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šajā numurā

Kuldīgas slimnīcas 
nodaļas turpinās darbu
> 3. lpp.

Atsevišķus lauku 
ceļus pārbūvēs
> 5. lpp. 

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

Aicina samazināt 
apkures izmaksas
> 6. lpp.

Inga BērzIņa, Kuldīgas novada 
Domes priekšsēdētāja

Arī šajā vasarā ap 170 novada 
jauniešu izmanto iespēju strādāt 
vietējos uzņēmumos – veikalos, 
kafejnīcās, zemnieku saimnie-
cībās un citur, lai apgūtu darba 
prasmes un iemaņas un nopelnī-
tu naudu. Skolēni strādā četras 
stundas dienā, saņemot atlīdzību 
pēc valstī noteiktās minimālās 
tarifa likmes par faktiski nostrā-
dātajām stundām.

Pelču pagasta “Līčos” pašvaldī-
bas vadību sagaida jaunais uzņēmējs 
Uģis Pelčers. Pirms dažiem gadiem 
viņš pats piedalījies jauniešu no-
darbinātības programmā, bet nu 
nodibinājis savu uzņēmumu un 
sniedz iespēju novada jauniešiem 
strādāt savā saimniecībā. Te ir 10 lie-
lāki dīķi, klientiem piedāvā maksas 
makšķerēšanu. Saimnieka tālākais 
mērķis ir attīstīt lauku tūrismu.

Kuldīgas Mākslas un humanitāro 
zinību vidusskolas audzēknis Edgars 
Andersons ciemošanās dienā ar 
trimmeri pļauj zāli, bet viņa draugs 
un skolasbiedrs Dans Arto Bermaks 
krāso no koka izgatavotas atkritumu 
urnas, kas papildinās atpūtas zonu ap 
dīķiem. Abi puiši izvēlējušies darbu 
sākt jau sešos no rīta. “Cenšos nodot 
jauniešiem visu, ko pats protu,” stās-
ta U. Pelčers. Pirmo pusotru nedēļu 
esot grūtāk, kamēr jaunieši apgūst 
darāmos darbus. Pēc tam mēneša 
beigās, kad darbinieki iestrādājušies, 
esot pat žēl šķirties. Jūlijā strādājo-
šajam Edgaram gan apmācība nav 
bijusi nepieciešama, jo viņa ģimenei 
ir sava saimniecība Kabilē, tāpēc 
visus lauku darbus protot reizēm pat 
labāk par saimnieku.

Otro gadu darbu jauniešiem 
piedāvā zemnieku saimniecība 
“Baļļas” Turlavas pagastā. Savas 
dzimtas mājās šeit saimnieko Ieva 
Bergholde kopā ar dzīvesbiedru 
Helmutu. Saimniecībā nodarbojas 
ar biškopību un tirgo biškopības 
inventāru. Visas vasaras garumā 
saimniecība nodarbina piecus jau-
niešus. Domes vadības viesošanās 
dienā lauku sētā strādā turlavnieki 
Sintija Besenaite un Elans Kairis. 
Jauniešu pienākumos ietilpst ne 
tikai liepziedu vākšana un saimnie-
cības teritorijas uzkopšana, bet arī 
biškopības inventāra sagatavošana 
darbam, palīdzēšana biškopim dravā 
un produkcijas fasēšana.

Ceturto gadu pašvaldības īsteno-
tajā nodarbinātības projektā piedalās 
z/s “Kauļi”, kam pieder velosipēdu 
veikals “Kristaps” Liepājas ielā 4. 
Sarmīte Viļumsone ar jauniešu darbu 
ir apmierināta. Viņai vienmēr gado-
ties ļoti labi jaunieši. S. Viļumsone 
gan norāda, ka pieteikties darbam 
šajā veikalā aicina tādus jauniešus, 
kuriem ir zināšanas par velosipē-
diem vai vismaz interese tās apgūt, 
jo velosipēdus veikalā saņem lielās 
kastēs, un jaunieša pienākums ir tos 
salikt un sagatavot izlikšanai pārdo-
šanā. Vēl jauniešiem jāveic nelieli 

Jaunieši pelna naudu, strādājot vasarā

velosipēdu remontdarbi, piemēram, 
kameras nomainīšana. 

Otro gadu jauniešus nodarbina 

kafejnīcā “Cafe Tilts” Kalna ielā 27. 
Tās īpašniece Iveta Ozolniece stāsta, 
ka katru mēnesi piedāvā četras darba 

V. Plūdoņa Kuldīgas ģimnāzijas 10. klases audzēkne Baiba madara Prāmberga, ko Domes vadība satiek kafejnīcā viesošanās 
dienā, saka, ka darbs viņai ļoti patīk. jauniešu nodarbinātības programmā viņa iesaistījusies pirmo gadu, jo gribējusi nopelnīt 
naudu.

Veikalā “Kristaps” sastopam Kuldīgas pamatskolas skolēnu Ģirtu 
Kugelānu. Tā kā viņš pats brauc ar velosipēdu, darbs veikalā šķiet 
interesants un piemērots.

Sintija, kura mācās tehnikumā un z/s “Baļļas” strādā 
jau otro gadu, vāc liepziedus, palīdz saimniecei saga-
tavot produkcijas katalogu un dara arī citus darbus.

Kuldīgas mākslas un humanitāro zinību vidusskolas audzēknis 
Edgars andersons palīdz saimniecības teritorijas sakopšanas 
darbos, pļaujot zāli un veicot citus darbus.

vietas. Jaunieši strādā par viesmīļa 
palīgiem un virtuves darbiniekiem. 
Virtuvē jaunieši galvenokārt mazgā 
traukus un gatavo ēdienu sagataves, 
bet zālē strādājošie novāc traukus, 
uzkopj zāli un aplej puķes. Darbs 
norit no trešdienas līdz svētdienai. 
Tieši brīvdienās darba ir visvairāk. 
Par to, ka brīvdienas būs aizņemtas, 
jauniešus uzreiz brīdinot. Pagājušajā 
gadā viena no nodarbinātajām jau-
nietēm pēc darba kafejnīcā izlēmusi 
doties mācīties par pavāru. 

KrISTĪnE DuĻBInSKa, 
mārketinga un sabiedrisko attiecību 

nodaļas vadītāja
rIČarDa SOTaKa foto

Pirms divām nedēļām Ministru ka-
binets apstiprināja Veselības ministrijas 
sagatavoto ziņojumu, kurā Kuldīgas 
slimnīca nākotnē plānota kā 2. līmeņa 
slimnīca. Saņēmām arī Veselības minis-
trijas vēstuli par paredzēto līmeni, snie-
dzamo veselības aprūpes pakalpojumu 
apjomu, kā arī plānotajām ES fondu 
investīcijām 1 miljona EUR apmērā. 
Visas Latvijas slimnīcas ir sadalītas 
četros līmeņos, sākot ar augsti specia-
lizētām 4. līmeņa Rīgas slimnīcām un 
beidzot ar 1. līmeņa slimnīcām, kurās 
paredzēti tikai terapeitiskie, ilgstošās 
aprūpes pakalpojumi un traumu punkti.

Šobrīd Kuldīgas slimnīca atbilst 
plānotajam 2. līmenim, tāpēc nesa-
protama bija Veselības ministrijas 
iecere Kuldīgas slimnīcu pazemināt 
uz 1. līmeni. Vēl dienu pirms lēmuma 
pieņemšanas nekas nebija mainījies, 
nelīdzēja ne pašvaldības rakstītās pa-
matotās vēstules, ne slimnīcas vadības 
diskusijas, ne LTV sižets, ne fakts, ka 
Kuldīgas slimnīcā šogad būs tuvu pie 
700 dzemdībām, un jau šobrīd ir par 
81 dzemdībām vairāk nekā Ziemeļkur-
zemes reģionālajā slimnīcā Ventspilī. 
Nav cita izskaidrojuma šādam lēmu-
mam kā politiska, nevis valstiska un 
racionāla, pieeja jautājuma risināšanai. 
Politiska, jo Dobeles slimnīca, kura 
atrodas 30 km attālumā no reģionā-
lās Jelgavas slimnīcas, kuras ēkas 
sakārtošanai ir nepieciešamas lielas 
investīcijas un kuras rādītāji ir sliktāki 
par Kuldīgas slimnīcas, ir iedalīta 
2. līmenī. Jāatzīmē arī, ka Veselības 
ministrija rekomendē Kuldīgas slim-
nīcai sadarboties ar Ziemeļkurzemes 
reģionālo slimnīcu, iespējams, pat 
veidot kopēju uzņēmumu. Pazeminot 
Kuldīgas slimnīcas statusu, Ziemeļ-
kurzemes slimnīcai būtu viegli diktēt 
sadarbības noteikumus.

Jā, mums izdevās pēdējā brīdī 
izcīnīt Kuldīgas slimnīcai 2. līmeni. 
Pateicoties pārliecībai par taisnīgu 
lēmumu iespējamību mūsu valstī un 
pateicoties stiprai komandai, kas efek-
tīvi strādā krīzes situācijās un saprot 
viens otru no pusvārda. Kopā ar Ivaru 
Eglīti, Viktoru Gotfridsonu, Kasparu 
Rasu to varējām panākt.

Skumji, ka loģiski un iedzīvotājiem 
ļoti svarīgi lēmumi, lai nodrošinātu 
veselības aprūpes pakalpojumu pie-
ejamību, ir jāizcīna. Vienīgais, ar ko 
varu to izskaidrot, ir tas, ka mūsu valsts 
vēl ir jauna un demokrātiju mēs tikai 
mācāmies, reizē augam un darām, un 
arī mūsu pilsoniskā apziņa veidojas 
pamazām. Jāpaiet laikam, lai cilvēki, 
kuri sabiedrības intereses nespēj likt 
augstāk par savām personiskajām, poli-
tikā nenonāktu. Šoreiz veselais saprāts 
un iedzīvotāju intereses ņēma virsroku, 
tāpēc ticu, ka esam uz pareizā ceļa.

Pieņemts taisnīgs 
lēmums
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KulDĪgaS nOVaDa PašValDĪBa, 
saskaņā ar “Publiskas personas mantas atsavināšanas likumu”, 

PĀRDOD 
mutiskā izsolē ar augšupejošu soli 

nekustamo īpašumu – 
zemesgabalu jasmīnu alejā 32, 
Kuldīgā, kadastra 
Nr. 62010340343.
Nekustamā īpašuma sastāvs: 
zemes vienība ar kadastra 
apzīmējumu 62010340343, 
platība 669 m2.
Nekustamajam īpašumam ir 
divi apgrūtinājumi: 12050601 – 
aizsargjoslas teritorija ap 
elektrisko tīklu gaisvadu līniju 

pilsētās un ciemos ar nominālo spriegumu līdz 20kV – 132 m2 un 12050601 – 
aizsargjoslas teritorija ap elektrisko tīklu gaisvadu līniju pilsētās un ciemos ar 
nominālo spriegumu līdz 20kV – 77 m2.
Nosacītā cena 1000 EUR, drošības nauda 100 EUR, reģistrācijas maksa 15 EUR, 
izsoles solis 100 EUR. Izsole notiks Kuldīgas novada pašvaldības mazajā zālē 
Baznīcas ielā 1, Kuldīgā, 2017. gada 11. septembrī plkst. 13.30. Dalībnieku 
reģistrācija no sludinājuma publicēšanas dienas līdz 2017. gada 8. septembra 11.00.
Izsoles noteikumus un informāciju par īpašumu var saņemt Kuldīgas novada 
pašvaldības informācijas centrā Baznīcas ielā 1, Kuldīgā.
Informācija pa tālruni 63370005, 29614518, e-pasts: iveta.zvirbule@kuldiga.lv.

KulDĪgaS nOVaDa PašValDĪBa,
saskaņā ar “Publiskas personas mantas atsavināšanas likumu”,

PĀRDOD
mutiskā izsolē ar augšupejošu soli 

nekustamos īpašumus – dzīvokļus:
jelgavas ielā 24a-7, Kuldīgā
Īpašuma tiesības nostiprinātas Kuldīgas novada pašvaldībai, zemesgrāmatas 
nodalījuma Nr. 776 7; dzīvokļa īpašuma kadastra Nr. 62019003307, telpu 
grupas kadastra apzīmējums 62010220059002001;
Īpašuma sastāvs: vienistabas dzīvoklis ar kopējo platību 23,8 m2 un 
kopīpašuma 238/5350 domājamās daļas, t. sk. no dzīvojamām ēkām ar 
kadastra apzīmējumiem 62010220059001, 62010220059002, palīgēkām 
ar kadastra apzīmējumiem 62010220059003, 62010220059004, 
62010220059005, 62010220059006 un zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 

62010220059 ar platību 1337 m2. Dzīvoklis atrodas vienstāvu ēkas 1. stāvā, ēkas malējā daļā; atsevišķa ieeja no pagalma puses.

jelgavas ielā 24a-8, Kuldīgā
Īpašuma tiesības nostiprinātas Kuldīgas novada pašvaldībai, zemesgrāmatas nodalījuma Nr. 776 8; dzīvokļa īpašuma kadastra 
Nr. 62019003308, telpu grupas kadastra apzīmējums 62010220059002002; 
Īpašuma sastāvs: vienistabas dzīvoklis ar kopējo platību 27,2 m2 un kopīpašuma 272/5350 domājamās daļas, t. sk. no 
dzīvojamām ēkām ar kadastra apzīmējumiem 62010220059001, 62010220059002, palīgēkām ar kadastra apzīmējumiem 
62010220059003, 62010220059004, 62010220059005, 62010220059006 un zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 
62010220059 ar platību 1337 m2. Dzīvoklis atrodas vienstāvu ēkas 1. stāvā, ēkas malējā daļā; atsevišķa ieeja no pagalma puses.
Objekta nosacītā cena 3800 EUR, drošības nauda 380 EUR, reģistrācijas maksa 30 EUR, izsoles solis 100 EUR. 
Izsole notiks Kuldīgas novada pašvaldības mazajā zālē Baznīcas ielā 1, Kuldīgā, 2017. gada 11. septembrī 14.30. 
Dalībnieku reģistrācija no sludinājuma publicēšanas dienas līdz 2017. gada 8. septembra 11.00.
Izsoles noteikumus un informāciju par objektu var saņemt Kuldīgas novada pašvaldības informācijas centrā 
Baznīcas ielā 1, Kuldīgā.
Informācija pa tālruni 63370005, 29614518, e-pasts: iveta.zvirbule@kuldiga.lv.

KulDĪgaS nOVaDa PašValDĪBa,
saskaņā ar “Publiskas personas mantas atsavināšanas likumu”, 

PĀRDOD mutiskā izsolē ar augšupejošu soli

nekustamos īpašumus – dzīvokļus:
jelgavas ielā 55a-8, Kuldīgā
Īpašuma tiesības nostiprinātas Kuldīgas novada pašvaldībai, zemesgrāmatas 
nodalījuma Nr. 713 8; dzīvokļa īpašuma kadastra Nr. 6201 900 3300, 
telpu grupas kadastra apzīmējums 62010270018002001.
Īpašuma sastāvs: vienistabas dzīvoklis ar kopējo platību 28,1 m2 un 
kopīpašuma 281/3798 domājamās daļas, t. sk. no dzīvojamām ēkām ar 
kadastra apzīmējumiem 62010270018001 un 62010270018002, palīgēkas ar 
kadastra apzīmējumiem 62010270018003, 62010270018004 un zemesgabala 
ar kadastra apzīmējumu 62010270018 ar platību 1897 m2.
Dzīvoklis atrodas divstāvu ēkas 1. stāvā, ēkas malējā daļā; ieeja dzīvoklī no 
kāpņu telpas; caurstaigājama virtuve, no kuras ir ieeja dzīvojamā istabā; 
telpu augstums – 2 m.

jelgavas ielā 55a-10, Kuldīgā
Īpašuma tiesības nostiprinātas Kuldīgas novada pašvaldībai, zemesgrāmatas nodalījuma Nr. 713 10; dzīvokļa īpašuma kadastra 
Nr. 6201 900 2898, telpu grupas kadastra apzīmējums 62010270018002002.
Īpašuma sastāvs: divistabu dzīvoklis ar kopējo platību 53,7 m2 un kopīpašuma 537/3798 domājamās daļas, t. sk. no dzīvojamām 
ēkām ar kadastra apzīmējumiem 62010270018001 un 62010270018002, palīgēkas ar kadastra apzīmējumiem 62010270018003, 
62010270018004 un zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 62010270018 ar platību 1897 m2.
Dzīvoklis atrodas divstāvu ēkas 1. stāvā, ēkas malējā daļā; ieeja dzīvoklī no kāpņu telpas; viena istaba izolēta, caurstaigājama 
virtuve, no kuras ir ieeja otrā dzīvojamā istabā; telpu augstums – 2 m.

jelgavas ielā 55a-11, Kuldīgā
Īpašuma tiesības nostiprinātas Kuldīgas novada pašvaldībai, zemesgrāmatas nodalījuma Nr. 713 11; dzīvokļa īpašuma kadastra 
Nr. 6201 900 3303, telpu grupas kadastra apzīmējums 62010270018002004.
Īpašuma sastāvs: divistabu dzīvoklis ar kopējo platību 11,4 m2 un kopīpašuma 114/3798 domājamās daļas, t. sk. no dzīvojamām 
ēkām ar kadastra apzīmējumiem 62010270018001 un 62010270018002, palīgēkas ar kadastra apzīmējumiem 62010270018003, 
62010270018004 un zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 62010270018 ar platību 1897 m2.
Dzīvoklis atrodas divstāvu ēkas 2.stāvā, ēkas malējā daļā; ieeja dzīvoklī no kāpņu telpas; 
apdzīvota virtuve; telpu augstums – 1,9 m.
Objekts ir sliktā stāvoklī – ēkā bijis ugunsgrēks, neremontēts, bez ūdensvada un kanalizācijas. 
Sausā tualete gaitenī, ūdens no brīvkrāna blakus esošajā ielā, elektroapgāde nav pieejama.
Izsoles objekta (3 dzīvokļu) nosacītā cena 1600 EUR, drošības nauda 160 EUR, reģistrācijas maksa 40 EUR, izsoles solis 100 EUR.
Izsole notiks Kuldīgas novada pašvaldības mazajā zālē Baznīcas ielā 1, Kuldīgā, 2017. gada 11. septembrī plkst. 15.00. 
Dalībnieku reģistrācija no sludinājuma publicēšanas dienas līdz 2017. gada 8. septembra 11.00.
Izsoles noteikumus un informāciju par objektu var saņemt Kuldīgas novada pašvaldības informācijas centrā Baznīcas ielā 1, 
Kuldīgā.
Informācija pa tālruni 63370005, 29614518, e-pasts: iveta.zvirbule@kuldiga.lv.

KulDĪgaS nOVaDa PašValDĪBa, 
saskaņā ar “Publiskas personas mantas atsavināšanas likumu”, 

PĀRDOD mutiskā izsolē ar augšupejošu soli 

nekustamo īpašumu – “Ķikuru 
pienotava”. Adrese: “Pienotava”, 
Ķikuri, Turlavas pagastā, 
Kuldīgas novadā, 
kadastra Nr. 62920070064.
Nekustamā īpašuma sastāvs: 
zemes vienība ar kadastra 
apzīmējumu 62920070064, 
platība 0,7626 ha, no 
kuras lauksaimniecībā 
izmantojamā zeme ir 0,6323 ha 

(aramzeme 0,6323 ha), zeme zem ūdens – 0,0098 ha, zeme zem ēkām un 
pagalmiem – 0,1107 ha, pārējās zemes – 0,0098 ha. Uz zemes vienības ar 
kadastra apzīmējumu 62920070064 atrodas pienotava ar kadastra apzīmējumu 
62920070064001, platība 460,3 m². Ēkas tehniskais stāvoklis ir neapmierinošs.
Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 62920070064 noteikti apgrūtinājumi: 
02030303 – aizsargjosla gar autoceļu V1289 “Ķimale – Alsunga” – 30m/0,1744 ha; 
02030303 – aizsargjosla gar autoceļu 6292D003 “Jaunā iela” – 30 m/0,2660 ha; 
02050101 – aizsargjosla gar elektrisko tīklu gaisvadu līniju ar nominālo spriegumu 
0,4kV – 13m/0,0677 ha.
Nosacītā cena 4000 EUR, drošības nauda 400 EUR, reģistrācijas maksa 15 EUR, 
izsoles solis 1000 EUR. Izsole notiks Kuldīgas novada pašvaldības mazajā zālē 
Baznīcas ielā 1, Kuldīgā,  2017. gada 11. septembrī plkst. 14.00. Dalībnieku 
reģistrācija no sludinājuma publicēšanas dienas līdz 2017. gada 8. septembra 11.00.
Izsoles noteikumus un informāciju par īpašumu var saņemt Kuldīgas novada 
pašvaldības informācijas centrā Baznīcas ielā 1, Kuldīgā.
Informācija pa tālruni 63370004, 25708771, e-pasts: mara.pucena@kuldiga.lv.

Jāveic nekustamā īpašuma nodokļa maksājums 
par trešo ceturksni

Kuldīgas novada pašvaldība atgādi-
na, ka nekustamā īpašuma nodokļa 
maksājums par trešo ceturksni 
jāveic līdz 2017. gada 15. augustam.

Nekustamā īpašuma nodokli 
var maksāt pašvaldības bankas 
kontos – KULDĪGAS NOVA-
DA PAŠVALDĪBAI, reģistrācijas 
Nr. 90000035590:

S E B  b a n k a ,  k o n t a 
Nr. LV93UNLA0011021130401;

A S  S w e d b a n k ,  k o n t a 
Nr. LV81HABA0551000085859;

A S  D N B  B a n k a ,  k o n t a 
Nr. LV49 RIKO0002013178351;

AS  Norv ik  banka ,  kon ta 
Nr. LV 65LATB0002010130616. 

Maksājumus veicot ar bankas 

starpniecību, maksājumu mērķī 
obligāti jānorāda zemes konta un/
vai ēkas konta numurs (tas norādīts 
nekustamā īpašuma nodokļa maksā-
šanas paziņojumā).

Bez komisijas maksas nekusta-
mā īpašuma nodokli var samaksāt 
arī visās Kuldīgas novada pagastu 
pārvalžu kasēs.

Ja nav veikti maksājumi par 
iepriekšējiem periodiem (arī par 
2017. gada 1. un 2. ceturksni, kas 
maksājami martā un maijā), tiek ap-
rēķināta nokavējuma nauda. Līdz ar 
to maksāšanas dienā lūdzam precizēt 
maksājamo summu.

Atgādinām, ka nekustamā īpa-
šuma nodokli var samaksāt arī 

www.e-pakalpojumi.lv sadaļā “Ne-
kustamais īpašums” (iespēja autori-
zēties ar internetbankas starpniecī-
bu). Tajā automātiski uzrādās visa 
nodokļu maksātājam nepieciešamā 
informācija. Minētajā portālā var 
pieteikties arī maksāšanas paziņo-
jumu saņemšanai e-pastā.

Neskaidrību gadījumos par ne-
kustamā īpašuma nodokļa jautā-
jumiem vērsties Kuldīgas novada 
Domes Nekustamo īpašumu nodaļā  
Pilsētas laukumā 2, Kuldīgā, vai 
zvanīt pa tālruņiem 63370001, 
63370002.

ElĪna šEnHOFa, 
nekustamo īpašumu nodaļas 

nodokļu speciāliste

Piedāvā apsaimniekojamas teritorijas 
zāles pļaušanai un zemes apstrādei

Kuldīgas novada pašvaldība 
piedāvā interesentiem apsaimnie-
kojamas teritorijas zāles pļauša-
nai un zemes apstrādei Kuldīgā. 

Ar šīm teritorijām un nosacījumiem 
to apsaimniekošanai iespējams iepazī-
ties Kuldīgas novada pašvaldības mā-
jaslapā www.kuldiga.lv sadaļā “Paš-
valdība”, “Nekustamais īpašums”.

Interesenti aicināti iesniegt paš-
valdībai iesniegumu, nogādājot 
to Kuldīgas novada pašvaldības 
Nekustamo īpašumu nodaļā Kul-
dīgā, Pilsētas laukumā 2, 1. stāvā 

vai Kuldīgas novada pašvaldības 
klientu apkalpošanas centrā Kuldī-
gā, Baznīcas ielā 1. Iesniegumu var 
iesniegt arī elektroniski, izmantojot 
platformu www.latvija.lv.

Teritoriju nodošana apsaimnie-
košanā notiek atbilstoši Kuldīgas 
novada Domes 2016. gada 27. ok-
tobra lēmumam “Par teritorijām 
Kuldīgas pilsētā, kas nododamas 
apsaimniekošanā”.

KrISTĪnE DuĻBInSKa, 
mārketinga un sabiedrisko attiecību 

nodaļas vadītāja

atjauno ceļa segumu no 
Kabiles Kuldīgas virzienā

Sākušies seguma atjaunošanas darbi autoceļa Tukums – Kuldīga (P121) 
5 km posmā (58,25. – 63. km) no Kabiles Kuldīgas virzienā. Satiksme 
pagaidām tiek regulēta ar ātruma ierobežojumiem, bet darbu laikā plānoti 
arī luksofori un būvnieku norīkoti satiksmes regulētāji.

Būvdarbu laikā gaidāma seguma profila labošana un vienkārtas virsmas 
apstrāde.

Darbus veic SIA “Ceļu, tiltu būvnieks”, līgumcena ir 590 tūkstoši eiro 
ar PVN. Darbi tiks pabeigti augusta beigās.

Vairāk informācija par būvdarbiem valsts autoceļu tīklā un satiksmes 
ierobežojumiem VAS “Latvijas valsts ceļi” mājaslapā www.lvceli.lv, kā arī 
pa diennakts bezmaksas telefonu 80005555 un aplikācijā “Waze”. 

VaS “latvijas valsts ceļi” Komunikācijas daļas sniegtā informācija
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Domes 2017. gada 27. jūlija sēde
Kuldīgas novada Domes priekšsēdētāja I. Bērziņa informēja deputātus, 

ka Mārcis Brantevics pārtrauc pildīt Kuldīgas novada Domes deputāta 
pienākumus. Ar 27. jūliju viņa vietā deputāta pienākumu pildīšanu uzsāka 
Modris Karlsons.

apstiprina komiteju nolikumus
Deputāti apstiprināja Attīstības komitejas; Sociālo, izglītības un kultūras 

lietu komitejas  un Finanšu komitejas nolikumu.

Ievēl komisijas un apstiprina to nolikumus
Apstiprināja ar Kuldīgas novada Domes 2017. gada 22. jūnija lēmumu 

izveidoto komisiju nolikumus. Izdarīja grozījumus lēmumā ”Par Kuldīgas 
novada Domes pastāvīgajām komisijām” un noteica, ka Izglītības komisijā 
darbosies līdz 9 locekļiem, Tūrisma komisijā – 7, bet Uzņēmējdarbības 
atbalsta komisijā – 11 locekļi. 

Ievēlēja Kuldīgas novada Domes: Izglītības komisiju (priekšsēdētāja Brigita 
Freija), Licencēšanas komisiju (Rinalds Gūtpelcs), Kultūras un starptautiskās 
sadarbības komisiju (Dace Reinkopa), Tūrisma komisiju (Artis Gustovskis), 
Publisko iepirkumu komisiju (Elīna Zīle), Pašvaldības īpašuma atsavināšanas 
un dzīvojamo māju privatizācijas komisiju (Inga Bērziņa), Sporta un veselības 
veicināšanas komisiju (Agris Kimbors), Transporta komisiju (Aldis Dilāns), 
Dzīvokļu komisiju (Lidija Petrevica), Izsoļu komisiju (Viktors Gotfridsons), Pe-
dagoģiski medicīnisko komisiju (Sigita Jirgensone), Uzņēmējdarbības atbalsta 
komisiju (Inga Bērziņa), Apstādījumu uzraudzīšanas komisiju (Dace Jansone), 
Administratīvo komisiju (Rinalds Gūtpelcs), Administratīvās komisijas Bērnu 
lietu apakškomisiju (Rinalds Gūtpelcs), Vēlēšanu komisiju (Inese Ozola), Sa-
biedriskās kārtības komisiju (Ivo Solomahins), Darījumu ar lauksaimniecības 
zemi izvērtēšanas komisiju (Aleksandrs Lange). 

Ievēlēja Kuldīgas novada un Skrundas novada Civilās aizsardzības 
komisiju, priekšsēdētāja Inga Bērziņa. 

Ievēlēja Kuldīgas novada Domes: Reliģisko lietu konsultatīvo padomi 
(priekšsēdētāja Dace Bergmane), Senioru padomi (priekšsēdētāja Astra 
Gūtmane), Jauniešu padomi (priekšsēdētāja Inese Astaševska).    

Izdara izmaiņas pašvaldības struktūrā un apstiprina nolikumus
Atcēla 2017. gada 29. jūnija Kuldīgas novada Domes sēdes lēmumu “Par 

Kuldīgas novada pagastu pārvalžu reorganizāciju un pašvaldības iestādes 
“Kuldīgas novada pagastu apvienība” izveidošanu un vadītāja iecelšanu”.

Centralizēja grāmatvedības uzskaiti ar 01.10.2017., izveidojot grāmat-
vedības uzskaitei atsevišķas struktūrvienības Kuldīgas novada pašvaldībā.

Izveidoja Kuldīgas novada būvvaldi kā Kuldīgas novada pašvaldības 
struktūrvienību, nosakot, ka tā darbu uzsāks ar 2017. gada 1. septembri. 
Apstiprināja tās nolikumu. 

Reorganizēja Kuldīgas novada pašvaldības aģentūru “Kuldīgas attīstī-
bas aģentūra”, izveidojot pašvaldības iestādi ”Kuldīgas attīstības aģentūra”. 
Apstiprināja jaunās iestādes nolikumu. Par Kuldīgas novada pašvaldības 
iestādes ”Kuldīgas attīstības aģentūra” vadītāju iecēla Kasparu Rasu. Notei-
ca, ka ”Kuldīgas attīstības aģentūra” darbu uzsāks ar 2017. gada 1. oktobri.

Apstiprināja Kuldīgas novada pašvaldības nolikumu, kas stāsies spēkā 
ar 2017. gada 1. oktobri, kā arī Nekustamo īpašumu nodaļas nolikumu un 
Bērnu un jauniešu centra nolikumu jaunā redakcijā. 

Apstiprināja Kuldīgas novada pašvaldības saistošos noteikumus 
Nr. 2017/10 ”Grozījumi Kuldīgas novada pašvaldības saistošajos notei-
kumos Nr. 2013/8 ”Kuldīgas novada pašvaldības aģentūras “Kuldīgas 
Galvenā bibliotēka” nolikums””.

Finanšu jautājumi 
Slēdza sadarbības līgumu ar SIA ”Kuldīgas ūdens” par projekta ”Kuldī-

gas pilsētas rietumu daļas degradēto teritoriju infrastruktūras sakārtošana 
industriālajai attīstībai” īstenošanu. 

Nodeva kravas ugunsdzēsēju automašīnu AC 30/53A/106A (1984.g., 

reģistrācijas Nr. AP4259) Kurmāles pagasta bilancē.
Dzēsa likvidētā komersanta SIA “Palsams” nodokļa parādu.
Grozīja Domes 2017. gada 29. jūnija lēmumu “Par īres maksas noteik-

šanu pašvaldībai piederošajiem īres dzīvokļiem daudzdzīvokļu dzīvojamā 
mājā Gaismas ielā 5, Kuldīgā”, nosakot īres maksu 0,48 EUR/m2 bez PVN.

Ņems aizņēmumu Valsts kasē: 2017. gadā – 638`143,41 EUR; 
2018. gadā – 319`697,59 EUR projekta “Kuldīgas 2. vidusskolas ēkas 
daļas telpu 73-95 nesošo konstrukciju atjaunošana un pārbūve, ārējās 
sadzīves kanalizācijas renovācija, Kuldīgas 2. vidusskolas renovācija, 
Pelču pils jumta nesošo konstrukciju atjaunošana, Pelču pils vienkāršota 
fasādes atjaunošana, siltuma mehānikas, apkures sistēmas iekšējo tīklu 
izbūve KMHZVS ēkai Pētera ielā 5” īstenošanai.

Ņems aizņēmumu Valsts kasē 2017. gadā 694`242,43 EUR projekta 
“Kuldīgas novada Gudenieku, Laidu un Turlavas pagastu lauku ceļu 
pārbūve” īstenošanai, 916`999,89 EUR projekta “Kuldīgas novada Pelču 
un Snēpeles pagastu lauku ceļu pārbūve” īstenošanai, 872`047,86 EUR 
projekta “Kuldīgas novada Kurmāles un Padures pagastu lauku ceļu 
pārbūve” īstenošanai, 695`299,39 EUR Kuldīgas novada sporta skolas 
rekonstrukcijai un pamatlīdzekļu iegādei,  166`588,33 EUR projekta “Gājēju 
un velobraucēju tilts pāri Riežupei” īstenošanai.

Ņems i lgtermiņa aizņēmumu Valsts kasē: 2017. gadā - 
1`061`027,29 EUR, 2018. gadā – 134`559 EUR projekta “Kuldīgas novada 
Rendas, Rumbas un Vārmes pagastu lauku ceļu pārbūve” īstenošanai.

Par medību tiesību iznomāšanu
Slēdza līgumu ar biedrību “Mednieku klubs “Kurmāle”” par medību 

tiesību nomu šādās zemes vienībās Kurmāles pagastā: “Jaunošnieki” 
(14,16 ha), “Jaunakmenes” (1,8 ha), “Miezīši-1” (1,3 ha), “Mežbirznieki” 
(1 ha), “Jaunvidiņi” (2,4 ha), “No Jaunpūcēm” (3,29 ha), “Kastaņi” (4,2 ha), 
“Jaunsekmes” (17 ha), “Bijušie Vīķi” (2,9 ha), “Jaunmurri” (0,5 ha), “Vaboles” 
(0,8 ha), “Blāzmas” (10 ha). 

Slēdza līgumu ar biedrību “Īvandes mednieku klubs” par medību tiesību 
nomu šādās zemes vienībās Ēdoles pagastā: “Veldres” (1,4 ha), “Akoti 1” 
(1,2 ha), “Akoti 2” (0,8 ha). 

zemes noma
Izbeidza nekustamā īpašuma “Veldze 214”, Sakņu ielā 9, Rumbas 

pagastā, nomu.
Atstāja spēkā nomas līgumu par zemesgabala daļu Akmeņu ielā 1, 

Kuldīgā.
Izbeidza ar fizisku personu noslēgto Lauku apvidus zemes nomas 

līgumu.
Slēdza zemes nomas līgumu ar fizisku personu par apbūvētas zemes 

vienības “Sprogas”, Vārmē, iznomāšanu.
Iznomāja biedrībai “Goldingen tenisa parks” pašvaldības zemesgabala 

Rožu ielā 2, Kuldīgā, daļu 1710 m2 platībā tenisa laukuma izveidei.

nekustamais īpašums
Izbeidza ceļa servitūtu nekustamā īpašuma “Silarāji”, Turlavas pagastā, 

zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 62920080109, slēdzot vienošanos 
ar nekustamo īpašumu “Lāči” un “Vēsmiņas”, Turlavas pagastā, īpaš-
niecēm. Slēdza līgumu par ceļa servitūta dibināšanu 4,5 m platumā un 
257 m garumā nekustamā īpašuma “Silarāji”, Turlavas pagastā, par labu 
nekustamā īpašuma “Lāči”, Turlavas pagastā, zemes vienībai ar kadastra 
apzīmējumu 62920080034. 

Nolēma nostiprināt zemesgrāmatā pašvaldības īpašuma tiesības uz 
dzīvokļu īpašumiem: 1905.gada iela 17-2, Baznīcas iela 29-8, Piltenes 
iela 3-2, Piltenes iela 6-3, Piltenes iela 16-22, Piltenes iela 30-9, Skolas 
iela 3-10, Strautu iela 1-1, Ventspils iela 9-8, Ventspils iela 27-5,Virkas 
iela 29-3, Kuldīga, “Atpūtas”-3N, Īvande, “Saldnieki 6”-11, Kurmāle, 
“Zelmeņi”-16, Renda, “Burtnieki”-4, “Selgas”-11, “Selgas”-12, Turlava, 

“Gaismas”-1, “Gaismas”-4, Vārme.
Slēdza pirkuma līgumus ar fiziskām personām par dzīvokļa īpašumiem 

Planīcas ielā 10-3, Kuldīgā, “Dālderi”- 9, Kurmāles pagastā, “Pelči 4”-4, 
Pelču pagastā, Riežupes ielā 19-2, Rumbas pagastā, kā arī par zemes-
gabalu Vienības ielā 64, Kuldīgā.

Slēdza pirkuma līgumu ar SIA “Craft Wood 1” par nekustamo īpašumu 
Riežupes ielā 31, Rumbas pagastā. 

Gatavos atsavināšanai pašvaldības dzīvokļa īpašumu Lapegļu ielā 2-8, 
Kuldīgā, Maņģenes ielā 4 – 6, Rumbas pagastā, nekustamo īpašumu 
“Ēdnīca”, Kurmāles pagastā, un zemes vienību Smilšu ielā 26, Kuldīgā.  

Apstiprināja nekustamā īpašuma “Valtaiķu baznīca”, Laidu pagasts, 
kā arī nekustamā īpašuma “Smilgas”, Laidu pagasts, robežas grafisko 
pielikumu un platību.

Nepārņēma no VAS “Valsts nekustamie īpašumi” īpašumu Ābeļu 
alejā 22, Kuldīga.

Atsavināja pašvaldības dzīvokļa īpašumu Jelgavas iela 55A-11, Jel-
gavas iela 55A-10, Jelgavas ielā 24A-7 un Jelgavas ielā 24A-8, Kuldīgā. 

Nodeva atsavināšanai pašvaldības nekustamo īpašumu – zemes 
starpgabalu Jura Mātera ielā 2A, Kuldīgā, piedāvājot to pirkt piegulošo 
zemesgabalu īpašniekiem.

Nodeva atsavināšanai publiskā izsolē zemesgabalu Jasmīnu alejā 32, Kul-
dīgā, nekustamos īpašumus “Ziediņi” un “Ķikuru pienotava”, Turlavas pagastā.

Atsavināja nekustamo īpašumu “Auziņas”, Rumbas pagastā, un 
“Veldze 49”, Ābeļu ielā 7, Rumbas pagastā, piedāvājot tos pirkt zemes 
nomniekiem.

Nodalīja no nekustamā īpašuma Planīcas iela, Kuldīgā, zemesgabala 
daļu ~ 1677 m2 platībā un pievienoja to pie nekustamā īpašuma Ganību 
iela, Kuldīgā.

Nodalīja no nekustamā īpašuma Graudu iela, Kuldīgā, zemesgabala 
daļu ~ 1333 m2 platībā un pievienoja to pie nekustamā īpašuma “Apvedceļa 
loks”, Kuldīgā.

Iznomāja nedzīvojamās telpas – ģērbtuves Īsā ielā 4, Kuldīgā, biedrībai 
“Es par futbolu” un noteica nomas maksu 14,34 EUR mēnesī. 

Dažādi
Deleģēja Kuldīgas novada Domes priekšsēdētāju Ingu Bērziņu kā 

Kuldīgas novada Domes pārstāvi dalībai Kurzemes plānošanas reģiona 
attīstības padomē. Noteica priekšsēdētājas vietnieku Viktoru Gotfridsonu 
par Kuldīgas novada pārstāvja aizvietotāju dalībai Kurzemes plānošanas 
reģiona attīstības padomē.

Nolēma rīkot 12. Kuldīgas pusmaratonu/Latvijas čempionātu pusma-
ratona “Skrien Latvija” 6. posmu 2017. gada 12. augustā un apstiprināja 
sacensību nolikumu.

Apstiprināja Kuldīgas novada Domes nominācijas “Gada cilvēks izglītībā 
2017” saņemšanai Pelču speciālās internātpamatskolas-attīstības centra 
logopēdi Adriju Brantevicu.

Apstiprināja grozījumus Domes noteikumos “Interešu izglītības prog-
rammu īstenošanas principi un kārtība”.

Akceptēja Kuldīgas novada pašvaldības dalību atklātā projektu kon-
kursā Lauku  attīstības programmas 2014.–2020. gadam 19.2. pasākuma 
“Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības 
stratēģiju” ieviešanai 3. kārtā un iesniegt projekta pieteikumu “Gājēju ceļa 
atjaunošana, lai uzlabotu pakalpojumu pieejamību, kvalitāti un sasnie-
dzamību Vārmes pagastā” ar kopējām izmaksām 30000 EUR, tajā skaitā 
attiecināmām izmaksām 30000 EUR, no kurām publiskais finansējums 
sastāda 90% jeb 27000 EUR, bet pašvaldības līdzfinansējums sastādītu 
10% no attiecināmām izmaksām – kopā 3000 EUR.

 Piešķīra Domes priekšsēdētājai Ingai Bērziņai neizmantoto ikgadējo 
atvaļinājumu no 7. augusta līdz 20. augustam un no 28. augusta līdz 3. 
septembrim. Priekšsēdētājas pienākumus prombūtnes laikā veiks Domes 
priekšsēdētāja vietnieks V. Gotfridsons. 

Valdības apstiprinātajā veselības 
aprūpes sistēmas reformu 
rezultātā Kuldīgas slimnīcas 
nodaļas turpinās darbu.

Reģionālo slimnīcu jaunajā kar-
tē Kuldīgas slimnīca līdz šim bija 
novērtēta ar 1. līmeni, kas nozīmētu 
dzemdību nodaļas slēgšanu un citas 
izmaiņas, atstājot vien terapijas no-
daļu un hronisku pacientu aprūpes 
iespējas. Taču tagad novērtējums 
mainīts uz augstāku – 2. līmeni, līdz 
ar to slimnīcā turpinās pieņemt dzem-
dības, sniegt neatliekamo medicīnis-
ko palīdzību un citus pakalpojumus.

Veselības aprūpes sistēmas re-
forma paredz augstākās sarežģītības 
veselības aprūpes pakalpojumus 
koncentrēt lielākos veselības ap-
rūpes centros, veidojot veselības 
pakalpojumu tīklu tā, lai pacienti 
varētu saņemt pakalpojumu tuvāk 
savai dzīvesvietai, ja ārstēšanās 
stacionārā nav nepieciešama.

Kuldīgas novada Domes priekš-

Kuldīgas slimnīcā nodaļas turpinās darbu

sēdētāja Inga Bērziņa: “Mums ir 
gandarījums, ka pieņemts lēmums 
sabiedrības un iedzīvotāju intere-
sēs. Kuldīgas slimnīca ir salīdzi-
noši jauna, tajā ir mūsdienīgas un 
mājīgas telpas, modernas iekārtas, 

individuāla attieksme, kas ir ļoti 
svarīgi pacientiem. Turklāt Kuldīgas 
slimnīca atrodas turpat 60 km no 3. 
līmeņa reģiona lielās slimnīcas. Pal-
dies ministriem, partijai “Vienotība” 
un Arvilam Ašeradenam. Būtiski, ka 

lēmums tiek pieņemts, neskatoties 
pēc politiskā spēka, kurš atrodas pie 
varas konkrētajā reģionā, bet gan 
pēc veselības aprūpes pakalpojumu 
pieejamības nepieciešamības.”

Kuldīgas slimnīcas Dzemdību 
nodaļā šogad dzimuši jau 375 bērni, 
un slimnīcā pieļauj, ka šogad tiks 
sagaidīti pat līdz 700 jaundzimu-
šo. Dzemdību nodaļas sniegtos 
pakalpojumus izmanto iedzīvoji 
no dažādām Latvijas pilsētām, 
piemēram, no Rīgas, jo slimnīca 
sniedz personisku un individuālu 
pieeju ikvienam jaunajam vecākam. 
Kuldīgas slimnīcas vadītājs Ivars 
Eglītis norāda, ka slimnīca ir viena 
no labākajām Latvijā vairāku citu 
rādītāju salīdzinājumā.

Plāns paredz sadalīt slimnīcas 
4 līmeņos. Taču reģionālās slimnīcas 
iedala 1. vai 2. līmenī.

1. līmeņa slimnīcās – terapija un 
hronisku pacientu aprūpe, 24 stundu 
neatliekamā palīdzība, kad nav ap-
draudēta pacienta dzīvība (traumu 

gadījumā, ambulatorā ķirurģiskā 
palīdzība, ārstēšana iekšējo slimību 
gadījumā).

2. līmeņa slimnīcās – palīdzība 
septiņos obligātajos profilos: terapija, 
hronisku pacientu aprūpe, ķirurģija, 
neiroloģija, ginekoloģija, grūtniecības 
un dzemdību profils, pediatrija.

3. līmeņa slimnīcās – darbība 
13 obligātajos profilos un atbilstoši 
katras slimnīcas specializācijai papil-
du profili.

4. līmeņa slimnīcās – darbība 
22 obligātajos profilos un atbilstoši 
katras slimnīcas specializācijai papil-
du profili (piemēram, infekciju profils, 
grūtniecības un dzemdību profils u.c.).

Jaunais plāns ne tikai sadala slim-
nīcas aprūpes līmeņos, bet paredz arī 
ārstu un māsu algu pieaugumu. Tāpat 
mainīsies iepirkumu kārtība. Vēl re-
forma nosaka, ka 2020. gadā veselības 
aprūpē tiks virzīti 4% no IKP.

SIgnETa laPIņa,
sabiedrisko attiecību speciāliste

EDuarDa DamBErga foto

Kuldīgas slimnīca veselības aprūpes sistēmas reformu rezultātā jaunajā reģionālo 
slimnīcu kartē iezīmēta kā 2. līmeņa, līdz ar to sniegs neatliekamo medicīnisko pa-
līdzību, dzemdību un citus pakalpojumus.
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Kārtējā piemiņas dāvanu – 
sudraba karotīšu – pasniegšanas 
pasākumā jaundzimušajiem 
11. jūlijā pulcējās 46 Kuldīgas 
novada Dzimtsarakstu nodaļā 
reģistrēti mazuļi – 23 meitenes un 
tikpat puišu.

Bērnus un vecākus sveica Dzimt-
sarakstu nodaļas vadītājas vietniece 
Ina Hercenberga, Domes priekšsē-
dētāja Inga Bērziņa, ar muzikālu 
priekšnesumu priecēja E. Vīgnera 
Kuldīgas mūzikas skolas saksofona 
spēles skolotāja Līga Aleksandra 
Jāvalde.

“Prieks visus redzēt tik kuplā skai-
tā. No sirds sveicu visas ģimenes ar 
mazuļa nākšanu pasaulē, kas ir viens 
no skaistākajiem notikumiem katrā 
ģimenē,” sacīja I. Hercenberga.

Uz pasākumu tika aicināti bērniņi, 
kuru dzimšana novada Dzimtsarakstu 
nodaļā ir reģistrēta no šī gada 1. maija 
līdz 30. jūnijam.

20 ģimenēs šajā laika posmā 
reģistrēts pirmais mazulis, 13 ģime-
nēs – otrais, 9 ģimenēs – trešais, trīs 
ģimenēs – ceturtais un vienā ģimenē – 
piektais bērniņš.

Populārākais vārds jaundzimu-
šajām meitenēm – Elza (2), bet 
zēniem – Gabriels (2), Rihards (2), 
Kārlis (2) un Gustavs (2). Pārējie zēni 
un meitenes ir tikuši katrs pie sava un 
vienīgā vārdiņa. Aicināto vidū bija arī 
dvīnīši – brālīši Gabriels un Kristers, 
kā arī brālīši Jēkabs un Rihards.

Žaņa un Annas Grīnbergu 
kopdzīvē aizvadīti 65 laimīgi 
gadi. Viņi viesojās pie Kuldīgas 
novada Domes priekšsēdētājas 
Ingas Bērziņas, lai pastāstītu 
par savas ģimenes gaitām.

Annas kundze nāk no 10 bērnu 
ģimenes Saldus novada Pampāļos, 
Žaņa kungs – tepat no Īvandes, 
taču dzīvei labpaticis abus savest 
kopā. A. Grīnberga kara laikā ne-
pabeidza pamatskolu, jo ģimenei 
nācies bēgt no mājām. Katram bija 
sava pauniņa ar tuvākajām mantām. 
Meža bunkuros pavadīta ziema. 
1945. gada janvārī vācieši aizveduši 
uz Vārmes pagastu, kur pie attāliem 
radiem sagaidīts pavasaris. Kad 
karš beidzies, ģimene atgriezusies 
Pampāļos. Annas kundze atceras, ka 
viss bijis izpostīts – mājas sagrau-
tas, visās malās gulējuši līķi. “Pēc 
kara visiem gājis grūti. Nezinu, kā 
tētis varēja mūs pēc kara uzturēt. 
Viņš bija palicis viens ar astoņiem 
bērniem; mazākajam bija 2,5 gadi, 
bet vecākie bērni bija jau prom,” 

Iepazīst Raumas pieredzi
No 26. līdz 30. jūlijam Kuldīgas 
novada pašvaldības pārstāvji 
devās uz Somijas pilsētu 
Raumu, lai gūtu pieredzi, kā 
pilsēta rūpējas par savu unikālo 
kultūrvēstures mantojumu 
(vēsturisko koka apbūvi un 
mežģīņu darināšanas tradīcijām) 
un kā izmanto to tūrisma 
piedāvājuma radīšanā. Tā bija 
iespēja iepazīties ar lielisku 
piemēru, kā pašvaldība un 
iedzīvotāji sadarbojas, lai 
saglabātu un iedzīvinātu pilsētas 
kultūrvēsturisko mantojumu.

Rauma atrodas Somijas rietumos. 
Tās vecpilsēta 1991. gadā iekļauta 
UNESCO Pasaules mantojuma 
sarakstā kā unikāls ziemeļvalstu 

koka pilsētas paraugs. Vecpilsētas 
šauro ieliņu tīkls un plānojums, 
tāpat kā Kuldīgā, saglabājies kopš 
viduslaikiem. Raumas vecpilsētai 
raksturīgi iespaidīgi un katrai sētai 
atšķirīgi koka vārti. Arī mūsdienās 
šeit kūsā dzīve – bez dzīvojamajām 
mājām vietu vecpilsētā atraduši 
vairāk nekā 100 veikaliņi, mākslas 
saloni, kafejnīcas, restorāni un citi 
uzņēmumi.

Kuldīgas delegācija viesojās 
brīdī, kad 46. reizi deviņu dienu 
garumā ar daudzveidīgu programmu 
tika svinēti tradicionālie Mežģīņu 
svētki. Goda vietā ir vairākus gad-
simtus senā mežģīņu darināšanas 
tradīcija, kas Raumā dzīva joprojām. 
Bija iespējams gan apskatīt vairākas 
mežģīņu darinājumu izstādes, gan šī 

aroda pratēju laipnā uzraudzībā pa-
šiem izmēģināt spēkus šai nodarbē. 
Iespaidīgs bija svētku tirdziņš – to 
veidoja gan starptautiskie tirgotāji, 
piedāvājot Grieķijas, Itālijas, Fran-
cijas, Vācijas un citu valstu amat-
nieku darinājumus un tradicionālos 
ēdienus, gan pašmāju amatnieki 
un mākslinieki ar saviem darbiem. 
Kultūras programmas kulminācija 
bija somu mūzikas koncerts Raumas 
Svētā Krusta baznīcā kā veltījums 
šogad decembrī gaidāmajai Somijas 
valsts simtgadei.

Tiekoties ar Raumas pašvaldī-
bas pārstāvjiem, uzzinājām, kā top 
daudzveidīgie svētki. Interesanti, 
ka to pamatā ir pašu iedzīvotāju 
iesaistīšanās programmas radīšanā. 
Pašvaldība ir vairāk kā koordinators, 

kas saved visas puses kopā. Piemē-
ram, Raumas vecpilsētas iedzīvotāju 
biedrība Mežģīņu svētkos piedāvāja 
unikālu iespēju ielūkoties 44 māju 
pagalmos ar skaistiem dārziem, 
mākslinieku darbnīcām un senu 
priekšmetu tirdziņiem. Tas svētkos 
radīja īpašu atmosfēru un ļāva iepa-
zīt UNESCO kultūras mantojuma 
objektu no cita, daudz personiskāka, 
skatupunkta. Savukārt Raumas vec-
pilsētas uzņēmēju biedrība visa gada 
garumā, tostarp Mežģīņu svētkos, 
organizē pasākumus, lai piesaistītu 
vecpilsētai apmeklētājus un līdz ar 
to arī klientus uzņēmumiem. Rau-
mas mākslinieku biedrības aicināja 
ielūkoties mākslinieku darbnīcās un 
galerijās, iepazīties ar mākslinie-
kiem, apskatīt mākslas darbus un 

uzzināt, kā tie top. Ik vasaru vietējā 
kino biedrība organizē Kino festivā-
lu, bet pūšaminstrumentu mūzikas 
biedrība organizē Blūza festivālu. 
Interesanta iniciatīva ir Raumas paš-
valdības vēlme rīkot svētkus videi 
draudzīgā veidā – pasākumu norises 
vietās bija iespēja šķirot atkritumus, 
programmas tika drukātas uz otrreiz 
pārstrādāta papīra.

Pieredzes apmaiņas brauciens 
notika Ziemeļvalstu un Baltijas val-
stu mobilitātes programmas “Valsts 
administrācija” ietvaros.

agnESE laPSIņa, 
Kultūras projektu administratore, 

KrISTĪnE DuĻBInSKa, 
mārketinga un sabiedrisko attiecību 

nodaļas vadītāja

Sudraba karotīšu pasākumā daudz jaundzimušo

Sudraba karotīšu pasniegšanas pasākumā pulcējās kupls skaits vecāku ar mazuļiem un tradicionāli fotografējās pie rātsnama.

SIgnETa laPIņa, sabiedrisko attiecību speciāliste
rOBErTa PraulIņa foto

65 raibi kopdzīves gadi

atminas Annas kundze.
Kad pabeigts pēdējais gads pa-

matskolā, Anna atnākusi uz Kuldī-
gu, lai Daiļamatniecības skolā ap-
gūtu keramiku. Arī Žanis tajā laikā 

bijis atpakaļ no armijas un dzīvojis 
Kuldīgā. “Es jums tūlīt pastāstīšu, 
kā mēs ar Žani iepazināmies,” saka 
Anna. “Skolā logi bija uz ielas 
pusi. Skatījāmies pa logu – iet mazs 

vīriņš, strups deguntiņš, stalts, ar 
zaldāta fracīti gar mūsu logiem. Viņš 
tad komjaunatnes komitejā strādāja. 
Saskatījāmies, bet nezinu, kā pēc 
tam satikāmies.” Žanis piebilst: 
“Viņa mani apprecēja, kad man bija 
27 gadi.” Tajā laikā kāzu svinības 
neesot bijušas. Pāris sarakstījies, 
bet gredzenus vilkt nedrīkstēja. 
Aizgājuši uz koncertu, tur apsvei-
kuši kolēģi.

Vēlāk ģimenē ienāca dēls un mei-
ta. Taču nu Žanis un Anna lepojas 
vēl ar trīs mazbērniem – diviem pui-
kām un vienu meiteni, un ar diviem 
mazmazbērniem – puiku un meiteni.

Lielāko dzīves daļu Annas kun-
dze bijusi saistīta ar mākslu. Pēc 
skolas beigšanas nostrādāti 10 gadi 
keramikas cehā Padurē. Viņas vei-
dotie keramikas izstrādājumi sūtīti 
arī uz ārzemēm. Vienubrīd bijusi arī 
galvenā māksliniece un piedalījusies 
izstādēs. Ilgi gadi nostrādāti arī 
mājamatnieku sadzīves pakalpoju-
mos. Šobrīd Annas kundze hobija 
līmenī nodarbojas ar modi – šuj un 
taisa.  Savukārt Žaņa kungs jaunībā 

strādājis Lauktehnikā, uztaisījis eks-
kavatoru. “Toreiz man par to iedeva 
medaļu un biļetes, lai aizbraucu uz 
tautsaimniecības izstādi Maskavā,” 
atminas Žanis. Ilgi gadi nostrādāti 
arī meliorācijā. 

Žaņa kungs ik dienu brauc uz 
dārzu un tur saimnieko. “Man ir 
dārza māja, kamīns, elektrība, pro-
tams, arī siltumnīca. Viss kā nākas! 
No rīta aizbraucu un līdz vakaram 
darbojos,” stāsta Žanis. 

Jautāti par to, kā izdevies tik ilgus 
gadus nodzīvot laulībā, abi atbild, 
ka visādi gājis. “Kā Dieviņš liek, 
tā jādzīvo. Es saku – kādu maizīti 
izcep, tāda jāēd; kādu sievu apprec, 
ar tādu jādzīvo,” smej Žaņa kungs.

Ģimene nosvinējusi 50. kāzu 
jubileju. Tad laukos pie Abavas 
pagatavots kārtīgs mielasts, sabrau-
kuši radi. Arī šogad visa ģimene 
pulcējas kopā, lai atzīmētu saules 
kāzu jubileju.

SIgnETa laPIņa,
 sabiedrisko attiecību speciāliste

rIČarDa SOTaKa foto

Žaņa kungs un annas kundze Kuldīgas novada Domē pie priekšsēdētājas Ingas 
Bērziņas (no kreisās) viesojās ar meitu Vairu (no labās), mazdēlu jāni un viņa 
ģimeni – sievu Sigitu un mazo meitiņu Isabellu.
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Neviena lieka diena nav mums dota,
Tik tā – kas velti paša izniekota.
Nav mūžā stundu nopulgotu veltu,
Tik tās – kur paši neuzrakām zeltu.
Nav dzīvē mirkļu gluži tukšu,
Tik tie, ko atgrūdām no sevis prom kā svešus.
Ja viss no prieka, ciešanām un mīlas paņemts,
Paldies, lai sakām – dzīvē viss ir saņemts.
   /A.Balodis/

27. jūlijā Kuldīgas novada 
Domes priekšsēdētāja Inga 
Bērziņa un SIA “A-LAND” 
valdes priekšsēdētājs Andris 
Šervinskis parakstīja līgumu 
par novada lauku ceļu 
būvdarbu veikšanu vairākos 
posmos.

SIA “A-LAND” veiks ceļa pos-
mu “Krasti – Jātnieki”, Gude-
nieku pagastā, 2,26 km garumā, 
“Kazdanga – Sermīte” (1,14 km), 
Laidu pagastā, un “Ķonini – Aus-
trumi” (3,06 km), Turlavas pagas-
tā, pārbūvi. Kopējās izmaksas ir 
599 563,54 EUR, neskaitot PVN.

Tāpat būvniekam uzdots pārbū-
vēt ceļa posmu “Turlava – Snēpele”, 
Snēpeles pagastā, 2,78 km garumā, 
posma “Pelči – Snēpele” (2,8 km), 
Pelču pagastā, un posma “Lējēji – 
Lejasāzeri – Lieknes” (2,18 km), 
Snēpeles pagastā, pārbūvi. Kopējā 
līguma summa ir 787 487,78 EUR, 
neskaitot PVN. 

Vēl projekta ietvaros pārbūvēs 
Kurmāles pagasta lauku ceļa posmu 
“Muižarāji – Birztalas” 3,84 km 
garumā, Stangoņu ceļu 1,01 km 
garumā, Dzirnavu ceļu (0,37 km) un 
Padures pagasta ceļa posmu “Atmi-
ņas – Vecā skola – Ūšas” (2,01 km). 
Darbus veiks SIA “VIA”, kopējās 
darbu izmaksas – 746 760, 60 EUR, 
neskaitot PVN. SIA “Saldus ce-

Olimpiādē piedalījās 160 kori no 
36 pasaules valstīm. Viskuplākais 
dalībnieku skaits bija no Latvi-
jas – 59 kori, bet Krievijas – 22 un 
Ķīnas – 13. Koriem bija iespēja iegūt 

starptautisku festivālu un konkursu 
pieredzi, jaunus iespaidus un iepazīt 
dažādu tautu kultūru, sniegt koncer-
tus lielākajās Latvijas pilsētās.

Par konkursa norisi stāsta diri-

ģente M. Rozīte: ““Cantus” Nāciju 
Grand Prix konkursā sacentās ar 
deviņiem ļoti spēcīgiem koriem no 
Latvijas, Krievijas un Ķīnas. Koru 
priekšnesumi izcēlās ar intonācijas 

Iznācis žurnāla “Kuldīgas Vēstu-
les” jaunais numurs, kas piedāvā 
stāstus par Kuldīgas novada 
ļaudīm, vēstures notikumiem, 
radošām idejām un plāniem.

Atraktīvo komandanti, kas vārīja 
vēžus, satikām vērienīgajā Emīla tirgū 
Ēdoles pilī, kur sierus degustējām un 
zirgus mīļojām, bet nu ar nepacietību 
gaidām jaunāko Kuldīgas pusē uz-
ņemto Vara Braslas filmu “Vectēvs, 
kas bīstamāks par datoru”, tāpēc atce-
ramies filmēšanas gaisotni pērnvasar 
Rumbas pagastā.

Fotogrāfe Sintija Linde savā stāstā 
mūs aicina ļauties Kuldīgas valdzinā-
jumam, bet Gulbju ģimene no Laidiem 
atgādina – Latvijā iespēju netrūkst, 
tikai pašiem jārosās, lai tās izmantotu.

Tāpat viesojāmies pie brīnumkoka 
Turlavas pusē, kur burvīgi ļaudis par 
to rūpējas jau gadiem, bet diriģente 
Maruta Rozīte mums atklāj savas 
asaras un prieka brīžus. Pētām, kā 
senie vikingi līdz Ventai tikuši, un 

Iznākušas jaunās “Kuldīgas Vēstules”

turpinām izrādīt dievnamus, kas ir 
kā košas pogas pie Kuldīgas mēteļa.

Ivars Vārna mums izstāsta, kā 
izglābis meiteni, kas no tilta Ventā 
ielēca, bet Rolfs Vitals izrāda paša 

darināto pilsētas maketu – Kuldīgu 
miniatūrā. Devāmies noskaidrot, kādi 
laiku un tikumu nospiedumi rodami 
avīžlapās, bet kopā ar māksliniekiem 
Lindkvistiem priecājamies par viņu 
jauno studiju Mālu ielā.

Gājām kafiju iedzert trijās Kuldīgas 
kafejnīcās, kur saimnieces ielikušas 
savu sirdi, ko noteikti jūt arī apmek-
lētāji. Bet prāta asināšanai aicinām 
iepazīt vai atcerēties Kuldīgas pilsētas 
galvas no pirmās Latvijas brīvvalsts 
laikiem līdz pat mūsdienām.

“Kuldīgas Vēstules” ar Kuldī-
gas novada Domes atbalstu veido 
izdevniecība “Kurzemes Vārds”, 
sadarbojoties ar reģiona labākajiem 
žurnālistiem. Žurnāls kopš 2011. gada 
iznāk divas reizes gadā. Šis ir jau 
13. numurs, un nākamais pie lasītā-
jiem dosies pašā gada nogalē – Zie-
massvētku priekšvakarā.

anDa PŪCE
 žurnāla “Kuldīgas Vēstules” 

redaktore
Publicitātes foto

“Kuldīgas Vēstules” numurā jauni stāsti 
par novada cilvēkiem, notikumiem un 
plāniem. 

Kuldīgas novada 
Domes priekšsēdētāja 
Inga Bērziņa sirsnīgi 

sveic ilggadējo 
V. Plūdoņa Kuldīgas 

ģimnāzijas direktoru 
Herbertu Knetu 

90. dzimšanas dienā!

Paraksta līgumu par lauku ceļu būvdarbiem
Ceļa nosaukums Pagasts posma garums, km
Krasti – Jātnieki Gudenieku 2,26
Sermīte – Kazdanga Laidu 1,14
Atmiņas – Vecā skola – Ūšas Padures 2,01
Ventas ciems – Misiņkalni Rumbas 3,09
Darbnīcu ceļš Rumbas 0,36
Turlava – Snēpele Snēpeles 2,78
Ķoniņi – Austrumi Turlavas 3,06
Brīvnieki – Akmentiņi – Veiķenieki Vārmes 3,07
Vecais Kuldīgas ceļš Rendas 3,6
Pelči – Snēpele Pelču 2,8
Muižarāji – Birztalas Kurmāles 3,84
Stangoņu ceļš Kurmāles 1,01
Lējēji – Lejasāzeri – Lieknes Snēpeles 2,18
Dzirnavu ceļš Kurmāles 0,37

31,57

ļinieks” uzticēts veikt būvdarbus 
šādos novada lauku ceļu posmos – 
“Kuldīgas vecais ceļš”, Rendas 
pagastā, (3,6 km), “Ventas ciemats – 
Misiņkalni” (3,09 km), Rumbas 
pagastā, Darbnīcu ceļš (0,36 km), 
Rumbas pagastā, un posms “Brīv-
nieki – Akmentiņi – Veiķenieki” 
(3,07 km), Vārmes pagastā. Ko-
pējās šo posmu darbu izmaksas ir 
1 057 217,78 EUR, neskaitot PVN.

Būvnieki sakārtos ceļa segumu, 
attīrīs no krūmiem un kokiem, kur 
tas nepieciešams, izveidos jaunas 

caurtekas, atsevišķos ceļa posmos 
izbūvēs salizturīgu kārtu, kā arī no-
ņems grunts uzaugumus un izbūvēs 
ceļa malas joslas, raks un iztīrīs 
grāvjus, kā arī citus darbus.

Darbu izpildes laikā minētajos 
posmos tiks nodrošināta satiksmes 
organizācija. Visus ceļu būvdar-
bus plānots pabeigt sešu mēnešu 
laikā, ņemot vērā meteoroloģiskos 
laikapstākļus un tehnoloģisko pār-
traukumu ziemas periodā.

“Esam gandarīti, ka beidzot va-
rēsim sākt īstenot lauku grants ceļu 

sakārtošanas programmu pagastos. 
Ieguldīsim vairāk nekā 3 miljo-
nus EUR Eiropas naudas. Plānots, 
ka darbi sāksies augustā un lielākais 
apjoms tiks paveikts jau šajā gadā. 
Ir nopietns pamats tam, ka nākamajā 
pavasarī visi darbi tiks pabeigti,” 
sacīja Kuldīgas novada Domes 
priekšsēdētājas vietnieks Viktors 
Gotfridsons.

I. Bērziņa saka lielu pateicību 
Lauku atbalsta dienestam (LAD)
un vadītājai Annai Vītolai-Helvigai 
par operatīvi izskatīto Kuldīgas 
novada lauku ceļu projektu. “To 
izdevies izdarīt tikai divu nedēļu 
laikā, ierasto četru mēnešu vietā. Tā 
mums izdosies lauku ceļus sakārtot 

ātrāk, nekā tas būtu noticis bez LAD 
atbalsta,” sacīja Bērziņa.

Kuldīgas novada pašvaldība 
14 grants ceļu pārbūves darbus veic 
Eiropas Savienības Eiropas Lauk-
saimniecības fonda lauku attīstībai 
un Lauku attīstības programmas  
pasākuma “Pamatpakalpojumi un 
ciematu atjaunošana lauku apvidos” 
ietvaros. Kopējās projekta izmak-
sas ir vairāk nekā 4 miljoni EUR 
(ieskaitot PVN). No šīs summas 
LAD atbalsts ir 3,12 miljoni EUR, 
savukārt Kuldīgas novada pašval-
dības – gandrīz viens miljons EUR.

SIgnETaS laPIņaS, 
sabiedrisko attiecību speciālistes, 

teksts un foto

Kuldīgas novada Domes priekšsēdētāja Inga Bērziņa un SIa “a-lanD” valdes 
priekšsēdētājs andris šervinskis parakstīja līgumu par lauku ceļu būvdarbu 
veikšanu mūsu novadā vairākos posmos.

Zelta medaļa korim Cantus
tīrību, toņa kultūru un atraktīviem 
šova elementiem. Paralēli konkursa 
programmai “Cantus” cītīgi gatavoja 
arī Ulda Marhilēviča un Guntara 
Rača dziesmu ciklu “Tiltiem pāri”. 
Tas ir saviļņojošs stāsts par to, kā 
pieņemt svešādo un ļaut mīlestībai 
uzvarēt aizspriedumus. U. Marhilē-
viča komponētā tituldziesma “Cros-
sing the bridges” kļuva par šīs koru 
olimpiādes himnu. Pirmatskaņojums 
notika 20. jūlijā arēnā Rīga ar solis-
tiem Aminatu un Daumantu Kalniņu, 
jauniešu kopkori, Rīgas mūzikas 
skolu apvienoto simfonisko orķestri 
un Kristapa Krievkalna grupu. Daudz 
darba bija jāiegulda arī noslēguma 
koncerta programmas sagatavošanā.”

Konkursa un koncertu laiks 
bija ļoti saspringts – mēģinājumi, 
koncerti un noslēgumā – konkurss. 
Paldies vecākiem par sapratni! 
Nākošais Nāciju Grand Prix notiks 
2019. gadā Gēteborgā.

Sajūsminātas un iespaidiem pil-

nas ir arī “Cantus” meitenes. Kora 
jaunākās dziedātājas Daniela Ni-
kalovska un Annija Vaivade atzīst, 
ka iekļauties kora kolektīvā bijis 
viegli un ir prieks par daudzajiem 
koncertiem, jauko dalībnieku gā-
jienu un jauniem draugiem. Šī gada 
absolvente Romija Vārpiņa ir jau 
dziedātāja ar stāžu. Viņa saka: “Lie-
liska nedēļa, iepazīstot gan Rīgu, 
gan sevi no jauna. Bija padomāts 
gan par dziedātāju izturību mēģinā-
jumos, gan ēstgribu pēc tiem un arī 
elastīgu dienas grafiku koriem, kuri 
piedalās konkursā. Tās bija piecas 
draudzības pārpildītas dienas, ku-
rās mūsu vienīgais pienākums bija 
darīt to, ko mīlam – dziedāt.” Par 
“Cantus” meitenēm ieinteresējās arī 
Vācijas televīzija. Filmēto materiālu 
varēs skatīt nākamā gada februārī.

VaIra lEITE, 
E. Vīgnera Kuldīgas mūzikas skolas 

skolotāja
www.singriga.lv foto

No 16. līdz 23. jūlijam 
Rīgu un visu Latviju 
pieskandināja 3. Ei-
ropas koru olimpiāde 
un Nāciju Grand Prix 
Rīga 2017, kurā koris 
“Cantus” (diriģen-
tes Maruta Rozīte 
un Maruta Grigale) 
izcīnīja zelta medaļu 
Nāciju Grand Prix 
Rīga 2017 konkursā 
bērnu koru grupā, bet 
kultūras centra jau-
niešu koris “Lai top” 
(diriģentes Jana Paipa 
un Agnese Čīče) iegu-
va sudraba diplomu 
Atklātajā konkursā.

E. Vīgnera Kuldīgas mūzikas 
skolas meiteņu koris “Cantus” 

un diriģente maruta rozīte (vidū)  
konkursā “nāciju grand Prix 

rīga 2017” izcīnīja zelta medaļu 
bērnu koru grupā.
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SaISTOšIE nOTEIKumI nr. 2017/6 
grozījumi Kuldīgas novada 

pašvaldības 2011. gada 
24. februāra saistošajos 

noteikumos nr. 2010/2 “Par 
neapbūvēta zemesgabala nomas 
maksas aprēķināšanas kārtību 

Kuldīgas novadā”

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 43. pan-
ta pirmās daļas 13. punktu un trešo daļu un Ministru 
kabineta 2007. gada 30. oktobra noteikumu Nr. 735 
"Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu" 18. 
punktu.

Izdarīt Kuldīgas novada pašvaldības 2011. gada 
24. februāra saistošajos noteikumos Nr. 2010/2 “Par neap-
būvēta zemesgabala nomas maksas aprēķināšanas kārtību 
Kuldīgas novadā” (apstiprināti ar Kuldīgas novada Domes 
2011. gada 24.februāra sēdes lēmumu (prot. Nr. 3, p.20.), 
turpmāk tekstā – noteikumi, šādus grozījumus:

Papildināt noteikumus ar 2.4 punktu šādā redakcijā:
“2.4 Neapbūvēta pašvaldības zemesgabala Kuldīgas 

novada pagastu teritorijā, kurš iznomāts bez apbūves tie-
sībām palīgsaimniecību vajadzībām, nomas maksu nosaka 
1,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības gadā”.

PaSKaIDrOjuma raKSTS
Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības pamatojums

1.1. 30.10.2007. MK noteikumu Nr. 735 “Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu”, kas izdoti saskaņā ar Valsts un pašvaldību 
īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu pabeigšanas likuma 9. panta septīto daļu, 16. panta piekto daļu, 20. panta devīto daļu un 
26. panta ceturto daļu nosaka privatizācijai vai atsavināšanai nenodota apbūvēta valstij vai pašvaldībai piekrītoša vai piederoša zemesgabala 
nomas līguma noslēgšanas kārtību un nomas maksas aprēķināšanas kārtību. 
Proti, noteikumu 18.1.punkts paredz, ka: Ja pašvaldības saistošie noteikumi nav izdoti, neapbūvēta zemesgabala nomas maksa gadā zemei 
lauku apvidos, kura tiek izmantota personisko palīgsaimniecību vajadzībām atbilstoši likuma "Par zemes reformu Latvijas Republikas lauku 
apvidos" 7. pantam nosakāma 0,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības.
Vienlaikus noteikumu 18. punkts paredz, ka pašvaldībai ir tiesības noteikt lielāku nomas maksas apmēru, izdodot saistošos noteikumus.
1.2. Saskaņā ar likuma "Par zemes reformu Latvijas Republikas lauku apvidos" 7. panta otro daļu: Pagastu vai rajonu Tautas deputātu padomju 
izpildkomitejas iesniedz zemes pieprasījumus pašvaldības, arī personisko palīgsaimniecību vajadzībām.
Saskaņā ar likumā sniegto skaidrojumu: Par personiskajām palīgsaimniecībām uzskatāmas lauku saimniecības (ieskaitot arī sakņu dārzus 
un dienesta zemi), kuras termiņlietošanā uz nomas līguma pamata piešķir pašvaldības vai arī citas juridiskās personas no savas zemes 
Latvijas Republikas iedzīvotājiem, kas dzīvo valsts vai kooperatīvu dzīvokļos, kā arī personiskajos dzīvokļos vai mājās, ja viņu pastāvīgajā 
lietošanā nav lauksaimniecībā izmantojamas zemes vai tās ir nepietiekami un vismaz viena darba spējīgā ģimenes locekļa pamatdarbs ir 
ārpus palīgsaimniecības.
1.3. Kuldīgas novada Dome 2011. gada 24. februārī apstiprinājusi Kuldīgas novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr. 2010/2 “Par neap-
būvēta zemesgabala nomas maksas aprēķināšanas kārtību Kuldīgas novadā” (stājās spēkā 2011. gada 13. aprīlī).
1.4. Zemes vienību nomas maksa palīgsaimniecību vajadzībām ir nesamērīgi zema, ņemot vērā kadastrālo vērtību apmērus lauku apvidos, kā 
arī palīgsaimniecību vajadzībām iznomājamo zemes vienību nelielās platības, līdz ar ko nepieciešams grozīt saistošos noteikumus, nosakot 
zemesgabalu nomas maksu zemesgabaliem, kas tiek iznomāti palīgsaimniecību vajadzībām. 
Lai racionāli un lietderīgi apsaimniekotu pašvaldības nekustamo mantu, ir lietderīgi iznomāt pašvaldības zemi par samērīgu nomas maksu, 
kas, piemērojot analoģijas metodi, būtu nosakāma 1,5% apmērā.
1.5. Mērķgrupa, uz kuru attiecināms saistošo noteikumu tiesiskais regulējums – zemes nomnieki 

2. Īss projekta satura izklāsts 2.1. Saistošo noteikumu izdošanas mērķis – precizēt noteikto neapbūvēta zemesgabala nomas maksas aprēķināšanas kārtību Kuldīgas 
novadā, lai sabalansētu nomas maksu ar investīciju veicināšanu jaunu objektu būvniecībā

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi 
uz pašvaldības budžetu

Nav nozīmīga. Atsevišķos gadījumos būs iespējams efektīvāk izmantot pašvaldības mantu - tai piekrītošu vai piederošu zemi, kā arī iekasēt 
lielāku nomas maksu

4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz 
uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Nav attiecināms

Kuldīgas novada SaISTOšIE nOTEIKumI nr. 2010/2 
“Par neapbūvēta zemesgabala nomas maksas aprēķināšanas kārtību Kuldīgas novadā”

 (Ar grozījumiem, kas izdarīti ar Kuldīgas novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr. 2012/8; Nr. 2015/9 un Nr. 2017/6 “Par grozījumiem Kuldīgas novada pašvaldības saistošajos 
noteikumos Nr. 2010/2 “Par neapbūvēta zemesgabala nomas maksas aprēķināšanas kārtību Kuldīgas novadā””)

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 43. pan-
ta pirmās daļas 13. punktu un trešo daļu un Ministru 
kabineta 2007. gada 30. oktobra noteikumu Nr. 735 
"Noteikumi par publiskas personas zemes nomu" 
18. punktu.

1. Šie saistošie noteikumi (turpmāk – Noteikumi) 
nosaka kārtību, kādā Kuldīgas novada pašvaldība 
(turpmāk – Pašvaldība) aprēķina zemes nomas maksu 
par Pašvaldībai piederošiem vai piekrītošiem neapbū-
vētiem zemesgabaliem.

2. Neapbūvēta Pašvaldības zemesgabala bez 
apbūves tiesībām nomas maksu Kuldīgas novada 
teritorijā nosaka:

2.1. zemesgabaliem, kuri iznomāti īslaicīgai lieto-
šanai – pārvietojamu tirdzniecības kiosku vai paviljonu 
izvietošanai, nomas maksu nosaka 10 % apmērā no 
zemes kadastrālās vērtības gadā, bet ne mazāk kā 
28 EUR gadā;

2.1.1. izslēgts
2.1.2. izslēgts
2.2. zemesgabaliem, kuri iznomāti zaļās zonas 

uzturēšanai un kopšanai un kuriem noteikts zemes 
lietošanas mērķis 0501 – dabas pamatnes, parki, zaļās 
zonas un citas rekreācijas nozīmes objektu teritorijas, ja 
tajās atļautā saimnieciskā darbība nav pieskaitāma pie 
kāda cita klasifikācijā norādīta lietošanas mērķa, nomas 
maksu nosaka 10 % apmērā no zemes kadastrālās 
vērtības gadā, bet ne mazāk kā 28 EUR gadā;

2.3. zemesgabaliem, kuri iznomāti īslaicīgai lietoša-
nai un kuriem noteikts zemes lietošanas mērķis 1101 – 
zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā 
un ceļu zemes nodalījuma joslā, nomas maksu nosaka 
10 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības gadā, bet 
ne mazāk kā 28 EUR gadā.

2.1  Neapbūvēta Pašvaldības zemesgabala, kurš 
iznomāts ar vai bez apbūves tiesībām un kuram noteikts 

zemes lietošanas mērķis 0907 – kapsētu teritorijas un 
ar tām saistīto ceremoniālo ēku un krematoriju apbūve, 
nomas maksu nosaka 10 % apmērā no zemes kadastrā-
lās vērtības gadā.

2.2  Neapbūvēta Pašvaldības zemesgabala Kul-
dīgas pilsētas teritorijā, kurš iznomāts bez apbūves 
tiesībām un kuram noteikts zemes lietošanas mērķis 
0502 – pagaidu atļautā zemes izmantošana sakņu 
dārziem, nomas maksu nosaka 10% apmērā no ze-
mes kadastrālās vērtības gadā, izņemot zemesgabala 
Ganību iela 14, Kuldīgā, kurai nomas maksu nosaka 
3% apmērā no kadastrālās vērtības gadā.

2.3  Neapbūvēta Pašvaldības zemesgabala Kul-
dīgas novada pagastu teritorijā, kurš iznomāts bez 
apbūves tiesībām un kuram noteikts zemes lietošanas 
mērķis mazdārziņi, nomas maksu nosaka 5 % apmērā 
no zemes kadastrālās vērtības gadā.

2.4 Neapbūvēta Pašvaldības zemesgabala Kul-

dīgas novada pagastu teritorijā, kurš iznomāts bez 
apbūves tiesībām palīgsaimniecību vajadzībām, nomas 
maksu nosaka 1,5% apmērā no zemes kadastrālās 
vērtības gadā.

3. Neapbūvēta Pašvaldības zemesgabala, kurš 
iznomāts:

3.1. Komercdarbības objektu būvniecībai, izņemot 
vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības objektus, 
noteikt, ka no nomas līguma noslēgšanas brīža līdz 
3 gadiem – 1,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības 
gadā, bet pēc termiņa beigām – 5% apmērā no zemes 
kadastrālās vērtības gadā.

3.2. vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības ob-
jektu būvniecībai – sākot no pirmās dienas 5% apmērā 
no zemes kadastrālās vērtības gadā.

4. Noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc 
to publicēšanas laikrakstā „Kuldīgas Novada Vēstis”.

Var īstenot 
interešu izglītību

Saskaņā ar Kuldīgas novada Domes 28.07.2016. lēmumu Nr. 8, p. 8. 
“Par “Interešu izglītības programmu īstenošanas principu un kārtības” un 
komisijas apstiprināšanu” un 27.07.2017. Kuldīgas novada Domes lēmumu 
Nr. 10, p. 75. “Par grozījumiem ar 28.07.2016. Kuldīgas novada Domes 
lēmumu Nr. 8, p. 8 “Par “Interešu izglītības programmu īstenošanas principu 
un kārtības” un komisijas apstiprināšanu” apstiprinātajā kārtībā” Kuldīgas 
novada pašvaldība izsludina pieteikšanos uz valsts finansējumu interešu iz-
glītības programmu realizēšanai no šā gada 1. septembra līdz 31. decembrim.  

Interešu izglītības programmu autoriem pulciņu programmas, noformē-
tas atbilstoši iepriekš minēto lēmumu prasībām (skatīt: www.kuldiga.lv), 
jāiesniedz līdz 15. augustam (ieskaitot) to izglītības iestāžu vadītājiem, 
kurās tās tiks realizētas.

Izglītības iestādes līdz 18. augustam (ieskaitot) iesniedz izvirzītās pulciņu 
programmas Kuldīgas novada bērnu un jauniešu centrā. 

Aicina izmantot iespēju uzlabot daudzdzīvokļu 
māju energoefektivitāti

“Lēmumu par ēkas siltināšanu pieņem iedzīvotāji, savukārt 
SIA “Kuldīgas komunālie pakalpojumi” (KKP) kā ēkas 
apsaimniekotājs īsteno projekta realizāciju. Bez iedzīvotāju – 
dzīvokļu īpašnieku – koplēmuma KKP nevar uzsākt daudzdzīvokļu 
dzīvojamo ēku energoefektivitātes paaugstināšanas programmas 
īstenošanu,” pauž SIA “Kuldīgas komunālie pakalpojumi” valdes 
priekšsēdētājs Pēteris Gobzemis.

KKP aicina iedzīvotājus izman-
tot iespēju un ar Eiropas fondu 
finansējuma atbalstu uzlabot ēku 
energoefektivitāti.

Izvērtējot apsaimniekošanā esošo 
daudzdzīvokļu māju stāvokli un 
vislielāko nepieciešamību veikt 

renovāciju, namu apsaimniekotāji 
šā gada pirmajos mēnešos vērsās 
pie iedzīvotājiem kopumā desmit 
Kuldīgas novada daudzdzīvokļu 
dzīvojamajās mājās – “Tērcēs/
Pārslās” Pelču pagastā, Manģenes 
ielā 1 Rumbas pagastā un Kuldīgā – 

Piltenes ielā 14 un 26, Dzintaru 8 un 
9, Lapegļu 6, Vakara 1, Vīgriežu 3, 
Gaismas 4, aicinot izmantot iespēju 
un renovēt ēkas.

Diemžēl šo ēku iedzīvotāji lēma, 
ka neveiks renovāciju. Galvenokārt 
šāds lēmums saistīts ar nepiecieša-
mo līdzfinansējumu ēku siltināšanas 
programmā, kā arī ar to, ka daļa ie-
dzīvotāju dzīvokļus jau nosiltinājuši 
no iekšpuses.

Atbalstu daudzdzīvokļu māju 
energoefektivitātes paaugstināša-
nai sniedz AS “Attīstības finanšu 
institūcija Altum” (Altum). Granta 

apmēru nosaka no energoefektivitā-
tes projekta kopējām attiecināmajām 
izmaksām. Tā noteikšanai ņem vērā 
plānoto siltumenerģijas patēriņu ap-
kurei pēc energoefektivitātes projek-
ta īstenošanas un no tā, vai projekta 
īstenošanai ir piesaistīts “Altum” vai 
cita finansētāja aizdevums.

“Altum” sadarbībā ar Eiropas 
Rekonstrukcijas un attīstības banku 
līdz 2020. gadam plāno līdzfinansēt 
ap 1030 daudzdzīvokļu dzīvojamo 
māju siltināšanu.

Būtiskākie ieguvumi no ēkas 
siltināšanas – samazinās apkures 

izmaksas, ievērojami tiek uzlabots 
ēkas vizuālais un tehniskais stāvok-
lis, tiek uzlabots mikroklimats telpās 
un palielinās dzīvokļu vērtība.

Papildus informāciju varat iegūt 
“Altum” mājaslapā www.altum.lv/
lv/pakalpojumi/energoefektivita-
te/ vai “Kuldīgas komunālo pakal-
pojumu” birojā Pilsētas laukumā 
2, Kuldīgā, 202. kabinetā, kā arī pa 
tālruni 63321963 vai e-pastā: dzin-
tars.rusmanis@kuldiga.lv.

anITa zVIngulE, 
KKP sabiedrisko attiecību 

speciāliste

KulDĪgaS nOVaDa PašValDĪBa (90000035590), 
izsludina konkursu uz vakanto

Kuldīgas novada Vārmes pamatskolas direktora amatu.

Prasības:
1. atbilstība Izglītības likumā un Bērnu tiesību aizsardzības likumā 
noteiktajiem ierobežojumiem strādāt par pedagogu,
2.  atbilstība Izglītības likumā un Ministru kabineta noteikumos par 
pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un 
profesionālās pilnveides kārtību noteiktajām prasībām, 
3. valsts valodas prasme atbilstoši Valsts valodas likuma prasībām 
un vismaz vienas Eiropas Savienības oficiālās valodas prasme 
profesionālajai darbībai nepieciešamajā apjomā, 

3. vismaz piecu gadu pedagoģiskā darba pieredze izglītības jomā, 
4. par priekšrocību tiks uzskatīta vismaz piecu gadu pedagoģiskā 
darba pieredze izglītības vadības darbā,
5. par iepriekšējā punktā minēto izglītības vadības darbu tiek 
uzskatīts:
• darbs izglītības iestādes vadītāja vai vadītāja vietnieka amatā,
• cits darbs, ja tas saistīts ar izglītības darba un izglītības iestāžu 
darbinieku organizēšanu, vadīšanu un kontroli (metodisko apvienību, 
nevalstisko organizāciju u.c. vadītāji).

Konkursa pretendentiem jāiesniedz: motivācijas vēstule, īss dzīves un darba gaitu pārstāsts (CV), izglītību un kvalifikāciju apliecinošu 
dokumentu kopijas, rekomendācijas un ieteikuma vēstules (vēlamas).
Pieteikšanās līdz 2017. gada 22. augustam.
Dokumentus lūdzam iesniegt Kuldīgas novada pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas un informēšanas centrā (Baznīcas ielā 1, Kuldīgā) vai 
elektroniski e-pastā: dome@kuldiga.lv līdz 2017. gada 22. augusta 17.00. Informācija pa tālr. 63350076.
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Izsludināta festivāla “Via Baltica” 
programma

Augustā, kad pieminam unikālo 
Baltijas valstu brīvības vēsturis-
ko akciju “Baltijas ceļš”, norisi-
nāsies festivāls “Via Baltica”.

19. augustā 15.00 festivāla or-
ganizatori aicina klausītājus 
uz Kuldīgas Mākslas namu, 
kur uzstāsies trio “Piano Voice 
Beat” (pianists Gļebs Beļa-
jevs, kahona virtuozs Pāvels 
Račiks un soprāns Madare 
Ivane). Grupas filozofija ir uzkrāto 
akadēmisko zināšanu apvienošana 
ar mūsdienu tēliem. Viņi uzskata, 
ka ir jārunā mūsdienu auditorijai 
saprotamā valodā, tajā pašā laikā 
nezaudējot interesi nopietniem klau-
sītājiem. Arī viņu muzikālais stils 

ir vidusceļš starp klasisko, džeza 
un populāro mūziku. Koncertā būs 
dzirdamas oriģinālkompozīcijas ar 
tautasdziesmu vārdiem, tādējādi 
tautas mūzikai izskanot mūsdienīgi. 
Savukārt nesen pēc rekonstrukcijas 

atvērto E. Vīgnera Kuldīgas mūzikas 
skolas vēsturisko ēku plkst. 18.00 ie-
skandinās jau aprakstītā programma 
“Skaņu pilis”.

Ieejas maksa koncertos – 3 EUR. 
Skolēniem, studentiem, skolotājiem, 
pensionāriem un invalīdiem – atlai-

des. Bērniem līdz 7 gadu vecumam, 
neaizņemot sēdvietu, ieeja par 
brīvu. Lūdzam izvērtēt pasākuma 
piemērotību bērna vecumam. Bi-
ļetes iespējams iegādāties Biļešu 
paradīzes kasēs un interneta vietnē  

www.bilesuparadize.lv.
Festivāls notiek ar Valsts 

kultūrkapitāla fonda, Liepājas 
Kultūras pārvaldes un Kuldīgas 
novada pašvaldības finansiālu 
atbalstu. Plašāka informācija 

par festivālu “Via Baltica” inter-
neta vietnē www.viacultura.lv, kā 
arī sociālajos portālos twitter.com/
via_baltica, draugiem.lv/viabaltica 
un facebook.com. 

SIgnETa laPIņa,
 sabiedrisko attiecību speciāliste

Līdz 17. septembrim Kuldīgas novada muzejā apskatā-
ma mākslinieces Anges Liping gleznu izstāde “Baudas 
inovācija”.

“Gleznas ir manu domu atspoguļojums. Ļoti bieži ir tā, 
ka salieku toņus, kas mani tajā mirklī fascinē, uz paletes un 
izdzēšu studijā visas gaismas, lai apkārt būtu pēc iespējas 
tumšāks. Tas dod drosmi krāsas uzlikt uz audekla, un rezultāts 
man pašai nav zināms. Tās nav manas acis, kas veido gleznu. 
Tās ir atmiņas, izjūtas, tā ir baudas inovācija.”

Agnes Liping ir Baltijas meitene, dzimusi 1990. gadā Tar-
tu, Igaunijā, bet vasaras pavadījusi Pāvilostā pie pašas jūras. 
Šīs īpašās vasaras – tuvu dabai, jūrai, vējam, šķiet, radījušas 
gleznotājas īpašo, izjusto vizuālo valodu un jūtīgo pasaules 
uztveri. Agnes ir studējusi glezniecību Tartu Universitātē, 
kā arī apmaiņas projektos Portugālē un Latvijas Mākslas 
akadēmijā. Pēc maģistra grāda iegūšanas Agnes izvēlējusies 
dzīvot un strādāt Latvijā – Kuldīgā un Pāvilostā.

Izstādēs piedalās kopš 2002. gada. Darbi atrodas kolekcijās 
Latvijā, Igaunijā, ASV, Brazīlijā, Portugālē, Austrijā, Beļģijā, 
Dienvidāfrikā.

Notiks sacensības 
četrcīņā

18. augustā V. Plūdoņa Kuldīgas 
ģimnāzijas stadionā pirmo reizi 
notiks “Kuldīgas atklātā nakts 
četrcīņa 2017”.

Komandas sacentīsies četros 
sporta veidos: mini volejbolā, strīt-
bolā, mini futbolā un mini florbolā. 
Sportošanu padarīs interesantāku 
dīdžeju pavadījums un laternu gais-
mas. Sacensību sākums plkst. 20.00. 
Aicinām veidot komandas un pie-
teikties!

Sīkāka informācija par reģistrāci-
ju un nolikums atrodams mājaslapā 
www.kuldigasports.lv. 

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

Pasākuma atbalstītāji: restorāns 
“Room”, kafejnīca “Stenders”, 
www.sportapunkts.lv.

IVO SOlOmaHInS, 
Kuldīgas novada sporta skolas 

treneris

Iedzīvotāju ievērībai
Informējam, ka 12. augustā pilsētā norisināsies 12. Kuldīgas pusmara-

tons, kura laikā satiksmei būs slēgtas vairākas ielas. Lūdzu iepazīstieties 
ar plānotajiem satiksmes ierobežojumiem! No 9.30 – 15.00 pilnībā slēgta 
transporta kustība būs:

• Grants ielā no Piltenes ielas līdz 
iebrauktuvei estrādē,

• Pētera ielā no Smilšu ielas līdz 
Ventspils ielai,

• Ventspils ielā līdz Grants ielai,
• Virkas ielā līdz Akmens ielai,
• Akmens iela,
• Kaļķu ielā līdz Upes ielai,
• Upes iela,

• Baznīcas iela,
• Policijas iela,
• Stendes ielā līdz Vijolīšu ielai,
• Kalna iela,
• 1905. gada ielā no Ventspils līdz 

Liepājas ielai,
• Skolas iela,
• Liepājas ielā no Rātslaukuma līdz 

Pilsētas laukumam,

• Piltenes ielā līdz Grants ielai.
Sacensību laikā automašīnas 

trasē netiks ielaistas. Tādēļ lūgums 
savlaicīgi izbraukt automašīnas, ja 
šajā dienā paredzēts kurp doties. 
Paldies par sapratni!

Vairāk par sacensībām uzziniet 
www.kuldigas-pusmaratons.lv, 
www.kuldiga.lv. Informācijai zva-
niet 26579494 (Saila Jansone) vai 
rakstiet: jansonesaila@inbox.lv. 

Sacensības organizē Kuldīgas 
novada Dome un Kuldīgas novada 
sporta skola.

Izstāde “Baudas inovācija” 
Kuldīgas novada muzejā

mākslinieces anges liping gleznas ir viņas domu at-
spoguļojums, atmiņas un izjūtas.

KrISTa janSOnE, Kuldīgas novada muzeja 
mārketinga un izglītības nodaļas vadītāja

Publicitātes foto
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SPOrTa PaSāKumI auguSTā

 KaPuSVēTKI

Nebremzē – vabolē!
19. augustā iekrāso vasaru 
jau septītajā aizraujošajā auto 
piedzīvojumā “Dullā maijvabole”!

8.00 paredzēta dalībnieku reģistrācija, 
8.45 – instruktāža, bet 9.00 – starts. Da-
lībniekiem būs iespēja no Kuldīgas doties 
kopīgā “izlidojumā” pa skaistajiem Kurzemes ceļiem, meklēt bilžpunktus, veikt 
uzdevumus kontrolpunktos, atpūsties ar ģimeni vai draugiem, baudīt kopības 
sajūtu un leģendāro rallijzupu “Soļarka”. Vakarā, pilsētas estrādē, notiks ap-
balvošana kopā ar Maijvaboles kundzi, kapelu “Kā ir, tā ir” un orķestropēdu.

Pieteikšanās līdz 14. augustam plkst. 12.00 e-pastā: dullamaijvabole@
inbox.lv. Informācija pa tālr. 26550695.

Nebremzē – vabolē!

Kapu svētki pilsētā
13. augustā, svētdien
14.00 – Annas kapos.
Kapu svētki pagastos
ēDOlē
13. augustā, svētdien
9.00 – Paružu kapos, 
10.00 – Lūšu kapos,
11.00 – Kaušu kapos,
12.00 – Vingru kapos,
13.00 – Ķesteru kapos,
14.00 – Almāles kapos,
15.00 – Postu kapos,
16.00 – Lieģu kapos.
guDEnIEKOS
12. augustā, sestdien
13.00 – Kumsteru kapos,
14.00 – Struijas kapos.
26. augustā, sestdien
13.00 – Adzes kapos,
14.00 – Baltkalnu kapos.
ĪVanDē
12. augustā, sestdien

10.00 – Zvinguļu kapos,
11.00 – Apuzes kapos,
12.00 – Balgāļu kapos,
13.00 – Todaižu kapos,
14.00 – Kunču kapos,
15.00 – Ķaupu kapos.
KaBIlē
12. augustā, sestdien
10.30. – Gatviņu kapos,
12.00 – Kabiles kapos.
laIDOS
27. augustā, svētdien
15.00 – Ārzes kapos,
16.00 – Laidu kapos.
PaDurē
12. augustā, sestdien
13.00 – Nabes kapos,
14.00 – Beltes kapos,
15.00 – Padures kapos.
PElČOS
12. augustā, sestdien
10.00 – Bišavu kapos,
11.00 – Rimzātu kapos,

12.00 – Ģīņu kapos,
13.00 – Pelču kapos.
SnēPElē
20. augustā, svētdien
13.00 – Kundu kapos,
14.00 – Centra kapos,
15.30 – Vindenieku kapos,
16.30 – Kalna kapos.
Vārmē
12. augustā, sestdien
12.00 – Kūlu kapos,
13.00 – Dreimaņu kapos, 
14.00 – Spāru kapos.
3. septembrī, svētdien
10.00 – Alekša kapos,
11.00 – Busku kapos.

Uzmanību!
Aicinām vērst uzmanību 
Pelču pagasta kapu svētku 
norises vietām un laikiem, 
jo iepriekš tie tika publicēti 
neprecīzi.

12.VIII 10.00 12. Kuldīgas pusmaratons; starts un finišs pilsētas estrādē, Kuldīga
16.VIII 17.30 29. skriešanas seriāls “Kuldīgas apļi – 2017” 6. kārta; 
  Krauļu priedes, Kuldīga
18.VIII 20.00 sporta spēļu nakts 4-cīņa; V. Plūdoņa Kuldīgas ģimnāzijas sporta bāze, 
  Piltenes iela 25
20.VIII 17.00 Latvijas 2. līgas čempionāts futbolā FC “Nikers” – FK “Karosta”; 
  A. Grundmaņa stadions, Īsā iela 4, Kuldīga
23.VIII 16.00 tautas orientēšanās sacensību seriāls “Taciņas 2017” 14. kārta;  
  Īvande
24.VIII 18.00 sacensības riteņbraukšanā bērniem; pilsētas estrāde, Kuldīga
26.VIII 10.00 Kuldīgas kauss futbolā; A. Grundmaņa stadions, Īsā iela 4, Kuldīga
26.VIII 10.00 2017. gada atklātais spēka sporta veidu festivāls 
  “PROSPEED KAUSS 2017” svaru stieņa spiešanā guļus vīriešiem un 
  sievietēm un push&pull disciplīnā; KNSS manēža, Dzirnavu iela 13, 
  Kuldīga
30.VIII 16.00 tautas orientēšanās sacensību seriāls “Taciņas 2017” 15. kārta; 
  Lejastiezumi
30.VIII 11.00 sporta spēļu 4-cīņa; V. Plūdoņa Kuldīgas ģimnāzijas sporta bāze, 
  Piltenes iela 25

BrĪVDaBaS KInOTEāTrIS “gOlDIngEn KnIgHT CInEma”

12. augustā 22.00 – “Divi ezeri. Viens dumpis” (2017). 
Scenārija autori Ieva Goba, Andris Vanadziņš. Filmas 
garums – 30 min.
12. augustā 22.30 – “Okeāna saviļņotie” (2017). Rež. 
Sandijs Semjonovs, Laura Rožkalne-Ozola. Filma latvie-
šu valodā ar subtitriem angļu valodā.
18. augustā 22.00 – Dizaina filmu festivāla papildseansi 
“Ķīnas Van gogi” (2016). Rež. Yu Haibo, Yu Tianqi 
Kiki. Filma tiks demonstrēta oriģinālvalodā ar subtitriem 
latviešu valodā.
19. augustā 22.00 – Dizaina filmu festivāla papildseansi “laimīgā filma” (2016). 
Rež. Hillman Curtis, Ben Nabors, Stefan Sagmeister. Filma tiks demonstrēta oriģi-
nālvalodā ar subtitriem latviešu valodā.
26. augustā 21.30 – multiplikācijas filma “Balerīna” (2016). Rež. Valérie d’Auteuil, 
Nicolas Duval Adassovsky.

Seansus rīko Kuldīgas novada muzejs, atbalsta Kuldīgas novada Dome. 

“goldingen Knight Cinema” – labs kino, brīvā dabā un par brīvu!

ĪVanDē
24. augustā – iedzīvotāji aicināti eks-

kursijā uz Zemgali. Maršrutā: E.Tones 
orhideju audzētava Dobeles novadā, 
Blankenfeldes muiža Jelgavas novadā un 
Karameļu darbnīca Jelgavā. Pieteikties līdz 
21. augustam pagasta pārvaldē.

2. septembrī 11.00 pie Īvandes stadio-
na – āra trenažieru laukuma atklāšana. 
Piedalīsies ielu vingrotāji.

KaBIlē
26. augustā 10.00 skolas stadionā – 

atklātās sporta spēles. 
Pieteikšanās un sīkāka informācija pie 

Zigmunda Blinda (tālr. 25617954). Koman-
das pieteikt līdz 18. augustam.

26. augustā 22.00 – 3.00 parka estrā-
dē – zaļumballe. Spēlēs grupa “Ceļavējš”. 
Ieeja – 5 EUR.

Augustā un septembrī pagasta biblio-
tēkā – Kabiles pagasta vizuālās mākslas 
pulciņa dalībnieku zīmējumu izstāde.

Kurmālē
12. augustā – ekskursija pensionāriem 

un invalīdiem uz Zemgali. Trušu pilsētiņa 
Codē, Bruknas muiža, Ulmaņa dzimtās 
mājas “Pikšas”. 

laIDOS
14.–16. augustam Laidu pagasta “Bi-

tītē” – iedzīvotāju ziedu izstāde. Aicinām 
līdz 12. augustam pieteikt skaistākos 
pašu audzētos ziedus, zvanot pa tālr. 
29604482 vai Laidu pagasta pārvaldē pie 
kultūras un sporta organizatores Kristas 
Ciekales.

PaDurē
24. augustā 14.00 pulcēšanās pie 

Padures pagasta bibliotēkas – atvadas no 
vasaras brīvlaika, kopīgi dodoties dabā 
un ciemojoties Padures muižā. Iespēja 
piedalīties dažādās aktivitātēs un izbaudīt 
pārsteigumus.

Līdz 31. augustam pagasta bibliotēkā – 
Kuldīgas Mākslas un humanitāro zinību 
vidusskolas 8. klases skolnieces Linetas 
Zībergas radošo darbu izstāde.

PElČOS
19. augustā no 20.00 līdz 24.00 Pelču 

pils parka balle; spēlēs grupa “Rumbas 
kvartets”. Balles laikā firsts Līvens meklēs 

sev favorīti. Darbosies bufete, veikals būs 
atvērts līdz 22.00. Būs iespēja izaicināt 
veiksmi, piedaloties loterijā. Ieeja – bez 
maksas.

21. un 22. augustā Pelču pagasta 
iedzīvotāji aicināti pagasta pārvaldes ēkā 
veikt ierakstus Latvijas Tautas saimes grā-
matā – veltījumu, vēlējumu, novēlējumu, 
pārdomas, atmiņas, apsveikumus, sapņus, 
cerības, sveicot Latvijas valsti jubilejā.

Augustā bibliotēkā – izstāde “Brazīliešu 
rakstniekam Paulu Koelju – 65”.

rEnDā
12. augustā 17.00 kultūras namā – 

Snēpeles amatierteātra izrāde “Plīvurītis 
ar punktiņiem”. Ieeja – 1 EUR.

18. augustā 21.00 estrādē – zaļumballe 
kopā ar grupu “Uzmini nu”. Ieeja – 3 EUR.

29. augustā – organizēts brauciens 
uz Karameļu darbnīcu Jelgavā, daiļdārzu 
Līvbērzē un “Ķiploku pasauli” Ozolniekos 
(ķiploku zupa, piecu veidu produkcijas de-
gustācija, ķiploku tēja un ledenes). Sīkāka 
informācija pa tālr. 26181470.

Līdz 12. augustam bibliotēkā – Aijas 
Voitko adījumu izstāde.

rumBā
10.  un 17. augustā 15.00 Mežvaldē 

Rumbas pagasta pārvaldes nama zālē – 
minigolfs.

22. augustā 12.00 Mežvaldē un 15.00 
Novadniekos – sporta diena. Tautasbumba, 
jautrā stafete, vieglatlētikas sporta disciplī-
nas. 18.00 Ventas ciemā – futbols.

30. augustā Ventas ciema “Bukaišos” – 
pirmklasnieku sveikšana.

1. septembrī 15.00 Ventas ciemā – 
strītbols.

TurlaVā
11. augustā 10.00 pie pamatskolas – 

bērnu sporta svētki. 
11. augustā 19.00 Turlavas Dižgaiļu 

parka estrādē – balle.
Vārmē
26. augustā estrādē “Liepu birzs” – 

noslēguma balle, spēlē grupa “Roja”. 
Ieeja – 5 EUR.

Augustā pagasta bibliotēkā – Kuldīgas 
fotokluba “Divas upes” izstāde “Krustu 
šķērsu Turlavā”.

Kuldīgas novadā jau vairākus 
gadus norit jauniešu nodarbinātības 
projekts, kurā 16–17 gadus veciem 
jauniešiem ir iespēja 20 stundas nedēļā 
strādāt kādā apmaksātā darbā – vei-
kalā, kafejnīcā, lauku saimniecībā 
vai citur.

Es esmu viens no jauniešiem, kurš 
ar lielāko prieku šādu iespēju – pieda-
līties projektā – ir izmantojis pat divas 
reizes. Pirmo gadu strādāju uzņēmumā 
BN “Kurši”. Manos pienākumos bija 
klientu apkalpošana, cenu pārbaude, 
plauktu krāmēšana, preču izsnieg-
šana u.c. pienākumi. Kolēģi bija ļoti 
draudzīgi un ātri vien man iemācīja 
iejusties darba vidē, lai es spētu izdarīt 
pēc iespējas vairāk un būtu kā patstā-
vīgs darbinieks. Pat ja sanāca uz pāris 
dienām atprasīties no darba uz nometni 
vai citām darīšanām, visu bija iespē-
jams sarunāt un saskaņot. Kolektīvs 
bija ļoti pretimnākošs un saprotošs.

Tā kā man iepatikās šī darbavieta, 
arī nākamajā gadā projekta ietvaros 
izlēmu strādāt tieši uzņēmumā “Kur-
ši”. Tā varēju papildināt un uzlabot jau 
zināmās darba prasmes un kontaktu ar 
cilvēkiem, kā arī vēlreiz pārliecināties, 
kā ir ik dienu strādāt algotu darbu un 
būt atbildīgam par padarīto.

Uzskatu, ka tā ir lieliska iespēja kat-
ram 16 un 17 gadus vecam jaunietim, 
jo šādā veidā var ne tikai nopelnīt pir-
mo algu, bet arī iegūt lielisku pieredzi, 
kas noderēs nākotnes darba meklēju-
mos. Manuprāt, tas ir arī daudz labāks 
veids, kā pavadīt savu vasaru, nevis 
vienkārši sēdēt mājās. Piemēram, es 
projektā izvēlējos strādāt no 9.00 līdz 
13.00 – nenogulēju vai neizniekoju 
rītu, turklāt pēc darba visa diena vēl 
priekšā citām nodarbēm. Liels iegu-
vums ir arī nopelnītā nauda, kuru var 
izmantot saviem tēriņiem. Piedaloties 
šādā projektā, ir iespēja izpētīt kādu 
konkrētu uzņēmumu vai profesiju 
un saprast, vai tiešām tas būtu tas, ko 
vēlies darīt nākotnē.

Lai gan pašlaik vecums man jau 
vairs neatļauj piedalīties projektā, šajā 
vasarā, pateicoties iegūtajai pieredzei 
komunicēt ar cilvēkiem un strādāt 
komandā, dabūju darbu restorānā 
“Goldingen Room” par viesmīli. Nu 
vairs nestrādāju tikai vienu mēnesi, 
bet visu vasaru. Darbs restorānā ik 
dienu prasa būt laipnam un atvērtam 
apmeklētājiem, kā arī sadarboties 
ar kolēģiem, lai viss tiktu paveikts 
nevainojami.

Viennozīmīgi iesaku izmantot 
iespēju piedalīties jauniešu nodarbi-
nātības projektā. Un nevajag baidīties 
no tā, ka kaut kas varētu nesanākt vai 
darbs būtu par grūtu. Esmu dzirdējis 
tikai labas atsauksmes no saviem drau-
giem un darba devējiem. Piesakoties 
projektā, tiek iedots salīdzinoši plašs 
saraksts ar piedāvātajām darba vie-
tām, tāpēc uzskatu, ka gan jau katram 
atradīsies kas tāds, ko vēlēsieties vienu 
mēnesi darīt.

PaTrIKS PurVIņš, 
Kuldīgas Centra vidusskolas skolnieks

Krāt pieredzi un 
pilnveidot sevi


