 kultūras namā – 
„Pop–šovs”, popiela. Dalībnieki konkursam 
aicināti pieteikties līdz 6. februārim pa tālr. 
28614939 vai 26263960.

VārmĒ
Līdz 31. janvārim bibliotēkā – izstāde no 

Eiropas projektiem „Eiropas ezeri ”.
14. janvārī 18.00 Jauniešu centrā – rok-

darbu pulciņš pieaugušajiem „Grozu pīšana 
no papīra”. Aicināti visi interesenti.

15. janvārī 20.00 sporta hallē – Latvijas 
čempionāts 2. līgā florbolā: Vārme – Gro-
biņa.

22. janvārī 18.00 Jauniešu centrā – 
teātra pulciņš Vārmes jauniešiem. Aicināti 
radoši jaunieši, kas vēlas aktīvi iesaistīties 
teātra mākslā.

24. janvārī 14.00 sporta hallē – Latvijas 
čempionāts 2. līgā florbolā: Vārme – Livo-
nija (Aizpute).

27. janvārī 16.00 Jauniešu centrā – kino, 
animācijas filma bērniem „Sniega kaujas”. 
Ieeja – EUR 1.

27. janvārī 18.00 Jauniešu centrā – kino, 
latviešu filma „Ausma”. Ieeja – EUR 2.

Seniorus aicina uz tikšanos
Kuldīgas novada Domes Senioru padome 

aicina novada seniorus piedalīties 
ATKlāTAJā SĒdĒ 

4. februārī 10.00 pensionāru apvienības „Rumbiņa” zālē.
Sēdē klāt būs arī SIA „Kuldīgas komunālie pakalpojumi”, 

SIA „Kuldīgas siltumtīkli”, SIA „Kuldīgas ūdens”, PA „Sociālais 
dienests” un Nacionālā veselības dienesta pārstāvji.


