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> 5. lpp.

Zelta rudens Kuldīgai atnesis 
daudz spilgtu notikumu. Ar pozitīvu 
satraukumu 17. oktobrī sagaidījām 
Valsts prezidentu Raimondu Vējoni ar 
kundzi Ivetu Vējoni. Viņi dienu veltīja, 
lai satiktos un sarunātos ar dažādu 
paaudžu cilvēkiem, apmeklētu skolas, 
uzņēmumus, Zemessardzes bataljonu, 
Kuldīgas novada muzeju un citas 
skaistas vietas, ar kurām lepojamies.

Vēl nozīmīgs notikums bija pro-
fesores Aijas Mellumas pētījuma – 
grāmatas “Kuldīga. Laiki, cilvēki, 
ainava” atvēršanas svētki Kuldīgas 
Galvenajā bibliotēkā 12. oktobrī. Tas 
ir jau otrais apjomīgais un nozīmīgais 
vecpilsētai veltītais pētījums, ko 
pašvaldības iedrošināti un atbalstīti 
veidojuši pētnieki jeb vesela komanda, 
kurā noteikti gribas izcelt kuldīdznie-
kus – Kasparu Rasu, Gunti Kalniņu, 
Dainu Antonišku, Janu Jākobsoni, Intu 
Jansoni un Guntu Grundmani.

Profesore A. Melluma grāmatā 
raksta, ka pilsētas laiku var mērot ar 
cilvēku mūžiem. Varam būt lepni, ka 
esam piederīgi tik senai pilsētai, esam 
paaudze, kas mīl un veido savas mājas 
un pilsētu.  Kuldīga pēdējos gadu des-
mitos ir bijusi vieta, kas pati sevi sargā. 
Šāds secinājums izskanēja kultūras 
mantojuma ekspertu diskusijā par Kul-
dīgas universālās vērtības definēšanu 
ceļā uz UNESCO Pasaules mantojuma 
sarakstu. Mums tiešām ir laimējies, ka 
padomju gados Kuldīga tika nosargāta 
gan no rusifikācijas, gan no vecpilsētu 
degradējošas apbūves. Ko nozīmē 
sargāt pilsētu 21. gadsimtā? Vispirms 
man nāk prātā nostāsti, ka ienācējiem 
nav viegli atrast un iegādāties ģimenes 
īpašumu vecpilsētā, jo kuldīdznieki 
burtiskā nozīmē sargā savu pilsētu, 
neielaiž svešos savā teritorijā, mēs 
esam kā neredzams mūris apkārt 
Kuldīgai. Bet tas ir labi, jo tādā veidā 
kā graudi no pelavām tiek atsijāti tie, 
kas patiešām būs uzticīgi mūsu pilsētai 
un tās vērtībām. Šeit gadsimtiem ilgi 
viss ir darīts skaisti un glīti, lai acij un 
sirdij tīkami. Kuldīga nav muzejiski 
iesaldēta pilsēta, bet pilsēta, kas aug 
un veidojas, šeit ir īpaša noskaņa, kā 
nekur citur Latvijā un Baltijā. Svarīgi, 
lai mēs, iedzīvotāji, savās domās un 
uztverē Kuldīgu redzētu kā sargā-
jamu un lolojamu. Nākotne ir tām 
vecpilsētām, kur sabiedrība pati sargā 
savu mantojumu. Mums ir svarīgi, 
lai pilsētā būtu restaurācijas centrs, 
kur tikties, konsultēties un mācīties, 
kā atjaunot sava nama logus, durvis 
un citas detaļas. Kuldīgas novada 
Dome bija pirmā pašvaldība Latvijā, 
kas izveidoja restaurācijas centru, kas 
kalpo iedzīvotājiem. Un tagad esam 
gatavi spert nākamo soli – atjaunojot 
ugunsgrēkā nopostīto namu Baznīcas 
ielā 30, ierīkojot tur plašu restaurācijas 
darbnīcu un mācību telpu, kur tikties 
vecpilsētas iedzīvotājiem, tiem, kam 
ir svarīgi, kādu atstāsim Kuldīgu nā-
kamajām paaudzēm.

Lepnums par 
saglabāto un loloto

17. oktobrī Kuldīgas novadā vizītē ieradās 
Latvijas Valsts prezidents Raimonds Vējonis 
ar kundzi Ivetu Vējoni. Valsts pirmais pāris 
aizvadīja darbīgu dienu, apmeklējot dažādas 
iestādes un uzņēmumus, kā arī tiekoties ar 
novada iedzīvotājiem: skolēniem, senioriem, 
pedagogiem, uzņēmējiem un Domes deputā-
tiem.

Valsts prezidents ar kundzi Kuldīgā ieradās jau 
no rīta, lai pēc sasveicināšanās ar Kuldīgas novada 
Domes priekšsēdētāju Ingu Bērziņu dotos pāri 
vecajam Ventas tiltam, apskatot Eiropā platāko 
ūdenskritumu  Ventas rumbu, ko vēl iespaidīgāku 
dara augstais ūdens līmenis upē. Pirmā pieturvieta 
Valsts prezidenta viesošanās laikā bija Kuldīgas 
novada muzejs, kur prezidents un viņa kundze 
iepazinās ar Kuldīgas vēsturi un to, kā kuldīdznieki 
dzīvoja senāk. 

Valsts prezidenta darba kārtībā dienas pirmajā 
pusē bija tikšanās ar Kuldīgas novada Domes de-
putātiem un pašvaldības struktūrvienību vadītājiem. 
Noklausījies Domes priekšsēdētājas I. Bērziņas 
prezentāciju par Kuldīgas novadu, Valsts prezidents 
uzdeva jautājumus par pašvaldības īstenoto brīv-
pusdienu programmu skolēniem, nodrošinājumu 
ar bērnudārziem, šovasar atklātās Jauniešu mājas 
darbu, sportošanas iespējām, slimnīcas darbu un 
novada skolu tīklu. Vēl prezidentu interesēja paš-
valdības sniegtais atbalsts uzņēmējiem.

Pēc tikšanās Domē Valsts prezidents devās uz 
Kuldīgas Centra vidusskolu. Viņš apskatīja dabas 
procesu pētniecības centru un ģeometrijas kabine-
tu, tikās ar skolēniem un pedagogiem. Uzrunājot 
bērnus un jauniešus, Valsts prezidents mudināja 
viņus jau savlaicīgi domāt par profesijas izvēli, 
kā arī atcerēties, ka mūsdienu mainīgā pasaule 
prasa nemitīgu mācīšanos un pilnveidošanos mūža 
garumā. Skolēni saņēma Valsts prezidenta atbildes 
uz visdažādākajiem jautājumiem. Viņus interesēja, 
kad un kā prezidents izvēlējās savu profesiju, kā 
Valsts augstākā amatpersona vērtē ideju par obligāto 
militāro dienestu un citi jautājumi. 

Vizītes laikā norisinājās arī Valsts prezidenta 
tikšanās ar novadā strādājošajiem uzņēmējiem. 
Tās laikā tika apspriestas izmaiņas nodokļu politi-
kā, problēmas darbaspēka piesaistē un tehnikumu 
audzēkņu prakšu vadīšanā, kā arī citi uzņēmējiem 
aktuāli jautājumi. Dienas gaitā Valsts prezidents 
apmeklēja divus uzņēmumus: SIA “Milzu!” grau-
daugu brokastu pārslu ražotni un SIA “MGS Fac-
tory”, kas pazīstams kā iecienīto DipDap līdzsvara 

Valsts prezidents aizvada 
darbīgu dienu Kuldīgas novadā

Ievērojot tradīciju, Valsts 
prezidents vizīti uzsāk, 
pārejot pāri vecajam Ventas 
tiltam. Kuldīgas novada 
Domes priekšsēdētāja Inga 
Bērziņa (kreisajā pusē) 
pavada Valsts prezidentu 
raimondu Vējoni ar kundzi 
Ivetu Vējoni (centrā).

ritenīšu ražotājs. Dienas otrajā pusē Valsts prezidents 
apmeklēja Zemessardzes 45. nodrošinājuma bataljo-
nu, kur iepazinās ar tā infrastruktūru, bet ar bataljona 
vadību pārrunāja turpmāko iestādes attīstību un 
izaicinājumus. 

Savukārt Valsts prezidenta dzīvesbiedre Iveta 
Vējone dienas gaitā paviesojās Pelču speciālajā 
internātpamatskolā-attīstības centrā, pirmsskolas 
izglītības iestādē “Ābelīte”, E. Vīgnera Kuldīgas 

mūzikas skolā un kooperatīva “Kuldīgas labumi” 
veikaliņā.

Pēc mūspusē pavadītās darbīgās dienas Valsts 
prezidents un viņa dzīvesbiedre tikās ar iedzīvotā-
jiem, lai uzklausītu viņu viedokļus un atbildētu uz 
kuldīdznieku jautājumiem. 

KrISTĪnE DuĻBInSKa,
 mārketinga un sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja

SIGnETaS LaPIŅaS foto

Kuldīgas Centra vidusskolas 
5.b klases audzēkņi mērīja 

CO2 daudzumu gaitenī un par 
procesu informēja arī Valsts 

prezidentu.

Bioloģisko brokastu pārslu ražotnē “milzu!” uzņēmuma īpašnieks Enno Ence 
pastāstīja par ražošanas procesu.

Zemessardzes 45. nodrošinājuma bataljonā pulkvežleitnants arturs Barons 
salutēja Valsts prezidentam.
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Domes 2017. gada 12. oktobra ārkārtas sēde
Apstiprināja Kuldīgas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 2017/12 ”Par ne-

kustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem un nodokļa piemērošanu Kuldīgas novadā” 
precizēto redakciju. 

Noteikumi stāsies spēkā 2018. gada 1. janvārī. 

Būvniecības komisijā 2017. gada septembrī lemtais
akceptētās būvniecības ieceru dokumentācijas 

Objekta nosaukums Adrese Dokumentācijas veids
Darbinieku sadzīves ēka “Mars”, Rumbas pagasts Būvprojekts minimālā sastāvā
Dzīvojamās mājas jumta seguma atjaunošana  Kaļķu iela 20, Kuldīga Apliecinājuma karte
Ēkas pārbūve – ailas izveidošana, lieveņa pārbūve Pilsētas laukums 5, Kuldīga Būvprojekts
Ēkas telpu grupas vienkāršotā atjaunošana L. Paegles iela 9-4, Kuldīga Apliecinājuma karte
Dzīvojamās mājas atjaunošana Dzirnavu iela 6, Kuldīga Būvprojekts minimālā sastāvā
Telpu grupas vienkāršotā atjaunošana Skolas iela 3-2, Kuldīga Apliecinājuma karte
Dzīvojamās mājas pārbūve “Liepnieki”, Pelču pagasts Būvprojekts
Dzīvojamās ēkas fasādes atjaunošana Baložu iela 2, Kuldīga Apliecinājuma karte
Meža autoceļa “Rendas briežu ceļš” pārbūve Rendas pagasts, Kuldīgas novads Būvprojekts minimālā sastāvā
Jumta seguma maiņa Virkas iela 27, Kuldīga Apliecinājuma karte
Dūmeņa demontāža un montāža, apkures katla nomaiņa Vārmes pamatskola, Vārmes pagasts Apliecinājuma karte
Saimniecības ēkas pārbūve, vircas krātuves izbūve “Saktas”, Laidu pagasts Būvprojekts
Turlavas skolas siltumtrase Turlavas pagasts, Kuldīgas novads Apliecinājuma karte
Dzīvokļa vienkāršotā atjaunošana Upes iela 1, Kuldīga Apliecinājuma karte
Pirts “Salmgrieži”, Rendas pagasts Paskaidrojuma raksts

Izdotās būvatļaujas 
Objekta nosaukums Adrese
Darbinieku sadzīves ēka “Mars”, Rumbas pagasts
Ēkas pārbūve – ailas izveidošana, lieveņa pārbūve Pilsētas laukums 5, Kuldīga
Dzīvojamās mājas atjaunošana Dzirnavu iela 6, Kuldīga
Saimniecības ēkas pārbūve, vircas krātuves izbūve “Saktas”, Laidu pagasts

Publisko iepirkumu komisijā septembrī pieņemtie lēmumi
Iepirkuma priekšmets Lēmuma pieņemšanas

datums Uzvarētājs

Ēdiena sagatavošana un piegāde Kuldīgas novada PII “Cīrulītis” 07.09.2017.

SIA “Kuldīgas Rumba”; ēdināšana trīs reizes 
dienā: 1,60 EUR bez PVN (par vienu personu 
vecumā 1-2 gadi); 1,87 EUR bez PVN (par vienu 
personu vecumā 3-6 gadi)

Atklāts konkurss “Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas restaurācija, atjauno-
šana un pārbūve restaurācijas centra vajadzībām 1. un 2. kārta” 14.09.2017. Pilnsabiedrība “Konsorcijs RT-Alte”; 

157 477,99 EUR bez PVN
Atklāts konkurss “Būvdarbu veikšana objektā “L. Paegles ielas posmā no 
Raiņa ielas līdz Dzirnavu ielai, Mucenieku ielas posmā no Dzirnavu ielas 
līdz Jelgavas ielai, Skrundas ielas krustojumā ar Jelgavas ielu, Jelgavas 
ielas posmā no Mucenieku ielas līdz Ganību ielai un Graudu ielas posmā 
no Jelgavas ielas līdz Ganību ielas aplim, rekonstrukcija Kuldīgā””

14.09.2017. Personu apvienības “CP&AVA”; 
3 627 477,70 EUR bez PVN

Pakalpojuma sniegšana būvuzraudzībā objektā “L. Paegles ielas posmā 
no Raiņa ielas līdz Dzirnavu ielai, Mucenieku ielas posmā no Dzirnavu 
ielas līdz Jelgavas ielai, Skrundas ielas krustojumā ar Jelgavas ielu, Jel-
gavas ielas posmā no Mucenieku ielas līdz Ganību ielai un Graudu ielas 
posmā no Jelgavas ielas līdz Ganību ielas aplim, rekonstrukcija Kuldīgā”

14.09.2017. SIA “Firma L4”; 40800 EUR bez PVN

Sabiedriskās tualetes un labiekārtojuma izbūve Pilsētas dārzā, Kuldīgā 21.09.2017. SIA “Genus”; 65788,12 EUR bez PVN

Ēdiena sagatavošana un piegāde Kuldīgas Mākslas un humanitāro zinību 
vidusskolas audzēkņiem 21.09.2017.

SIA “Kuldīgas Rumba”; pusdienas vienai personai: 
1,15 EUR bez PVN (1.-4. klasē); 
1,25 EUR bez PVN (5.-12. klasē) 

Kuldīgas 2. vidusskolas un Rendas filiāles pirmsskolas vecuma audzēkņu 
ēdināšanas pakalpojuma sniegšana 28.09.2017.

SIA “Saules ieleja 3”; ēdināšana trīs reizes dienā:  
1,60 EUR bez PVN (par vienu personu vecumā 
1-2 gadi); 1,87 EUR bez PVN (par vienu personu 
vecumā 3-6 gadi)

Būvprojekta “Multifunkcionālas mācību, pasākumu telpas un ergonomiskas 
mācību vides izveide Piltenes ielā 25, Kuldīgā” izstrāde un autoruzraudzība 28.09.2017. SIA “JD projekts”; 15 900 EUR bez PVN

Mazās Novadu ielas ūdens novadīšanas sistēmas atjaunošana Kuldīgā 28.09.2017. SIA “AVA”; 20 297,79 EUR bez PVN

KuLDīgas noVaDa pašVaLDība 
saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas 

likumu pārdod atkārtotā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli 

nekustamos īpašumus – dzīvokļus:  

Jelgavas ielā 55a-8, Kuldīgā:
• īpašuma tiesības nostiprinātas Kuldīgas novada pašvaldībai, ze-

mesgrāmatas 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, pa-
līgēkas ar kadastra apzīmējumiem 62010270018003, 62010270018004 
un zemesgabala (1897 m2) ar kadastra apzīmējumu 62010270018;

• 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 pašvaldī-

bai, 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, palī-
gēkas ar kadastra apzīmējumiem 62010270018003, 62010270018004 
un zemesgabala (1897 m2) ar kadastra apzīmējumu 62010270018;

• 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 pašvaldī-

bai, 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, palī-
gēkas ar kadastra apzīmējumiem 62010270018003, 62010270018004 
un zemesgabala (1897 m2) ar kadastra apzīmējumu 62010270018;

• 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.

Objekta nosacītā cena – 1280 EUR, drošības nauda – 128 EUR, 
reģistrācijas maksa – 15 EUR, izsoles solis – 100 EUR. Izsole notiks 
Kuldīgas novada pašvaldības mazajā zālē Baznīcas ielā 1, Kuldīgā, 
2017. gada 13. novembrī plkst. 14.00. Dalībnieku reģistrācija no sludi-
nājuma publicēšanas dienas līdz 2017. gada 10. novembrim plkst. 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.

Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju 
pagalmu labiekārtošanas konkurss

no šī gada 1. novembra iedzīvo-
tāji varēs iesniegt pieteikumus 
līdzfinansējuma saņemšanai 
Kuldīgas novada Domes rīko-
tajā konkursā “Daudzdzīvok-
ļu dzīvojamo māju pagalmu 
labiekārtošana Kuldīgas novadā 
2018. gadā”.

Nolikums paredz, ka konkursā 
var piedalīties Kuldīgas novada ad-
ministratīvajā teritorijā esošu daudz-
dzīvokļu dzīvojamo māju īpašnieks 
vai apsaimniekotājs vai privātmājas 
(ģimeņu mājas) īpašnieks, ja tā 
pieteiktais objekts atbilst konkursa 
nolikuma 5.1. punkta prasībām, t.i., 
pašvaldības teritorijā ap ģimeņu māju 
apbūves gabaliem iepriekšējo piecu 

gadu periodā veikti ES finansēti ielu 
tīklu rekonstrukciju projekti.

Konkursa ietvaros Kuldīgas 
novada pašvaldība var piešķirt līdz- 
finansējumu līdz 50% no kopējās 
izmaksu tāmes, kas paredzēta daudz-
dzīvokļu dzīvojamo māju pagalmu 
labiekārtošanai, komunikāciju vai 
elementu izvietošanai, tai skaitā 
nepieciešamā projektēšanai, bet ne 
vairāk kā 7000 EUR viena konkursa 
projekta realizēšanai.

Līdzfinansējums tiek piešķirts: 
bērnu rotaļu laukumu (vai zonu), 
atpūtas vietu (vai zonu), gājēju, pie-
braucamo ceļu un laukumu segumu 
izbūvei, inženiertehnisko komuni-
kāciju (apgaismojums, ūdensvadi, 

kanalizācija, lietus ūdens novadīša-
na u.c.) izbūvei, kas nepieciešamas 
labiekārtojuma īstenošanai, arhi-
tektūras mazo formu uzstādīšanai 
atbilstoši kopējai iecerei, ja tās 
funkcionāli nepieciešamas pagalma 
labiekārtojumam, jaunu apstādīju-
mu izveidei saskaņā ar esošajiem 
stādījumiem.

Konkursa pieteikumi jāiesniedz 
Kuldīgas novada pašvaldības ap-
meklētāju pieņemšanas centrā (Baz-
nīcas ielā 1, Kuldīgā) līdz 30. no-
vembrim.

Nolikums un sīkāka informācija 
publicēta www.kuldiga.lv. 

ELĪna ZĪLE, 
projektu speciāliste

bērnu vecāki!
Ja Jūs interesē sava bērna attīstība un pareiza skaņu 
izruna vārdos, aicinām uz
bezmaksas semināru – praktikumu 
“bērnu pareizas runas attīstības 
veicināšana” 
25. oktobrī plkst. 17.00 Kuldīgā, Parka ielā 22, 
Kuldīgas PII ”Bitīte’’- attīstības centra zālē.

Semināru vadīs un uz Jūsu jautājumiem atbildēs 
pieredzes bagāti logopēdi.

2017. gada septembrī ekspluatācijā pieņemtās būves
Nosaukums Adrese Pasūtītājs

Atpūtas māja Rūpniecības iela 19, 
Kuldīga Ģirts Brencis

Graudu uzglabāšanas tvertnes “Sniedzes kalte”, Vārmes 
pagasts

Vārmes pagasta M. Āboliņa 
ZS “Āboliņi”

Valsts nozīmes ūdensnotekas 
Lējējupe, ŪSIK kods 3652.01, 
pik.56/78-169/84; 244/00-284/08, 
atjaunošana

Snēpeles un Kurmāles 
pagasts  Kuldīgas novadā, 
Raņķu pagasts Skrundas 
novadā

Valsts SIA “Zemkopības 
ministrijas nekustamie 
īpašumi”

Graudu uzglabāšanas torņi “Vārmes rapsis”, Vārmes 
pagasts

Vārmes pagasta M. Āboliņa 
ZS “Āboliņi”

Graudu uzglabāšanas tvertnes 
“Tornum FP14/18” pamati

“Vārmes rapsis”, Vārmes 
pagasts

Vārmes pagasta M. Āboliņa 
ZS “Āboliņi”

Dzīvojamā ēka Avotu iela 10A, Kuldīga Sarmīte Opmane
Valsts nozīmes ūdensnotekas 
Valgale, ŪSIK kods 36216:01, 
pik.130/25-228/93, atjaunošana

Kabiles pagasts
Valsts SIA “Zemkopības 
ministrijas nekustamie 
īpašumi”

Dzīvojamā māja “Jaunās zives”, Laidu 
pagasts Imants Segliņš

Dārza mājas rekonstrukcija Cidoniju aleja 6, Kuldīga Guna Freiberga

Aicinām Kuldīgas novada ļaudis 
labākajos gados uz 
baLLes DeJu noDaRbībām, 
kas notiek piektdienās 
no 19.00 līdz 21.00 “Rumbiņas” zālē 
Liepājas ielā 14, Kuldīgā.
Nodarbības vada “Talsu tango” 
skolotāji Solveiga un Bruno.
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KuLDīgas noVaDa pašVaLDība 
saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas 
likumu pārdod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli 

nekustamo īpašumu – 

dzīvokli Jelgavas ielā 55-3, Kuldīgā, 
kadastra Nr. 62019003301.

Īpašuma sastāvs: vienistabas dzīvoklis ar kopējo platību 38,9 m2 un 
kopīpašuma 389/3798 domājamās daļas, t. sk. no dzīvojamām ēkām ar 
kadastra apzīmējumiem 62010270018001 un 62010270018002, palīg- 
ēkas ar kadastra apzīmējumiem 62010270018003, 62010270018004 un 
zemesgabala (1897 m2) ar kadastra apzīmējumu 62010270018.

Nosacītā cena – 2300 EUR, drošības nauda – 230 EUR, reģistrāci-
jas maksa – 15 EUR, izsoles solis – 100 EUR. Izsole notiks Kuldīgas 
novada pašvaldības mazajā zālē Baznīcas ielā 1, Kuldīgā, 2017. gada 
13. novembrī plkst. 13.00. Dalībnieku reģistrācija no sludinājuma 
publicēšanas dienas līdz 2017. gada 10. novembrim plkst. 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.

glābjot no iznīcības vēsturisku 
19. gadsimta ēku, kas ir 
nozīmīgs Kuldīgas viduslaiku 
plānojuma struktūras 
elements, baznīcas ielā 30 
top jaunas, plašākas telpas 
Kuldīgas restaurācijas centra 
vajadzībām. Domes deputāti 
nolēma ēkas atjaunošanai atvēlēt 
198 000 euR.

Jaunajās, daudz plašākajās telpās 
varēs veikt praktiskus koka būv-
galdniecības darbus. Ēka kalpos arī 
kā izglītības un informācijas centrs 
iedzīvotājiem, amatniekiem, būv-
niekiem, arhitektiem. Tā vienlaikus 
kalpos arī tūristu piesaistei: te būs 
vēl viena vieta Kuldīgā, kur varēs 
iepazīties ar izciliem restaurācijas 
piemēriem, apskatīt, kādi vēsturiski 
bijuši dažādu konstrukciju savieno-
jumi, kā logs tiek iestiprināts sienā 
vai kā veidots dūmenis. 

Ēka Baznīcas ielā 30 ir valsts 
nozīmes pilsētbūvniecības piemi-
nekļa “Kuldīgas pilsētas vēsturiskais 
centrs” un valsts nozīmes arheolo-
ģijas pieminekļa “Kuldīgas senpil-

sēta” daļa. Tā cietusi ugunsgrēkā 
un atradās sliktā stāvoklī, tāpēc bija 
nepieciešams veikt ēkas nesošo un 
norobežojošo konstrukciju renovāci-
ju un restaurāciju. Būvprojektu ēkas 
atjaunošanai izstrādājuši SIA “Dar-
bnīca A projekti” pieredzējušie arhi-
tekti Aldis un Anita Orniņi, kuri ļoti 
labi pārzina Kuldīgas arhitektūru. 
Pirms gada ēkai uzstādīja spāres 
un uzlika jumtu. Vēl nepieciešams 
visai ēkai izbūvēt komunikācijas, 
veikt ēkas fasāžu apdari un izbūvēt 
pirmo stāvu. Pašvaldība vēl lems, kā 
visefektīvāk izmantot ēkas otro stā-
vu, ko šobrīd neizbūvēs.

Kuldīgas restaurācijas centram 
esošajās telpās Pils ielā 5 ir kļuvis 
par šauru. Kā Domes sēdē stāstīja 
centra vadītāja Ilze Zariņa, šobrīd 
izmantoto telpu platība ir tikai 
50 kvadrātmetri. Tā kā iedzīvotāju 
interese par vecpilsētas ēku atjau-
nošanas darbiem un restaurācijas 
centra rīkotajiem izglītojošajiem 
pasākumiem ir liela, telpas kļuvušas 
par šauru. Piemēram, ik gadu no 
jūnija līdz septembrim norisinās ak-
cija iedzīvotājiem par regulāru logu 

apkopi un sakārtošanu, ko izmanto 
daudzi vecpilsētā dzīvojošie. Pašval-
dība nodrošina nepieciešamos mate-
riālus un speciālistu konsultācijas, 
bet vēsturiskā loga īpašnieks iegulda 
savu darbu un laiku. Brīžiem iedzī-
votāju, kuri vēlas sakārtot logus, ir 
tik daudz, ka daļai entuziastu nākas 
strādāt pagalmā pie restaurācijas 
centra. Saskaitīts, ka aizvadīto gadu 
laikā iespēju sakārtot sava īpašuma 
logus izmantojušas vairāk nekā 
150 kuldīdznieku ģimenes.

Restaurācijas darbus ierobežo arī 
tas, ka esošajās telpās nav iespējams 
iekārtot telpu krāsošanas darbu veik-
šanai, tādējādi paralēli nevar veikt 
krāsošanas un kokapstrādes darbus, 
jo zāģējot rodas putekļi un skaidas. 
Jaunajās telpās šis jautājums būs 
atrisināts.

Tā kā telpas Baznīcas ielā 30 būs 
gandrīz trīsreiz lielākas, bez darbnī-
cām šeit varēs iekārtot arī mācību 
klasi, kur demonstrēt mācību video, 
interneta materiālus par restaurācijas 
procesu, kā arī rīkot izglītojošus 
seminārus. Šādas telpas restaurācijas 
centra rīcībā šobrīd nav: semināri 

tiek rīkoti dažādās zālēs, bet video 
un interneta materiālus apmeklētāji 
skatās darbinieku datoros nelielajā 
biroja telpā. 

Kopš 2009. gada ik vasaru Kul-
dīgā norisinās starptautiska res-
taurācijas darbnīca, šeit regulāri 
notiek kultūras mantojuma labora-
torijas – izglītojošas lekcijas, amatu 
demonstrējumi, kā arī izglītojošas 
programmas amatniekiem. Durvju 
glābšanas programmas ietvaros kopš 
2008. gada restaurēti vismaz 20 uni-
kālie Kuldīgas durvju komplekti.

Kuldīgas restaurācijas centrs 
kopš tā izveidošanas ir kalpojis par 
iedvesmas avotu gan Latvijas, gan 
arī atsevišķām ārvalstu pašvaldībām, 
kur izveidoti līdzīgi centri. Centrā 
bieži viesojas dažādas delegācijas, 
bet tās uzņemt ierobežoto telpu dēļ 
ir grūti. 

Kuldīgas restaurācijas centrs iz-
veidots 2010. gadā. Tā darbības mēr-
ķis ir nodrošināt Kuldīgas un novada 
vēsturiskā mantojuma autentiskuma 
saglabāšanu nākamajām paaudzēm, 
kā arī nodrošināt amatniecības tradī-
ciju pārmantojamību un vēsturisko 

amatniecības prasmju ilgtspēju. 
Centra uzdevumos ietilpst iedzīvo-
tāju un vecpilsētas ēku īpašnieku 
konsultēšana ēku saglabāšanas un 
restaurācijas jautājumos, praktisku 
koka būvgaldniecības restaurācijas 
darbu veikšana un vēsturisko ēku 
apsekošana Kuldīgas novadā. Tāpat 
restaurācijas centra speciālisti apzi-
na steidzami veicamos ēku saglabā-
šanas darbus vecpilsētā, lai novērstu 
īpaši unikālu detaļu neatgriezenisku 
bojāeju. 

Restaurācijas centrs aktīvi pie-
saista finansējumu no Latvijas un 
ārvalstu fondiem, lai sekmētu izpē-
tes un restaurācijas darbu norisi Kul-
dīgas novadā: kopumā no dažādiem 
fondiem centram izdevies piesaistīt 
finansējumu gandrīz 400 000 EUR. 
Restaurācijas centra rīkoto izglīto-
jošo aktivitāšu kopums 2013. gadā 
saņēma Eiropas Savienības balvu 
kultūras mantojumā “EUROPA 
NOSTRA”. Latvijā šī balva piešķirta 
vēl tikai Rundāles pilij.

KrISTĪnE DuĻBInSKa, 
mārketinga un sabiedrisko attiecību 

nodaļas vadītāja

Kuldīgas novada pašvaldības policijas priekšnieks Rinalds gūtpelcs 
12. oktobrī Kurzemes apgabaltiesā iesniedzis apelācijas sūdzību par 
Liepājas tiesas 2017. gada 18. septembra spriedumu krimināllietā un 
par to informējis savu darba devēju – Kuldīgas novada pašvaldību. 
pašvaldībā nolemts jautājumu apspriest 26. oktobra Domes sēdē.

Kā iepriekš informēts, 2014. gada 
beigās Talsu rajona prokuratūra tie-
sai nodevusi skatīšanai lietu, kurā 
par dienesta pilnvaru pārsnieg-
šanu apsūdzēts Kuldīgas novada 
pašvaldības policijas priekšnieks 
R. Gūtpelcs. Apsūdzībā apgalvots, 
ka viņš esot pielietojis elektrošoku 
pret Mundri Andruškaiti pašvaldī-
bas policijas telpās (kurās notiek 
nepārtraukta videonovērošana), kur 
M. Andruškaitis ieradies skaidro-
ties dienu pirms tiesas sēdes. Lieta 
uzsākta, pamatojoties uz M. Andruš-
kaita advokātes Anitas Kovaļenko 
iesniegumu.

R. Gūtpelcs jau iepriekš pašval-

dības vadībai skaidrojis, ka uzskata 
kriminālprocesu par safabricētu. Kā 
savā paskaidrojumā Kuldīgas nova-
da pašvaldībai norādījis R. Gūtpelcs, 
2012. gada beigās, pildot darba pie-
nākumus, viņš aizturējis M. Andruš-
kaiti pie Kuldīgas Mākslas un 
humanitāro zinību vidusskolas, kur 
viņš mazgadīgu personu priekšā 
veica netiklas darbības, atkailinot 
dzimumorgānus. Kriminālprocesā 
par minētajām darbībām R. Gūtpelcs 
bija liecinieks.

Kā norādīts lietas materiālos, 
M. Andruškaitim dienā, kad, kā viņš 
apgalvo, R.Gūtpelcs pret viņu pielie-
tojis elektrošoku, konstatēts reibums 

2,91 promile. Tāpat jāpiebilst, ka 
M. Andruškaiti aizstāv advokāte 
A. Kovaļenko, kura savulaik bijusi 
Kuldīgas pilsētas Domes priekšsēdē-
tāja un Kuldīgas novada pašvaldībai 
ir parādā vairāk nekā 20 000 EUR, 
bet tiesas noteikto parāda atmaksu 
joprojām nesteidzas sākt.

Lietas, kurā R. Gūtpelcs apsū-
dzēts, izskatīšana Liepājas tiesā 
norisinājās gandrīz trīs gadus. Tās 
izskatīšanu kavējusi par cietušo 
atzītā M. Andruškaita vairākkārtēja 
neierašanās uz tiesu – cietušais tiesā 
ieradies vien tad, kad atvests kon-
voja pavadībā. R. Gūtpelcs turpretī 
ieradies uz visām tiesas sēdēm un 
ne reizi lietas izskatīšanas laikā nav 
izteicis lūgumu sēdi atlikt, skaidro 
pašvaldības policijas priekšnieks. 
Lietas izskatīšanu kavējusi arī ties-
nešu maiņa, jo pirmais tiesnesis, 
kas lietu skatījis, pēc vairāk nekā 

gadu ilguša tiesas procesa, kad līdz 
tiesas spriedumam palicis pavisam 
nedaudz, paaugstināts amatā par ap-
gabaltiesas tiesnesi. Jaunā tiesnese 
Aija Āva lietas izskatīšanu sākusi 
no gala.

Kuldīgas novada Domes priekš-
sēdētāja Inga Bērziņa uzskata, ka tik 
ilgstoša lietas izskatīšana neatbilst 
labas pārvaldības principiem un liek 
uzdot jautājumus par tiesu sistēmu 
mūsu valstī. Lietas izskatīšanas 
laikā īstenota nopietna R. Gūtpelca 
nomelnošanas kampaņa, plašsaziņas 
līdzekļos vairākkārt parādījušies 
materiāli, kuros vēl pirms tiesas 
sprieduma norādīts, ka R. Gūtpelcs 
ir vainīgs noziedzīga nodarījuma 
izdarīšanā. 

Jāatzīmē, ka pirms stāšanās 
Kuldīgas novada pašvaldības poli-
cijas priekšnieka amatā 2010. gadā 
saņemts apstiprinājums no toreizējās 

LR iekšlietu ministres Lindas Mūr-
nieces, kurā norādīts, ka R. Gūtpelcs 
var ieņemt konkrēto amatu.

Strādājot par Kuldīgas novada 
pašvaldības policijas priekšnieku, 
R. Gūtpelcs ir paveicis ievērojamu 
darbu sabiedriskās kārtības uzla-
bošanā novadā. Praktiski no nulles 
izveidota apjomīga videonovēroša-
nas kameru sistēma ar vairāk nekā 
60 kamerām, 9 monitoriem un 2 ser-
veriem, kas ļauj pašvaldības policijai 
nodrošināt kontroli pār notiekošo 
gan pilsētā, gan pagastos, tā nodro-
šinot prevencijas darbu noziedzības 
apkarošanā un sniedzot atbalstu 
noziegumu izmeklēšanā. Pašvaldības 
policija regulāri izsniedz Valsts poli-
cijai videoierakstus, kas nepieciešami 
noziegumu izmeklēšanas procesā.

KrISTĪnE DuĻBInSKa, 
mārketinga un sabiedrisko attiecību 

nodaļas vadītāja

Sociālais darbinieks turpmāk pieņems 
tikai pēc pieraksta

apmeklētāju ērtībai turpmāk visā Kuldīgas 
novadā klientu pieņemšana pie sociālā darbinieka 
tiek organizēta, iepriekš piesakoties. Ko tas nozīmē 
iedzīvotājiem?

Pirms došanās pie sava pagasta sociālā darbinieka, 
Jums ir jāsazinās ar speciālistu, lai vienotos par abpusēji 
izdevīgu tikšanās laiku.

Sociālais darbinieks norunātajā laikā gaidīs tieši Jūs.
Sociālais darbinieks konsultācijas laiku būs ieplānojis 

atbilstoši Jūsu vajadzībām.
Ieplānotā konsultācija tiks veltīta tieši Jums, bet nā-

kamo apmeklētāju speciālists gaidīs viņam paredzētajā 
laikā.

Jums nebūs jāgaida, nezinot, cik ilgā laikā speciālists 
beigs konsultāciju ar iepriekšējo klientu.

Zinot, ka noteiktā laikā Jums ir jābūt pie sociālā dar-
binieka, varat plānot apmeklējumus pie citiem pagasta 
pārvaldes speciālistiem.

Sev vēlamo sociālā darbinieka apmeklējuma laiku 
varat izvēlēties, pieskaņojot sabiedriskā transporta 
kustībai.

Ja ieradīsieties nepierakstījies, Jums būs izvēle – pa-
gaidīt līdz brīdim, kad sociālais darbinieks varēs Jūs pie-
ņemt, vai pierakstīties uz citu dienu sev vēlamajā laikā.

Šāda darba organizācija tiek ieviesta, lai sociālie 

darbinieki varētu profesionālāk veikt savus pienākumus, 
bet klients justu, ka ar viņu rēķinās un ka sociālais dar-
binieks velta laiku tieši viņam. Zinot iepriekš, ar kādu 
vēlmi klients ieradīsies, sociālais darbinieks var ieplānot 
atbilstošu konsultācijas ilgumu. Tas novērsīs nevajadzī-
gu gaidīšanu un veicinās apmeklētāju konfidencialitāti.

Norunāt sev vēlamo pieraksta laiku varat, zvanot 
savas dzīvesvietas pagasta sociālajam darbiniekam pa 
šādiem tālruņiem:
• Ligita Bergmane - 22013423, Ēdoles pagastā;
• Liene Benefelde – 29335412, Īvandes un Padures pagastos;
• Jolanta Dombrovska – 27885233, Gudenieku pagastā;
• Aivija Blinde – 29404212, Kabiles pagastā;
• Agrita Svilpe – 26553069, Kurmāles pagastā, Vilgālē;
• Gunta Alkšņuzara – 26349549, Kurmāles pagastā, Priedainē;
• Daiga Korpfa – 26620677, Laidu pagastā, t.sk. Sermītē;
• Vija Leimane – 27810191, Pelču pagastā;
• Tamāra Nolmane – 28632702, Rendas pagastā;
• Elita Erba – 28626145, Rumbas pagastā;
• Ārija Brūdere – 27843923, Snēpeles pagastā;
• Dina Šimpermane – 28368352, Turlavas pagastā, t.sk., Ķikuros;
• Rita Dravniece – 27800188, Vārmes pagastā.

Aktuālā informācija pieejama arī www.socialais.kuldiga.lv.
anDa šLaKOrCIŅa, 

p/a “Sociālais dienests” direktores vietniece

Top jaunas, plašākas telpas 
restaurācijas centram

Kuldīgas novada pašvaldības policijas priekšnieks 
R. Gūtpelcs tiesas spriedumu pārsūdzējis
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7. oktobrī Hercoga Jēkaba gadatirgus Kuldī-
gas pilsētas dārzā jau astoto gadu pulcēja lielu 
skaitu tirgotāju un pircēju, kuri ne tikai pirka 
un pārdeva, bet arī dalījās pieredzē, receptēs 
un amata prasmēs.

Katrā no trīspadsmit pagastu stendiem ļaudis 
piedāvāja ko īpašu. Padures pagasts jau tradicionāli 
lepojās ar klētnieka Kriša koču, kas šogad bijusi 
īpaši pieprasīta. Padures pagasta pārvaldes vadītāja 
Brigita Lange pastāstīja, ka šogad koču nespējuši 
vārīt, ļaudis stāvējuši rindā. 

Turlavas pagasta stendā pircēji varēja iegādāties 
Jura Zauera paša gatavoto tabaku, priežu čiekuru 
sīrupu un citas vērtīgas lietas. Savukārt skolniece 
Patrīcija Junkere vasarā apmeklējusi nometni par 
zāļu tējām un tagad pircējiem piedāvāja pašas vāktas 
un pagatavotas tējas.

Laidu pagasta kultūras darba organizatore Krista 
Ciekale pastāstīja: “Tas, ko pats savām rokām ražo, 
ir tas, ar ko lepoties un piedāvāt citiem. Ne katrs 
mājās to var pagatavot. Turklāt visiem pasākums 
patīk, tirgus atmosfēra ir jauka. Cilvēki nāk klāt un 

dalās savā pieredzē.”
Arī Rendas pagasta ļaužu darinājumi ik gadu 

atrodami gadatirgū. Jaunums, kas šogad atvests uz 
tirgu, ir aitas vilnas dzija, sautēta aitas gaļa, mājās 
ražoti konservi. Tirdziņā piedāvāti arī smiltsērkšķu 
izstrādājumi, sklandrauši, Rendas vīns.

Rumbas pagasta pārvaldes vadītāja Lija Šēle 
pastāstīja: “Mums ir tradīcijas, kuras gadiem ne-
mainām – jau no tirgus pirmsākumiem piedāvājam 
mājās gatavotu alu, šogad arī smiltsērkšķus, pašu 
kūpinājumus un baraviku zupu. Šīs lietas ir piepra-
sītas. Tirgotāji brauc mājās, visu pārdevuši.”

Savukārt Īvandes stendā piedāvāja sklandraušus, 
gaļas rullīšus. No vietējās zemnieku saimniecības 
saražotajiem miltiem cepa pankūkas. “Tirgus atmos-
fēra garīgi uzlādē, jo cilvēki vienmēr ir smaidīgi,” 
saka Gunta Zingberga no Īvandes pagasta.

Padures pagasta mednieku klubs apmeklētājiem 
piedāvāja nobaudīt truša gaļas desiņas ar kāpostiem, 
kā arī lašu zupu, kura pēc īpašas receptes gatavota 
vairākas dienas. Ikvienam bija iespēja apskatīt 
nomedīto dzīvnieku izstādi.

Pasākumā bija daudz izklaižu arī bērniem – va-

7. oktobrī Hercoga Jēkaba gada-
tirgus laikā apbalvoja konkursa 
“sakoptākā Kuldīgas novada 
lauku sēta” un “skaistākais 
Kuldīgas dārzs un sakoptākā 
teritorija” laureātus.

Par sakoptāko Kuldīgas novada 
lauku sētu atzīti Snēpeles pagasta “Ēr-
gļi” (īpašnieki Jurenovsku ģimene). 
2. vietu konkursa komisija piešķīra 
Zvaguļu ģimenes īpašumam Rendas 
pagasta “Saulveros” un Druvaskalnu 
ģimenes īpašumam Dīķu ielā 2, Rum-
beniekos, Rumbas pagastā. Par trešo 
sakoptāko lauku sētu novadā atzina 
Īvandes pagasta “Druvas” (īpašnieki 
Romanovu ģimene).

Nominācijā “Sakoptākā Kuldīgas 
novada zemnieku saimniecība, ražo-
šanas vai individuālais uzņēmums” 
par labāko žūrija atzinusi Riežupes 
smilšu alas Rumbas pagastā (īpašnie-
ki Štofrēgenu ģimene); 2. vietā tika 
ierindota SIA “Amazone” Padures 
pagastā (īpašnieki Mikālu ģimene).

Novada daudzdzīvokļu dzīvo-
jamo māju kategorijā žūrija vis-
augstāk novērtēja Rumbas pagasta 
“Spīdolas”, 2. vietu piešķirot Ēdoles 
pagasta mājai “Lēpicas”, bet 3. vie-
tu – Pelču pagasta “Sarmām” un 
Padures pagasta “Vēsmām”.

Par labāko ģimeņu māju teritoriju 
pilsētā atzina Smiltānu ģimenes īpašu-
mu “Krāces”. 2. vietā ierindoja Daces 
Cines īpašumu Strautu ielā 5, bet 
3. vieta piešķirta diviem īpašumiem – 
Stendes ielai 4 (Vainšteinu ģimene) un 
Skolas ielai 6 (Zalānu ģimene).

Uzņēmumu un ražošanas te-
ritoriju kategorijā 1. vietu žūrija 
piešķīra restorānam “Bangert’s” Pils 
ielā 1. Otro vietu šogad izpelnījās 
Sv. Katrīnas evaņģēliski luteriskās 
baznīcas teritorija Baznīcas ielā 31 
un 33. Savukārt 3. vieta tika divām 
izglītības iestādēm – Kuldīgas Cen-
tra vidusskolai un Kuldīgas Tehno-
loģiju un tūrisma tehnikumam.

Par skaistāko daudzdzīvokļu 
māju teritoriju atzina Kalna ielu 13. 
Otrā vieta – Piltenes ielas 11. na-
mam, bet 3. vieta – Planīcas ielai 2 
un Liepājas ielai 58.

Nominācijā “Gaisa dārzu īpaš-
nieki Kuldīgas pilsētā” par skais-
tāko žūrija atzina Baznīcas ie-
las 7-3 namu, 2. vietā ierindojot 
Dzirnavu ielu 7-9 un Jelgavas ielu 
1-2, savukārt 3. vietā – Jelgavas 
ielu 4-2. 

Konkurss norisinājās no 1. jūnija 
līdz 31. augustam. Tā mērķis bija 
ieinteresēt un iesaistīt Kuldīgas no-
vada iedzīvotājus savas teritorijas, 
iestāžu, uzņēmumu un pakalpojuma 
objektu labiekārtošanā, sakopšanā, 
pilnveidošanā, tā veicinot Kuldīgas 
novada attīstību un sakoptību.

Konkursa “Sakoptākā Kuldīgas 
novada lauku sēta” 1. vietu ieguvē-
jus visās trīs nominācijās apbalvoja 
ar Kuldīgas novada Domes atzinības 
zīmi, Kuldīgas karogu un naudas 
balvu 150 EUR. 2. vietas ieguvēji 
saņēma naudas balvu 100 EUR, bet 
3. vietas ieguvēji – 75 EUR.

Nominācijās “Skaistākais Kul-
dīgas dārzs”, “Sakoptākais daudz-

Apbalvoti skaistāko dārzu un teritoriju saimnieki

dzīvokļu māju pagalms” un “Sa-
koptākais uzņēmums Kuldīgas 
pilsētā” 1. vietu īpašnieki saņēma 
atzinības zīmi, Kuldīgas karogu 
un naudas balvu 150 EUR, 2. vie-
tu īpašnieki – atzinības rakstu 
un naudas balvu 100 EUR, bet 
3. vietu īpašnieki – atzinības rakstu 
un naudas balvu 75 EUR. Savu-
kārt nominācijā “Skaistākais gaisa 
dārzs” uzvarētājiem piešķīra naudas 

balvas un atzinības rakstus: 1. vie-
tai – 75 EUR; 2. vietai – 50 EUR; 
3. vietai – 30 EUR. Konkursā vēr-
tēja kopiespaidu (ēku, pagalma, 
iebraucamā ceļa, dārza izvietojumu, 
to iekļaušanos apkārtējā vidē), 
dzīvojamo un saimniecības ēku stā-
vokli (krāsojumu, māju nosaukumu 
uzrakstus, pasta kastītes, karoga 
mastu u.c.), apzaļumošanu (zāliena 
laukumus, ziedu izvietojumu, celi-

ņus, žogus), noteikumu ievērošanu 
(sanitāro stāvokli, mājdzīvnieku 
turēšanu, ugunsdrošību), piemājas 
zemes, apkārtējās teritorijas racio-
nālu izmantošanu, zemei pieguļošo 
grāvju un ceļmalu tīrību, kā arī ie-
saistīšanos ES projektos un tiešajos 
maksājumos.

SIGnETa LaPIŅa, 
sabiedrisko attiecību speciāliste

IEVaS BEnEFELDES foto

Hercoga jēkaba gadatirgus laikā vienā no nominācijām apbalvoja sakoptāko Kuldīgas novada lauku sētu saimniekus. jure-
novsku ģimene no Snēpeles pagasta “Ērgļiem” ieguva 1. vietu (kreisajā pusē).

bagātīgas rudens veltes un lustīgas izdarības 
Hercoga Jēkaba gadatirgū Kuldīgā

rēja izzināt rudens veltes, doties rotaļās vai 
piedalīties radošajās darbnīcās. Šogad pirmo 
reizi gadatirgū bija arī karuselītis, kuru ļoti 
novērtēja bērni.

SIGnETa LaPIŅa, sabiedrisko attiecību 
speciāliste, BaIBa PODnIECE, Skrundas TV 

korespondente
IEVaS BEnEFELDES foto

Padures pagasta 
saimnieces 

piedāvāja 
tradicionālo 

klētnieka Kriša 
koču, kas šogad bija 

īpaši pieprasīta.

aivars Ērglis no Vārmes pagasta piedāvāja paša 
ceptas bada pankūkas ar ievārījumu.

šogad pirmo reizi 
mazos svētku 
dalībniekus priecēja 
karuselītis.
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12. oktobrī Kuldīgas galvenajā 
bibliotēkā svinīgā pasākumā no-
tika grāmatas “Kuldīga. Laiki, 
cilvēki, ainava” atvēršana. šī 
ir jau otrā apjomīgā zinātniski 
pamatotā izpētes grāmata par 
Kuldīgas kultūrainavu un dau-
dzu paaudžu darbības ietekmi 
uz to.

Vēsturiski cilvēcīgu, notikumos 
un pilsētas ģeogrāfiskās izveides 
faktos balstītu darbu šoreiz Kuldīgai 
radījusi profesore Aija Melluma. 
Par grāmatas tapšanas procesu viņa 
saka: “Sākot šo darbu, pārliecinājos, 
ka daudzās publikācijās no 19. gs. 

līdz pat mūsdienām par Kuldīgu at-
kārtojās daudz vienveidīgu ziņu. To 
varētu nosaukt par oficiālo pilsētas 
vēsturi, par kuru mums māca skolā. 
Bet bija maz izpētes materiālu, tāpēc 
izveidojām nelielu entuziastu grupu, 
kurā katrs veica pētījumu kādā sev 
piederīgā laukā. Ieguldījums visiem 
bija vienlīdz svarīgs. Viena daļa 
pētījuma dalībnieku bija ar zināmu 
pieredzi, cilvēki, ar kuriem iepriekš 
biju strādājusi. Otra grupa bija paši 
kuldīdznieki. Kad šie cilvēki savu 
bija izdarījuši, es varēju ieslēgties 
četrās sienās un sākt rakstīt no baltas 
lapas. Punktu darbam pieliku jau 
pirms diviem gadiem. Pēc tam bija 

darbs korektoram, redaktoram, ma-
ketētājam, ilustratoram un citiem.”

Kuldīgas vecpilsēta turpat 50 ga-
dus ir valsts nozīmes pilsētbūvniecī-
bas piemineklis. Pirms vairāk nekā 
10 gadiem tā iekļauta arī UNESCO 
Pasaules mantojuma nacionālajā 
sarakstā. Grāmata “Kuldīga. Laiki, 
cilvēki, ainava” atbild uz vairākiem 
nozīmīgiem jautājumiem. Vai Kuldī-
gas vecpilsētai kā pilsētbūvniecības 
piemineklim Latvijā ir mantojuma 
vērtība? Ko varam teikt par Kuldī-
gu – seno un vienlaikus jauno pilsētu 
pasaules mantojuma kontekstā? Kā 
saskaņojas pētnieku, ekspertu, poli-
tiķu vērtējumi un vietējo iedzīvotāju 

izpratne par savas pilsētas vērtībām? 
Zināms, ka pilsēta nav tikai ielas un 
nami, pilsēta ir arī cilvēki daudzās 
paaudzēs, viņu dzīve un darbs. Tieši 
cilvēki piedalījušies mantojuma vei-
došanā. Un viens no jautājumiem – 
kāda loma šajā procesā ir mūsdienu 
paaudzēm? Grāmata ir skatījums uz 
Kuldīgu kā ainavu jeb kultūrainavu.

Apjomīgu darbu veica arhitektūras 
vēsturnieks Jānis Lejnieks, analizējot 
pilsētu plānošanas praksi un to, kā šī 
prakse atspoguļojas Kuldīgas pilsētas 
struktūrā un veidolos. Savukārt so-
cioloģes Ritmas Rungules pētījums 
deva iespēju labāk izprast mūsdienu 
kuldīdzniekus, viņu saikni ar pilsētu. 

“Festivālu “Teātris ir visur Kuldīgā” gaida ne tikai kuldīdznieki, bet 
arī organizatori,” tā preses konferencē, kas notika 9. oktobrī, sacīja 
festivāla direktore Dana bjorka. Viņa iepazīstināja ar pasākuma 
programmu un pastāstīja par galvenajiem viesiem.

“Pagājušajā gadā festivāls noritēja 
ļoti veiksmīgi, tāpēc arī šogad cen-
tīsimies noturēt tikpat labu līmeni. 
Pērn mums nāca klāt cilvēki un teica, 
ka ir tik daudz izrāžu, kuras gribas 
noskatīties, bet visu nevar paspēt. 
Gribējām uztaisīt ne tik pieblīvētu 
festivāla programmu. Bet mums ne-
sanāca,” ar smaidu noteica direktore. 
Arī šogad abās festivāla dienās pare-
dzēti 13 ar teātri saistīti pasākumi.

21. oktobra rītā 9.00 uz zīmēša-
nas darbnīcu “Teātris manā ikdienā” 
Kuldīgas novada muzejā aicināti 
paši mazākie. Ikvienu sagaidīs pār-
steigumi no “Laimas”, bet labāko 
darbu autori saņems brīvbiļetes uz 
Latvijas Leļļu teātra izrādi “Bru-
ņinieks, kuram sāpēja zobi”, kas 
notiks 22. oktobrī 11.00.

Teātra festivāls oficiāli sāksies 
21. oktobrī 11.00 Grants ielas 
29. nama pagalmā ar izrādi gan 
vecākiem, gan bērniem “Nāc lau-
kā”. Tā būs bezmaksas izrāde – 
neatkarīgs projekts, kas tapis pirms 
gada Valmieras teātra festivālam, 

savukārt šogad nominēts “Spēlmaņu 
nakts” balvai kā labākā bērnu izrāde.

Lielisku smieklu devu varēs 
gūt Karaliskā improvizācijas teātra 
izrādē, kas notiks 21. oktobra pēc-
pusdienā. Tā sola aizrautīgi pavadītu 
laiku un ne mazums pārsteigumu. 
Izrāde notiks Jauniešu mājā, Jelga-
vas ielā 26, kur ir vien 100 vietas, 
tāpēc direktore aicināja par biļetēm 
domāt laikus.

Pieminēšanas vērti ir viesi no 
Krievijas – Maskavas Mazās Bron-
najas dramatiskais teātris, kas jau 
pērn izpelnījās nedalītas skatītāju 
simpātijas gan izrādes kvalitātes, 
gan aktiermeistarības ziņā. Šajā 
reizē skatītājiem tiks demonstrēta 
izrāde “Kņaze Marja” pēc Ļeva 
Tolstoja romāna “Karš un miers” 
motīviem. Tā notiks 21. oktobrī 
19.00 Kuldīgas kultūras centrā.

Īpašs akcents šogad likts uz 
jauniešu auditoriju, jo festivāla 
programmā paredzētas vairākas 
izglītojošas izrādes. 22. oktobrī 
12.00 Sv. Annas baznīcā bez maksas 

atklāta jau otrā vērienīgā 
zinātniskā grāmata par Kuldīgu

Tapusi 
otrā grāmata 

par pilsētu 
“Kuldīga. 

Laiki, cilvēki, ainava”.

Grāmatas atvēršanas svētkos autori aiju mellumu sveica Kuldīgas no-
vada pašvaldības izpilddirektore Ilze Dambīte-Damberga, uzsverot, ka 
šis ir saviļņojošs brīdis ne tikai tiem, kas piedalījās grāmatas tapšanā, 
bet arī tiem, kas to lasīs.

A. Melluma pievērsās teorētiskas 
dabas jautājumiem, kā arī pētīja pil-
sētas lokālo vēsturi, lai varētu apzināt 
Kuldīgas ainavas veidošanās faktorus 
un kopsakarības ar pilsētas attīstību. 
Izpētes darbos šoreiz piedalījušies arī 
Kuldīgas speciālisti: Jana Jākobso-
ne – pilsētas veidošanās nosacījumi, 
Guntis Kalniņš – fotogrāfijas kā 
pilsētas atspulgs, Kaspars Rasa – 
iedzīvotāju vēsture, Daina Antoniš-
ka – pilsētas un amatniecības vēsture, 
Inta Jansone – vēsturiskās pilsētas 
ainavas pieeja kultūras mantojuma 
saglabāšanai Kuldīgā. Savukārt 
Gunta Grundmane parādīja iespēju, 
kā citādā veidā sistematizēt uzkrāto 
informāciju par pilsētu. 

Grāmatu “Kuldīga. Laiki, cilvē-
ki, ainava” būs iespējams iegādāties 
Kuldīgas novada muzejā, Zvaig-
znes grāmatnīcā un izdevniecības 
“Zinātne” grāmatu galdā Zinātņu 
akadēmijā Rīgā.

2014. gadā tika izdots pirmais 
apjomīgais zinātniski pamatotais 
pētījums par pilsētas arhitektūru – 
grāmata “Kuldīga. Pilsētbūvniecība 
un arhitektūra”. Pirmā grāmata ir 
saistošs materiāls ikvienam inte-
resentam. Tā pauž attieksmi pret 
kultūras mantojuma saglabāšanu un 
patiesām vides kvalitātes vērtībām.

SIGnETa LaPIŅa,
sabiedrisko attiecību speciāliste

rIČarDa SOTaKa foto

Kuldīgas teātra svētki arī šogad

varēs noskatīties Rustema Gaiļiča 
Ņujorkas Poēzijas un mūzikas teātra 
izrādi “Mūsu paziņa – Sergejs Jese-
ņins”. D. Bjorka: “Šī būs ļoti spēcīga 
izrāde par Sergeja Jeseņina daiļradi 
un personību. Izrādes producente 
pagājušā gadā apmeklēja teātra fes-
tivālu. Tas viņai tik ļoti iepatikās, ka 
viņa piedāvāja atbraukt un uzstāties 

ar šo lielisko izrādi.”
Savukārt svētdienas pēcpusdienā 

14.00 restorānā “Bangert’s” ikviens 
aicināts uz teatrāli maģiskām pus-
dienām – burvju šovu ar baltiem ba-
ložiem, zīdu un mikromaģiju, dzīvo 
mūziku un pusdienu piedāvājumu.

Festivālu noslēgs Dž. Dž. Dži-
lindžera izrāde “Bļitka” 22. oktobrī 

19.00 Kuldīgas kultūras centrā. 
D. Bjorka pastāstīja: “Šo izrādi gaida 
visi, un tā solās būt ļoti laba. Ar to 
noslēgsim šī gada teātra festivālu. 
Ikvienu izrādes klātesošo sagaida 
pārsteigums.”

Abas festivāla dienas bez maksas 
Kuldīgas kultūras centra kinozālē 
četros seansos varēs noskatīties pērn 
festivālam īpaši uzņemto mākslas īs-
filmu “Teātris ir visur”, kurā galvenie 
varoņi ir Kuldīgas iedzīvotāji.

Kuldīgas novada Domes priekš-
sēdētāja Inga Bērziņa izteica prieku, 
ka arī šogad Kuldīgā notiks teātra 
festivāls: “Pirmajā festivāla gadā 
mēs sapratām, cik ļoti tas Kuldīgai 
piestāv un ir vajadzīgs – festivāls 
patīk ne tikai iedzīvotājiem, bet arī 
pilsētas viesiem. Arī šajā gadā prog-
ramma ir piesātināta un interesan-
ta.” Savukārt D. Bjorka papildināja: 
“Kamēr kuldīdzniekiem šis festivāls 
būs interesants un aktuāls, tikmēr 
mēs darbosimies. Ceram, ka abpu-
sējā saikne saglabāsies ilgus gadus.”

Biļetes uz festivāla izrādēm no-
pērkamas Kuldīgas kultūras centra 
kasē, kā arī www.bilesuparadize.lv.

SIGnETaS LaPIŅaS, 
sabiedrisko attiecību speciālistes, 

teksts un foto

Festivāla “Teātris ir visur Kuldīgā” direktore Dana Bjorka (pa labi) preses kon-
ferencē pastāstīja, ka izrādes un pasākumi skatītājus atkal pārsteigs. Savukārt 
Kuldīgas novada Domes priekšsēdētāja Inga Bērziņa izteica prieku, ka festivāls 
Kuldīgā tiek organizēts arī šogad.

Aicina uz vingrošanas nodarbībām pagastos
oktobrī sākušās vingrošanas nodarbības četros Kuldīgas novada 
pagastos – Turlavā, Vārmē, Kabilē un Rumbas pagastā. uz tām 
aicināts ikviens sportot gribētājs. nodarbības Turlavā, Kabilē un 
Rendā notiks līdz pat gada beigām, bet Vārmē – līdz 7. novembrim.

Vārmes pagastā nodarbības no-
tiek sporta hallē katru otrdienu un 
ceturtdienu. No 18.00 līdz 19.00 
notiek vingrošana sievietēm, bet 

no 19.00 līdz 20.00 – vīriešiem. 
Nodarbības vada Ilze Druvaskalne.

Kabiles pagastā nodarbības no-
tiek saieta namā “Sencis” katru 

pirmdienu no 19.30 līdz 20.30. 
Nodarbības vada Ilze Druvaskalne.

Turlavas pagastā nodarbības no-
tiek kultūras nama zālē katru otrdie-
nu no 19.45 līdz 20.45. Nodarbības 
vada Malda Ruņeniece.

Rumbas pagastā nodarbības 
notiek Ventas ciema “Bukaišos” 
katru otrdienu no 18.30 līdz 19.30. 

Nodarbības vada Jeļena Miezīte.
Vingrošanas nodarbības pagas-

tos norisinās projekta “Veselības 
veicināšanas un slimību profilakses 
pakalpojumu pieejamības uzlaboša-
na Kuldīgas novada iedzīvotājiem” 
(Nr. 9.2.4.2/16/I/095) ietvaros. 
Projekta mērķis ir uzlabot veselības 
veicināšanas un slimību profilakses 

pakalpojumu pieejamību visiem 
Kuldīgas novada iedzīvotājiem. 
Projekta ietvaros norisinās dažādi 
veselības veicināšanas un iedzīvo-
tāju izglītošanas pasākumi Kuldīgā 
un novada pagastos.

KrISTĪnE DuĻBInSKa, 
mārketinga un sabiedrisko attiecību 

nodaļas vadītāja
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noslēdzies kārtējais Kuldīgas novada pašvaldības rīko-
tais iedzīvotāju iniciatīvas projektu konkurss “Darīsim 
paši”. šogad tika realizēti 40 projekti par kopējo summu 
24 000 euR. Kā atzīst paši iedzīvotāji, šī ir lieliska iespē-
ja paveikt mazus un paliekošus darbiņus, kuri priecē ne 
tikai pašus, bet arī apkārtējos iedzīvotājus.

Ieskats pirmajos 20 projektos
grupa  “savējiem”. projekts  – meķu kapsētas  žoga 

sakārtošana Rendas pagastā.

Par projektu stāsta grupas vadītāja Aija Usne: “Sākotnēji 
bija doma žoga atjaunošanā izmantot pinumu, bet, ņemot 
vērā komisijas ieteikumu un apspriežoties ar domubiedriem, 
nolēmām, ka stabilāks un izturīgāks būs koka žogs, kas labāk 
iekļausies arī meža ainavā. Garāmbraucēji jau ievērojuši, 
ka vide sakopta. Vietējie saka paldies par paveikto un pauž 
gandarījumu par skaisti sakārtotu vidi. Darbs vēl jāturpina 
nākamajā gadā, jāatjauno arī kapsētas vārti.”
 biedrība “Dabas spēka aģentūra”. projekts – pludmales 
labiekārtošana pie Ventas, pelču pagastā.

Grupas iecere bija labiekārtot pludmali pie Ventas, ne-
tālu no Ābeļciema. Šo peldēšanās vietu iecienījuši ne tikai 
Ābeļciema iedzīvotāji, bet arī pilsētnieki. Projekta laikā tapa 
laipa, sols un atkritumu urna. Nākamajā gadā iecerēts sakārtot 
pārģērbšanās vietu. Par padarīto gandarīti ne tikai darba vei-
cēji, bet arī iedzīvotāji. Par to liecināja pludmales atklāšanas 
svētkos sanākušais peldētgribētāju bariņš.
 grupa “mēs savai skolai”. projekts – zaļās klases ierī-
košana Turlavas pamatskolā.

Lielisku darbiņu paveikuši Turlavas pamatskolas entuziasti 
ar grupas vadītāju Ainu Bulli – skolas pagalmā ir izveidota 
zaļā klase. Kā atzīst koordinatore, projekta grupa darbojās ļoti 
atsaucīgi, nāca vecāki ar bērniem un darbu atrada visi. Gunārs 
Fabriciuss pats savā darbnīcā izgatavoja galdus un solus. Toms 
Tovstuļaks un Jānis Zībergs sagādāja laukakmeņus ugunskura 
vietai, skolotāja Gunta un Lāsma ar lielākiem bērniem saveda 
granti. Skolotājs Juris ar bērnu vecākiem izraka vietu žoga 
stabiem un iebetonēja stabus. Sākoties skolai, lielākie zēni 
pielika žoga paneļus un meteoroloģiskās stacijas. Paldies 
Laimonim Spēkam, kurš laipni piekrita izgatavot ugunskuram 
trijkāji, lai varam vārīt tēju vai zupu.
 grupa “aktīvie vecāki”. projekts – žoga izveidošana 
Vārmes pirmsskolas izglītības iestādes teritorijā.

Vārmes pirmsskolas izglītības iestādes teritorija projekta 
realizācijas rezultātā ir iežogota. Pavasarī pirms darbu uz-
sākšanas projekta vadītāja Līga Druvaskalna stāstīja: “Kad 
audzēkņi spēlējas rotaļu laukumā un ar auto piebrauc vecāki, 
bērni skrien vecākiem pretī, kas nav droši. Drošāk, ja vecāku 
tikšanās ar bērnu notiek, ieejot pa vārtiem, kas izslēdz nega-
dījumus. Esam saņēmuši daudz atzinīgu vārdu no Vārmes 
PII personāla un arī vecākiem par paveikto, kas apliecina, ka 
projekts ir izdevies.”
 grupa “mēs varam!” projekts – “skats no malas.”

Projekts tika īstenots daudzdzīvokļu dzīvojamā ēkā Mālu 
ielā 3, Kuldīgā. Mērķis bija veikt ēkas fasādes kosmētisko 
remontu. Projekta laikā, saskaņojot ar Kuldīgas novada paš-
valdību, ēkai veikti fasādes apmešanas un krāsošanas darbi. 
Pēc projekta realizācijas senais nams atguvis pievilcīgu iz-
skatu, ir uzlabojies ēkas tehniskais stāvoklis. Kā atzīst grupas 
koordinatore Sanita Čīče, ir veikts ieguldījums vecpilsētas 
sakārtošanā un ēkas nākotnē.
 grupa “Kurmāles pagasta sieviešu vokālais ansamblis”. 
projekts – “man dziesmiņa tālu skan”.

Projekta mērķis bija sašūt tērpus Kurmāles pagasta sieviešu 
vokālajam ansamblim. Darbojoties grupā, tika izvēlēts tērpu 
modelis un audums. Audums tērpiem tika iegādāts Liepājā. 
Grupas vadītāja Sanita Pujāte atzina, ka projekta ieviešanas 
gaitā radās daži neparedzēti šķēršļi, jo iegādāties tādu dau-
dzumu vienāda auduma neesot bijis viegli. Tomēr galu galā 
viss izdevies un rezultāts sasniegts.
 grupa “bitītes”. projekts  – Laidu pagasta  “bitītes” 
pagalma apstādījumu un veselības takas izveide.

Projekta mērķis bija vides sakārtošana un veselības takas 
izveide Laidu pagasta centrā. Projekts tika realizēts stingri pēc 
apstādījumu plāna. Veidotas dobes, noņemta zemes virskār-
ta, sagatavota augsne, kurā sastādīti daudzgadīgie augi. Pēc 
tam veidota baskāju taka, kura pildīta ar mulču, čiekuriem, 
šķembām, akmeņiem un smiltīm. Grupas dalībnieki atzīst, ka 
darbiņš ir izdevies un viņi ar rezultātu ir apmierināti.

 biedrība “Dzīvo sportisks, vesels, laimīgs!” projekts – 
atpūtas un aktivitāšu laukuma pilnveidošana parka ielā 22.

Jau trešo gadu pēc kārtas aktīvie biedrības dalībnieki bija 
iecerējuši paplašināt sporta un atpūtas laukumu Parka ielā 22, 
Kuldīgā. Pirms diviem gadiem izveidots volejbola laukums un 
bērnu atpūtas vietiņa, pagājušajā gadā – basketbola laukums. 
Šogad bija plānots izveidot mini futbola laukumu un āra tre-
nažierus. Uzsākot darbus, grupas dalībnieki saprata, ka viņu 
darbs izdemolēts, tādēļ tika pieņemts cits lēmums – uzstādīt 
videonovērošanas kameru, kuru pievienot pilsētas tīklam, lai 
veiksmīgi varētu notvert vandāļus, kuri bojā sporta aktivitā-
šu laukumu. Projekts realizēts, un tagad šī vieta tiek rūpīgi 
apsargāta. Biedrības dalībnieki šogad saveda kārtībā esošos 
labiekārtojuma elementus un sakopa teritoriju.
 grupa “Čaklās rokas”. projekts – sakopti pakāpieni 
baznīcas ielā 32, Kuldīgā.

Projekta mērķis bija atrestaurēt vecos, sabrukušos pakāpie-
nus pie ieejas ēkā no pagalma puses, uzlikt margu un uzjumte-
ni. Kā atzīst grupas dalībnieki, ēka atrodas vecpilsētā, tā celta 
1912. gadā un svarīgi, lai ne tikai mājas iedzīvotāji dzīvotu 
sakoptā vidē, bet arī jaunā paaudze iemācītos saprast, kas ir 
vērtīgs un cik skaista ir pilsēta, kurā viņi dzīvo. Ar paveikto 
darbu grupas dalībnieki ir apmierināti.
 grupa “Darīsim kopā”. projekts  –  “Izvirzītie mērķi 
jāsasniedz”.

Šī projekta mērķis bija sakārtot un uzlabot publisko vidi 
Rumbas pagasta “Spīdolu” mājām. Tika izgatavotas koka 
ārdurvis, sakārtots ieejas mezgls un sakoptas esošās puķu 
dobes. Grupas vadītāja Jana Krūmiņa ieguldījusi lielu darbu 
dārza izveidošanā nama pagalmā. Tā ir brīnišķīga vieta, kur 
paslēpties no ikdienas steigas un izbaudīt mieru un klusumu 
Ventas krastā.
 grupa “Kabilei skaistākai būt”. projekts: Kabile – vārti 
uz Kuldīgas novadu.

Centra dīķis un laukums pie tā, kā uzskata daudzi kabilnie-
ki, ir Kabiles seja. Dīķis atrodas iepretim bibliotēkai un saieta 
namam, kuru apmeklē Kabiles iedzīvotāji. Savukārt asfaltētais 
laukums kalpo kā tirgus placis, satikšanās vieta un stāvlau-
kums mašīnām. 2012. gadā tautas mākslas svētku laikā tapa 
Aivara Bergmaņa veidotās koka figūras, kuras gar dīķmalu bija 
haotiski izvietotas un laika gaitā stipri noplukušas. Projekta 
mērķis bija sakārtot dīķmalu, lai vietējiem iedzīvotājiem un 
tūristiem radītu patīkamu atpūtas vietu pašā Kabiles centrā. 
Projekta ietvaros izgatavoti soliņi (bluķi), nokrāsotas esošās 
koka figūras un novietotas uz pamatnēm pie soliņiem, lai 
radītu interesantāku izskatu. Sakoptas un atjaunotas esošās 
puķu dobes, kā arī sakārtota vieta ap izveidoto egles statīvu.
 grupa “DzīKs Dzintara 12, Kuldīgā”. projekts – daudz-
dzīvokļu mājas 3. kāpņu telpas remonts.

Projekta ietvaros tika veikts kāpņu telpas, kura pēdējo 
reizi bija remontēta pirms 15 gadiem, kosmētiskais remonts. 
Nokasīta vecā apmetuma krāsa un pilnībā atjaunots sienu 
apmetums, veikta sienu špaktelēšana un krāsošana. Tāpat 
nokrāsoti griesti, durvis un margas. Kāpņu telpa ieguvusi jaunu 
un pievilcīgu izskatu. Liels prieks par paveikto ir gan pašiem 
iedzīvotājiem, gan viesiem. Mājas vecākais Juris Brēdiķis 
uzskata, ka iedzīvotājiem ir jādzīvo tīrā un sakoptā vidē.
 grupa “Kalna ielas 10 iedzīvotāji un draugi”. projekts – 
ēkas  trīs  vēsturisko  logu  slēģu komplektu  restaurācija 
Kalna ielā 10, Kuldīgā.

Projekta ietvaros Kalna ielas iedzīvotāju grupa restaurēja 
trīs logu slēģu komplektus, tādējādi nodrošinot Kuldīgas 
unikālā kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu nākamajām 
paaudzēm un radot sakārtotu vidi, kas patīkama gan iedzīvo-
tājiem, gan pilsētas viesiem. Grupas vadītāja Ilze Štromane 

jau ieguvusi lielu pieredzi koka logu restaurēšanā, piedaloties 
restaurācijas centra rīkotajā projektā, kurā iedzīvotāji tika 
aicināti sakārtot savu namu logus. Pagājušajā gadā Ilze veica 
četru logu restaurēšanu. Viņa pati atzīst, ka ir radusies izpratne 
par logu gruntēšanu ar lineļļu, špaktelēšanu, krāsošanu, stiklu 
ķitēšanu un metāla daļu apstrādi ar svinaliniju.
 grupa “brigāde X”. projekts – Ūšenieku tīrība.

Projekta iniciatore Benita Padrevica kopā ar domubiedriem 
paveikusi lielisku darbu Padures pagasta daudzdzīvokļu mājā 
“Ūšenieki”. Sakārtota kopējā dušas telpa, radot ērtu pieeju 
telpai visiem mājas iedzīvotājiem. Tagad telpā uzstādīts jauns 
ūdens sildītājs, iebūvēta dušas kabīne ar padziļinātu vanniņu, 
ko var izmantot arī mazu bērnu vannošanai, izgatavots grīdas 
režģis un plauktiņi, kā arī veikts griestu kosmētiskais remonts. 
Kā atzīst grupas vadītāja – tagad telpā varēs vieglāk uzturēt 
sanitāro tīrību.
 grupa “saldenieki 4, Kurmāles pagastā”. projekts – 
“saldenieki 4” mājas durvis.

Projektu mājas iedzīvotājiem izdevās realizēt kā plā-
nots. Mērķis bija veikt pasākumu kopumu, lai glābtu māju 
no bojāejas, nodrošinot tās kvalitatīvu funkcionalitāti un 
iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanu. Projekta rezultātā 
veikta daudzdzīvokļu mājas veco ārdurvju demontāža un 
jaunu ārdurvju ielikšana, kā arī apkārtējās vides sakārtošana 
pie ieejas mājā, novēršot ūdens uzkrāšanos pie durvīm. Tika 
aizpildītas bedres, veikta akmens šķembu izlīdzināšana, lai 
mazinātu ūdens uzkrāšanos un tiešu ūdens plūsmu uz mājas 
ieeju. Grupas vadītāja Evita Zeidaka atzīst, ka iegūtais rezul-
tāts ir neatsverams ieguvums daudzdzīvokļu mājas nākotnei, 
jo lietus ūdens ļoti ietekmēja ēkas kvalitāti.
 grupa “smilšu rausis”. projekts – “smilšu rausis”.

Grupas “Smilšu rausis” koordinatore Indra Visocka pirms 
projekta realizācijas pastāstīja, ka Padures pagastā pēdējo gadu 
laikā nav bijis neviena rotaļu laukuma, kurā mazuļiem spēlēties. 
Tādēļ Padures centra māju iedzīvotāji nolēma realizēt ideju – 
izveidot rotaļu laukumu, līdz ar to radot drošu un sakārtotu vidi 
bērniem no gada vecuma. Projekta īstenošanas laikā izgatavota 
smilšu kaste ar vāku un jumtiņu, kurā bērni var spēlēties arī lietus 
laikā, atjaunotas šūpoles, izgatavoti soliņi un sakārtota teritorija.
 grupa “nama iedzīvotāju grupa”. projekts – “senais 
nams”.

Daudzdzīvokļu nams Ventspils ielā 4, pateicoties tās ie-
dzīvotājiem, ticis pie sakārtota koridora un pagalma ieejas. 
Projekta ietvaros veikts kosmētiskais remonts, atjaunojot 
sienu un griestu krāsojumu, padarot vidi daudz pievilcīgāku. 
Pie ieejas ieklāts cietais segums, lai namā varētu iekļūt sausām 
kājām. Grupas dalībnieki par paveikto ir gandarīti un uzskata, 
ka, kopīgi darbojoties, tiek radītas jaunas idejas, kā arī rodas 
sajūta, ka ir labi būt saimniekam savā namā.
 grupa “mākam un darām”. projekts – teritorijas la-
biekārtošana kapsētā “upes osti”.

Projekta mērķis bija Rumbas pagasta kapsētā “Upes Osti” 
attīrīt taku līdz akai, atjaunot un sakārtot aku, kā arī izveidot 
nojumi kapu inventāram. Īstenojot projektu, grupas dalībnieki 
sāka ar teritorijas sakārtošanu līdz akai, kas atrodas 600 m aiz 
kapsētas – savākti sakritušie koki un izzāģēti krūmi. Izgatavota 
un uzstādīta koka nojume ar skārda jumtiņu kapu inventāra 
novietošanai, kurā ievietoti grābekļi, lāpstas, lejkanna, spainis, 
dēļi u. c. Sadarbībā ar Rumbas pagasta pārvaldi aizvestas atkri-
tumu kaudzes un novietots konteiners sadzīves atkritumiem. 
Akai ir uzlikts grods un labiekārtota vieta ap aku. Grupas 
vadītāja Ieva Fokerote-Šīmane atzīst: “Mūsu grupa ir strādāt 
griboša un radoša.” “Ostu” kapu teritorija projektā “Darīsim 
paši” tiek atbalstīta jau trešo reizi. 2014. gadā uzlikts jauns 
žogs apkārt visai kapu teritorijai, 2015. gadā izgatavoti skaisti 
metāla vārti ar uzrakstu “Upes Osti”.
 grupa “Fizruki”. projekts – “pēdas pie zemes”.

Ēdoles pagastā dzīvo aktīvi jaunieši, kuri daudz laika pa-
vada skolas sporta laukumā. Pirms diviem gadiem projekta 
“Darīsim paši” ietvaros uzstādīts aizsargžogs gar stadiona 
vienu malu, lai futbolistiem nebūtu pēc bumbas jākāpj gravā. 
Lietus laikā futbola laukums pārplūst un spēlēt futbolu ir 
neiespējami, tādēļ šogad grupas koordinators Artūrs Liepiņš 
ieplānoja izveidot drenāžas sistēmu, kas ļautu novirzīt ūdeni 
no laukuma. Tāpat īstenota iecere mazajiem ēdolniekiem 
pilnvērtīgi nodarboties ar noteiktiem sporta veidiem uz bijušā 
noasfaltēlā volejbola laukuma, kurš netika pilnvērtīgi izman-
tots. Apliekot bortus ap laukumu, vasarā var spēlēt futbolu 
un florbolu, bet ziemā, uzlejot ledu, spēlēt hokeju. Laukums 
atbilst populārajam “Ghetto Games football” formātam. Artūrs 
saka, ka iedzīvotājiem ir jādod iespēja izbaudīt dažādību 
sportā, jāizbauda aktivitātes brīvā dabā.
 grupa “Kaimiņi mājā “avoti””. projekts – “par skais-
tāku Latviju!”

Pelču pagasta daudzdzīvokļu mājas “Avoti” iedzīvotāji 
projekta ietvaros izremontēja kāpņu telpu, sakārtoja jumtiņu 
virs kāpņu telpas, pielaboja lieveni, nokrāsoja durvis un uzstā-
dīja apgaismes ķermeņus, lai atgriešanās mājās būtu patīkama 
un gaiša. Kāpņu telpā remonts nebija veikts vairāk nekā 20 
gadus, viss bija novecojis un nepievilcīgs. Kāpņu telpā dzīvo 
gan jaunā paaudze, gan seniori, tāpēc grupas vadītājs Edgars 
Lagzdiņš uzskata, ka visiem būs patīkami un jauki, ienākot 
mājās, ieraudzīt gaišu, izremontētu kāpņu telpu.

EVITaS PĒTErSOnES, 
projekta “Darīsim paši” koordinatores, teksts un foto

Iedzīvotāji gandarīti par pašu padarīto



Izdoti saskaņā ar likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 
1. panta otrās daļas 9.1 punktu, 2. panta  8.1 daļu, 3. panta pirmās 
daļas 1.4 un 1.6 daļu, 5. panta 1. daļu un 3. daļu. 
I Vispārīgais jautājums
1. Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā Kuldīgas novadā pie-
mēro nekustamā īpašuma nodokļa (turpmāk-nodoklis) likmes un 
nodokļa atvieglojumus, kārtību, kādā ar nodokli apliek dzīvojamo 
ēku palīgēkas, kuru platība pārsniedz 25 m2, vidi degradējošas, 
sagruvušas vai cilvēku drošību apdraudošas būves, būves, kuru 
būvniecībā pārsniegts normatīvajos aktos noteiktais kopējais 
būvdarbu veikšanas ilgums, nodokļa maksāšanas kārtību par 
daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām (tās daļām), kas ierakstītas 
zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda, un pašvaldībai piederošo 
vai piekritīgo zemi, uz kuras šīs mājas atrodas, kā arī nosaka 
nodokļa maksāšanas paziņojumu piespiedu izpildes termiņu.
II nekustamā īpašuma objekti, kas netiek aplikti ar nodokli
2. Papildus likumā ”Par nekustamā īpašuma nodokli” noteiktajiem 
nekustamā īpašuma objektiem ar nodokli Kuldīgas novadā netiek 
apliktas dzīvojamo māju palīgēkas neatkarīgi no to platības.
3. Šo noteikumu 2. punkts neattiecas uz garāžām.
III nekustamā īpašuma objekti, kuri tiek aplikti ar paaugsti-
nātu nodokļa likmi
4. Ar likuma ”Par nekustamā īpašuma nodokli” 3. panta pirmās 
daļas 1.4 daļā noteikto nodokli 3 % apmērā no lielākās turpmāk 
minētās kadastrālās vērtības: būvei piekritīgās zemes kadastrālās 
vērtības vai būves kadastrālās vērtības, tiek apliktas būves, kuras 
iekļautas Kuldīgas novada pašvaldības būvvaldes apstiprinātā 
Vidi degradējošu, sagruvušu vai cilvēku drošību apdraudošu 
būvju sarakstā.
5. Paaugstinātā nodokļa maksāšanas pienākums par likuma 
”Par nekustamā īpašuma nodokli” 3. panta pirmā daļas 1.4 daļā 
noteiktajām būvēm izbeidzas ar nākamo mēnesi pēc tam, kad:
5.1. būve savesta kārtībā, kā arī par to saņemts pozitīvs būvin-
spektora atzinums; 
5.2. būve nojaukta un dzēsta no Nekustamā īpašuma valsts 
kadastra informācijas sistēmas.
6. Būvei, kuras būvniecībā pārsniegts normatīvajos aktos noteik-
tais kopējais būvdarbu veikšanas ilgums, ar nākamo mēnesi pēc 
būvniecības termiņa izbeigšanās līdz mēnesim, kad parakstīts 
akts par būves pieņemšanu ekspluatācijā, nodokļa likme ir 3% 
no lielākās turpmāk minētās kadastrālās vērtības:
6.1. būvei piekritīgās zemes kadastrālās vērtības;
6.2. būves kadastrālās vērtības.
7. Saistošo noteikumu 6. punktā minētajā gadījumā paaugstinātā 
nodokļa maksāšanas pienākums izbeidzas, sākot ar nākamo 
mēnesi pēc tam, kad Nekustamo īpašumu nodaļa saņem infor-
māciju no Būvvaldes vai būves īpašnieka par būves pieņemšanu 
ekspluatācijā.
IV nodokļa atvieglojumi
8. Nodokļa atvieglojumus fiziskai vai juridiskai personai - ne-
kustamā īpašuma īpašniekam vai nomniekam (lietotājam) - var 
piešķirt šādos gadījumos:
8.1. par zemi, kas tiek izmantota publiskā lietošanā kā atpūtas 
zaļā zona, 50% apmērā no nodokļa summas;
8.2. par zemi, uz kuras vai zem kuras atrodas pašvaldībai un tās 
kapitālsabiedrībām piederoši maģistrālie komunikāciju tīkli, 25 % 
apmērā no nodokļa summas;
8.3. par ēkām un būvēm 70 % apmērā no nodokļa summas, ja 
persona ar saviem finanšu resursiem ir veikusi vēsturisko ēku 
(kas vecākas par 50 gadiem) jumtu vai fasāžu atjaunošanas dar-
bus Kuldīgā vecpilsētas teritorijā, (Pilsētbūvnieciskā pieminekļa 
teritorijā un UNESCO sarakstā iekļaujamajā teritorijā, saskaņā ar 
pielikumu), kā arī valsts kultūras pieminekļiem ārpus šīs teritorijas, 
un ja šo darbu veikšanu nav līdzfinansējusi pašvaldība;
8.4. par zemi, ēkām un būvēm 90 % apmērā no nodokļa summas, 
ja persona ar saviem finanšu resursiem piedalījusies Kuldīgas 
vecpilsētas teritorijā (Pilsētbūvnieciskā pieminekļa teritorijā un 
UNESCO saraksta iekļaujamajā teritorijā, saskaņā ar pielikumu), 
pilsētas infrastruktūras (publiskais apgaismojums, pievedceļi, 
ietves, lietus ūdens kanalizācija, stāvlaukumi) izbūvē vai sakār-
tošanā, arī privātīpašumā esošajos pagalmos, ja tie ir publiski 
pieejami un ja šo darbu veikšanu nav līdzfinansējusi pašvaldība;
8.5. par zemi, ēkām un būvēm 70 % apmērā no nodokļa summas, 
ja persona ar saviem finanšu resursiem piedalījusies pilsētas vai 
pagasta infrastruktūras (publiskais apgaismojums, pievedceļi, 
ietves, stāvlaukumi) izbūvē vai sakārtošanā;
8.6. par ēkām un būvēm 25 % apmērā no nodokļa summas, ja 
īpašums atbilstoši Kuldīgas novada teritorijas plānojumā noteikta-
jai atļautajai izmantošanai tiek izmantots savas uzņēmējdarbības 
veikšanai atbalstāmajās nozarēs:
8.6.1. viesu nami, viesnīcas, moteļi un kempingi;
8.6.2. amatniecības izstrādājumu ražošanas vai tirdzniecības 
vietas;

8.6.3. ēdināšanas iestādes;
8.6.4. suvenīru tirdzniecības vietas;
8.7. par zemi, ēkām un būvēm 70 % apmērā no nodokļa summas, 
ja juridiskā persona ir ražošanas uzņēmums un iepriekšējā taksā-
cijas periodā tas ir veicis kapitāla investīcijas esošās ražotnes pa-
plašināšanai (investīcijas ēku un būvju rekonstrukcijā, kā arī liela 
apjoma ražošanas iekārtu iegādē) vismaz 25 000 EUR apmērā;
8.8. juridiskām personām par zemi, ēkām un būvēm 25 % apmērā 
no nodokļa summas, ja juridiskā persona iepriekšējā taksācijas 
periodā nekustamajā īpašumā izveidojusi 5 - 10 jaunas darbavie-
tas, 50 % apmērā - ja izveidojusi 10 - 20 jaunas darbavietas un 
70 % apmērā, ja izveidojusi vairāk par 20 jaunām darbavietām 
un strādājošo darba samaksa šajās darbavietās nav zemāka par 
nozares vidējo darba algu;
8.9. par zemi, ēkām un būvēm, ja juridiska persona nekustamajā 
īpašumā ir veikusi kapitāla investīcijas jaunas būves būvniecībā 
savas uzņēmējdarbības funkcijas nodrošināšanai, sākot ar otro 
gadu pēc objekta nodošanas ekspluatācijā. 
Atvieglojuma apmērs atkarībā no investīciju apjoma:
8.9.1. 25 % - ja investīciju apjoms ir 
no 100 000 EUR - 200 000 EUR; 
8.9.2. 50 % - ja investīciju apjoms ir 
no 200 000 EUR - 400 000 EUR; 
8.9.3. 70 % - ja investīciju apjoms ir 
no 400 000 EUR - 700 000 EUR;
8.9.4. 90 % - ja investīciju apjoms ir vairāk kā 700 000 EUR;
8.10. maznodrošinātām personām par likumā ”Par nekustamā 
īpašuma nodokli” 3. panta pirmās daļas 2. punktā un 1.2 daļā 
minētajiem nekustamā īpašuma nodokļa objektiem un tiem 
piekritīgo zemi – 50 % apmērā no aprēķinātās nodokļa summas 
par to periodu, kurā nodokļa maksātājs atbilst maznodrošinātas 
personas statusam.
9. Pamats šo noteikumu 8.3., 8.4., 8.5, un 8.7. apakšpunktos 
noteikto atvieglojumu piešķiršanai ir akts par objekta nodošanu 
ekspluatācijā un izmaksu tāme, attaisnojuma dokumenti par 

veiktajiem maksājumiem, kuru pamatotību izvērtē Dome, piešķirot 
nodokļa atvieglojumu.
10. Pamats šo noteikumu 8.10.apakšpunktā noteikto atvieg-
lojumu piešķiršanai ir lēmums par maznodrošinātās personas 
statusa piešķiršanu.
V nodokļa atvieglojumu piemērošanas kārtība
11. Lai saņemtu iepriekšminētos nekustamā īpašuma nodokļa at-
vieglojumus, nodokļu maksātājam jāiesniedz Domei iesniegums 
par nodokļa atvieglojumu piešķiršanu, pievienojot nepieciešamos 
dokumentus. Šajā punktā noteiktais neattiecas uz 8.10.apakš-
punktā noteikto atvieglojumu, ko nodokļu speciālists aprēķina, 
pamatojoties uz pašvaldības rīcībā esošo informāciju.
12. Iesniegumus par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 
piešķiršanu izskata un izvērtē Kuldīgas novada Domes Finanšu 
komiteja.
13. Lēmumu par nekustamā īpašuma atvieglojumu piemērošanu 
un apmēru, izņemot šo noteikumu 8.10. apakšpunktā noteikto 
atvieglojumu, pieņem Kuldīgas novada Dome pēc Finanšu 
komitejas ieteikuma. 
14. Atvieglojumi par šo noteikumu 8.3., 8.4., 8.5. un 8.7. apakš-
punktos minētajiem ieguldījumiem var tikt piemēroti atkārtoti līdz 
brīdim, kad tiek segti 50 % no saskaņoto ieguldījumu apjoma, bet 
ne ilgāk kā 5 gadus par vieniem un tiem pašiem ieguldījumiem. 
Iesniegumam ir jāpievieno ieguldījumus apliecinoši dokumen-
ti - tāmes ar izmaksu atšifrējumiem, maksāšanas uzdevumi, 
līgumu kopijas utt.
15. Lai saņemtu 8.8. apakšpunktā minēto nodokļa atviegloju-
mu, iesniegumam ir jāpievieno apliecinājums par strādājošo 
darbinieku skaitu uzņēmumā iepriekšējos taksācijas periodos. 
Atvieglojums tiek piemērots uz 1 gadu nākamajam nodokļa 
aprēķināšanas periodam, pamatojoties uz darbavietu skaitu, 
kurās darbinieki strādā vismaz 1 gadu.
16. Atvieglojumi par šo noteikumu 8.9. punktā minētajām inves-
tīcijām piemērojami ne ilgāk kā piecus gadus.
17. Nodokļu atvieglojumi tiek piešķirti konkrētajam nekustamajam 

īpašumam. 
18. Atvieglojumi netiek summēti un netiek piemēroti vienlaicīgi. Ja 
vienlaicīgi ir tiesības saņemt nodokļa atvieglojumus pēc vairākiem 
punktiem, piemērojams lielākais no atvieglojumiem.
19. Dome piemēro noteiktos nodokļa atvieglojumus, ja personai 
nav valstī noteikto nodokļu maksājumu parādu. Šajā punktā 
noteiktais neattiecas uz šo noteikumu 8.10. punktā noteikto 
atvieglojumu.
VI nodokļa iekasēšanas kārtība
20. Nekustamā īpašuma nodokli par daudzdzīvokļu dzīvojamo 
māju (tās daļu), kas ierakstīta zemesgrāmatā uz pašvaldības vār-
da, un pašvaldībai piederošo vai piekritīgo zemi, uz kuras šī māja 
atrodas, maksā pašvaldības daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas 
(tās daļu) īrnieki un nomnieki, kuriem īres un nomas līgumi slēgti 
ar pašvaldību, vai personas, kuras īpašuma tiesības uz dzīvojamo 
māju (tās daļu) ieguvušas līdz dzīvojamās mājas privatizācijai, 
vai dzīvokļu īpašumu tiesiskie valdītāji (līdz nekustamā īpašuma 
reģistrēšanai zemesgrāmatā).
21. Nekustamā īpašuma nodokli par pašvaldībai piederošo vai 
piekritīgo nekustamo īpašumu maksā persona, kurai ar pašvaldī-
bas institūcijas lēmumu nekustamais īpašums nodots valdījumā. 
Ja pašvaldībai piederošais vai piekritīgais nekustamais īpašums 
nav nodots valdījumā, bet uz likuma vai cita pamata atrodas citas 
personas lietošanā (faktiskā lietošanā), nekustamā īpašuma 
nodokļa maksātājs ir attiecīgā nekustamā īpašuma lietotājs 
(faktiskais lietotājs).
22. Maksāšanas paziņojuma piespiedu izpilde tiek veikta septiņu 
gadu laikā no nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņa 
iestāšanās brīža.
VII noslēguma jautājumi
23. Saistošie noteikumi stājas spēkā ar 2018. gada 1. janvāri.
24. Ar šo noteikumu spēkā stāšanos atzīt par spēku zaudējušiem 
Kuldīgas novada Domes 2015. gada 27. augusta saistošos 
noteikumus Nr. 2015/16 ”Par nekustamā īpašuma nodokļa 
atvieglojumiem un nodokļa piemērošanu Kuldīgas novadā”.
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Paskaidrojuma raksts par Kuldīgas novada domes saistošo noteikumu 2017/12 projektu 
”Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem un nodokļa piemērošanu Kuldīgas novadā”

Projekta nepieciešamības
pamatojums

Saskaņā ar likuma ”Par nekustamā īpašuma nodokli” 1. panta otrās daļas 9. punktu, 1. panta un 3. panta 1.4 daļu, pašvaldībām ir likumā deleģētas tiesības, pieņemot saistošos noteikumus, noteikt nekustamā īpašuma nodokļa 
apmēru, precizēt nodokļa objektus, bet saskaņā ar 5. panta trešo un ceturto daļu pašvaldības var izdot saistošos noteikumus, kuros paredzēti atvieglojumi atsevišķām nodokļa maksātāju kategorijām. 90, 70, 50 un 25 procentu 
apmērā no nekustamā nodokļa summas. Pašreiz spēkā esošos saistošajos noteikumos Nr. 2015/16 ”Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem un nodokļa piemērošanu Kuldīgas novadā” nepieciešams izdarīt grozījumus 
un papildinājumus. Tā kā tas nav izdarāms, nemainot punktu numerāciju, lietderīgi izstrādāt jaunus saistošos noteikumus, nevis grozīt spēkā esošos

Īss projekts satura
izklāsts

Noteikumu projekts paredz neaplikt ar nodokli dzīvojamo māju palīgēkas, kuru platība pārsniedz 25 m2, izņemot palīgēkas – garāžas, noteikumi nosaka, kādā veidā piemērojama paaugstināta nodokļa likme, kā arī precizētas no-
dokļa maksātāju kategorijas, kurām var noteikt nodokļa atvieglojumus, noteikts maksimālais termiņš, kādā var pieņemt lēmumus par nokavēto nodokļu maksājumu piespiedu izpildi, kā arī noteikts, ka nekustamā īpašuma nodokli 
par daudzdzīvokļu dzīvojamo māju (tās daļu), kas ierakstīta zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda, un pašvaldībai piederošo vai piekritīgo zemi, uz kuras šī māja atrodas, maksā pašvaldības daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas (tās 
daļu) īrnieki un nomnieki, kuriem īres un nomas līgumi slēgti ar pašvaldību, vai personas, kuras īpašuma tiesības uz dzīvojamo māju (tās daļu) ieguvušas līdz dzīvojamās mājas privatizācijai, vai dzīvokļu īpašumu tiesiskie valdītāji 
(līdz nekustamā īpašuma reģistrēšanai zemesgrāmatā). Esošie noteikumi papildināti, paredzot ar paaugstinātu nodokļu likmi aplikt nekustamā īpašuma nodokļa objektus, kuri nav nodoti ekspluatācijā, lai gan  noteiktie  būvniecī-
bas termiņi beigušies. Izdarīti arī citi  precizējumi par saistošo noteikumu piemērošanu

Projekta nepieciešamības pamatojums Noteikumi nepieciešami, lai precizētu nekustamā īpašuma nodokļa objektus, par kuriem var piemērot nodokļa atvieglojumus, kā arī paaugstinātu nodokļa likmi
Projekta ietekme uz uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā

Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi būs nenozīmīga

Projekta ietekme uz pašvaldības budžetu Budžeta ieņēmumi no nekustamā īpašuma nodokļa būtiski nemainīsies
Projekta ietekme uz administratīvajām procedūrām Noteikumi ir saistoši visām Kuldīgas novada administratīvajā teritorijā esošajām fiziskajām un juridiskajām personām, kuras ir nekustamā īpašuma nodokļa maksātāji
Konsultācijas ar privātpersonām Nav attiecināms

Saistošie noteikumi Nr. 2017/12 “Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem un
nodokļa piemērošanu Kuldīgas novadā”

unESCO PaSauLES manTOjuma SaraKSTā IEKĻaujamāS TErITOrIjaS rOBEŽa KuLDĪGaS PILSĒTā



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

KuLDĪGaS KuLTūraS CEnTrā

 PaSāKumI PaGaSTOS

2017. gada 19. oktobris

SPOrTa PaSāKumI OKTOBrĪ

KInO aFIša

Biļešu cena uz kino seansiem: darba dienās – 2,60 EUR, brīvdienās – 3 EUR. Bērniem līdz 3 gadu 
vecumam, neaizņemot atsevišķu sēdvietu, ieeja bez maksas. Vietu rezervēšana uz seansiem pa 
tālr. 29542242 darba dienās 9.00–18.00, brīvdienās – stundu pirms pirmā kino seansa. Programmā 
iespējamas izmaiņas! Programmu skatīt www.kuldiga.lv, www.kckuldiga.lv

Kinoteātrī aIZLIEGTS ienest uzkodas un dzērienus!

S. 21. X 15.00 ParĪZE PaGaIDĪS
Sv. 22. X 13.00 2017, ASV, Japāna, ilgums 1’32
O. 24. X 18.00 Romantiska drāma
T. 25. X 20.00 12+

Sv. 22. X 15.00 DauDZ LaImES nāVES DIEnā
O. 24. X 20.00 2017, ASV, ilgums 1’35
T. 25. X 18.00 Trilleris, mistika
C. 26. X 20.30 12+

C. 26. X 18.00 IEVaInOTaIS jāTnIEKS
Sv. 29. X 16.00 2017, Latvija, ilgums 1’35
T. 1. XI 20.00 Dokumentāla spēlfilma
C. 2. XI 16.00 Filma latviešu valodā, 12+
C. 26. X  18.00  pirms seansa tikšanās ar filmas 
   režisori Ilonu Brūveri un radošo komandu

S. 28. X 15.00 LIELāS PĒDaS DĒLS
Sv. 29. X 14.00 2017, Beļģija, Francija, 
O. 31. X 18.00 Ilgums 1’32
T. 1. XI 18.00 Piedzīvojumu animācijas filma
C. 2. XI 18.00 U

S. 28. X 17.00 DŽunGĻI
Sv. 29. X 18.00 2017, Lielbritānija, Austrālija, 
O. 31. X 20.00 ilgums 1’55; asa sižeta
C. 2. XI 20.00 piedzīvojumu filma, drāma; 16+

Piektdien, 20. oktobrī, 19.00 – koncerts “Tu un es”. 2017. gadā Latvijas roka le-
ģenda – ģitārists, komponists un hītu autors Harijs Zariņš – svinēs 60. dzimšanas dienu. 
Piedalās Aija Andrejeva, Dināra Rudāne, Antra Stafecka, Alex, Jānis Buķelis (Buks), grupa 
“COLT”. Biļetes cena – 10, 12, 15 EUR. Tās var iegādāties KKC, “Biļešu paradīze” kasēs 
un www.bilesuparadize.lv.

Piektdien, 3. novembrī, 19.00 – izrāde, stand-up komēdija “mačo”. Veicot vīriešu 
tipoloģijas pētījumu un aplūkojot sabiedrībā sastopamos vīriešu tipāžus, izrādē uzzīmēts 
mūsdienu latviešu mačo dramaturģes Aivas Birbeles acīm. Biļetes cena – 8, 10, 12 EUR. 
Tās var iegādāties KKC, “Biļešu paradīze” kasēs un www.bilesuparadize.lv.

Sestdien, 28. oktobrī, 21.00 – “Ventas Dzirkstis” disko balle “Par pēdējo lapu”. 
Ieejas maksa iepriekšpārdošanā – 6 EUR, pasākuma dienā līdz 21.00 – 8 EUR, pēc 
21.00 – 10 EUR. Pie galdiņiem būs numurētas vietas.

ĒDOLĒ
30. oktobrī 13.00 kultūras namā – leļļu 

teātra izrāde “Vilks, kurš rija grāmatas.” 
Ieeja – 1,50 EUR.

Līdz 30. oktobrim kultūras namā – Kārļa 
Dazarta gleznu izstāde.

GuDEnIEKOS
30. oktobrī 16.30 kultūras namā – leļļu 

teātra izrāde “Vilks, kurš rija grāmatas”.
7. novembrī iespēja braukt uz koncertu 

“Dod, dieviņi”, biļetes cena – 18 EUR. Lū-
gums pieteikties līdz 20. oktobrim pa tālr. 
29266724.

17. novembrī 19.00 kultūras namā – Lat-
vijas Republikas proklamēšanas gadadienai 
veltīts pasākums.

No 1. līdz 30. novembrim kultūras namā – 
Daces Nastevičas ar pērlītēm izadītas jostas.

KaBILĒ
21. oktobrī 22.00–3.00 saieta namā 

“Sencis” – balle, spēlēs grupa “Ceļavējš” un 
Dj Dzintars. Ieeja – 5 EUR.

Oktobrī bibliotēkā – Ditas Lasma-
nes-Slišānes gatavotās kartiņas.

18. novembrī 19.00 saieta namā “Sen-
cis” – LR proklamēšanas gadadienai veltīts 
klasiskās mūzikas koncerts. Uzstājas stīgu 
trio “Leggiero” (Līva Tomiņa (vijole), Baiba 
Bergmane (alts), Sarma Gabrēna (čells)). 
Ieeja – bez maksas.

25. novembrī 17.00 saieta namā “Sen-
cis” – Dobeles pilsētas kultūras nama 
amatierteātris “Smaids” ar jautru Monikas 
Zīles komēdiju 2 cēlienos “Laulības treniņu 
aģentūra”. Ieeja – 1,50 EUR.

KurmāLĒ
28. oktobrī 20.00 pagasta pasākumu 

zālē – pagasta pašdarbnieku un sportistu 
atpūtas vakars. Spēlēs grupa “Nakts ziņas”. 
Ieeja – 3 EUR. Pieteikties un samaksāt līdz 
20. oktobrim. Ieeja tikai ar iepriekš iegādātām 
biļetēm. Tālr. 29257707.

No 23. oktobra pagasta vēstures istabā – 
izstāde par pašdarbību un sportu Kurmālē, 
sākot no pēckara gadiem.

LaIDOS
Oktobrī Sermītes bibliotēkā – Kārļa Da-

zarta gleznu izstāde; bērnudārza audzēkņu 
radošo darbu izstāde “Zīmējam kaķus”.

PaDurĒ
Oktobrī pagasta bibliotēkā – TTMS 

“Kuldīgas palete” dalībnieka Kārļa Dazarta 
pasteļtehnikā zīmēto gleznu izstāde.

28. oktobrī 19.00 Padures muižā – Le-
ģendu nakts. Ieeja par ziedojumiem.

Līdz 2. novembrim ikviens aicināts izvirzīt 
pretendentus atzinības raksta saņemšanai 
Padures pagastā par labi paveiktiem dar-
biem. Anketas pieejamas pagasta pārvaldē, 
Padures pagasta bibliotēkā, veikalā “Virsai-
ši” un Kuldīgas Alternatīvās sākumskolas 
Padures filiālē. Atzinības rakstus pasniegs 
18. novembrī.

17. novembrī 19.00 Deksnes pasākumu 
zālē – Latvijas Valsts dibināšanas 99. ga-
dadienai veltīts pasākums, kurā godinās 
Padures pagasta ļaudis. Koncertu sniegs 
LMA “Impresija” un Padures sieviešu vokālais 
ansamblis. 

17. novembrī 21.00 Deksnes pasākumu 
zālē – atpūtas vakars ar groziņiem, par mūzi-
ku rūpēsies grupa “Ēna”. Ieeja – bez maksas.

24. novembrī 16.00 Deksnes pasākumu 
zālē – Padures pagasta senioru atpūtas 
vakars. Koncertēs un balli spēlēs Kaspars 
Krastiņš no Rīgas. Pieteikšanās līdz 21. no-
vembrim pa tālr. 28887059. Ieeja – bez 
maksas. 

PELČOS
Pelču pils jumta remonta laikā Pelču 

pagasta bibliotēka atrodas pagastmājā!
Oktobrī bibliotēkā – izstāde “Eiropas 

vērtības Latvijas mākslā”.
26. oktobrī 18.00 bibliotēkā – pasākums 

lasītājiem “Svētā Jēkaba ceļš literatūrā un 
praksē”.

31. oktobrī 17.00 bibliotēkā – Spoku 
stāstu stunda bērniem.

rEnDā
25. oktobrī kultūras namā – kino vakars: 

16.00 filma bērniem “Urfins Džīss un viņa 
koka zaldāti”, ieeja – 1 EUR; 18.00 – “Vec-
tēvs, kas bīstamāks par datoru”, ieeja – 
3 EUR.

Līdz 31. oktobrim bibliotēkā – mākslinie-
ces Ivetas Fogeles grafikas darbu izstāde.

rumBā
Oktobrī pagasta pārvaldes zālē – Ed-

munda Puķes gleznu personālizstāde; no 
1. novembra – Antras Laizānes gleznu 
personālizstāde.

24. oktobrī 12.00 Ventas ciema “Bu-
kaišos” – galda spēļu sacensības.

25. oktobrī 18.00 pensionāru apvienībā 
“Rumbiņa” – Rumbas pagasta senioru balle 
kopā ar Anitu Ozolu. Būs skatāma A. Čehova 
izrāde “Lācis” (režisore Dace Priede). 

1. novembrī 14.15 Ventas ciema “Bu-
kaišos” – kulinārijas pasākums “Gardēži”.

10. novembrī 16.00 Ventas ciema 
“Bukaišos” – erudīcijas pasākums bērniem 
“Mana Latvija”.

10. novembrī 19.00 Ventas ciema “Bu-
kaišos” – Valsts svētku koncerts, dzied vokā-
lais ansamblis “Karameles” un Agnese Čīče.

21. novembrī 10.00 bibliotēkā, 14.00 
Ventas ciema “Bukaišos” – radošā darbnīca.

SnĒPELĒ
27. oktobrī 15.00 kultūras namā – prak-

tisko nodarbību cikla “Radoši, praktiski, 
interesanti un arī sātīgi” nodarbība “Rudens 
veltes ziemai”.

Līdz 31. oktobrim bibliotēkā – snēpelnie-
ces Aijas Irbes darināto rotu un aksesuāru 
izstāde, kā arī literārā izstāde rastniecei Lijai 
Brīdakai; līdz 30. novembrim – kuldīdznieces 

Skaidrītes Davidsones gatavotās apsveiku-
mu kartītes un citas pītas lietas no papīra.

TurLaVā
Bibliotēkā oktobrī – Turlavas pamatsko-

las audzēkņu vizuālās mākslas radošo darbu 
izstāde; novembrī Annas Dinteres un Ināras 
Zeltītes rokdarbu izstāde “Pašas izdomāti”; 
padurnieces Linetas Zībergas (8. klase) zī-
mējumu izstāde; Intas Mednieces keramikas 
darbu izstāde; Lidijas Strēlnieces rokdarbu 
izstāde; PII “Lāčuks” radošo darbu izstāde 
“Krāsainais rudens”.

27. oktobrī 12.00 kultūras namā – skolē-
niem tikšanās ar “Ilustrētā zinātne” redakcijas 
pārstāvjiem.

28. oktobrī 22.00 kultūras namā – balle, 
spēlēs grupa “Hameleoni”.

31. oktobrī 16.00 kultūras namā – leļļu 
teātra izrāde “Vilks, kurš rija grāmatas”. 
Ieeja – bez maksas.

5. novembrī kultūras namā – kino: 12.00 
multfilma “Urfins Džīss un viņa koka zaldāti”, 
ieeja – 1 EUR; 13.30 latviešu filma “Vectēvs, 
kas bīstamāks par datoru”, ieeja – 3 EUR.

9. novembrī 12.00 bibliotēkā – “Viss, 
ko mēs vēl nezinām par alveju.” Pieredzē 
dalīsies Solvita.

12. novembrī 12.00 kultūras namā – 
biedrības “Dižavots” pasākums “Pērkona 
daudzveidība Baltu kultūrā”, saiets ar lektoru 

piedalīšanos, dažādas aktivitātes, priekšlasī-
jumi un diskusijas.

18. novembrī 17.00 kultūras namā – 
Latvijas Republikas proklamēšanas dienai 
veltīts pasākums, Inetas Rudzītes koncert-
programma.

26. novembrī 12.00 kultūras namā – Zir-
ņu pagasta amatierteātra izrāde pēc Monikas 
Zīles darbu motīviem “Savedējs”.

VārmĒ
22. oktobrī 15.00 sporta hallē – 2. līgas 

florbola spēle: FK “Vārme”-SC “Mēmele/
Code”.

28. oktobrī 20.00 kafejnīcā “Kārlis” – 
Vārmes pašdarbnieku un sportistu sezonas 
atklāšanas balle. Spēlēs grupa “Lustīgais blu-
mīzers”. Aicināti visi Vārmes amatiermākslas 
kolektīvi un sportisti. Dalības maksa – 5 EUR 
(galdi klāti).

4. novembrī 18.00 sporta hallē – 2. līgas 
florbola spēle: FK “Vārme”-FK “Tērvete”.

11. novembrī 17.00 atpūtas parkā “Aiz-
upītes” – Lāčplēša diena. Lāpu gājiens pa 
diviem gaismas ceļiem – no skolas un Vār-
mes pagasta pārvaldes. Gājienā dodamies 
ar lāpām vai svecēm. Muzikāls atceres brīdis 
atpūtas parkā “Aizupītes”.

19. novembrī 15.00 sporta hallē – 
2. līgas florbola spēle: FK “Vārme”-Talsu 
NSS/“Zerorisk”.

3. oktobrī 100 gadu jubileju savu tuvāko lokā svinēja Ieva Ever-
sone. Gaviļnieces dzimtā vieta ir Īvande, kur aizvadīta bērnība un 
darba gadi, bet kopš došanās pensijā Ievas kundze dzīvo Kuldīgā. 
Jubilāre izaudzinājusi trīs bērnus – divas meitas un dēlu. Viņas mūžu 
bagātu dara mazbērni, mazmazbērni un nu jau arī mazmazmazbērni.

Kuldīgas novada Domes priekšsēdētāja Inga bērziņa 
sirsnīgi sveic novada iedzīvotāju Ievu eversoni 100 gadu 
jubilejā un novēl labu veselību un možu garu arī turpmāk.

Būtisku daļu no pašvaldības 
budžeta ieņēmumiem veido fizisko 
un juridisko personu samaksātais 
nekustamā īpašuma nodoklis. Nāka-
majā gadā stājas spēkā izmaiņas gan 
likumā, gan pašvaldības saistošajos 
noteikumos, kas ietekmē nekustamā 
īpašuma nodokļa piemērošanu arī 
Kuldīgas novadā.

Līdz šim nodokļa samazinājums 
par īpašumu pienācās ģimenēm, 
kurās ir trīs vai vairāk bērnu līdz 
18 gadu vecumam, taču izmaiņas 
likumā “Par nekustamā īpašuma 
nodokli” ļaus par 50% samazināt 
nodokļa summu arī ģimenēm, kurās 
ir trīs vai vairāk bērnu līdz 24 gadu 
vecumam, kuri iegūst vispārējo, 
profesionālo vai augstāko izglītību.

Savukārt pašvaldība savos sais-
tošajos dokumentos var noteikt 
nekustamā īpašuma nodokļa likmes 
no 0,2 līdz 3 procentiem no īpašuma 
kadastrālās vērtības dažādiem liku-
mā minētiem nekustamā īpašuma 
nodokļa objektiem.

Kuldīgas novada pašvaldība 
ar saistošajiem noteikumiem “Par 
nekustamā īpašuma nodokļa atvieg-
lojumiem un nodokļa piemērošanu 
Kuldīgas novadā” ir paredzējusi 
kārtību, kādā piemēro nodokļa 
paaugstināto likmi un nodokļa at-
vieglojumus. Izmaiņās pašvaldības 
saistošajos noteikumos ir precizēta 
kārtība un objekti, kuri tiek aplik-
ti ar paaugstinātu nodokļa likmi 
3% apmērā, kā, piemēram, vidi 
degradējošas, sagruvušas vai cilvēka 
dzīvību apdraudošas būves, kā arī 
būves, kuru būvniecībā pārsniegts 
kopējais būvdarbu veikšanas ilgums. 
Precizēta arī kārtība un nosacīju-
mi, kā iespējams saņemt nodokļa 
atvieglojumus par zemi, kura tiek 
izmantota publiskā lietošanā kā at-
pūtas zaļā zona, un zemi, kur atrodas 
pašvaldībai vai tās kapitālsabiedrībai 
piederoši maģistrālie komunikāciju 
tīkli. Kuldīgas vecpilsētas teritorijā 
par zemi, ēkām, būvēm iespējams 
saņemt nodokļa atvieglojumus, ja 
īpašnieks ir veicis jumta vai fasāžu 
atjaunošanas darbus, sakārtojis 
pilsētas infrastruktūru vai publiski 
pieejamu pagalmu. Atbalstot uzņē-
mējdarbību, nodokļa atvieglojumus 
iespējams saņemt īpašumam, kurā 
ieguldītas investīcijas uzņēmējdarbī-
bas veikšanai atbalstāmajās nozarēs 
vai radītas jaunas darba vietas. Lai 
saņemtu iepriekšminētos nodokļa 
atvieglojumus, nodokļa maksātājam 
jāvēršas pašvaldībā ar iesniegumu 
par atvieglojuma piešķiršanu.

Aizvien vairāk iedzīvotāju iz-
manto iespēju nodokļu maksāšanas 
paziņojumu saņemt e-pastā un par 
nekustamā īpašuma nodokli norēķi-
nāties ar internetbankas starpniecību. 
Pieteikties paziņojuma saņemšanai 
e-pastā un veikt visas nepieciešamās 
darbības, lai par nekustamā īpašuma 
nodokli norēķinātos, ir iespējams arī 
portālā www.e-pakalpojumi.lv sada-
ļā “Nekustamais īpašums”.

KLāVS SVILPE, Kuldīgas novada 
pašvaldības nekustamo īpašumu 
nodaļas vadītājs

Izmaiņas nekustamā 
īpašuma nodokļa 

noteikšanā

21.X 10.00 LJBL mini spēles basketbolā U-12, U-13 grupās; 
  KNSS Sporta nams, Virkas iela 13, Kuldīga
21.X 10.00 Kuldīgas novada atklātais čempionāts volejbolā; 
  KNSS halle, Piltenes iela 25, Kuldīga
21.X 12.00 Kuldīgas novada atklātais čempionāts riteņbraukšanā krosā; 
  Krauļu priedes, Kuldīga
21.X 18.00 Latvijas 1. līgas meistarsacīkstes florbolā: FK “Kuldīga”/KNSS-FK “Irlava/
  Avant”; KNSS halle, Piltenes iela 25, Kuldīga
22.X 13.00 Latvijas čempionāts Nacionālajā līgā 2. divīzijā volejbolā vīriešiem: 
  Kuldīgas NSS-Dundaga; KNSS halle, Piltenes iela 25, Kuldīga
25.X 17.30 Latvijas meistarsacīkstes florbolā U-14 grupā; 
  KNSS halle, Piltenes iela 25, Kuldīga
27.X 10.00 izglītības darbinieku veselības diena; 
  KNSS manēža, Dzirnavu iela 13, Kuldīga
28.X 10.00 LR komandu čempionāta galda tenisā 1. posms; 
  KNSS halle, Piltenes iela 25, Kuldīga
29.X 10.00 LR komandu čempionāta galda tenisā 1. posms; 
  KNSS halle, Piltenes iela 25, Kuldīga
28.X 12.00 LVF kausa izcīņa volejbolā U-15 grupā zēniem; 
  KNSS Sporta nams, Virkas iela 13, Kuldīga
29.X 10.00 LVF kausa izcīņa volejbolā U-15 grupā zēniem; 
  KNSS Sporta nams, Virkas iela 13, Kuldīga
29.X 14.00 Kuldīgas novada atklātais čempionāts volejbolā; 
  KNSS Sporta nams, Virkas iela 13, Kuldīga
31.X 16.30 Kuldīgas novada atklātais čempionāts volejbolā; 
  Skrundas vsk. zāle, Liepājas iela 12, Skrunda


