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sava māja
> 5. lpp.

Dzīres svin tūkstošiem ļaužu
Kā allaž jūlija trešajā nedēļas nogalē Kuldīgā norisinājās Dzīres – šogad jau divdesmit otro reizi.

Pilsētas festivālu “Dzīres Kuldīgā” at-
klāja ar grandiozu Francijas ielu teātra šovu 
“Teiksmainā okeāna dzelmē”. Šī izrāde 
Latvijā viesojās pirmo reizi. Okeāna dzel-
mes iemītnieki – medūzas, jūraszirdziņš, 
zivis un citi – ikvienam uzbūra okeāna 
dzīļu ainu. Kompānija “Rumue Menage” 
pasakaini luminiscējošas izrādes rada jau 
vairāk nekā 15 gadus. Tā apvieno vairākus 
mākslas žanrus – cirku, mūziku, deju, mas-
karādi. Izrādes tapšanā iesaistījās ne tikai 
15 teātra darbinieki, bet arī vietējie jaunieši, 
kuri palīdzēja atainot medūzas.

Kuldīdznieki saka, ka svētki ir ļoti 
piesātināti un īpaši, katrs var atrast sev ko 
interesantu. Četru dienu garumā te pulcējās 
ap 100 000 svētku viesu, kuri apmeklēja 
kādu no 200 pasākumiem dažādām vecuma 
grupām visā pilsētā – atrakcijas, koncertus, 
izrādes un tirdziņu.

Kuldīgas kultūras centra izpilddirektors 
Andris Grīnvalds sacīja: “Mēs gribam, lai 

Dzīrēs uzsvars būtu uz svinēšanu tās bau-
dīšanas izpratnē – iziet brīvā dabā, baudīt 
laiku un pasākumus.” Pie Dzīru program-
mas strādāts daudz, pasākumi plānoti jau 
iepriekšējā gadā. Vairāk nekā 10 gadus 
svētkos ir arī plaša starptautiska program-
ma – šogad Kuldīgā viesojās mākslinieki 
no Beļģijas, Nīderlandes, Francijas, Lietu-
vas un Gruzijas.

Neiztika bez tradicionālā lielkoncerta, 
gājiena, kurā piedalās simtiem iedzīvotāju 
un svētku viesu, Alekšupītes atrakcijām 
un citiem iemīļotiem un ierastiem pasā-
kumiem.

Kuldīgas novada Domes priekšsēdē-
tāja Inga Bērziņa saka lielu paldies par 
skaistajiem svētkiem Kuldīgas kultūras 
centra kolektīvam, kā arī iedzīvotājiem un 
viesiem, kuri pasākumu kuplināja ar savu 
klātbūtni un vienotību.

SIGnETa LaPIŅa, 
sabiedrisko attiecību speciāliste

Tradicionālajā alekšupītes karnevālā piedalījās astoņas komandas no Kuldīgas, Padures, rīgas, Ogres, Limbažiem un pat Daugavpils. Par atraktīvāko žūrija atzina Valsts 
ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Kuldīgas nodaļas komandu “aptaurētie taurētāji”.

alekšupītes skrējiena vīriešu konkurencē visātrākais izrādījās 
kuldīdznieks Endijs Blūms. Bet starp sievietēm uzvaru izcīnīja Zane 
Zvirbule no Snēpeles.

ar pasakaini luminiscējošu 
parādi pa Piltenes ielu devās 
Francijas ielu teātris “remue 
menage”. Viņi radīja spēcīgu 
vizuālu iespaidu, izmantojot 
neparastus tēlus, oriģinālu 
horeogrāfiju un mehāniskas 
konstrukcijas.

Pilsētas estrādē ar koncertu 
“Satikšanās” tika atklātas 

22. Dzīres Kuldīgā. Koncertā 
piedalījās jauniešu teātris “Fo-

cus” un viņu draugi no Latvijas 
nacionālās operas un baleta.

Laba atpūta un 
lieli darbi

Vasaras vidu Kuldīgā nu jau div-
desmit otro gadu tradicionāli iezīmē 
iecienītais Kuldīgas pilsētas festivāls 
“Dzīres Kuldīgā”. Tas ir laiks, kad 
daudzi kuldīdznieki savās mājās 
uzņem viesus un ar lepnumu izrāda 
mūsu pilsētu un daudzveidīgos svētku 
pasākumus. Spriežot pēc daudzajām 
ļoti pozitīvajām atsauksmēm sociālajos 
tīklos un personīgās sarunās, svētki 
arī šogad bija izdevušies lieliski, tāpēc 
vēlos pateikt sirsnīgu paldies ikvienam, 
kurš piedalījās svētku organizēšanā un 
sagādāja daudz priecīgu brīžu. Paldies 
Valsts un pašvaldības policijai, kā arī 
apsardzei par to, ka svētkos varējām 
justies droši un patīkami!

Kamēr svētku viesi bauda pasāku-
mus un neatkārtojamo Kuldīgas svētku 
gaisotni, uzņēmējiem ir darba pilnas 
rokas, izmitinot un ēdinot daudzos 
apmeklētājus un apgādājot viņus ar 
visu nepieciešamo. Šādos brīžos, kad 
ir ļoti daudz klientu, svarīgas ir katras 
darba rokas. Tad uzņēmējiem lieti no-
der to jauniešu palīdzība, kuri piedalās 
pašvaldības līdzfinansētajā jauniešu 
nodarbinātības programmā. Tie ir 16 
un 17 gadus veci mūsu novada jaunieši, 
kuriem tā ir iespēja gūt reālu darba pie-
redzi un saprast, kā strādā uzņēmums. 
Programmu pašvaldība īsteno jau 
septīto gadu. Apmeklējot strādājošos 
jauniešus vasaras darba vietās un 
aprunājoties ar viņu darba devējiem, 
ik gadu pārliecināmies, cik svarīga ir 
šāda programma un cik daudz tā dod 
abām pusēm. Uzņēmējiem tā ir iespēja 
aktīvajā sezonā piesaistīt papildspēkus, 
bet jauniešiem – apgūt praktiskas darba 
iemaņas un arī nopelnīt. Prieks, ka 
jaunieši strādā ne tikai kafejnīcās un 
veikalos, bet arī lauku saimniecībās. 
Viens no darba devējiem šogad arī 
ir jaunietis – 3. kursa students, kurš 
agrāk pats kā darba ņēmējs piedalījies 
šajā programmā, bet nu dod darbu 
vairākiem citiem jauniešiem.

Ne mazāk svarīgi uzņēmējiem un 
zemniekiem ir ceļi, it īpaši laukos, tā-
pēc esam gandarīti, ka beidzot varēsim 
sākt īstenot lauku grants ceļu sakārto-
šanas programmu pagastos. Naudas 
izteiksmē tie būs vairāk nekā 3 miljoni 
eiro Eiropas naudas, ko ieguldīsim, 
lai sakārtotu grantēto ceļu posmus, 
kas ved uz uzņēmumiem laukos. Lai 
būtu aptverts viss novads, kopā ar 
pagastu pārvaldniekiem esam rūpīgi 
saplānojuši darbus tā, ka katrā pagastā 
atjaunos pa vienam vai vairākiem dažā-
da garuma ceļa posmiem. Šobrīd visa 
projekta dokumentācija ir saskaņota 
un tiek gatavoti līgumi ar iepirkumos 
uzvarējušiem būvniekiem. Plānots, 
ka darbi sāksies augustā un lielākais 
apjoms tiks paveikts jau šajā gadā. 
Ir nopietns pamats tam, ka nākamajā 
pavasarī visi darbi tiks pabeigti.
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Būvniecības komisijā 2017. gada jūnijā lemtais
akceptētās būvniecības ieceru dokumentācijas 

Objekta nosaukums Adrese Dokumentācijas veids
Dārza māja, noliktava un siltumnīca Kļavu alejā 11, Kuldīgā Paskaidrojuma raksts
Šķūņa nojaukšana “Skola”, Basi, Gudenieku pagastā Paskaidrojuma raksts
Divas siltumnīcas un saimniecības ēka “Jaunkreži”, Pelču pagastā Paskaidrojuma raksts
Nedzīvojamās ēkas vienkāršota atjaunošana Pilsētas laukumā 2, Kuldīgā Apliecinājuma karte
Nojume “Zaķkalni”, Kurmāles pagastā Paskaidrojuma raksts

Kāpņu atjaunošana No Stendes ielas uz Pārventas parku, 
Kuldīgā Paskaidrojuma raksts

Dzīvokļa vienkāršota atjaunošana Piltenes ielā 16-42, Kuldīgā Apliecinājuma karte
Stāvlaukuma un iebrauktuves seguma atjaunošana Jelgavas ielā 65, Kuldīgā Paskaidrojuma raksts
Amatnieku darbnīca – birojs Jelgavas ielā 94, Kuldīgā Būvprojekts minimālā sastāvā
Zivju dīķu pārbūve “Digas”, Ēdoles pagastā Būvprojekts
Saimniecības, dzīvojamo ēku pārbūve un baseina 
būvniecība “Krišjāņi”, Rumbas pagastā Būvprojekts

Ēkas lietošanas veida maiņa bez pārbūves Baznīcas ielā 29A, Kuldīgā Paskaidrojuma raksts
Gaļas un biškopības produktu pirmapstrādes ēka “Sidraba avoti”, Snēpeles pagastā Būvprojekts
Dzīvojamās mājas nojaukšana un vienģimenes dzīvo-
jamās mājas būvniecība L. Paegles ielā 13, Kuldīgā Būvprojekts

Žogs L. Paegles ielā 13, Kuldīgā Paskaidrojuma raksts
Motelis “Jaunkļavas” Rumbas pagastā Būvprojekts minimālā sastāvā
Saimniecības ēkas pārbūve “Pilskalni”, Galamuiža, Kabiles pagastā Būvprojekts
Dzīvojamās mājas pārbūve “Rijkalni”, Vārmes pagastā Būvprojekts minimālā sastāvā
Klēts nojaukšana Ventspils ielā 43, Kuldīgā Paskaidrojuma raksts
Saimniecības ēka Stendes ielā 39A, Kuldīgā Būvprojekts minimālā sastāvā
Dzīvojamā māja “Putraimi”, Snēpeles pagastā Būvprojekts
Ēkas fasādes vienkāršota atjaunošana “Valciņi”, Padures pagastā Apliecinājuma karte
Atpūtas māja ar mākslas galeriju “Krišjāņi”, Rumbas pagastā Būvprojekts
Žogs un vārti Adatu ielā 5, Kuldīgā Paskaidrojuma raksts

Elektroapgādes pieslēgums Tele2 bāzes stacijai “Celmiņi”, Snēpeles pagastā Paskaidrojuma raksts ar tehnisko 
shēmu

0.4 kV elektroapgādes pieslēgums “Apšlejas”, Padures pagastā Paskaidrojuma raksts ar tehnisko 
shēmu

Noliktava Dārzniecības ielā 7A, Kuldīgā Būvprojekts
Seguma pārbūve “Nornieki”, Snēpeles pagastā Paskaidrojuma raksts
Saimniecības ēkas pārbūve “Nornieki”, Snēpeles pagastā Apliecinājuma karte
Saimniecības ēkas fasādes vienkāršota atjaunošana “Nornieki”, Snēpeles pagastā Apliecinājuma karte
Dārza mājas nojaukšana Ķiršu alejā 34, Kuldīgā Paskaidrojuma raksts

Izdotās būvatļaujas 
Objekta nosaukums Adrese
Amatnieku darbnīca – birojs Jelgavas ielā 94, Kuldīgā
Saimniecības, dzīvojamo ēku pārbūve un baseina būvniecība  “Krišjāņi”, Rumbas pagastā
Dzīvojamās mājas nojaukšana un vienģimenes dzīvojamās mājas būvniecība L. Paegles ielā 13, Kuldīgā
Dzīvojamās mājas pārbūve  “Rijkalni”, Vārmes pagastā
Saimniecības ēka Stendes ielā 39A, Kuldīgā
Atpūtas māja ar mākslas galeriju  “Krišjāņi”, Rumbas pagastā

2017. gada jūnijā ekspluatācijā pieņemtās būves
Nosaukums Adrese Pasūtītājs
Pirts un dīķa būvniecība “Sviriņi”, Rendas pagastā Mihails Zabolotnijs
Dzīvojamā māja un saimniecības ēka Jelgavas ielā 94, Kuldīgā SIA “Genus”
TP 7230 tīklu pārbūve Kuldīgas pilsētā, Ēdoles un Nomales ielā Akciju sabiedrība “Sadales tīkls”
Meliorācijas sistēmu pārbūve “Dzērves”, Īvandes pagastā IK “Anželika Šternberga”
Dzīvojamās mājas pārbūve un šķūņa 
nojaukšana Dzelzceļa ielā 6, Kuldīgā Raivis Cibuks

Meliorācijas sistēmas pārbūve “Vecmesteri”, Turlavas pagastā ZS “Akmeņkalni”
Dzīvojamā māja Stendes ielā 16, Kuldīgā Dainis Andersons
Saimniecības ēka – malkas šķūnis Stendes ielā 16, Kuldīgā Dainis Andersons

Atvainojamies par iepriekšējā mēneša sludinājumā nopublicēto nepilnīgo informāciju objektam “Ūdens atvadu un sāngrāvju 
renovācija”. Papildinām, ka objektam tika izbūvēta 1. kārta, kurā iekļauta novadgrāvju būvniecība Valciņu, Bumbieru, 
Pīlādžu, Vijolīšu un Zeļģu  ielā, kā arī Saldus ielā posmā no Stendes ielas līdz Valciņu ielai un Apšu ielā no Vidus ielas 
līdz Robežu ielai.

Publisko iepirkumu komisijā jūnijā pieņemtie lēmumi
Iepirkuma priekšmets Lēmuma pieņemšanas

datums Uzvarētājs

Atklāts konkurss “Kuldīgas novada 
pašvaldības 14 grants ceļu pārbūves 
būvdarbu veikšana Eiropas Savienības 
Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku 
attīstībai (ELFLA) un Lauku attīstības 
programmas (LAP) pasākuma “Pamat-
pakalpojumi un ciematu atjaunošana 
lauku apvidos” ietvaros”

01.06.2017.

1. daļas izpildi slēgt līgumu ar pretendentu – 
SIA “A-LAND”, reģ. Nr. 52103037961, 
599 563,54 EUR, bez PVN; 
2. daļas izpildi slēgt līgumu ar pretendentu – 
SIA “A-LAND”, reģ. Nr. 52103037961, 
787 487,78 EUR, bez PVN;  
3. daļas izpildi slēgt līgumu ar pretendentu – 
SIA “VIA”, reģ. Nr. 41203000663, 
746 760,60 EUR, bez PVN; 
4. daļas izpildi slēgt līgumu ar pretendentu – 
SIA “Saldus ceļinieks”, reģ. Nr. 48503000026, 
1 057 217,78 EUR, bez PVN.

Apkures katlu piegāde un uzstādīšana 
Vārmes pamatskolā, Vārmes pagastā, 
Kuldīgas novadā

15.06.2017. SIA “Klimata serviss”; EUR 26994,45, bez PVN

Labiekārtojums rekreācijas zonai peld-
vietā “Mārtiņsala” Stendes ielā “Rumbas 
B1” un “Glābšanas stacija “Mārtiņsala””

29.06.2017. SIA “AB Būvniecība”; līdz 39 077,73 EUR, bez 
PVN.

KuLDĪGaS nOVaDa PašVaLDĪBa
saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likumu

PārDOD
mutiskā izsolē ar augšupejošu soli

nekustamo īpašumu – dzīvokli 
“Vālodzītes”-12, Snēpelē, Kuldīgas 
novadā, kadastra Nr. 62909000053.

Īpašuma sas tāvs :  t r ī s i s tabu 
dzīvoklis ar kopējo platību 66,9 m2 un 
kopīpašuma 679/9611 domājamās 
daļas no daudzdzīvokļu dzīvojamās 
mājas ar  kadast ra  apzīmējumu 
62900060280001 un zemes vienības 
ar kadastra apzīmējumu 62900060280 
ar platību 3036 m2. 

Nosacītā cena – 1800 EUR, drošības nauda – 180 EUR, reģistrācijas maksa – 15 EUR, izsoles 
solis – 100 EUR. Izsole notiks Kuldīgas novada pašvaldības mazajā zālē Baznīcas ielā 1, Kuldīgā, 
2017. gada 14. augustā plkst. 13.00. Dalībnieku reģistrācija līdz 2017. gada 11. augustam plkst. 11.00.

nekustamo īpašumu – dzīvokli 
Skrundas ielā 15-6, Kuldīgā, kadastra 
Nr. 62019003306.

Īpašuma sastāvs: vienistabas 
dzīvoklis ar kopējo platību 38,1 m2 un 
kopīpašuma 381/1835 domājamās daļas 
no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas ar 
kadastra apzīmējumu 62010240118001, 
palīgēkām ar kadastra apzīmējumiem 
62010240118002, 62010240118003 un 
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 
62010240118 ar platību 1093 m2.

Nosacītā cena – 2200 EUR, drošības nauda – 220 EUR, reģistrācijas maksa – 15 EUR, izsoles 
solis – 100 EUR. Izsole notiks Kuldīgas novada pašvaldības mazajā zālē Baznīcas ielā 1, Kuldīgā, 
2017. gada 14. augustā plkst. 13.30. Dalībnieku reģistrācija līdz 2017. gada 11. augustam plkst. 11.00.

Izsoles noteikumus un informāciju par īpašumu var saņemt Kuldīgas novada pašvaldības 
informācijas centrā Baznīcas ielā 1, Kuldīgā. Informācija pa tālruni 63350007, 63323738, 26459091, 
e-pasts: viktors.gotfridsons@kuldiga.lv.

Kuldīgas novada Laidu pagasta pārvalde
aicina darbā auTOBuSa VaDĪTāju

Prasības pretendentam: vidējā vai profesionālā vidējā izglītība, D kategorijas au-
tovadītāja apliecība, kvalifikācija (kods 95). Nepieciešama iepriekšēja darba pieredze 
līdzīgā darbā un digitālā karte.

Pretendenti aicināti iesniegt īsu dzīves un darba gaitu pārstāstu (CV) un kvalifikāciju apliecino-
šu dokumentu kopijas e-pastā andris.neilands@kuldiga.lv vai personīgi Laidu pagasta pārvaldē, 
“Pagastmāja”, Laidu pagasts, Kuldīgas novads.

Pieteikšanās līdz 2017. gada 10. augustam.
Informācija pa tālruni 29387398 (Andris Neilands).

Kuldīgas Galvenā bibliotēka piedāvā darbu bibliotekāram 
Uzziņu, konsultāciju un apmācību centrā

Darba pienākumi:
• nodrošināt lietotājiem interneta pakalpojumu pieejamību;
• organizēt un vadīt 50+ apmācību grupas informācijas 

meklēšanā un sociālo mediju izmantošanā;
• organizēt un vadīt apmācības skolēniem darbā ar da-

tubāzēm;
• sniegt lietotājiem konsultācijas tradicionālo un elektronis-

ko resursu izmantošanā;

• veikt bibliotēkas lietotāju apmācību bibliotēkas informā-
cijas sistēmas un komunikācijas tehnoloģiju lietošanā, 
informācijas meklēšanā un izguvē;

• veikt uzziņu izpildi;
• popularizēt sniedzamos pakalpojumus sociālajos tīklos;
• piedalīties dažādu projektu, kas saistīti ar lasīšanas 

veicināšanu, izstrādē.

Profesionālās zināšanas un pieredze, prasmes, personības īpašības:
• augstākā akadēmiskā, augstākā profesionālā, vidējā 

profesionālā izglītība bibliotēku darba jomā vai augstākā 
izglītība un tālākizglītības kursu beigšanas sertifikāts 
bibliotēku darba jomā;

• prasme meklēt informāciju globālajā tīmeklī un tiešsaistes 
datubāzēs;

• prasme izmantot e-pakalpojumus;
• prasme izvērtēt lielus informācijas masīvus;

• teicamas prasmes darbā ar MS Office un biroja tehniku 
(kopēšana, skenēšana, drukāšana);

• prasme izmantot BIS ALISE;
• saskarsmes prasmes;
• latviešu valodas zināšanas atbilstoši C līmeņa otrajai 

pakāpei;
• labas organizatora spējas, komunikācijas un sadarbības 

prasmes;
• vēlamas angļu valodas zināšanas.

Piedāvājam:
darbu dinamiskā organizācijā un draudzīgā kolektīvā;
sociālās garantijas;
darbu mūsdienīgā vidē.
Pieteikumu un motivācijas vēstuli iesniegt līdz 31. jūlijam 18.00 Kuldīgas Galvenajā bibliotēkā 1905. gada ielā 6 vai 
sūtot e-pastā: Laima.Ostele@kuldiga.lv.
Tālrunis informācijai: 26477986.

Kuldīgas novada pašvaldības aģentūra “Kuldīgas novada muzejs” 
izsludina konkursu uz vakanto 

klienta apkalpošanas speciālista amatu uz noteiktu laiku

Prasības:
• augstākā izglītība,
• svešvalodu zināšanas,
• pieredze klientu apkalpošanā,
• labas komunikācijas spējas,
• spēja strādāt komandā.
Galvenie pienākumi:
• apkalpot klientus (sniegt apmeklētājiem informāciju 

par eksponātiem, ekspozīcijām un izstādēm),
• nodrošināt eksponātu drošību,
• vadīt ekskursijas un pasākumus,
• veidot saturu Kuldīgas novada muzeja sociālajiem 

medijiem.

Piedāvājam:
• iespēju pilnveidot savas zināšanas un 

prasmes kursos un semināros,
• skaistu darba vidi,
• stabilu un regulāru atalgojumu.

Konkursa pretendentam jāiesniedz 
pieteikums/motivācijas vēstule, CV, 
izglītību un kvalifikāciju apliecinošu 
dokumentu kopijas.
Dokumentus lūdzam iesniegt elektroniski, 
sūtot e-pastā: muzejs@kuldiga. lv. 
Pieteikšanās līdz 2. augustam.
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12. augustā Kuldīgā norisināsies 12. Kuldīgas pusmaratons – “Big-
bank skrien Latvija” 6. posms. Arī šogad tieši Kuldīgā tiks noskaidroti 
Latvijas čempioni pusmaratonā.

Spēkus varēs izmēģināt bērnu 
skrējienā, Tautas skrējienā (5,27 
km), NIKE skrējienā (10,5 km) vai 
pusmaratonā (21,097 km). 5,27 km 
pieveikt aicināti arī nūjotāji. Šogad 
jaunums ir rāpošanas sacensības, 
kurās aicināti piedalīties mazākie 
dalībnieki līdz 2 gadu vecumam. 
Trases, kā ierasts, vīsies pa vēstu-
riskajām ieliņām starp skaistajiem 
Kuldīgas namiem un pāri senajam 
ķieģeļu tiltam. 

Sacensību programma
Pieteikties sacensībām var – 

www.bigbankskrienlatvija. lv, 
www.sportlat.lv, Kuldīgas vieglat-
lētikas manēžā, Dzirnavu ielā 13. 
Saņemt numurus un reģistrēties 
varēs jau 10. augustā T/P Alfa Sport-
land 2. stāvā un 11. augustā Kuldīgas 
pilsētas estrādē no 18.00 līdz 21.00, 
kā arī pasākuma dienā, 12. augustā, 
7.30. Reģistratūra tiks slēgta 30 mi-
nūtes pirms starta. Starti: 10.00 – 
pusmaratonam, 11.00 – rāpošanas 
distancei, 12.30 – NIKE, Tautas 
un nūjošanas distancei, bet 14.15 
sākas starti bērnu skrējieniem; 15.00 
notiks apbalvošana. Visi finišējušie 
tiks apbalvoti ar piemiņas medaļu. 
Dalībniekus no 11.30 līdz 14.30 uz-
mundrinās grupa “Mākoņstūmējs”.

Jau sen zināms, ka Kuldīgas ie-
dzīvotāji ir labākie līdzjutēji, tāpēc 
ikviens aicināts atbalstīt sportistus 
un doties trasē ar jautru noskaņo-
jumu.

Dalības maksa
Dalības maksa sacensībās 

vēl līdz 1. augustam ir par īpašu 
cenu – pusmaratonam 20 EUR 
(2.–10. augustam – 25 EUR), NIKE 
skrējienam 12 EUR (2.–10. augus-
tam – 15 EUR), Tautas skrējienam 
6 EUR (2.–10. augustam – 8 EUR), 
nūjošanas distancei 10 EUR (2.–
10. augustam – 12 EUR), bet bērnu 
skrējienam – 5 EUR. Dalības maksā 
ietilpst: dalībnieka numurs, MyLaps 
(ChampionChip) laika ņemšanas 
čipa īre, piemiņas medaļa, apkalpo-
jošais personāls, distances nodro-
šināšana, sacensību apdrošināšana, 
dzirdināšana distancē, ģērbtuves, 
dušas Kuldīgas vieglatlētikas ma-
nēžā, Dzirnavu ielā 13, un uzkodas 
finišā. Ja dalības maksa līdz sacensī-
bu dienai nav pārskaitīta, sacensību 
dienā jāmaksā pilna maksa. Dalības 
maksa tiek noteikta pēc datuma, kad 

tā tiek maksāta, nevis pēc pieteikša-
nās dienas.

Arī šogad Kuldīgas novada ie-
dzīvotājiem ir iespēja reģistrēties 
par zemāku cenu: pusmaratonam – 
10 EUR, NIKE skrējienam – 8 EUR, 
Tautas skrējienam – 4 EUR, nūjo-
šanai – 6 EUR, bērnu skrējienam – 
3 EUR. To var izdarīt Kuldīgas 
vieglatlētikas manēžā, Dzirnavu 
ielā 13, darba dienās no 8.00 līdz 
19.00.

nakšņošanas iespējas
Informācija par naktsmītnēm 

Kuldīgā pieejama www.visit.kuldi-
ga.lv, e-pasts: tourinfo@kuldiga.lv, 
mob. tālr. 29334403. Nakšņošanas 
iespējas piedāvās arī Kuldīgas viegl-
atlētikas manēžā, Dzirnavu ielā 13, 
līdz ņemot matraci un citas gulēša-
nai nepieciešamās lietas. Izmaksas 
vienam cilvēkam – 4 EUR. Manēžā 
būs iespēja nomazgāties siltā dušā, 
apmeklēt labierīcības un uzvārīt kar-
stu ūdeni tējai vai kafijai.  Pieteikties 
pa tālruni 63321942, 29180358.

Krāšņs brīvdienu
piedzīvojums Kuldīgā 
Dalībnieki aicināti ne tikai pie-

dalīties skrējienā 12. augustā, bet 
nedēļas nogalē izbaudīt visu, ko 
sniedz Kuldīga. 12. augusta vakarā 
paredzēti īpaši seansi Kuldīgas 
brīvdabas kinoteātrī. 22.00 tiks 
demonstrēta 2017. gada filma “Divi 
ezeri. Viens dumpis”, scenārija au-
tori: Ieva Goba, Andris Vanadziņš. 
Filmas garums – 30 min. Savukārt 
22.30 – “Okeāna saviļņotie” (2017), 
rež. Sandijs Semjonovs, Laura Rož-
kalne-Ozola. Filma latviešu valodā 
ar subtitriem angļu valodā. Apskatīt 
pilsētu aicinām jautrā braucienā ar 
vilcieniņu Ludi. Gardas maltītes 
varēs nobaudīt romantiskajās ka-
fejnīcās, bet pēc gleznaino ieliņu 
apskates aicinām atgūt spēkus īpašā 
ūdens procedūrā – peldē Ventas 
rumbā.

Plašāka informācija par sacensī-
bām – www.bigbankskrienlatvija.lv, 
www.sportlat.lv.

Sacensības rīko Kuldīgas novada 
Dome, Kuldīgas novada sporta skola 
un sporta klubs “Katrīna”.

SIGnETa LaPIŅa,
 sabiedrisko attiecību speciāliste

12. augustā – 12. Kuldīgas pusmaratons!

SaTIKSmES IErOBEžOjumI
Pusmaratona laikā satiksmei būs 
slēgtas vairākas ielas. 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!

KuLDĪGaS nOVaDa PašVaLDĪBa,
Reģ. Nr. 90000035590

izsludina konkursu uz vakanto
Kuldīgas novada pašvaldības Izglītības nodaļas 

projektu speciālista amatu

Prasības:
• zināšanas, prasmes un pieredze projektu vadībā,
• augstākā izglītība pedagoģijā,
• darba pieredze ar iegūto izglītību saistītā jomā vismaz viens 

gads,
• zināt spēkā esošos saistošos ārējos un iekšējos normatīvos 

aktus,
• datorprasmes darba pienākumu veikšanai nepieciešamajā 

līmenī,
• angļu valodas prasme.

Konkursa pretendentiem jāiesniedz:
• motivācijas vēstule,
• īss dzīves un darba gaitu pārstāsts (CV),
• izglītību un kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas,
• rekomendācijas un ieteikuma vēstules (vēlamas).

Pieteikšanās termiņš līdz 2017. gada 11. augustam.
Dokumentus iesniegt Kuldīgas novada pašvaldības Apmeklētāju 

pieņemšanas un informēšanas centrā (Baznīcas iela 1) 
līdz 11. augusta plkst. 16.00. 
Informācija pa tālr. 63350076.

Tautas saimes grāmata – 
arī Kuldīgas novadā

Gaidot Latvijas simtgadi, Kuldīgas novadā ir nonākusi Latvijas Tautas sai-
mes grāmata – ar roku rakstīta grāmata, ko veido Latvijas iedzīvotāji. Šādas 
grāmatas – katram ģeogrāfiskajam novadam atsevišķa – šobrīd apceļo Latvi-
ju, lai 2018. gadā tiktu nodotas glabāšanai Latvijas Nacionālajā bibliotēkā.

Rīgas aktīvo senioru alianse RASA, 
kas ir grāmatas idejas autori, aicina katru 
līdzcilvēku Latvijā uzrakstīt veltījumu, 
vēlējumu, novēlējumu, pārdomas, atmiņas, 
apsveikumu vai attīstības ideju, sapņus, ce-
rības, sveicot Latvijas valsti jubilejā. Tā 
ir unikāla iespēja uzticēt savus spožākos 
mirkļus un emocijas, piedzīvoto un pār-
dzīvoto, paskatoties uz savu dzīvi Latvijas 
valsts 100 gadu pastāvēšanas kontekstā.

Ierakstīt grāmatā īpaši aicināti seniori, 
bet ieraksta autors var būt ikviens iedzī-
votājs. Veicot ierakstu, jānorāda cilvēka 
vārds, vecums un dzīvesvieta. Savu 
vēlējumu iespējams izteikt arī zīmējumā, 
fotogrāfijā vai citādā radošā izpausmē.

Lai Tautas saimes grāmata sasniegtu 

pēc iespējas plašāku cilvēku loku, tā no-
teiktās dienās būs pieejama gan Kuldīgā, 
gan pagastos.  Grāmata savu ceļu Kuldīgas 
novadā sāks Senioru saietā Rendā un būs 
pieejama konkrētās vietās un laikos (skatīt 
pievienoto grafiku). 

Pagastos dzīvojošajiem senioriem, kuri 
vēlas ierakstīt grāmatā, bet nevar nokļūt 
līdz sava pagasta pārvaldei, lūgums zvanīt 
uz pagasta pārvaldi, lai vienotos par grāma-
tas nogādāšanu uz mājām. Savukārt Kul-
dīgā dzīvojošajiem senioriem, kuri nevar 
nokļūt līdz bibliotēkai, grāmatu aizvedīs 
uz mājām 7. septembrī. Lūgums iepriekš 
pieteikties bibliotēkā pa tālruni 633 50281. 
Jautājumu vai neskaidrību gadījumos aici-
nām zvanīt projekta koordinatorei Agnesei 

Lapsiņai pa tālruni 26198759.
KrISTĪnE DuĻBInSKa, mārketinga un 
sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja

LaTVIjaS TauTaS SaImES GrāmaTaS 
PIEEjamĪBaS GraFIKS

Senioru saietā Rendas pagasta “Zāgkalnos” – 
29. jūlijā
Rendas pagasta pārvaldē – 31. jūlijā un 1. augustā
Rumbas pagasta pārvaldē – 3. un 4. augustā 
Kabiles pagasta pārvaldē – 8. un 9. augustā
Vārmes pagasta pārvaldē – 11. un 14. augustā 
Snēpeles pagasta pārvaldē – 16. un 17. augustā
Pelču pagasta pārvaldē – 21. un 22. augustā
Kuldīgas novada pedagogu konferencē – 
25. augustā 
Īvandes pagasta pārvaldē – 29. un 30. augustā
Ēdoles pagasta pārvaldē – 1. un 4. septembrī
Kuldīgas Galvenajā bibliotēkā – 6., 8.un 
9. septembrī
Kurmāles pagasta pārvaldē – 12. un 13. septebrī
Turlavas pagasta pārvaldē – 15. un 18. septembrī
Laidu pagasta pārvaldē – 20. un 21. septembrī
Padures pagasta pārvaldē – 25.un 26. septembrī
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Dzīru tirgus šogad 
darbojās četras 
dienas un piedāvāja 
labākos mājražotāju 
un amatnieku 
darinājumus. Tirgū 
piedalījās gandrīz 
300 tirgotāju.

Dzīres svin tūkstošiem ļaužu

SanDra KuZmICKa, arTa GuSTOVSKa, IEVaS BEnEFELDES foto

Pilsētas dārzā pieaugušajiem bija iespēja tvert vasaras garšu kopā ar pavāru 
raimondu Zommeru – izsmalcinātas uzkodas un šampanietis brokastīs.

Dzīru gājiens ir neatņemama pilsētas svētku sastāvdaļa – tad iedzīvotāji, uzņēmumi, kolektīvi, 
biedrības un daudzi citi dodas kopīgā gājienā, lai sajustu, kā pilsēta uzgavilē, gūtu pozitīvas 
emocijas un stiprinātu kopības sajūtu, apliecinot piederību savai pilsētai. Īpaši izveidotā 
žūrija labākos apbalvo vairākās nominācijās. šogad nominācijā “jaunie kuldīdznieki” tika 
apbalvots bērnu izklaides centrs “Brīnumzeme”.

Kuldīgas novada muzejā atklāja izstādi “Gleznotājas” (autores: (no kreisās) 
anita Putniņa, anita Biedriņa, Ieva Balode, jolanta Ozollapa un Helēna 
Heinrihsone).

Izmēģinājuma poligonā “Laboratorium 
Goldingensis” mazākie svētku dalībnieki 
piedalījās aizraujošos eksperimentos – uz-
zināja, cik zema temperatūra ir kosmosā, 
piedalījās ķīmiskos eksperimentos, kā arī 
redzēja, kā rodas skaņa.

Estrādē jāņa 
Petera dziesmu 
naktskoncertā 
“Bez teātra mēs 
nevaram...” pie-
dalījās dažādi 
Latvijā zināmi 
mākslinieki, 
piemēram, nor-
munds rutulis, 
Ieva Sutugova un 
antra Stafecka.

Franču mūziķu duets “macadam Piano” ar 
saviem priekšnesumiem apkārtējos raisīja 
neviltotu prieku. Pianists ar riteņotajām 
klavierēm izpildīja ne tikai skaņdarbus, 
bet arī pārsteidzošas piruetes, savukārt 
virtuozā vijolniece prata uzjautrināt arī 
publiku.

Pilsētas dārzā valdīja maģiska noskaņa. Pasākumā “Zvaigžņu gaismā” klātesošie sajuta, kā 
izskatās skaņa, garšo gaisma un skan krāsa.

Tradicionālajos olu karos piedalījās 
kuldīdznieks māris Lancmanis. reiz arī 
puiša vecāki piedalījušies sacensībās.

Pirātu koris “De Storm-
vogels” no nīderlandes 

Kuldīgā ir jau iemīļots. Pirāti 
Dzīru laikā ar seno jūrnieku 
dziesmām klausītājus prie-

cēja vairākos koncertos.

Pirāti un nāriņas aicināja mazos Dzīru dalībniekus piedalīties 
aizraujošā piedzīvojumā – darbnīcās bērniem bija jāveic dažādi 
uzdevumi un jākrāj monētas.

ar krāšņu salūtu pilsētas estrādē atklāja festivālu “Dzīres Kuldīgā”.

Ielu teātris “Pavana” 
šogad Kuldīgā viesojās 
ar izrādi “Strausi”, kurā 

galvenie košās krāsās 
tērptie, sirsnīgie un ne-

daudz sirreālie tēli aktīvi 
darbojās pilsētas ielās, 
iesaistot izrādes norisē 

arī klātesošos.

Beļģu teātris 
“TOL” Dzīrēs 
piedalījās ar 

mīlestības 
izrādi “Kāzu 

fantāzija” – tā 
bija krāšņa 

parāde ar 
muzicējošiem 

līgavaiņiem 
un dejojošām 

līgavām.
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13. jūlijā Jelgavas ielā 26, 
piedaloties Kuldīgas novada 
jauniešiem, viņu draugiem un 
atbalstītājiem, oficiāli tika atklā-
ta Jauniešu māja. 

Kuldīgas novada Bērnu un jau-
niešu centra direktore Inese Asta-
ševska, svinīgajā pasākumā uzrunā-
jot klātesošos, sacīja, ka pirms gada 
esot licies nereāli, pat neiespējami 
noticēt tam, ka Kuldīgas novada 
jauniešiem būs sava Jauniešu māja, 
kur radoši darboties un saturīgi 
pavadīt brīvo laiku. Taču, pateico-
ties Kuldīgas novada pašvaldībai, 
draugiem un atbalstītājiem, kā arī 
pašu jauniešu aizrautībai un vēlmei 
darboties, ieceri izdevies īstenot.

“Kuldīgas novada Domes priekš-
sēdētāja Inga Bērziņa mums noticēja 
jau pirmajā tikšanās reizē,” atklāšanā 
sacīja I. Astaševska, pateicoties paš-
valdībai par sniegto atbalstu. Domes 
priekšsēdētāja I. Bērziņa novēlēja 
novada jauniešiem, lai viņiem arī 
turpmāk ir tikpat daudz entuziasma 
un enerģijas kā Kuldīgas Jauniešu 
mājas veidošanas procesā. “Tas ir 
brīnišķīgi, ko jūs esat izdarījuši. Bet 
pats svarīgākais ir tas, ka jūs to esat 
izdarījuši paši. Tas, ka pieaugušie 
jums palīdz un atbalsta – tā tam arī 
jābūt. Lai jums pietiek spēka iesākto 
turpināt,” sacīja I. Bērziņa.

Jauniešu māja iekārtota telpās, 
kur līdz šim darbojās Kuldīgas 
Sv. Katrīnas draudzes Diakonijas 
centrs, bet, sabiedrībai attīstoties, 
telpas draudzei vairs nav bijušas 

No 7. līdz 9. jūlijam Cēsīs un 
citās Latvijas pilsētās norisinā-
jās Latvijas Jaunatnes vasaras 
olimpiāde 2017, kurā piedalījās 
arī vairāki sportisti no Kuldīgas, 
izcīnot sešas medaļas – piecas no 
tām vieglatlētikā, bet vienu galda 
tenisā.

Latvijas Jaunatnes vasaras olim-
piādē piedalījās 2803 valsts labākie 
jaunie sportisti no 82 pašvaldībām 
un cīnījās par 239 medaļu kom-
plektiem 27 olimpiskajos sporta 
veidos – riteņbraukšanā, triatlonā, 
badmintonā, basketbolā, galda te-
nisā, boksā, futbolā, vieglatlētikā, 
vingrošanā, regbijā, jātnieku spor-
tā, handbolā, džudo, svarcelšanā, 
šaušanā, tekvondo, loka šaušanā, 
smaiļošanā un kanoe, airēšanā, bu-
rāšanā, cīņā, paukošanā, peldēšanā, 
tenisā, volejbolā un golfā, kā arī 
2 neolimpiskajos sporta veidos – 
florbolā un orientēšanās sportā.

Latvijas Jaunatnes vasaras olim-
piādē piedalījās 49 kuldīdznieki. 
Vieglatlētikā piedalījās 20 mūsējie 
un uzrādīja vislabākos rezultātus. 
Kristiāns Skuruls izcīnīja zelta 
medaļu 110 metru barjerskrējienā, 
bet šķēpmešanā – 2. vietu. 400 m 
barjerskrējienā 7. vieta Aleksim 
Meļņikam, bet 10. vieta – Guntim 
Grosam. Mikum Pētersonam 100 m 
skrējienā 1. vieta, savukārt 200 m 
viņš izcīnīja 6. vietu. A. Meļņiks arī 
tāllēkšanā uzrādīja labu rezultātu – 
iegūta 9. vieta. Kārtslēkšanā Emīls 
Līdaka ieguva 7. vietu. Trīssoļu lēk-
šanā Kristam Stepanovam 11. vie-
ta, savukārt šķēpmešanā Ralfam 
Kristeram Zirnim 12. vieta. Mazā 
zviedru stafetē Kuldīgas komanda 
ieguva augsto 3. vietu 13 komandu 

Durvis vērusi Jauniešu māja

nepieciešamas. Draudzes mācītājs 
Viesturs Pirro pastāstīja, ka šī celtne 
kādreiz celta kā Sv. Katrīnas vācu 
draudzes diakonistu nams. Padomju 
laikā te bijis fabrikas “Vulkāns” 
sporta nams, bet pēc Latvijas neat-
karības atgūšanas draudzei izdevies 
namu atgūt un ar vācu draugu 
palīdzību atjaunot. V. Pirro pauda 
gandarījumu, ka nu namu ar savu 
dzīvesprieku un enerģiju piepilda 
jaunieši.

Jauniešu mājai piemērotu telpu 
atrašana sakritusi ar LEADER 
projektu piedāvātajām aktivitātēm. 
Projekta pieteikumu nācies sagata-
vot ļoti īsā laikā, un te neatsverams 
bijis Kuldīgas Attīstības aģentūras 
direktora vietnieces Daces Šēles 

sniegtais atbalsts.
Par to, ka Kuldīgas novada jau-

niešiem nepieciešama sava māja, 
gan Bērnu un jauniešu centra vadību, 
gan pašvaldību pārliecinājusi jaunat-
nes lietu speciāliste Ieva Kaltniece. 
Viņa arī daudz un aktīvi strādājusi, 
lai pārliecinātu jauniešu par to, ka vi-
ņiem tas būs pa spēkam. I. Kaltniece 
Jauniešu mājas atklāšanā sacīja, ka 
viņas dzinējspēks bijuši paši jaunie-
ši. “Jauniešu māja rada lielu prieku 
un arī satraukumu, jo māja ir liela, tā 
jāpiepilda ar saturu un idejām. Ceru, 
ka ar jūsu atbalstu mēs to visi kopā 
izdarīsim,” sacīja I. Kaltniece. 

14. un 15. jūlijā ikviens intere-
sents bija laipni gaidīts uz atvērto 
durvju dienām, lai iepazītu Kuldīgas 

Jauniešu mājas telpas un piedāvātās 
iespējas, kas turpmāk būs pieejamas 
novada jauniešiem. 

Jauniešu māja darbosies Kuldīgas 
novada Bērnu un jauniešu centra 
paspārnē. Tā tapusi, pateicoties 
Kuldīgas novada pašvaldībai un 
biedrībai “SDK jaunieši”, kas īsteno 
LEADER projektu “Aprīkojuma 
iegāde jauniešu mājai Kuldīgā”.

Māja iekārtota un aprīkota ar 
dažādām nodarbēm nepieciešamo, 
lai jaunieši šeit varētu interesanti un 
lietderīgi pavadīt savu brīvo laiku. 
Telpās var spēlēt biljardu, galda 
hokeju un dažādas galda spēles. Te ir 
arī virtuve, ko jaunieši var izmantot, 
lai pagatavotu ko garšīgu. Tāpat tel-
pās būs iespējams iekārtot izstādes. 

Mājā iekārtotas arī semināru telpas 
un zāle ar modelējamu skatuvi un 
apskaņošanas sistēmu, tāpēc šeit 
varēs notikt semināri, sarunu vakari, 
koncerti un citi pasākumi. Mācību 
gada laikā šeit norisināsies dažādas 
jauniešiem domātas nodarbības. 
Jauniešu mājas darbu ikdienā pār-
raudzīs jaunatnes darba speciālists 
Roberts Plaudis.

Vairāk informācijas par Kuldīgas 
Jauniešu māju un tajā notiekošajiem 
pasākumiem skatīt www.facebook.
com “Jauniešu māja”.

KrISTĪnE DuĻBInSKa, 
mārketinga un sabiedrisko
 attiecību nodaļas vadītāja

SIGnETaS LaPIŅaS foto

jauniešu mājā aprīkota virtuve, kurā ikviens dalībnieks var cept, vārīt un gatavot.Kuldīgas, Skrundas un alsungas jaunieši mājā var saturīgi pavadīt brīvo laiku, 
piemēram, spēlējot biljardu.

Latvijas Jaunatnes vasaras olimpiādē 
kuldīdznieki izcīna sešas medaļas

konkurencē. Komandas sastāvā bija 
K. Stepanovs, M. Pētersons, K. Sku-
ruls, A. Meļņiks.

Sieviešu konkurencē vieglatlē-
tikā arī kuldīdzniecēm sasniegumi. 
Kristīne Grīnberga labus rezultātus 
uzrādījusi vairākās distancēs – 
100 m distancē 2. vieta, 200 m – 
4. vieta, bet 400 m – 8. vieta. Annijai 
Paulai Ansonei 100 m – 10. vieta. 
800 m skrējienā Amandai Jansonei – 
16. vieta. 400 m barjerskrējienā Ieva 
Lizete Rožkalna ieguvusi 13. vietu, 
savukārt Samanta Santa Gruntiņa – 
14. vietu. Šķēpmešanā A. P. Ansone 
izcīnīja 8. vietu; trīssoļu lēkšanā – 
9. vieta Martai Olštreinai; tāllēk-

šanā Antai Abersonei – 18. vieta. 
Zviedru stafetē sievietēm mūsu 
komandai 8. vieta. Komandas sa-
stāvā – Anna Peskova, A. P. Ansone, 
I. L. Rožkalna, K. Grīnberga. Galda 
tenisā Kuldīgas komanda ieguva 
augsto 3. vietu (Kristaps Gebauers, 
Mārtiņš Kuršinskis, Markuss Sīlis). 
Individuālā cīņā 5. vietu ieguva 
K. Gebauers, 6. vietu – M. Sīlis, bet 
8. vietu – M. Kuršinskis.

Pludmales volejbolā jauniešiem 
Kuldīgas komanda (Jānis Jansons, 
Igors Kristers Bolsunovskis) izcīnīja 
dalītu 5./8. vietu. Meiteņu konku-
rencē klasiskajā volejbolā mūsējiem 
4. vietu (komandā – Agija Ankevica, 

Krista Balgalve, Laura Krista Da-
nenberga, Alise Dorbe, Rūta Linde, 
Dārta Meija, Petra Ņečiporuka, Ro-
berta Romāne, Beāte Paula Rudzīte, 
Jolanta Aina Stepanoviča). 

Strītbolā Kuldīgas komanda 
ieguva 25. vietu (komandā Valters 
Oficiers, Ģirts Pūris, Ralfs Frāms, 
Rihards Pilenieks).

Riteņbraukšanā 10 km indivi-
duālajā braucienā 11. vietu izcīnīja 
Anrijs Rancāns, 15. vietu – Artūrs 
Raudis. Grupas braucienā 54 km jau-
niešiem 11. vietu ieguva A. Rancāns.

Latvijas Jaunatnes olimpiāde ir 
valsts mēroga sporta sacensības, 
kurās piedalās novadu un repub-

likas nozīmes pilsētu komandas. 
Sacensības notiek reizi divos ga-
dos, un to mērķis ir noteikt labākos 
Latvijas jaunos sportistus. Vienlai-
kus sportisti sacentās par tiesībām 
pārstāvēt Latviju Eiropas Jaunatnes 
vasaras olimpiādē, kas no 23. līdz 
29. jūlijam notiks Ungārijas pilsētā 
Ģērā. Latvijas Jaunatnes olimpiādē 
tika noskaidroti pēdējie Latvijas 
jaunatnes olimpiskās komandas 
dalībnieki vieglatlētikā un šosejas 
riteņbraukšanā.

SIGnETa LaPIŅa, 
sabiedrisko attiecību speciāliste

GInTa PrEISa foto

Latvijas jaunatnes 
vasaras olimpi-
ādē piedalījās 49 
kuldīdznieki un 
dažādos sporta 
veidos uzrādīja 
labus rezultātus.
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Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 15. panta pir-
mās daļas 1. punktu, 43. panta pirmās daļas 11. punktu un 
trešo daļu, Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma 6. panta 
ceturto daļu.
I Vispārīgie jautājumi
1. Saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka:
1.1. kārtību, kādā ūdensapgādes tīkli vai kanalizācijas tīkli un 
būves tiek pievienotas centralizētajai ūdensapgādes sistēmai 
vai centralizētajai kanalizācijas sistēmai, tai skaitā prasības 
komercuzskaites mēraparāta mezgla izbūvei;
1.2. centralizētās ūdensapgādes sistēmas un centralizētās 
kanalizācijas sistēmas ekspluatācijas, lietošanas un aizsar-
dzības prasības, tai skaitā prasības notekūdeņu novadīšanai 
centralizētajā kanalizācijas sistēmā, brīvkrānu un ugunsdzē-
sības ierīču lietošanas un aizsardzības prasības;
1.3. sabiedriskā ūdenssaimniecības līgumā ietveramos 
noteikumus, tai skaitā līguma slēgšanas, grozīšanas un 
izbeigšanas kārtību;
1.4. administratīvo atbildību par šo noteikumu pārkāpšanu.
2. Noteikumos ietvertie termini lietoti Ūdenssaimniecības 
pakalpojumu likuma un saistīto normatīvo aktu izpratnē.
3. Lietoto terminu skaidrojums:
3.1. Abonents – nekustamā īpašuma īpašnieks (dzīvokļu īpa-
šumu mājā – visi dzīvokļu īpašnieki) vai valdītājs, kurš saņem 
noteikta veida sabiedriskos ūdenssaimniecības pakalpojumus, 
pamatojoties uz noslēgtu līgumu;
3.2. Līgums – līgums starp abonentu un sabiedrisko ūdens-
saimniecības pakalpojumu sniedzēju par noteiktu veidu 
sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas, 
lietošanas, uzskaites un norēķinu kārtību, kā arī abu pušu 
tiesībām, pienākumiem un atbildības robežām;
3.3. Atbildības robežu shēma – pakalpojumu sniedzēja un 
abonenta parakstīta shēma, kurā norādītas robežas, kādās 
ūdensvada un kanalizācijas tīklus apkalpos katra līguma 
puse (pusēm vienojoties, tās var būt arī ārpus sabiedriskā 
pakalpojuma sniegšanas piederības robežas);
3.4. Brīvkrāns – sabiedriska ūdens ņemšanas vieta;
3.5. Ūdens patēriņa norma dzīvojamās telpās - ūdens patēriņa 
norma vienam iedzīvotājam (kubikmetri mēnesī) atbilstoši 
noteikumu 2. pielikumam.
4. Noteikumu mērķis ir noteikt sabiedrisko ūdenssaimniecības 
pakalpojumu (turpmāk – ūdenssaimniecības pakalpojumi) 
sniegšanas un lietošanas kārtību, lai veicinātu kvalitatīvu 
pakalpojumu pieejamību un nodrošinātu abonentu ar nepār-
trauktiem pakalpojumiem, uzlabotu vides situāciju Kuldīgas 
novadā un dabas resursu racionālu izmantošanu.
5. Noteikumi ir saistoši visām fiziskajām un juridiskajām per-
sonām Kuldīgas novada teritorijā.
6. Šie noteikumi neattiecas uz lietus notekūdeņu novadīšanu 
kanalizācijas šķirtsistēmā un uz decentralizētajiem kanalizā-
cijas pakalpojumiem.

II Kārtība, kādā ūdensapgādes vai kanalizācijas tīkli vai 
būves tiek pievienotas centralizētajai ūdensapgādes un 
centralizētajai kanalizācijas sistēmai
7. Kārtību, kādā ūdensapgādes un kanalizācijas tīkli un būves 
tiek pievienotas centralizētajai ūdensapgādes sistēmai un cen-
tralizētajai kanalizācijas sistēmai, nosaka Ūdenssaimniecības 
pakalpojumu likums, saistītie Ministru kabineta noteikumi un 
šie noteikumi.
8. Nekustamā īpašuma īpašnieks vai valdītājs, iesniedzot 
pakalpojumu sniedzējam aizpildītu tehnisko noteikumu 
saņemšanas pieprasījumu, papildus normatīvajos aktos 
noteiktajam pievieno:
8.1. nekustamā īpašuma īpašnieka vai valdītāja piekrišanu 
personas datu apstrādei un pastāvīgai uzglabāšanai, kas 
ietverti tehnisko noteikumu pieprasījumā;
8.2. citus dokumentus (pilnvaras, līgumus u.c.), ja tādi nepie-
ciešami tehnisko noteikumu sagatavošanai.
9. Ja nekustamā īpašuma īpašniekam vai valdītājam, pieprasot 
tehniskos noteikumus, ir nenokārtotas parādu saistības par 
pakalpojumu sniedzēja sniegtajiem ūdenssaimniecības pakal-
pojumiem, pakalpojumu sniedzējs var atteikt izsniegt tehniskos 
noteikumus līdz minēto parādu saistību nokārtošanai.
10. Tehnisko noteikumu derīguma termiņš ir 1 gads.
11. Nekustamā īpašuma pieslēgšana centralizētās ūdensap-
gādes sistēmai un centralizētās kanalizācijas sistēmai ir 
obligāta zemes gabalam jaunbūves būvniecības gadījumā, 
ja pieguļošajā ielā atrodas centralizētās ūdensapgādes un 
centralizētās kanalizācijas tīkli, un pašvaldības teritorijas plā-
nojumā attiecīgā teritorija ir noteikta kā apbūves teritorija, kur 
ir ierīkojamas vai ir ierīkotas centralizētās ūdensapgādes sis-
tēmas un centralizētās kanalizācijas sistēmas. Esošām būvēm 
kanalizācijas pieslēgšana centralizētajiem kanalizācijas tīkliem 
jāizdara 5 gadu laikā no noteikumu spēkā stāšanās dienas, 
ja pieguļošajā ielā atrodas centralizētās kanalizācijas tīkli un 
ja zemes vienībā esošā decentralizētā kanalizācijas sistēma 
neatbilst normatīvajos aktos un tehniskajā dokumentācijā 
attiecīgajai sistēmai izvirzītajām prasībām, kā rezultātā var 
tikt radīts ekoloģisks kaitējums apkārtējai videi.
12. Ja ūdens padeve ēkā paredzēta no divām neatkarīgām 
ārējās ūdensapgādes sistēmām (piemēram: no vietējās akas 
vai urbuma un centralizētās ūdensapgādes sistēmas), to 
savienošanas vietā jābūt vismaz 50 mm lielam strūklas pār-

traukumam vai speciālam pretvārstam, kas nodrošina strūklas 
pārtraukumu. Abus ievadus drīkst savienot tieši, ja tajos ierīko 
īscauruli, kura jāizņem, ja darbojas otrs ievads.
13. Ja ir paredzēta ūdens piegāde no vietējā ūdens apgādes 
avota un kanalizācija tiek novadīta centralizētajos kanalizācijas 
tīklos, notekūdeņi tiek uzskaitīti atbilstoši ar ūdens ieguves 
urbuma, vietējās ūdens akas ūdens komercuzskaites mēra-
parātu vai uz būvju kanalizācijas izvada uzstādīto uzskaites 
ierīču mēraparātiem.
14. Sanitāri tehniskās ierīces (piemēram, traps grīdā, izlietne, 
duša vai sēdpods), kas novietotas zemāk par tuvākās skatakas 
vāka līmeni (piemēram, pagrabos), jāpievieno atsevišķai ka-
nalizācijas sistēmai, izolēti no augstāk izvietoto telpu kanalizā-
cijas, izbūvējot atsevišķu izlaidi un ierīkojot uz tās elektrificētu 
aizbīdni, kuru automātiski vada kanalizācijas caurulē ievietots 
signāldevējs, vai speciālu vienvirziena vārstu. Aiz aizbīdņa vai 
vārsta ūdens tecēšanas virzienā pieļaujams pievienot augstāk 
novietoto stāvu kanalizācijas sistēmas.
15. Pēc ievada un/vai izvada izbūves pabeigšanas nekustamā 
īpašuma īpašnieks pakalpojumu sniedzējam iesniedz:
15.1. izbūvēto tīklu izpildmērījuma plānu grafiskā un digitālā 
formā;
15.2. aktu par komercuzskaites mēraparāta mezgla pie-
ņemšanu;
15.3. kanalizācijas pašteces tīkliem TV inspekcijas rezultātus 
tiem cauruļvadiem, kuru dn≥200mm;
16. Pēc ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūves, eks-
pluatācijā nelietojamās komunikāciju sistēmas daļas nojauc 
būvniecības ierosinātājs. Nojauktās komunikācijas attēlo 
izpilduzmērījumos, pievienojot piezīmes par nojaukšanas 
veidu (piemēram, atslēgtas, izraktas, demontētas līdz noteik-
tam dziļumam utt.).
17. Pēc nekustamā īpašuma kanalizācijas izvada izbūves līdz 
centralizētajam kanalizācijas tīklam nekustamā īpašnieka vai 
valdītāja pienākums ir likvidēt viņa īpašumā esošās būves un 
sistēmas, kuras tika izmantotas nekustamajā īpašumā radīto 
komunālo notekūdeņu uzkrāšanai un var radīt kaitējumu videi.
18. Ja ūdensvada ievadu vai kanalizācijas izvadu centralizē-
tajai ūdensapgādes sistēmai vai centralizētajai kanalizācijas 
sistēmai nav iespējams pievienot tīklu izvietojuma dēļ, tad 
pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs atļaut nekustamā īpašuma 
īpašniekam kā blakuslietotājam pievadu pievienot pie cita 
abonenta ūdensapgādes (aiz komercuzskaites mēraparāta 
mezgla) un kanalizācijas cauruļvadiem, tai skaitā, šķērsojot 
cita īpašnieka nekustamo īpašumu, ja šāda pievienošana ir 
rakstveidā saskaņota ar zemes īpašnieku un abonentu, un 
šāda pievienošana nepasliktina ūdensapgādes un kanali-
zācijas pakalpojuma saņemšanu citiem abonentiem. Šādā 
gadījumā ir jābūt saskaņotai atbildības robežu shēmai un 
noslēgtam līgumam starp blakuslietotāju un abonentu.
19. Ja nav iespējams komercuzskaites mēraparāta mezglu 
izbūvēt normatīvajos aktos noteiktajā vietā, pakalpojumu 
sniedzējs ir tiesīgs atļaut to izbūvēt pakalpojumu sniedzēja 
noteiktajā vietā – ēkas tiešā ūdensvada ievada tuvumā.
20. Pēc komercuzskaites mēraparāta mezgla izbūves, 
pakalpojumu sniedzējs uzstāda verificētu komercuzskaites 
mēraparātu ar atbilstošu ūdens caurplūdi, kas ir pakalpojumu 
sniedzēja īpašums. 
21. Abonents atlīdzina pakalpojumu sniedzējam izdevumus ko-
mercuzskaites mēraparāta zādzības vai bojāšanas gadījumā, 
pēc to faktiskiem apmēriem, kas saistīti ar jauna komercuzskai-
tes mēraparāta iegādi un uzstādīšanu, izņemot gadījumus, kad 
komercuzskaites mēraparāta mezgla atrašanās vieta ir ārpus 
abonenta atbildības robežas.

III Centralizētās ūdensapgādes sistēmas un 
centralizētās kanalizācijas sistēmas ekspluatācijas, 
lietošanas un aizsardzības prasības
3.1. Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu piederība un 
uzturēšana
22. Pakalpojumu sniedzēja īpašumā vai valdījumā ir (ja līgumā 
nav noteikts savādāk)
22.1. maģistrālie un sadalošie ūdensvada tīkli;
22.2. ūdens ieguves urbumi, ūdens attīrīšanas iekārtas, 
ūdens spiedienu paaugstinošas sūkņu stacijas, ūdenstorņi, 
rezervuāri;
22.3. ielas ūdensvada un kanalizācijas tīkli un pievadi līdz 
pirmā zemes gabala robežai vai ēkas ārējai sienai, ja tā sakrīt 
ar zemes gabala robežu;
22.4. maģistrālie un sadalošie kanalizācijas tīkli;
22.5. kanalizācijas kvartāla tīkli (tīkli, kuri atrodas ārpus ielu 
sarkanajām līnijām gar ēku apbūvi) bez ēku izvadiem, ja tie 
nodoti pakalpojumu sniedzēja bilancē;
22.6. notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, kanalizācijas sūkņu 
stacijas, kanalizācijas spiedvadi, pašteces kanalizācijas tīkli;
22.7. iepriekš minētajos apakšpunktos minēto ūdensapgādes 
un kanalizācijas tīklos esošās skatakas, kontrolakas, cau-
ruļvadu armatūra, hidranti un hidrantu plāksnītes, brīvkrāni;
22.8. komercuzskaites mēraparāti.
23. Pakalpojumu sniedzēja apkalpes zonā var būt ūdensvada 
un kanalizācijas infrastruktūras daļas, kuras nav pakalpojumu 
sniedzēja īpašumā vai valdījumā, bet kuras tam ir nodotas 
pakalpojuma sniegšanai, un noteiktas abonenta un pakalpo-
jumu sniedzēja noslēgtā līgumā vai līgumā par sabiedrisko 

pakalpojumu sniegšanu ar pašvaldību.
Pakalpojumi, kas saistīti ar šīs infrastruktūras apkalpošanu, 
nav uzskatāmi par sabiedriskajiem ūdenssaimniecības pakal-
pojumiem, un to maksai ir jābūt noteiktai attiecīgajā līgumā, 
ja tāda paredzēta.
24. Pēc saskaņošanas ar abonentu, pakalpojumu sniedzējs 
savu sistēmu uzturēšanai ir tiesīgs jebkurā laikā apsekot 
abonenta nekustamo īpašumu, lai pārliecinātos par ūdensap-
gādes un kanalizācijas inženierbūvju ekspluatācijas drošību 
un atbilstību ekspluatācijas noteikumiem.
25. Gadījumā, ja pakalpojumu sniedzējs konstatē centralizētās 
ūdensapgādes un centralizētās kanalizācijas sistēmas drošas 
ekspluatācijas apdraudējuma riskus, tas var nekavējoties 
atslēgt abonenta ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu 
no centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas.
26. Pakalpojumu sniedzējs nav atbildīgs par pārtraukumiem 
ūdens piegādē un notekūdeņu novadīšanā, ja tie izraisīti 
abonenta īpašumā vai valdījumā esošā ūdensvada un/vai 
kanalizācijas tīklu bojājumu rezultātā.
3.2. Prasības notekūdeņu novadīšanai centralizētajā kana-
lizācijas sistēmā
27. Centralizētajā kanalizācijas sistēmā ir atļauts novadīt 
notekūdeņus:
27.1. kuri nekaitē centralizētās kanalizācijas sistēmas būvēm 
un neietekmē būvju funkcijas, to ekspluatācijas mūžu;
27.2. kuri nav bīstami centralizētās kanalizācijas sistēmas un 
notekūdeņu attīrīšanas būvju apkalpojošā personāla veselībai;
27.3. kurus kopā ar sadzīves notekūdeņiem var attīrīt pakal-
pojumu sniedzēja notekūdeņu attīrīšanas iekārtās, ievērojot 
pakalpojumu sniedzējam izsniegtās piesārņojošās darbības 
atļaujas prasības un izsniegtos tehniskos noteikumus, kā arī 
attīrīšanas iekārtu tehnoloģiskos parametrus;
27.4. kuru temperatūra ir robežās no +5°C līdz +40°C, un vides 
pH ir robežās no 6,5 līdz 8,5;
27.5. kuri nesatur vielas, kuras piesārņo kanalizācijas cau-
ruļvadus vai nogulsnējas uz kanalizācijas skataku sienām 
(piemēram – tauki);
27.6. kuru sastāvā piesārņojošo vielu koncentrācijas ne-
pārsniedz 1. pielikumā  noteiktās maksimāli pieļaujamās 
koncentrācijas.
28. Ja Abonenta novadāmo notekūdeņu piesārņojums pār-
sniedz 1. pielikumā  maksimāli pieļaujamās koncentrācijas, tad:
28.1. abonenta notekūdeņiem, pirms to novadīšanas centrali-
zētajā kanalizācijas sistēmā, jābūt attīrītiem vietējās attīrīšanas 
iekārtās tādā pakāpē, ka netiek pārsniegtas piesārņojošo 
vielu maksimāli pieļaujamās koncentrācijas, kas norādītas 
1. pielikumā;
28.2. atsevišķos gadījumos, ievērojot normatīvos aktus, 
pakalpojumu sniedzējs var atļaut abonentam novadīt cen-
tralizētā kanalizācijas sistēmā notekūdeņus bez iepriekšējas 
attīrīšanas vai daļēji attīrītus notekūdeņus, ja maksimāli 
pieļaujamā notekūdeņu piesārņojuma koncentrācijas un 
maksa par piesārņošanu noteikta līgumā un ja piesārņojuma 
koncentrāciju pārsniegumu gadījumā netiek nodarīts kaitē-
jums centralizētajai kanalizācijas sistēmai un/vai notekūdeņu 
attīrīšanas iekārtām.
29. Abonenta pienākums ir nekavējoties ziņot pakalpojumu 
sniedzējam par paaugstināta piesārņojuma rašanos nova-
dāmajos notekūdeņos tehnoloģisku avāriju gadījumā, kā arī 
ziņot par atklātiem bojājumiem centralizētajā ūdensapgādes 
vai centralizētajā kanalizācijas sistēmā.
30. Gadījumos, ja noteikumu 28. punktā minētais piesārņojums 
tiek konstatēts iepludinātajos notekūdeņos centralizētajā ka-
nalizācijas sistēmā un to pieņemšanas nosacījumi nav noteikti 
līgumā ar pakalpojumu sniedzēju, un tas var izraisīt vai izraisa 
avāriju centralizētajā kanalizācijas sistēmā vai notekūdeņu 
attīrīšanas iekārtas darbības traucējumus, tad pakalpojumu 
sniedzējam ir tiesības pārtraukt notekūdeņu pieņemšanu 
bez brīdinājuma.
31. Pakalpojumu sniedzējam ir tiesības veikt paraugu noņem-
šanu un ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu apsekošanu 
abonenta nekustamajā īpašumā, ja tiek konstatēts pakalpo-
jumu sniedzēja notekūdeņu attīrīšanas iekārtu ieplūdē vai 
kanalizācijas tīklos paaugstināts notekūdeņu piesārņojums. 
Abonentam nav tiesību aizliegt paraugu noņemšanu.
32. Centralizētajā kanalizācijas sistēmā ir aizliegts novadīt 
notekūdeņus, kuri satur:
32.1. prioritārās un bīstamās vielas, kuras atzītas par ūdens 
videi īpaši bīstamām un kuru koncentrācija pārsniedz Latvijas 
Republikas Ministru Kabineta 2002. gada 12. marta noteikumu 
Nr. 118 “Noteikumi par virszemes un pazemes ūdeņu kvalitāti” 
1. pielikumā noteikto prioritāro un bīstamo vielu robežlielumus, 
un kuru emisiju un noplūdi nepieciešams novērst līdz norma-
tīvajos aktos noteiktajam laikam;
32.2. degošus piemaisījumus un izšķīdinātas gāzveida vielas, 
kuras var veicināt uzliesmojošu maisījumu rašanos centrali-
zētajā kanalizācijas sistēmā;
32.3. bioloģiski nedegradējamas sintētiskās virsmas aktīvās 
vielas (SVAV);
32.4. skābes un citas vielas, kuras var izraisīt cilvēka vese-
lībai bīstamu gāzu (sērūdeņraža oglekļa oksīda, zilskābes, 
sēroglekļa u.c.) izdalīšanos;
32.5. radioaktīvas vielas;
32.6. cietus priekšmetus, tekstilizstrādājumus, smiltis, grunti, 

eļļas, taukus un citas vielas, kas var veicināt centralizētās 
kanalizācijas sistēmas (vai cauruļvadu) aizsērēšanu, nokrišņu 
un grunts ūdeņus;
32.7. nesasmalcinātus pārtikas un ražošanas atkritumus, 
koncentrētus šķīdumus, atslāņa un krāsvielu šķīdumus, kas 
radušies, skalojot cisternas, kublus un tml..
3.3. Prasības centralizēto ūdensapgādes un kanalizācijas 
sistēmu ekspluatācijai un aizsardzībai
33. Jebkurai personai ir aizliegts:
33.1. novietot automašīnas un cita veida transporta tehniku 
vai citus smagus priekšmetus uz atbilstoši apzīmētām hid-
rantu akām;
33.2. centralizētās kanalizācijas tīklu skatakās izliet asenizāci-
jas un citus notekūdeņus, novadīt nokrišņu un gruntsūdeņus, 
kā arī izmest cietos atkritumus vai citus priekšmetus;
33.3. nepiederošām personām veikt jebkādas darbības pa-
kalpojumu sniedzēja īpašumā vai valdījumā esošajās centra-
lizētās ūdensapgādes un centralizētās kanalizācijas sistēmās;
33.4. atvērt un nocelt centralizētās ūdensapgādes un centra-
lizētās kanalizācijas tīklu skataku vākus;
33.5. pirms komercuzskaites mēraparāta atstāt atvērtus iek-
šējās ūdensapgādes tīkla krānus, lai novērstu ūdensapgādes 
cauruļvada aizsalšanu, izņemot, ja ir saskaņojums par tādu 
rīcību ar pakalpojumu sniedzēju;
33.6. bojāt ugunsdzēsības hidrantu un citu iekārtu informatīvās 
plāksnītes.
34. Plāksnīšu ar hidrantu, armatūras un skataku izvietojuma 
norādi izvietošana uz ēku sienām vai žogiem pieļaujama tikai 
ar nekustamā īpašuma īpašnieka, valdītāja vai pārvaldnieka 
saskaņojumu.
35. Ja abonenta ūdensapgādes sistēmā trūkst noslēgarma-
tūras, kanalizācijas sistēmā nav hermētiski aizvērtas revīzijas 
(ēkas iekšējā kanalizācijas sistēmā ierīkota speciāla lūka, ie-
spējai tīrīt kanalizācijas tīklus), ir bojāti abonenta ēkas iekšējie 
ūdensapgādes vai kanalizācijas tīkli, vai netiek ievērotas šo 
noteikumu un būvnormatīvu prasības, abonents ir atbildīgs 
par iespējamām sekām.
36. Pakalpojuma sniedzējam  kontroles un uzraudzības no-
lūkos atļauts apmeklēt aizsargjoslu teritorijas jebkurā laikā, 
iepriekš par to informējot zemes īpašnieku, bet, ja tiesības 
lietot zemi nodotas citai personai - zemes lietotāju.
37. No decentralizētajām kanalizācijas sistēmām savāktos 
notekūdeņus drīkst novadīt centralizētajā kanalizācijas sistē-
mā tikai pakalpojumu sniedzēja noteiktās, speciāli izveidotās 
notekūdeņu pieņemšanas vietās, pamatojoties uz noslēgtu 
līgumu par šiem pakalpojumiem.
3.4. Ugunsdzēsības ierīces, to lietošanas un aizsardzības 
prasības
38. Ja abonenta komercuzskaites mēraparāta mezglā ir ap-
vadlīnija, kas nodrošina ugunsdzēsības iekšējā ūdensvada un/
vai abonenta teritorijā esošo hidrantu darbību, pakalpojumu 
sniedzējs noplombē apvadlīnijas aizbīdni noslēgtā stāvoklī un 
sastāda plombēšanas aktu. Abonents ir atbildīgs par plombas 
tehnisko stāvokli un saglabāšanu.
39. Noņemt noteikumu 38. punktā minēto plombu no 
apvadlīnijas aizbīdņa drīkst tikai, dzēšot ugunsgrēku vai 
ugunsdzēsības dienestam veicot ugunsdzēsības sistēmas 
pārbaudi. Abonentam 24 stundu laikā jāpaziņo pakalpojumu 
sniedzējam par notikušo ugunsgrēku vai ugunsdzēsības sis-
tēmas pārbaudi un jāizsauc pakalpojumu sniedzēja pārstāvis 
aizbīdņa noplombēšanai.
40. Lietot ūdeni no ugunsdzēsības hidrantiem ir atļauts tikai 
ugunsgrēka gadījumā un pakalpojumu sniedzēja vajadzībām.
41. Pakalpojumu sniedzējs atsevišķos gadījumos var atļaut 
lietot ūdeni no ugunsdzēsības hidrantiem, ja par izlietoto ūdeni 
tiek samaksāts, atbilstoši komercuzskaites mēraparāta rādī-
jumiem, ja tāds ir uzstādīts, vai pamatojoties uz pakalpojuma 
sniedzēja veikto aprēķinu.
3.5. Brīvkrānu izmantošanas kārtība
42. Pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs likvidēt ūdens brīvkrānus 
vietās, kur nekustamā īpašuma īpašniekiem ir nodrošināta 
iespēja izbūvēt ūdensvada ievadu un saņemt centralizētus 
ūdensapgādes pakalpojumus.
43. Lai izmantotu ūdens brīvkrānus ūdenssaimniecības pakal-
pojumu nodrošināšanai nekustamajā īpašumā, ūdens lietotā-
jam ir jāveic samaksa par faktiski izlietoto ūdens daudzumu, 
saņemot rēķinu pie pakalpojuma sniedzēja par periodu, kurā 
pakalpojums tiek izmantots. 
44. Gadījumos, ja tiek konstatēts brīvkrāna bojājums, par to 
nekavējoties jāziņo pakalpojumu sniedzējam. 
45. Abonentam, kam ir noslēgts līgums ar pakalpojumu snie-
dzēju par ūdenssaimniecības pakalpojumu nodrošināšanu ne-
kustamajam īpašumam, izmantojot ūdens brīvkrānu, patērēto 
ūdens daudzumu no brīvkrāna nosaka pēc komercuzskaites 
mēraparāta rādījumiem vai ūdens patēriņa normas, kas no-
teikta noteikumu 2. pielikumā. 

IV Sabiedriskā ūdenssaimniecības pakalpojuma līgumā 
ietveramie noteikumi, līguma slēgšanas, grozīšanas un 
izbeigšanas kārtība
4.1. Līguma slēgšana un tajā ietveramie noteikumi
46. Līgumu ar pakalpojumu sniedzēju slēdz:
46.1. nekustamā īpašuma īpašnieks vai valdītājs;
46.2. dzīvojamās mājās, kas ir sadalītas dzīvokļu īpašumos - 

Kuldīgas novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 2017/5
“Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Kuldīgas novada pašvaldībā”

(precizētā redakcijā, kas apstiprināta ar Kuldīgas novada Domes 2017. gada 25. maija sēdes lēmumu (prot. Nr. 6, p. 11))
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2017. gada 27. jūlijs

PASKAIDROJUMA RAKSTS
Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija

Projekta nepieciešamības pamatojums Saistošo noteikumu izstrādes nepieciešamību nosaka Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma 6. panta ceturtā daļa. Pašvaldībai ar saistošjiem noteikumiem jānosaka kārtība, kādā 
ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēji nodrošina sabiedriskos ūdenssaimniecības pakalpojumus Kuldīgas novada teritorijā

2. Īss projekta satura izklāsts

Saistošajos noteikumos noteikta ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība, kā arī kārtība, kādā ūdensapgādes tīkli vai kanalizācijas tīkli un būves tiek pievie-
notas centralizētajai ūdensapgādes sistēmai un/vai centralizētajai kanalizācijas sistēmai, centralizētās ūdensapgādes sistēmas un centralizētās kanalizācijas sistēmas ekspluatācijas, 
lietošanas un aizsardzības prasības, sabiedriskā ūdenssaimniecības pakalpojuma līgumā ietveramie noteikumi, kā arī tā slēgšanas, grozīšanas un izbeigšanas noteikumi, paredzētā 
administratīvā atbildība par saistošo noteikumu pārkāpšanu

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Nav prognozējama ietekme uz pašvaldības budžetu
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi 
pašvaldības teritorijā Nav prognozējama ievērojama ietekme

5. Informācija par administratīvajām procedūrām Saistošo noteikumu izpildi nodrošina Kuldīgas novada pašvaldības policija un Kuldīgas novada Domes Administratīvā komisija
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Nav notikušas

dzīvojamās mājas pārvaldnieks vai dzīvokļu īpašnieku kopības 
pilnvarotā persona, attiecīgās dzīvojamās mājas īpašnieka 
vārdā, ja tas paredzēts dzīvojamās mājas pārvaldīšanas 
uzdevumā vai dzīvokļu īpašnieku kopības lēmumā, vai paš-
valdības pilnvarots pārvaldnieks, gadījumos, kad dzīvojamās 
mājas pārvaldīšanas tiesības nav pārņemtas no pašvaldības;
46.3. dzīvojamās mājās, kas nav sadalītas dzīvokļu īpašu-
mos – dzīvojamās mājas īpašnieks (kopīpašnieki) vai kāds 
no nekustamā īpašuma kopīpašniekiem, kas pilnvarots citu 
kopīpašnieku vārdā slēgt līgumu, vai neuzdotās lietvedības 
ietvaros;
46.4. nedzīvojamo ēku gadījumos - visi kopīpašnieki vai kāds 
no nekustamā īpašuma kopīpašniekiem, kas pilnvarots citu 
kopīpašnieku vārdā slēgt līgumu;
46.5. persona, kas veic būvdarbus nekustamajā īpašumā 
un izmanto sabiedriskos ūdenssaimniecības pakalpojumus 
būvniecības laikā.
47. Līguma sagatavošanai līguma slēdzējs iesniedz pakal-
pojumu sniedzējam iesniegumu, norādot līguma slēgšanai 
nepieciešamās pakalpojumu sniedzēja noteiktās ziņas un 
pievienojot sekojošo:
47.1. fiziskām personām – personu apliecinošs dokuments, 
to pilnvarotajām personām – pilnvara, personu apliecinošs 
dokuments (uzrādīšanai). Juridiskām personām – reģistrācijas 
apliecība, uzņēmuma rekvizīti (uzrādīšanai);
47.2. dokumentu, kas apliecina nekustamā īpašuma piederību, 
ja ir attiecināms uz attiecīgo abonentu (zemesgrāmatas akts, 
pirkšanas un pārdošanas līgums, maiņas līgums, dāvinājuma 
līgums vai cits dokuments, kas apliecina, ka īpašuma tiesības 
no atsavinātāja pāriet ieguvējam, vai spēkā stājies tiesas 
spriedums, mantojuma apliecība u.c.);
47.3. ūdens patēriņa skaitītāja vai komercuzskaites mērapa-
rāta plombēšanas akts;
47.4. ūdensvada un kanalizācijas sistēmas ārējo tīklu iz-
pildshēmas digitālā (dgn, dwg) un grafiskā formātā;
47.5. informāciju par nekustamā īpašuma lietošanas veidu;
47.6. dzīvojamās mājas pārvaldīšanas līgumu vai dzīvokļu 
īpašnieku kopības lēmumu par līguma slēgšanu;
47.7. ja līgumu paraksta pilnvarota fiziska persona un šis 
pilnvarojums neizriet no likuma – dokumentu, kas apliecina 
šīs fiziskās personas tiesības parakstīt līgumu;
47.8. tehnisko informāciju notekūdeņu decentralizēto savāk-
šanas sistēmu, ja līguma slēdzējam tādas ir;
47.9. dzīvojamās mājas īpašnieka (daudzdzīvokļu dzīvoja-
mā mājā dzīvokļu īpašnieku kopības) lēmumu – gadījumā, 
ja dzīvojamās mājas īpašnieks (daudzdzīvokļu dzīvojamā 
mājā dzīvokļu īpašnieku kopība) ir nolēmis nodibināt tiešo 
maksājumu sistēmu par saņemtajiem sabiedriskajiem ūdens-
saimniecības pakalpojumiem.
48. Pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs, ja tas nepieciešams 
līguma noslēgšanai, apsekot abonenta iekšējos un ārējos 
ūdensapgādes un kanalizācijas tīklus, lai pārliecinātos, ka 
iesniegtā informācija ir patiesa, atbilstoša faktiskai situācijai 
un tā ir pietiekama līguma noslēgšanai.
49. Abonents pirms līguma noslēgšanas informē pakalpojuma 
sniedzēju, ja tas tehnoloģiskajos procesos izmanto vai ja 
ražošanas tehnoloģiskajā procesā rodas normatīvajos aktos 
definētās prioritārās vai bīstamās vielas vai to grupas, par 
kurām sniegta detalizēta informācija iesniegumā, lai saņemtu 
atļauju piesārņojošās darbības veikšanai, un kuras var tikt 
novadītas centralizētajā kanalizācijas sistēmā.
50. Ja līguma slēdzējs, pārņemot nekustamo īpašumu, nav 
pieaicinājisp sniedzēju komercuzskaites mēraparāta rādījumu 
fiksēšanai vai nevar uzrādīt komercuzskaites mēraparāta 

rādījumu fiksēšanas dokumentu (piemēram, rādījumu no-
došanas-pieņemšanas aktu), līguma slēdzējam norēķini par 
ūdenssaimniecības pakalpojumiem jāsāk ar pakalpojumu 
sniedzēja pēdējo konkrētajā īpašumā uzskaitīto komercuz-
skaites mēraparāta rādījumu.
51. Pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs uzsākt ūdenssaimniecības 
pakalpojumu sniegšanu līguma slēdzējam pirms līguma no-
slēgšanas procedūras pabeigšanas, bet ne ilgāk kā 1 (vienu) 
mēnesi, skaitot no brīža, kad starp pakalpojumu sniedzēju un 
līguma slēdzēju ir panākta vienošanās par saņemto pakalpo-
jumu samaksas nosacījumiem.
52. Pakalpojuma sniedzējs ir tiesīgs iekasēt rēķina piegādes 
izmaksas un aprēķināt pakalpojuma administrēšanas maksu 
tiešo maksājumu gadījumā, kas nedrīkst pārsniegt to faktiskās 
izmaksas.
53. Komercuzskaites mēraparāta rādījumus un individuālos 
ūdens patēriņa skaitītāja rādījumus nolasa abonents un pazi-
ņo tos pakalpojuma sniedzējam tiešo maksājumu gadījumā, 
savukārt netiešo maksājumu gadījumā individuālie ūdens 
patēriņa skaitītāja rādījumi jāpaziņo mājas pārvaldniekam.
54. Ja abonents līgumā noteiktajā termiņā nesniedz pakal-
pojuma sniedzējam ziņas par ūdens skaitītāja rādījumiem 
par attiecīgo norēķinu periodu, pakalpojumu sniedzējs patē-
rētā ūdens daudzumu attiecīgajā periodā nosaka pēc ūdens 
skaitītāja vidējā patēriņa nekustamajā īpašumā iepriekšējos 
12 mēnešos.
55. Ja dzīvokļa īpašnieks neveic ūdens skaitītāja verifikāciju 
noteiktajā termiņā, tad tiek uzskatīts, ka ūdens skaitītājs nav 
uzstādīts un patēriņš tiek aprēķināts pēc normas ar nākošo 
mēnesi pēc verifikācijas termiņa beigām.
56. Norēķinu kārtību regulē “Ūdenssaimniecības pakalpojumu 
likums” un “Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likums”.
57. Pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs pārtraukt līguma no-
slēgšanas procedūru, nosūtot līguma slēdzējam rakstveida 
paziņojumu, ja līguma slēdzējs:
57.1. 1 (viena) mēneša laikā no pakalpojumu sniedzēja piepra-
sījuma nav iesniedzis pieprasītos dokumentus un informāciju 
atbilstoši prasībām;
57.2. nav veicis vai nav vienojies ar pakalpojumu sniedzēju 
par komercuzskaites mēraparāta mezgla izbūvi;
57.3. nav nodrošinājis, ka ūdensapgādes ievada un/vai ka-
nalizācijas izvada tehniskais stāvoklis atbilst ekspluatācijas 
prasībām.
58. Līguma noslēgšanas procedūras pārtraukšanas gadījumā 
pakalpojumu sniedzējs nosūtītajā rakstveida paziņojumā norā-
da datumu un laiku, kādā tiks pārtraukta ūdenssaimniecības 
pakalpojumu sniegšana līguma slēdzēja nekustamajam īpašu-
mam un pievieno aprēķinu par līguma noslēgšanas procedūras 
laikā sniegtajiem ūdenssaimniecības pakalpojumiem, kas 1 
(viena) mēneša laikā jāapmaksā līguma slēdzējam uz pakalpo-
jumu sniedzēja rakstveida paziņojumā norādīto bankas kontu.
59. Līgums tiek sagatavots 1 (viena) mēneša laikā no visu 
dokumentu iesniegšanas. Minētais termiņš tiek skaitīts no 
dienas, kad pakalpojumu sniedzējs ir saņēmis no līguma slē-
dzēja visus nepieciešamos dokumentus līguma noslēgšanas 
procedūras pabeigšanai.
60. Līgumā papildus citos normatīvajos aktos noteiktajam 
iekļaujamas vismaz šādas ziņas un nosacījumi:
60.1. informācija par līdzējiem;
60.2. sniegtā ūdenssaimniecības pakalpojuma veids un 
izmantošanas mērķis;
60.3. adrese, kurā pakalpojums tiek sniegts;
60.4. līguma un pakalpojuma sniegšanas sākuma datums 
(ja tie nesakrīt);

60.5. maksa par sniegto ūdenssaimniecības pakalpoju-
mu/-iem;
60.6. pakalpojumu uzskaites kārtība;
60.7. līgumsods vai samaksas nokavējuma procenti.
61. Līgumam pievienojama pakalpojumu sniedzēja sagatavota 
atbildības robežas shēma, kurā, ja nepieciešams, tiek norādī-
tas arī notekūdeņu paraugu ņemšanas vietas (kontrolakas). 
Shēma ir neatņemama Līguma sastāvdaļa.
62. Iebildumi par pakalpojumu sniedzēja izrakstīto rēķinu 
abonentam jāiesniedz rakstiskā veidā 10 dienu laikā. Iesniegtie 
iebildumi neatbrīvo no rēķina samaksas pilnā apmērā līgumā 
noteiktajā termiņā. Pamatotu iebildumu gadījumā pakalpo-
jumu sniedzējs veic korekcijas, izrakstot rēķinu par nākamo 
norēķinu periodu.
63. Līguma noteikumu izpildes kontrolei pakalpojumu snie-
dzējs ir tiesīgs pārbaudīt abonenta īpašumā esošās iekšējās 
un ārējās ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas un to 
darbību. Pakalpojumu sniedzējs par to informē abonentu, 
kurš nav tiesīgs aizliegt pakalpojumu sniedzējam veikt inže-
nierkomunikāciju pārbaudi. Ja veiktās pārbaudes rezultātā 
tiek konstatēti pārkāpumi līguma noteikumos, pakalpojumu 
sniedzējs ir tiesīgs pārtraukt pakalpojuma sniegšanu līdz 
brīdim, kad abonents ir novērsis konstatētos pārkāpumus vai 
vienojies ar pakalpojumu sniedzēju par pārkāpumu novērša-
nas kārtību un termiņiem.
64. Pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs veikt abonenta iesniegto 
datu atbilstības pārbaudi, nolasot faktiskos komercuzskaites 
mēraparāta rādījumus par abonenta sniegto ūdenssaimniecī-
bas pakalpojumu daudzumu un, ja tiek konstatēta neatbilstība 
abonenta iesniegtajiem datiem, pakalpojumu sniedzējs veic 
pārrēķinu, un abonents veic samaksu atbilstoši faktiskajiem 
rādījumiem.
65. Ja personai ir parādi par ūdenssaimniecības pakalpoju-
miem, ko tā saņem no pakalpojumu sniedzēja tās īpašumā 
vai valdījumā esošajos nekustamajos īpašumos un šī persona 
vēlas ar pakalpojumu sniedzēju noslēgt līgumu par pakalpoju-
mu saņemšanu citā īpašumā, pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs 
pieprasīt Civillikumā paredzētu saistību izpildes nodrošinājumu 
(drošības naudas iemaksu u.tml.) vai atteikties slēgt jauno 
līgumu, kamēr šī persona nav nokārtojusi parādus vai nav 
noslēgusi ar pakalpojumu sniedzēju vienošanos par minēto 
parādu nokārtošanas kārtību.
66. Sniegto ūdenssaimniecības pakalpojumu apjoma kontrolei 
pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs uzstādīt kontrolmēraparātus, 
rakstiski paziņojot par to abonentam vai, ja kontrolmēraparāts 
tiek uzstādīts abonenta atbildības robežās, saskaņojot ar abo-
nentu. Abonents nav tiesīgs traucēt pakalpojumu sniedzējam 
veikt kontrolmērījumus.
67. Pakalpojumu sniedzējs nosaka kontroles mērījumu perio-
du. Ja starpība starp patērētā ūdens daudzumu pēc komer-
cuzskaites mēraparāta rādījumiem un kontroles mēraparāta 
rādījumiem ir lielāka par 20%, turpmākos norēķinus, bet ne 
ilgāk kā 3 (trīs) mēnešus, veic pēc kontroles mēraparāta. 
Minētajā laika periodā pakalpojumu sniedzējs un abonents 
vienojas par patērētā ūdens daudzuma uzskaites turpmāko 
kārtību un izdara grozījumus līgumā, ja tas nepieciešams. 
4.2. Līguma grozīšanas kārtība
68. Līgumu var grozīt, abām pusēm par to rakstiski vienojoties.
69. Normatīvo aktu izmaiņu gadījumā, kas būtiski groza līguma 
noteikumus, līguma noteikumi tiek piemēroti un izpildīti tiktāl, 
ciktāl tie nav pretrunā ar normatīvā akta regulējumu.
4.3. Līguma izbeigšanas kārtība
70. Līgums ir spēkā līdz brīdim, kad:
70.1. puses līgumu izbeidz savstarpēji vienojoties;

70.2. līgums, 30 dienu iepriekš rakstiski brīdinot, tiek izbeigts 
pēc abonenta pieprasījuma;
70.3. beidzas līguma termiņš;
70.4. ir atsavināts nekustamais īpašums, un jaunais īpašnieks 
3 (trīs) mēnešu laikā no nekustamā īpašuma atsavināšanas 
brīža nav nodrošinājis jauna līguma noslēgšanu.
71. Pakalpojumu sniedzējs var vienpusēji izbeigt līgumu:
71.1. ja mainoties nekustamā īpašuma īpašniekam vai val-
dītājam, jaunais īpašnieks vai valdītājs iesniegumu līguma 
noslēgšanai ir iesniedzis, bet abonents paziņojumu par līguma 
izbeigšanu nav iesniedzis;
71.2. izbeidzas valdījuma tiesības pilnvarotās personas 
maiņas gadījumā;
71.3. ja abonents ir mainījis līgumā noteikto ūdensapgādes 
izmantošanas mērķi;
71.4. ja abonents vairāk kā 6 (sešus) mēnešus pakalpojumu 
sniedzējam nav iesniedzis informāciju par lietoto pakalpojumu 
apjomu, nav informējis par ūdenssaimniecības pakalpojumu 
nelietošanu un nav atbildējis uz pakalpojumu sniedzēja raks-
tisko brīdinājumu par līguma laušanu.
72. Izbeidzot līgumu, pakalpojumu sniedzējs nekustamajam 
īpašumam pārtrauc sniegt ūdensapgādes un/vai kanalizācijas 
pakalpojumus.
73. Ja līgums tiek izbeigts, abonents  līgumā norādītajā termiņā 
veic pilnu norēķinu par tiem ūdenssaimniecības pakalpoju-
miem, ko tas ir saņēmis līdz līguma izbeigšanai.

V administratīvā atbildība par noteikumu pārkāpšanu
74. Par šo noteikumu II un III nodaļā minēto prasību pārkāpu-
miem persona var tikt saukta pie administratīvās atbildības, 
piemērojot sodu: fiziskajām personām - izsakot brīdinājumu 
vai uzliekot naudas sodu līdz 350 EUR, un juridiskajām 
personām – izsakot brīdinājumu vai uzliekot naudas sodu 
līdz 1400 EUR.
75. Noteikumu izpildi kontrolēt un sastādīt administratīvos pro-
tokolus savas kompetences robežās ir tiesīgas  pašvaldības 
policijas amatpersonas.
76. Administratīvo pārkāpumu lietas par šo noteikumu pārkā-
pumiem izskata pašvaldības Administratīvā komisija.
77. Administratīvā soda uzlikšana neatbrīvo pārkāpējus no 
noteikumu pildīšanas.

VI noslēguma jautājumi
78. Noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicē-
šanas pašvaldības informatīvajā izdevumā “Kuldīgas Novada 
Vēstis”.
79. Nekustamajos īpašumos, kuros nodarbojas ar sabiedriskās 
ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu vai pārtikas produktu 
ražošanu, obligāti ierīkojams tauku uztvērējs. Uzņēmumiem, 
kuriem tie nav ierīkoti līdz noteikumu spēkā stāšanās dienai, 
tie ir ierīkojami 6 (sešu) mēnešu laikā no noteikumu spēkā 
stāšanās dienas.
80. Līdz Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma un šo 
noteikumu spēkā stāšanās dienai noslēgto līgumu noteikumi 
ir spēkā tiktāl, ciktāl tie nav pretrunā ar Ūdenssaimniecības 
pakalpojumu likuma regulējumu, tā saistīto normatīvo aktu 
regulējumu un šiem noteikumiem. Pretrunu konstatēšanas 
gadījumā abonentam un pakalpojumu sniedzējam ir pienā-
kums nodrošināt līguma pārslēgšanu jaunā redakcijā. Līdz 
līguma pārslēgšanai jaunā redakcijā pretrunu gadījumos ir 
piemērojami Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma 6. panta 
ceturtās daļas 3. punktā minētie sabiedriskā ūdenssaimniecī-
bas pakalpojuma līguma noteikumi un šie noteikumi.

2. pielikums Kuldīgas novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr. 2017/5 
Ūdens patēriņa norma dzīvojamās telpās

Nr. p.k. Dzīvojamo telpu labiekārtojuma raksturojums Viena iedzīvotāja ūdens 
patēriņš mēnesī /m3

1.
Dzīvoklis ar centralizētu ūdensapgādi un/vai kanalizāciju, 
skalojamā tualete, vanna vai duša ar vietējo ūdens sildītāju 
(līgumos Nr. 2)

5.780

2. Dzīvoklis ar centralizētu ūdensapgādi un/vai kanalizāciju 
(skalojamā tualete)(līgumos Nr. 4) 3.640

3. Dzīvoklis ar centralizētu ūdensapgādi un/vai kanalizāciju (bez 
vannām un dušām)(līgumos Nr. 5) 2.740

4. Dzīvoklis ar brīvkrāniem ārpus ēkas un vietējo kanalizāciju 
(līgumos Nr. 8) 1.000

1. pielikums Kuldīgas novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr. 2017/5 Maksimāli pieļaujamās koncentrācijas. 
Pieļaujamā kaitīgo vielu koncentrācija notekūdeņos, ko sadzīves kanalizācijas tīklos pieņem SIA “Kuldīgas ūdens”
Nr. p.k. Piesārņojošā viela, parametrs kods (CAS numurs) Mērvienība Koncentrācija, ko nedrīkst pārsniegt (24 stundās, vidēji)
1 Amonija slāpeklis, 230 012 mg/l 40.00
2 Nitrātu slāpeklis, 230 013 mg/l 0.20
3 Kopējais slāpeklis, 230 015 mg/l 50.00
4 Fosfātu fosfors, 230010 mg/l 5.00
5 Kopējais fosfors, 230016 mg/l 15.00
6 ĶSP, 230 004 mg/l 675.00
7 BSP5, 230 003 mg/l 250.00
8 Suspendētās vielas, 230 026 mg/l 400.00
9 Tauki mg/l 30.00
10 Katjonu un aktīvās virskārtas vielas (deterģenti SVAV) mg/l 2.50
11 Ph - 6.5- 8.5

Prioritāro un bīstamo vielu, kuras atzītas par ūdens videi īpaši bīstamām, koncentrācijām jābūt zemākām par Latvijas Republikas Ministru Kabineta 2002. gada 
12. marta noteikumu Nr. 118 “Noteikumi par virszemes un pazemes ūdeņu kvalitāti” 1. pielikumā noteikto prioritāro un bīstamo vielu robežlielumiem. 
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mūSu LaIKS  PaSāKumI PaGaSTOS

2017. gada 27. jūlijs

SPOrTa PaSāKumI jūLIjā un auGuSTā

 KaPuSVēTKI

BrĪVDaBaS KInOTEāTrIS “GOLDInGEn KnIGHT CInEma”

28.VII 11.00 Kurzemes tūre futbolā U-8 grupā; A. Grundmaņa stadions, Īsā iela 4, Kuldīga
31.VII–4.VIII, 7.–11.VIII 11.00 sporta nometne “Baltā bumbiņa 2017” galda tenisā; 
  KNSS halle, Piltenes iela 25, Kuldīga
1.VIII 19.00 Kuldīgas novada atklātais čempionāts futbolā; 
    A. Grundmaņa stadions, Īsā iela 4, Kuldīga
3.VIII 11.00 Kurzemes jaunatnes čempionāts futbolā U-11 grupā; 
  A. Grundmaņa stadions, Īsā iela 4, Kuldīga
3.VIII 19.00 Kuldīgas novada atklātais čempionāts futbolā; 
  A. Grundmaņa stadions, Īsā iela 4, Kuldīga
5.VIII 10.00 Kuldīgas novada atklātās 9. vasaras sporta spēles; 
  Vārmes pagasta sporta bāze, Kuldīgas novads
8.VIII 10.00 Kuldīgas novada atklātais čempionāts pludmales volejbolā U-19, 
  U-15 grupās; Smilšu laukumi, Piltenes iela, Kuldīga
9.VIII 10.00 Kuldīgas novada atklātais čempionāts pludmales volejbolā 
  U-17, U-13 grupās; Smilšu laukumi, Piltenes iela, Kuldīga
10.VIII 11.00 Kurzemes jaunatnes čempionāts futbolā U-10 grupā; 
  A. Grundmaņa stadions, Īsā iela 4, Kuldīga
12.VIII 10.00 12. Kuldīgas pusmaratons; starts un finišs pilsētas estrādē, Kuldīga
13.VIII 16.00 tautas orientēšanās sacensību seriāls “Taciņas 2017” 13. kārta; Jūrkalne
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, Kuldīga
20.VIII 17.00 Latvijas 2. līgas čempionāts futbolā FC “Nikers – FK “Karosta”; 
  A. Grundmaņa stadions, Īsā iela 4, Kuldīga

Brīvdabas kino seansi:
5. augustā 22.00 – “Elpojiet dziļi” (1967), rež. Rolands Kalniņš.
8. augustā 22.00 – “atbrīvošanas diena” (2016), rež. Uģis Olte, Mortens Traviks. Vakara 
gaitā būs iespēja satikt un uzdot jautājumus filmas režisoram Uģim Oltei un producen-
tam Uldim Cekulim. Filma tiks demonstrēta oriģinālvalodā ar subtitriem latviešu valodā.
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 Rož-
kalne-Ozola. Filma latviešu 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 oriģinālvalodā 
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!

KaPu SVēTKI 
PILSēTā
6. augustā, svētdien
12.00 – Meža kapos,
14.00 – Kalna kapos.
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 kapsētā, 
14.00 – Struijas kapsētā.
26. augustā, sestdien
13.00 – Adzes kapsētā,
14.00 – Baltkalnu kapsētā.
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.
KURMĀLĒ
5. augustā, sestdien
11.00 – Segļu kapos, 
11.30 – Kurmāles kapos,
12.00 – Siliņu kapos,
13.00 – Paulīnes kapos,
13.30 – Pūķu kapos,
14.00 – Pūcu kapos,
14.30 – Ēmu kapos, 
15.00 – Viļenieku kapos, 
15.30 – Vilgāles 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 iepriekšējā 
izdevuma numurā tie tika 
publicēti neprecīzi.

KaBILē
26. augustā 10.00 skolas stadionā – 

atklātās sporta spēles. Pieteikšanās un 
sīkāka informācija pie Zigmunda Blinda 
(tālr. 25617954). Komandas pieteikt līdz 
18. augustam.

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

KurmāLē
12. augustā – ekskursija pensionāriem 

un invalīdiem uz Zemgali. Trušu pilsētiņa 
Codē, Bruknas muiža, Ulmaņa dzimtās 
mājas “Pikšas”. Pieteikties līdz 7. augustam 
pa tālr. 29257707.

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

tītē” – iedzīvotāju ziedu izstāde. Aicinām 
līdz 12. augustam pieteikt skaistākos paša 
audzētos ziedus, zvanot pa tālr. 29604482 
vai Laidu pagasta pārvaldē kultūras un 
sporta organizatorei Kristai Ciekalei.

PaDurē
Līdz 31. augustam pagasta bibliotēkā – 

Kuldīgas Mākslas un humanitāro zinību 
vidusskolas 8. klases skolnieces Linetas 
Zībergas radošo darbu izstāde.

PELČOS
Jūlijā bibliotēkā – Kārļa Dazarta gleznu 

izstāde “Skats no malas”.
19. augustā 20.00 – firsts Līvens un 

viņa uzticamā istabmeita gaidīs ikvienu 
uz Pelču pils parka balli. Spēlēs “Rumbas 
kvartets”. Īpaši priecāsimies, ja ieradīsie-
ties vakartērpos! Ieeja – brīva.

rEnDā
29. jūlijā Rendas pagasta “Zāgkal-

nos” – 17. senioru saiets “Ja vari, tad dari!”. 
13.00 – 14.00 dalībnieku ierašanās, reģis-
trēšanās un iekārtošanās; 14.00 – svētku 
atklāšana, koncerts: Gunārs Meijers, 
Leons Briedis un Rendas senioru deju 
kolektīvs. Pēc koncerta ballēšanās kopā ar 
grupu “Ēna”. Visas dienas garumā: cepuru 
izstāde, Rendas rokdarbnieču izstāde un 
fotoizstāde “Renda fotogrāfijās”. Līdzi 

Emocijām bagāti tika atklāta 
Kuldīgas Jauniešu māja, kas atrodas 
Jelgavas ielā 26. Ikdienā, strādājot 
un sadarbojoties ar Kuldīgas Jau-
niešu domi, ar dažādām jauniešu 
iniciatīvu grupām un ar jaunatnes 
darbā iesaistītajām personām, īpaši 
izjutām nepieciešamību pēc savas 
neformālās vietas, kur realizēt 
idejas vai vienkārši sanākt kopā, 
lai plānotu iecerētos pasākumus. 
Kuldīgā bija vajadzīga vieta, kur or-
ganizēt gan Eiropas jauniešu apmai-
ņas projektus, gan aicināt ciemos 
kaimiņu nevalstiskās organizācijas.

Doma par Jauniešu māju uzru-
nāja visus, atlika atrast piemērotas 
telpas un realizēt plānoto. Lai gan 
paši jaunieši bija ideju ģeneratori un 
arī to izpildītāji, viņiem bija nepie-
ciešams atbalsts un padoms, kā un 
ko labāk darīt, lai veiksmīgāk tiktu 
realizētas idejas. Kuldīgas novada 
Bērnu un jauniešu centra kolektīvs, 
kas šobrīd izveidojies par spēcīgu 
komandu, šo atbalstu sniedza. Mūsu 
spēcīgā un enerģiskā direktore 
Inese Astaševska bieži vien veica 
arī stresa noņēmēja un konsultanta 
funkciju.

Kuldīgas Jauniešu māja ir atvērta 
pavisam nesen, tomēr darbs un 
enerģija, ko paši jaunieši ieguldīja 
šajā vietā, lai tā būtu tāda kā šobrīd, 
ir apbrīnojams. Tas kārtējo reizi ap-
liecināja, cik Kuldīgā ir fantastiski 
jaunieši! Tika rīkotas talkas, veikti 
remonti, rakstīti projekti kopā ar 
biedrību ”SDK Jauniešiem”, lai 
iegūtu finansējumu pamatinven-
tāra iegādei, jo māja bija pilnīgi 
tukša. Pat tad, kad nebija kur sēdēt, 
jaunieši vienalga nāca un darbojās, 
pierādīdami to, ka ne jau mantās 
ir tā vērtība, bet gan atmosfērā un 
kompānijā.

Kuldīgas Jauniešu māja ir īpaši 
nozīmīgs posms starp “neaktīvo” 
un “aktīvo” jaunieti, tā ir vieta, kurā 
jauniešiem ar dažādām interesēm un 
dzīves pieredzi ir pieejama draudzī-
ga, atvērta un atbalstoša vide. Šeit 
var atnākt iedzert tēju, satikties ar 
draugiem, paspēlēt galda spēles, 
aukstajā sezonā sasildīties, bet 
karstajā – atveldzēties, papļāpāt un 
pasmieties. Atnākt brīdī, kad “nav 
ko darīt” vai “kur ejam?” Un svarīgi 
zināt, ka šī ir vieta, kur jaunietis var 
pilnveidot sevi, iesaistīties brīv-
prātīgo darbā, radīt, realizēt idejas 
un organizēt aktivitātes. Iespēja 
sevi pilnveidot it visā! Veidot savu 
nākotni šeit – draudzīgā un brīvā 
atmosfērā. Jauniešu mājas nākotne 
un tās saturs ir atkarīga no pašu 
jauniešu aktivitātes. Ļoti ceram, ka 
kopīgi mums izdosies izveidot tādu 
Jauniešu mājas saturu, ka ikviens 
jaunietis atradīs sev interesējošu 
nodarbi. Tā kā domas lasīt vēl ne-
esam iemācījušies, tad galvenais ir 
nākt, piedalīties, dalīties ar savām 
vēlmēm un idejām, lai kopīgi tās 
realizētu, veidojot Kuldīgas pilsētu 
jauniešiem vēl draudzīgāku!

IEVa KaLTnIECE, 
BjC jaunatnes lietu speciāliste

Vieta, kur satikties 
jauniešiem

jāņem “groziņš”, mājasdarbs, labs laiks, 
jauks garastāvoklis un siltāka jaciņa, ja 
no ezera uzpūš aukstāks vējš. Dalības 
maksa – 3 EUR no personas. Šogad visi 
ieradīsimies uz senioru saietu cepurēs, 
jo cepure negrib palikt mājās viena, bet 
mājasdarbā – katra pagasta un pilsētas 
pensionāru kopa vai katrs individuāli izga-
tavosim cepuri vai cepures (materiāli un 
izmērs pašu ziņā, bet šoreiz – jo lielāka, jo 
labāk). No izgatavotajām un līdzpaņemta-
jām cepurēm veidosim izstādi un apbalvo-
sim visskaistāko, visoriģinālāko, vislielāko, 
viskrāšņāko cepuri un tās veidotāju. Sīkāka 
informācija pa tālr. 26181470.

Līdz 31. jūlijam bibliotēkā – TTMS 
“Palete” dalībnieku gleznu izstāde.

No 1. līdz 12. augustam bibliotēkā – 
Aijas Voitko adījumu izstāde.

rumBā
28. jūlijā 15.00 Mežvaldē, pagasta 

pārvaldes nama zālē – minigolfs.
Līdz 31. jūlijam pagasta pārvaldes 

nama zālē – Kārļa Dazarta gleznu izstāde.
6. augustā 13.00 Ventas ciema “Bu-

kaišos” – Rumbas pagasta Ģimeņu diena.
10. augustā 15.00 Mežvaldē Rumbas 

pagasta pārvaldes nama zālē – minigolfs.
TurLaVā
11. augustā 10.00 pie Turlavas pamat-

skolas – bērnu sporta svētki. 
11. augustā 19.00 Turlavas Dižgaiļu 

parka estrādē – balle.
Vārmē
29. jūlijā 22.00 estrādē “Liepu birzs” – 

zaļumballe. Spēlē grupa “Vēja runa”. 
Darbosies bufete. Ieeja – 5 EUR.

5. augustā estrādē “Liepu birzs” – 
zaļumballe. Spēlē grupa “Brīvdiena”. 
Ieeja – 5 EUR.

26. augustā estrādē “Liepu birzs” – 
noslēguma balle, spēlē grupa “Roja”. 
Ieeja – 5 EUR.

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

Sv. annas baznīcas draudzes 
mājai jauns jumts

Ar Eiropas programmas LEADER 
un Kuldīgas novada pašvaldības 
atbalstu Kuldīgas Svētās Annas 
baznīcas atbalsta biedrība draudzes 
mājai nomainījusi dakstiņu jumtu, 
bojātos dēļus, kā arī nostiprinājusi 
jumta konstrukcijas. Lauku atbalsta 
dienesta LEADER programmas ie-
tvaros piešķirti 24 301,38 EUR, bet 
2700,15 EUR piešķīra pašvaldība. 
Darbus veica SIA “Kuldīgas Būvser-
viss”, autoruzraudzību – SIA “Darbnī-
ca A Projekti”.

Sv. Annas baznīcas teritorija pro-
jekta ietvaros labiekārtota vairākās 
kārtās. 1. un 2. kārtā sakārtots baznīcas 

dārzs – ierīkotas laternas un izveidoti 
bruģa celiņi. Plānots sakārtot arī 
draudzes nama fasādi, logus, durvis 
un citas nokalpojušās detaļas.

Draudzes nams celts 1958. gadā 
par baznīcēnu ziedojumiem un ar viņu 
palīdzību. 1961. gadā ēku ieskaitīja 
pilsētas dzīvokļu fondā. Draudze to 
atguvusi vien 1990. gadā, mācītāja 
Modra Plātes laikā, kad ēku atkal par 
saziedoto naudu un ar pilsētas valdes 
palīdzību pārbūvē. Šobrīd draudzes 
namā notiek dažādas tikšanās – Bī-
beles stundas, iesvētāmo mācības, 
darbojas svētdienas skola, kristīgo 
skautu vienība u.c. aktivitātes.


