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> 4. lpp.
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Tikko aizvadīti skaisti rudens 
svētki mūsu novadā – Hercoga Jē-
kaba gadatirgus. Labvēlīgais laiks, 
plašā programma, daudzie tirgotāji, 
mūsu pagastu cilvēku lielā atsaucība 
padarīja šos svētkus ļoti skaistus un 
kupli apmeklētus. Paldies visiem, 
kas līdzi darbojās, visiem, kas svēt-
kus organizēja, jo īpaši Kuldīgas 
kultūras centra kolektīvam un SIA 
„Kuldīgas komunālie pakalpojumi” 
par skaistajiem svētkiem, kas prie-
cēja gan mūsu puses ļaudis, gan ļoti 
daudzos iebraucējus.

Kā allaž pēc Hercoga Jēkaba 
tirgus sākam domāt par jauno bu-
džetu. Valsts budžets jau iesniegts 
Saeimā izskatīšanai, domājams, ka 
tas tuvākajā laikā tiks apstiprināts, 
tādēļ ceram arī pašvaldības budžetu 
pieņemt līdz gada beigām. 

No nākamā gada strādāsim jaunā 
pašvaldību finanšu izlīdzināšanas 
likuma iespaidā. Tajā nākamais 
gads noteikts kā pārejas laiks, bet 
reāli dzīvot ar to, ko paši nopelnām, 
sāksim ar 2017. gadu. Kontrolcipari 
nākamajam gadam ir jau zināmi. 
Kopumā pašvaldības budžets būs 
par apmēram 800 tūkstošiem lielāks. 
Savu daļu pieauguma paņems mini-
mālās algas paaugstinājums, bet pā-
rējo dalīsim atbilstoši nospraustajām 
prioritātēm, par kurām vēl tuvākajā 
laikā diskutēsim.

Šobrīd aktualizējies jautājums 
par jaunu pašvaldību teritoriālo 
reformu. Vides aizsardzības un re-
ģionālās attīstības ministrija jau ir 
piedāvājusi jaunās reformas koncep-
ciju. Viens no variantiem paredz, ka 
tiek izveidots 49 novadu un 9 repub-
likas pilsētu administratīvā iedalīju-
ma modelis. Otrais variants piedāvā 
29 sadarbības teritoriju izveidošanu 
ap nacionālās un reģionālās nozīmes 
centriem, kuriem pašvaldībām būs 
iespēja brīvprātīgi pievienoties. Jau 
šobrīd ir skaidrs, ka novadu piespie-
du apvienošanu būs grūti izdarīt. Arī 
apvienoties brīvprātīgi būs sarežģīts 
ceļš. Protams, par šo jautājumu vēl 
būs plašas diskusijas, bet skaidrs, ka 
reforma ir vajadzīga, jo mazie nova-
di nav dzīvot un attīstīties spējīgi. 
Kas attiecas uz Kuldīgas novadu, tad 
mēs uzskatām, ka jau šobrīd strādā-
jam kā dzīvotspējīgs un uz attīstību 
vērsts novads optimālajā lielumā 
gan pēc teritorijas, gan iedzīvotāju 
skaita. Domāju, ka pārmaiņas mūsu 
novadu skars minimāli. 

Tiek gatavots 
budžets un 
domāts par 

nākotni

VIKTOrS GOTFrIDSOnS,
Kuldīgas novada Domes 

priekšsēdētājas 1. vietnieks

Pagājušās nedēļas nogalē, 3. ok-
tobrī, lustīgi tika svinēts rudens 
ražas pasākums – Hercoga Jē-
kaba gadatirgus, kas uzskatāms 
par vienu no netradicionālāka-
jiem Kurzemes pasākumiem.

Lielgabala rīboņa, amatnieku 
darinājumi, mednieku stāsti un 
smaržojošie pagastu ļaužu labumi 
un vīnziņu reibinošie vīni jau sesto 
gadu vienkopus pulcēja ne tikai no-
vadniekus, bet arī citus tirgotājus no 
visas Latvijas. Organizatori lēš, ka 
ik gadu palielinās ne vien tirgotāju 
skaits, kas šogad sasniedza 140, bet 
arī apmeklētāju pieplūdums. Tas no-
zīmē, ka Hercoga Jēkaba gadatirgus 
aizvien vairāk ieinteresē ne tikai tu-
vus, bet arī tālus viesus no Latvijas.

Pulksten 15.00 tika godināti sa-
koptāko īpašumu saimnieki gan 
pilsētā, gan pagastos. Labākajam tika 
dāvināta speciāli darināta atzinības 
plāksne un EUR 150; 2. vietai – EUR 
100, bet 3. vietai – EUR 75. Savukārt 
nominācijā „Skaistākais gaisa dārzs” 
uzvarētāji saņēma atzinības rakstu 
un naudas balvu: 1. vieta – EUR 75, 
2. vieta – EUR 50, bet 3. vieta – 30.

Hercoga Jēkaba gadatirgū – 
ļaužu darinājumi un lustīgi danči

SIGnETa LaPIŅa, sabiedrisko attiecību speciāliste, IEVaS BEnEFELDES foto

Gadatirgu ik gadu apmeklē daudz pircēju, kuri ar prieku iegādājas tirgotāju sarūpētos gardumus un skaistumlietiņas.

Padures pagasts ik gadu tirgus apmeklētājiem piedāvā koču, kas gatavota pēc pagasta ļaužu 
īpašās receptes un ir ne vien garšīga, bet arī veselīga.

radošajā darbnīcā „rūķu rudens šeptes” bērni gatavoja krelles 
un citus rokdarbus no rudens veltēm.

Kuldīgas novada pašvaldības ceptās kartupeļu pankūkas tika tirgotas 
par ziedojumiem un izpelnījās lielu pircēju atzinību.

arī Laidu pagasta 
ļaudis galdā bija 

cēluši dažādus 
pašdarinātus lauku 
labumus – zaptes, 

marinējumus un 
dārzos izaudzēto.

Turpinājums 5. lpp.
anda un juris Zaueri no Ķikuriem īpaši noformējuši darinātos gardumus.
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Kuldīgas novada biedrība „Mobi-
lais izglītības centrs” ir saņēmusi 
finansējumu projekta „Lai iemīlē-
tu, ir jāiepazīst” īstenošanai. 

Projekta galvenais mērķis ir pa-
rādīt citu tautu nacionālās vērtības, 
iesaistot Kuldīgas novada iedzīvotā-
jus un veicinot starpkultūru dialogu 
sabiedrībā.

Aktivitātēs var iesaistīties ikviens 
Kuldīgas novada iedzīvotājs. Pro-
jektā ir paredzēti trīs starpkultūru 
nacionālie vakari: senkrievu, lietu-
viešu un latviešu tautas vakars. Katrā 
vakarā varēs uzzināt par tradicionālo 
svētku sagaidīšanu, svinēšanu, pa-
ražām un atbilstošiem ēdieniem, ko 
varēs gatavot un baudīt. Senkrievu 
vakarā stāstīs par ПОКРОВ svēt-
kiem, lietuviešu –  Vėlinės. Latviešu 
tautas vakars būs veltīts Bārbalas 
svētkiem.

Baznīcas ielā 34 (biedrībā „Kū-
rava”):

8. oktobrī 17.30 notiks senkrievu 

tautas nacionālais vakars pasniedzē-
jas Larisas Barinovas vadībā; 

6. novembrī 17.30 Kuldīgā būs 
lietuviešu tautas nacionālais vakars, 
kuru vadīs Tatjana Kilšauskiene; 

4. decembrī 17.30 latviešu tautas 
nacionālo vakaru vadīs biedrības 
„Kūrava” vadītāja un namamāte 
Ina Celitāne. 

Dalībnieku skaits uz vakariem ir 
ierobežots, tādēļ aicinām savlaicīgi 
pieteikties e-pastā: una@kuldi-
ga. lv vai zvanot, tālr. 63322540 vai 
26542280.

una maTISOnE, 
projekta vadītāja

Projekts tiek īstenots ar LR Kultūras ministrijas 
un „Kurzemes NVO atbalsta centra” 

finansiālu atbalstu 

Notiks vairāki 
starpkultūru vakari

Kuldīgas novada pašvaldība 
aicina uzņēmējus, jo īpaši lauku 
ļaudis, piedalīties Uzņēmēju die-
nā 15. oktobrī no 10.00 Kuldīgas 
novada Domes zālē, Baznīcas 
ielā 1. 

Ir rudens, un mūsu novada lauku 
ļaudīm laiks plānot savu uzņēmu-
mu attīstību un darāmos darbus, 
tādēļ šoreiz Uzņēmēju dienas tēmas 
vairāk veltītas lauksaimniecības, 

mājražošanas un uzņēmējdarbības 
attīstībai lauku teritorijās.

Pasākumā ar novada uzņēmējiem 
tiksies zemkopības ministrs Jānis 
Dūklavs, lai uzklausītu un runātu 
par kopējām vēlmēm un iespējām. 
Zemkopības ministrijas Lauku atbal-
sta departamenta un Lauku atbalsta 
dienesta pārstāvji informēs par jauno 
Lauku attīstības programmu 2014. 
– 2020. gadam un tajā plānoto, par 
Eiropas Savienības struktūrfondu 

programmām un pieejamo finansē-
jumu lauksaimniekiem un lauku te-
ritoriju iedzīvotājiem, par zaļināšanu 
un tiešajiem atbalsta pasākumiem.

Zemnieku saeimas valdes pār-
stāvis ziņos par Zemnieku saeimas 
darbu, par to, kā tā palīdz lauksaim-
niekiem, par sadarbības iespējām, 
par Zemnieku saeimas pārstāves 
Mairas Dzelzkalējas darbību Brise-
lē, lai aizstāvētu mūsu lauksaimnie-
kus, un citām aktualitātēm. Savukārt 

Lauksaimnieku organizāciju sadar-
bības padomes pārstāvis pastāstīs 
par organizāciju un to, kā tā palīdz 
lauksaimniekiem un savstarpējām 
sadarbības iespējām.

Plašāka informācija, kā arī pie-
teikšanās līdz 12. oktobrim pie 
Kuldīgas Attīstības aģentūras pro-
jektu speciālistes Līgas Raitumas pa 
tālr. 63350140, mob. 27842532 vai 
e-pastā: liga@kuldiga.lv.

Iepriekšējās Uzņēmēju dienas, 

kas notika šī gada maijā, tēmas bija 
eksports un investīcijas, un tajā 
piedalījās Latvijas Investīciju un 
attīstības aģentūras (LIAA) eksporta 
veicināšanas nodaļas speciālisti, 
LIAA ārvalstu pārstāvniecību va-
dītāji un Latvijas Tirdzniecības un 
rūpniecības kameras pārstāvji. 

LĪGa raITuma, 
attīstības aģentūras 
projektu speciāliste

Aicina piedalīties Uzņēmēju dienā

SIA „Kuldīgas ūdens” aicina 
Ventspils, Ausekļa un Klusās 
ielas iedzīvotājus, kuru īpašumi 
vēl nav pieslēgti centralizētajai 
ūdens un kanalizācijas sistēmai, 
ierasties uzņēmumā (Ventspils 
ielā 15) un saņemt tehniskos 
noteikumus pieslēgumu izbūvei 
jaunizbūvētajiem tīkliem.

Kā jau iepriekš ziņots, projekta 
„Ūdenssaimniecības attīstība Kuldī-
gas aglomerācijā, 2. kārta” ietvaros 

veiksmīgi turpinās ūdensvada un 
kanalizācijas izbūve Kuldīgā. Vents-
pils ielas posmā no Grants ielas līdz 
Gravas ielai izbūvēti ūdensapgādes 
un kanalizācijas tīkli un sākta segu-
ma atjaunošana. Ausekļa ielā uzbū-
vēta kanalizācijas sūkņu stacija, bet 
Klusajā ielā uzsākta ūdensvada un 
kanalizācijas tīklu izbūve.

SIA „Kuldīgas ūdens” atgādina, 
ka, izbūvējot pieslēgumus jaunajiem 
ūdensvada tīkliem, iespējami īslaicī-
gi ūdensapgādes traucējumi.

Vairāk informācijas var saņemt, 
zvanot pa tālruni 63350270.

Var pieslēgties ūdensvadam un
kanalizācijas tīkliem

Reizē ar jauno mācību gadu 
darbu atsākusi Kuldīgas novada 
pašvaldības „Jauno talantu sko-
la”, paplašinot dalībnieku loku.

Novada „Jauno talantu skola” 
darbojusies četrus mācību gadus, un 
skolēni, kas savulaik uzsāka mācības 
pirmajā gadā 5. klašu audzēkņiem 
piedāvātajās programmās, šogad 
mācās jau 9. klasē, kurai „Jauno 
talantu skola” programmas līdz 
šim nepiedāvāja. Taču skolēni un 
viņu vecāki bija izteikuši vēlmi 
turpināt apmeklēt „Jauno talantu 
skolu”. Tāpat bija saņemts novada 
pedagogu ierosinājums papildināt 
piedāvātās programmas ar vēl vie-
nu –  „Es pasaulē”, kuras mērķgrupa 
būtu novada vispārizglītojošo skolu 
4. klašu skolēni.

Ņemot vērā pedagogu, skolēnu 
un viņu vecāku ierosinājumus, 
Dome no jaunā mācību gada pa-
plašināja „Jauno talantu skolas” 
apmeklētāju loku un šobrīd piedāvā 
programmas 4. – 9. klašu skolēniem: 
„Es pasaulē” 4. klašu skolēniem, 
matemātikā un informātikā 5. – 
6. klašu skolēniem, ģeogrāfijā un 
praktiskajā matemātikā 7. – 9. klašu 
skolēniem.

„Jauno talantu skolas” mērķis ir 
atklāt un attīstīt novada bērnu un 
jauniešu talantus, veicināt viņu indi-
viduālo kreatīvo un inovatīvo spēju 
un prasmju attīstību, pilnveidot 
apmācības procesā iesaistīto paš-
valdības izglītības iestāžu pedagogu 
profesionālo attīstību. Programmas 
īsteno Kuldīgas novada pašvaldī-
bas Izglītības nodaļa sadarbībā ar 

mācību priekšmetu metodiskajām 
apvienībām.

Nodarbības notiek Kuldīgas no-
vada izglītības iestādēs. Programmu 
beidzot, skolēns saņem Kuldīgas 
novada pašvaldības Izglītības no-
daļas sagatavotu apliecību. Skolēnu 
motivācijas saglabāšanai pēc prog-
rammas īstenošanas tiek organizēta 
vasaras nometne. Programmas 
saturu izstrādā mācību priekšmeta 
metodiskā apvienība, realizē attiecī-
go priekšmetu pedagogi, pieaicinot 
nozaru speciālistus.

„Jauno talantu skolas” darbību 
finansē Kuldīgas novada pašvaldība.

KrISTĪnE DuĻBInSKa, 
mārketinga un sabiedrisko 
attiecību nodaļas vadītāja

anDra LaGZDIŅa foto

Darbu atsākusi Jauno talantu skola

1935. gada 10. oktobrī pilsētas 
valde pieņēma lēmumu par mu-
zeja dibināšanu Kuldīgā. 

Muzeja pārziņa pienākumus 
uzņēmās pilsētas galva J.Dreima-
nis, bet par muzeja administratoru 
iecēla H.Celmiņu. Kuldīgas novada 
muzejs aicina svinēt šo nozīmīgo 
gadadienu kopā.

15. oktobrī 17.00 Kuldīgas novada 
muzejā, Pils ielā 5, notiks izstādes 
„KNM” atklāšana un Agra Dzeņa un 
Irmas Dzenes grāmatas „Kuldīgas 
pils senās Kurzemes sirds” atvēršanas 
svētki.

Izstāde „KNM” veidota kā stāsts 
par krājuma nozīmi muzeja darbā, at-
klājot daļu no vairāk nekā 100 000 ba-

gātībām, kas glabājas Kuldīgas novada 
muzeja krājumā. Izstādē būs skatāmi 
muzeja jaunieguvumi – arheoloģiskie, 
etnogrāfiskie un sadzīves priekšmeti, 
kas krājumā uzņemti no 2005. līdz 
2015. gadam.

23. oktobrī 17.00 Kuldīgas 
novada muzejā, Pils ielā 5, notiks 
cikla „Kā tur īsti bija?” pasākums, 
šoreiz veltīts muzejam. Šajā pēcpus-
dienā ieskatīsimies muzeja vēsturē, 
ieklausīsimies oficiālos un neoficiālos 
stāstos par to, kā muzejā gājis dažādos 
laikos un kādi cilvēki to veidojuši. Uz 
pasākumu īpaši aicināti muzeja bijušie 
darbinieki, brīvprātīgie un draugi.

29. oktobrī 11.00 Kuldīgas 
Mākslas nama semināru zālē, 
1905. gada ielā 6, konferencē „Stāsti 

par Kuldīgu” tiks lasīti referāti par 
jaunākajiem pētījumiem par dažā-
diem Kuldīgas pilsētas veidošanās 
apstākļiem – laikiem, cilvēkiem un 
ainavu.

KrISTa janSOnE, 
Kuldīgas novada muzeja mārketinga 

un izglītības nodaļas vadītāja
arhīva foto

jauno talantu skolas audzēkņi ģeogrāfijas nodarbībā veic alekšupītes izpēti.  

Kuldīgas novada muzejam – 80 gadi

Meklē Ziemassvētku egli
Kuldīgas novada pašvaldības māksliniece Inese Sulojeva, kura ik gadu rūpējas par pilsētas 

noformējumu dažādos svētkos, līdz 1. novembrim lūdz atsaukties cilvēku ar dāsnu sirdi, kurš 
Kuldīgai varētu uzdāvināt lielu un skaistu Ziemassvētku egli. 

Tālrunis 63321905, e-pasts: inese.sulojeva@kuldiga.lv.

Kuldīgas pilsētas muzeja atklāšana 
1937. gada 11. aprīlī. no kreisās: muzeja 
administrators H.Celmiņš, nodaļas vadī-
tājs O.Vanags, nodaļas vadītājs V.From-

holds-Treijs, pilsētas valdes loceklis 
a.Polis, pilsētas galva j.Dreimanis, 

pilsētas galvas biedrs a.auģis, pilsētas 
valdes rakstvedis m.Kalns un Ķirsis.



nosaka zemes piekritību un slēdz nomas 
līgumus
Sadalīja nekustamā īpašuma „Druvaine 1”, Ēdoles 

pagasts, zemes vienību ar kad. apz. 62460090057 
divās zemes vienībās. Noteica, ka Kuldīgas novada 
pašvaldībai piekrīt, pieder un ierakstāma zemesgrā-
matā pašvaldības autonomo funkciju veikšanai zemes 
vienība nr. 1, zemes vienībai nr. 2 saglabāt statusu – 
rezerves zemes fonds. Projektēto zemes vienību nr. 1 
pievienot nekustamajam īpašumam  „Apšenieki”. Ne-
kustamajam īpašumam „Druvaine 1” mainīt nosaukumu 
uz „Spāres”. Projektēto zemes vienību nr. 2 saglabāt 
nekustamajā īpašumā „Spāres”.

Sadalīja nekustamā īpašuma „Druvaine 2”, Ēdoles 
pagasts, zemes vienību ar kad. apz. 62460090058 
divās zemes vienībās. Noteica, ka Kuldīgas novada 
pašvaldībai piekrīt, pieder un ierakstāma zemesgrāmatā 
pašvaldības autonomo funkciju veikšanai zemes vienība 
nr. 1, projektētai zemes vienībai nr. 2 saglabāt statusu 
– rezerves zemes fonds. Zemes vienību nr. 1 pievienot 
nekustamajam īpašumam  „Apšenieki”. Nekustamajam 
īpašumam „Druvaine 2” mainīt nosaukumu uz „Spārītes”. 

Noteica, ka apbūvēts zemesgabals „Līvāni”, Vārmes 
pagastā (kad. apz. 62960030157, platība 0,35 ha), 
piekrīt Kuldīgas novada pašvaldībai. Uzdeva Vārmes 
pagasta pārvaldei ar būvju īpašnieci noslēgt zemes 
nomas līgumu.

Izbeidza līgumu par zemes nomu zemesgabalā 
„Palīgsaimniecības” un Lauku apvidus zemes nomas 
līgumu par zemes vienību „Smilgas”, Turlavas pagastā. 
Iznomāja fiziskai personai zemes vienību „Smilgas” uz 
desmit gadiem.

Iznomāja zemes vienības „Liepzari” uz desmit 
gadiem un slēdza nomas līgumu par zemesgabala 
„Ķimales smēde” iznomāšanu uz pieciem gadiem 
Padures pagastā. 

Iznomāja SIA „RGL Serviss” pašvaldības zemes-
gabalu Laukmuižas ielā 2, Kuldīgā, lauksaimniecības 
tehnikas un auto rezerves daļu noliktavas, kā arī stāv-
laukuma būvniecībai uz 12 gadiem ar apbūves tiesībām.

Iznomāja uz pieciem gadiem zemesgabala Graudu 
ielas zaļā zona 1, Kuldīgā, daļu (~ 900 m2) un nodeva 
apsaimniekošanā šī zemesgabala daļu (~ 2830 m2) uz pie-
ciem gadiem teritorijas sakopšanai un uzturēšanai kārtībā.

Izbeidza zemes nomas līgumu ar SIA „LATECTUS” 
par zemesgabalu Cepļa iela 3, Kuldīgā. Iznomāja 
AS „Latvijas Finieris” šo zemesgabalu uz 12 gadiem.

Iznomāja SIA „Talce” zemesgabala „Rēdliņi”, 
Rendas pagasts, daļu bez apbūves tiesībām atradnē 
„Jaunklintis” noņemtās segkārtas daļējai izvietošanai 
līdz rekultivācijas darbu veikšanai, kā arī saražotā 
materiāla uzglabāšanai. 

Iznomāja pašvaldības lauksaimniecības zemes 
vienību „Starpgabali” Kurmāles pagastā.

Iznomāja SIA „Grigaļi” nekustamā īpašuma „Sko-
lotāju pļavas”, Laidu pagasts, zemes vienības daļu.

Sadalīja nekustamā īpašuma Krauļu iela 6, Kuldīga, 
zemes vienību ar kad. apz. 62010120037 divās zemes 
vienībās.

Finanšu jautājumi
Apstiprināja Kuldīgas novada pašvaldības Restau-

rācijas nodaļas piedalīšanos Centrālās Baltijas jūras 
reģiona programmas 2014. – 2020. gadam atbalstītā 
projekta „Living Heritage” īstenošanā no š. g. 1. sep-
tembra līdz 2018. gada 30. augustam. Nodrošināja 
pašvaldības līdzfinansējumu 15%  no piesaistītajām 
izmaksām.

Atļāva SIA „Ādažu nami” sadalīt termiņos nokavētā 
nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas 
parāda samaksu par nekustamo īpašumu „Ādažnieki 1”, 
Rumbas pagasts, līdz 2016. gada 1. oktobrim.

Piešķīra uz vienu gadu nekustamā īpašuma nodokļa 
atvieglojumu par zemes vienību nr. 6284 011 0061 
īpašumā „Teiksmas”, Rumbas pagasts, ņemot vērā, ka 
zemi šķērso maģistrālie kanalizācijas tīkli. 

Izslēdza no Laidu pagasta pārvaldes grāmatvedības 
uzskaites debitora parādu (dzīvokļa īres un komunālo 
maksājumu parādu) un norakstīja to iestādes zaudē-
jumos, jo maksātāja ir mirusi.

Nodeva pamatlīdzekļus un inventāru no Kuldīgas 
Centra vidusskolas bilances Snēpeles pagasta pār-
valdes bilancē. 

apstiprina noteikumus un atceļ lēmumus
Apstiprināja Kuldīgas novada Domes saistošos 

noteikumus „Kuldīgas novada pašvaldības 2015. gada 
budžeta grozījumi”.

Precizēja Kuldīgas novada pašvaldības saistošo 
noteikumu nr. 2015/16 „Par nekustamā īpašuma nodok-
ļa atvieglojumiem un nodokļa piemērošanu  Kuldīgas 
novadā” 8. punkta redakciju. 

Papildināja Kuldīgas novada Domes 2013. gada 19. 
decembra lēmumu (prot. nr. 17, p. 34) ar 3.8. punktu.

Apstiprināja Vilgāles pamatskolas un Laidu pagasta 
pārvaldes maksas pakalpojumu cenrādi.

Apstiprināja izglītības iestāžu izdevumu tāmes viena 
audzēkņa mācību izmaksām pašvaldību savstarpējiem 
norēķiniem Kuldīgas novada izglītības iestādēs no 
2015. gada 1. septembra.

Atcēla Kuldīgas novada Domes lēmumus –  
2009. gada 27. augusta lēmumu (prot. nr. 7, p. 38); 
2009. gada 29. oktobra lēmumu (prot. nr. 10, p. 41); 
2009. gada 26. novembra lēmumu (prot. nr. 12, p. 

29); 2009. gada 24 .septembra lēmumu (prot. nr. 8, 
p. 23); 2010. gada 28. janvāra lēmumu (prot. nr. 1, p. 
94). Uzdeva Kuldīgas novada Domes priekšsēdētājai 
ar rīkojumu noteikt degvielas limitus Kuldīgas novada 
pašvaldības izglītības iestāžu direktoriem.

Izslēdza no Kuldīgas novada un Skrundas novada 
Civilās aizsardzības komisijas personālsastāva Kristiā-
nu Ozoliņu un iekļāva komisijā virsleitnantu Aleksandru 
Štefaņuku, VUGD Kurzemes reģiona brigādes Kuldīgas 
daļas komandieri.

nekustamais īpašums
Daļēji ņemot vērā tiesiskā valdītāja izteikto lūgumu, 

noteica teritorijas Jelgavas ielā 45, Kuldīgā, norobežo-
šanai un ēku (būvju) sakārtošanai veicamos pasākumus 
un termiņus.

Slēdza līgumu par ceļa servitūta dibināšanu 
3,5 metru platumā un 85 m garumā zemesgabalā 
„Skaras”, Snēpeles pagastā, saskaņā ar pievienoto 
situācijas plānu par labu nekustamo īpašumu „Sar-
mas” zemes vienībai ar kad. apz. 62900060231 un 
„Smilgas” zemes vienībai ar kad. apz. 62900060222. 
Slēdza vienošanos pie nomas līguma, kas noslēgts par 
zemes vienību „Skaras”, kad. apz. 62900060294, par 
apgrūtinājuma noteikšanu.

Slēdza pirkuma līgumus par nekustamā īpašuma – 
apbūvēta zemesgabala „Akmenāji”, Padures pagastā, 
par nekustamo īpašumu „Dārzi” un „Doniņi”, Kabiles 
pagastā, pārdošanu par nosacīto cenu.

Piešķīra nosaukumus ielām Kuldīgas pilsētas Grau-
du – Ganību ielas teritorijā. Izteica Kuldīgas novada 
Domes 29.11.2012. lēmuma (nr.15, p. 82) 2.1, 2.7., 
2.12., 2.14., 2.28.  punktu šādā redakcijā: plānotai 
A ielai piešķirt nosaukumu Zirņu iela; plānotā E ielā 
zemesgabalam piešķirt adresi – Apiņu iela 11.

Nolēma lūgt LR Ministru kabinetu Kuldīgas novada 
pašvaldībai bez atlīdzības nodot īpašumā nekustamo 
īpašumu Maņģenes ielā 2, Mežvaldē, Rumbas pagas-
tā. Noteica, ka nekustamais īpašums nepieciešams 
pašvaldības funkcijai –  palīdzības sniegšanai dzīvokļa 
jautājumu risināšanā.

Atļāva pabeigt pirts un saimniecības ēkas, artēzis-
kās akas ar sūkņa māju, kā arī Nekustamā īpašuma 
Valsts kadastra informācijas sistēmā un zemesgrāma-
tas nodalījumā nereģistrētas pirts piebūves un malkas 
šķūņa būvniecību zemes īpašumā „Meždzirnas”, 
Kabiles pagastā. Neatļāva pabeigt HES būvniecību 
un ekspluatāciju uz Riežupes īpašumā „Meždzirnas”, 
Kabiles pagastā.

Sākot ar 2016. gada 1. janvāri, daudzdzīvokļu mājas 
„Vālodzītes”, Snēpeles pagastā, pašvaldībai piede-
rošiem dzīvokļiem noteica īres maksu 0,51 EUR/m2.

Nolēma iegādāties nekustamo īpašumu „Kal-
ves-25”, Priedaines ciemā, Kurmāles pagastā, lai 
nodrošinātu telpas bibliotēkai un veiktu pašvaldības 
funkciju – gādāt par iedzīvotāju izglītību, t.i., sniegt 
organizatorisku un finansiālu palīdzību ārpusskolas 
mācību un audzināšanas iestādēm un izglītības at-
balsta iestādēm. 

Gatavos atsavināšanai
Noteica, ka pašvaldībai piederošais nekustamais 

īpašums „Planīcas”, Kurmāles pagastā, uz kura atro-
das dzīvojamā māja un palīgēkas, nav nepieciešams 
pašvaldības funkciju veikšanai – palīdzības sniegšanai 
iedzīvotājiem dzīvokļa jautājumu risināšanā, un gatavos 
to atsavināšanai.

atjauno īres līgumus
Atjaunoja sociālās dzīvojamās telpas Liepājas ielā 

58A-1, Kuldīgā, īres līgumu līdz 2016. gada 28. aprīlim.
Atjaunoja sociālo dzīvojamo telpu „Gobas”-2 

un „Gobas”-3, Ēdoles pagastā, īres līgumus līdz 
2016. gada 31. martam.

Atjaunoja sociālās dzīvojamās telpas „Dūru sko-
la”-3, Vārmes pagastā, īres līgumu līdz 2016. gada 
31. martam.

Atjaunoja sociālās dzīvojamās telpas „Ūšas”-7, 
Padures pagastā, īres līgumu līdz 2016. gada 29. 
februārim.

Atjaunoja sociālās dzīvojamās telpas „Atvari”-12, 
Rendas pagastā, īres līgumu līdz 2016 .gada 7. aprīlim.

Dažādi
Organizēs konkursu „Valsts nozīmes kultūras pie-

minekļa „Kuldīgas pilsētas vēsturiskais centrs” teritorijā 
esošo ēku, kā arī Kuldīgas novadā esošu Latvijas valsts 
aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā ietverto ēku 
restaurācija un konservācija”. Apstiprināja konkursa 
nolikumu un izveidoja komisiju.

Izsludināja pretendentu pieteikšanu Kuldīgas no-
vada Goda balvai no 25. septembra līdz 19. oktobrim.

Nodeva grāmatu kopu projekta „Bērnu žūrija” ietva-
ros pašvaldības izglītības iestādēm. 

Slēdza līgumu ar biedrību „Mednieku klubs „Gu-
denieki””, iepriekš saņemot attiecīgo zemes vienību 
nomnieku rakstveida piekrišanu, par medību tiesību 
nomu 9 zemes vienībās Rumbas pagastā un 38 zemes 
vienībās Gudenieku pagastā.

Atlika jautājuma „Par turpmāko rīcību ar dārza māju 
un lapeni, kas atrodas uz pašvaldības īpašuma – ze-
mesgabala Madaru alejā 9, Kuldīgā” izskatīšanu uz 
oktobra Attīstības komitejas sēdi.

2015. gada 8. oktobbris
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Domes 2015. gada 24. septembra sēde

Vēl var pieteikt pretendentus 
Goda balvai

Kuldīgas novada Dome aicina iedzīvotājus līdz 19. oktobrim pieteikt pretendentus 
Kuldīgas novada Goda balvai. 

Goda balva ir Kuldīgas novada pašvaldības 
apbalvojums, ko pasniedz, novērtējot kāda 
cilvēka īpašus nopelnus politikā, tautsaimnie-
cībā, veselības aizsardzībā, izglītībā, kultūrā, 
sportā, valsts pārvaldes un aizsardzības jomā, 
kas saistīti ar Kuldīgas novada attīstību un 
sabiedriskās nozīmības palielināšanu.

Pieteikums iesniedzams brīvā formā, tajā 
jānorāda Goda balvas pretendenta vārds, uz-
vārds, personas kods, dzīvesvieta, ieņemamais 
amats vai nodarbošanās, kā arī vispusīgs to 
nopelnu apraksts, par kuriem ierosina apbalvot 
ar Goda balvu.

Pēc pieteikumu saņemšanas tos izvērtēs ar 
Kuldīgas novada Domes lēmumu izveidota 

Apbalvošanas padome 8 cilvēku sastāvā. 
Apbalvošanas padome izskatīs visus iesnieg-
tos ierosinājumus un materiālus par noteiktu 
personu izvirzīšanu apbalvošanai ar Kuldīgas 
novada pašvaldības Goda balvu un pieņems 
lēmumu, ko iesniegs Kuldīgas novada Domei 
gala lēmuma pieņemšanai. 

Kuldīgas novada Goda balvas pasniegs 
svinīgā pasākumā 2015. gada 18. novembrī 
plkst. 16.00 Kuldīgas kultūras centrā, sagaidot 
Latvijas Republikas 97. gadadienu.

KrISTĪnE DuĻBInSKa,
mārketinga un sabiedrisko
 attiecību nodaļas vadītāja

Amatiermākslas kolektīvi uzņem jaunus dalībniekus
Kuldīgas kultūras centrs informē par amatiermākslas kolektīvu mēģinājumu laikiem un 

dalībnieku papildus uzņemšanu šādos kolektīvos:

• bērnu teātris „Focus” 1. – 6. klase: pirmdienās, otrdienās 16.00 – 17.00 Kuldīgas kultūras centrā;
• jauniešu teātris „Focus” 9. – 12. klase: pirmdienās, otrdienās 17.00 – 19.00 Kuldīgas kultūras centrā;
• bērnu deju kolektīvs „Stariņš” 4 – 6 gadi: pirmdienās, trešdienās 17.30 – 18.15 Kuldīgas kultūras centrā;
• bērnu deju kolektīvs „Stariņš” 1. – 2. klase: otrdienās, ceturtdienās 17.00 – 18.00 Kuldīgas kultūras centrā;
• bērnu deju kolektīvs „Stariņš” 3. – 4. klase: otrdienās, ceturtdienās 16.00 – 17.00 Kuldīgas kultūras centrā;
• bērnu deju kolektīvs „Stariņš” 5. – 7. klase: pirmdienās, trešdienās 16.00 – 17.30 Kuldīgas kultūras centrā;
• deju kopa „Kuldīgas seniori”: pirmdienās 19.30 – 21.30 Kuldīgas kultūras centrā;
• jauktais koris „Ventava”: otrdienās, ceturtdienās 19.00 – 22.00 Kuldīgas mūzikas skolā;
• jauniešu koris „Lai top”: otrdienās, ceturtdienās 15.30 – 18.00 Kuldīgas kultūras centrā;
• Tautas lietišķās mākslas studija „Ķocis” – informācija pa tālruni 29360461;
• Tautas lietišķās mākslas studija „Varavīksne” – informācija pa tālruni 29579939;
• Kuldīgas amatierteātris – informācija pa tālruni 29493292.

LIEnE CIrCEnE, KKC amatiermākslas nodaļas vadītāja

Leģendārajai diskotēkai 
„Ventas dzirkstis” šogad 
aprit 40. gadskārta. 

Tā bija viena no pirma-
jām diskotēkām Latvijā, 
kas popularizēja diskotēkas 
idejas izplatību valstī. To 
varētu nosaukt par ļoti īpašu 
laiku tām paaudzēm, kas pie-
dzīvoja disko ēras „bumu”. 
Jāsaka paldies Viesturam 
Liepiņam, kurš 1973. gadā 
kopā ar citiem PSRS stu-
dentiem ar „Draudzības 
vilcienu” no Polijas atveda 
diskotēkas ideju uz Latviju, 
un jau 1975. gadā Kuldīgā 
dzima dinamisks un jauns strādājošās jaunatnes 
klubs „Ventas dzirkstis” ar tā vadītāju V.Liepiņu 
priekšgalā. Sākumā tā bija muzikāla kafejnīca ar 
koncertlekcijām, vakara viesiem un dejām. Ne-
izsīkstošu ideju vadīts, Viesturs piedāvāja veidot 
jaunu satura formu – koncertuzvedumus ar kus-
tību grupu elementiem –  pantomīma plus dejas. 
Neraugoties uz PSRS laika „dzelzs priekškaru”, 
tika meklēti ceļi ārzemju mūzikas ierakstu iegā-
dei. Neizbēgamā saskarsme ar cenzūru nekļuva 
par šķērsli ideju un mērķu īstenošanai. Sākot ar 
1978. gadu, tapa brīnišķīgas programmas ho-
reogrāfes Ilonas Garokalnas vadībā. Tehniskais 
sastāvs jeb „aparātu vecīši” strādāja pie skaņas 
un gaismas režijas, izmantoja pat pirotehniku. 
Dienas, vakari un pat nakts stundas pārvērtās 
mēģinājumos, kas vainagojās ar līderu pozīciju 
pirmajā republikas diskotēku skatē 1981. gadā. 

Tika atvērta pat diskžokeju skola. Astoņdesmito 
gadu beigās secen nepagāja video ēra – publikai 
piedāvāja „Disko video show” programmas. Tā 
bija oāze, kurā jaunieši sevi pierādīja un guva 
gandarījumu. Tas bija brīnišķīgs darbs koman-
dā, ar kopīgām interesēm un mērķiem. Tas bija 
dzīvesveids vairāk nekā 400 diskotēkas „Ventas 
dzirkstis” dalībniekiem. Par to visu vislielākais 
paldies V.Liepiņam, viņš bija neatkārtojams, 
harizmātisks līderis, kam visi sekoja. 

31. oktobrī 19.00 Kuldīgas kultūras centrā 
atcerēsimies un izbaudīsim vēlreiz mūsu trako 
disko laiku. Pieteikšanās līdz 20. oktobrim pa 
tālruni 26383977 – Nelda vai 29845565 – Vi-
neta. Uz tikšanos!

DaIGa PIrTnIECE,
teātra „Focus” režisore

Diskotēkas „Ventas dzirkstis” arhīva foto

Leģendārajai diskotēkai 
„Ventas dzirkstis” – 40
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Septembra nogalē Kabiles atpūtas un mācību parkā „Ozolu biotops” sirsnīgā gai-
sotnē, skanot leģendārās grupas „Līvi” dziesmām, piedaloties grupas dibinātājam 
Jurim Pavītolam un ģitāristam, dziesmu autoram Ainaram Virgam, tika atklāta 
Kabiles mežsarga Aivara Bergmaņa veidotā „„Līvu” dziesmu iela”. 

„„Līvu” dziesmu ielā” koka skulptūrās attēlotas 10 leģendārās grupas „Līvi” dziesmas, 
kā arī informācija par grupu un līviem kā tautu, dziesmu vārdi un „Līvu” dalībnieku citāti. 
Aivars Bergmanis kopā ar domubiedriem „„Līvu” dziesmu ielu” izveidojis divos mēnešos. 

KrISTĪnE DuĻBInSKa, 
mārketinga un sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja

IEVaS BEnEFELDES foto

Kabiles ozolu biotopā 
„Līvu” dziesmu iela

Septembrī Dānijas pilsētā Orhūsā 
notika starptautiskā bibliotekāru 
konference „Next Library 2015”, 
kurā piedalījās un balvu saņēma  
EIFL (Electronic Information for 
Libraries) Inovāciju balvas izglītībā 
ieguvēja, Pelču pagasta bibliotēkas 
vadītāja Daina Girvaite. 

Balvu Pelču bibliotēka saņēma par 
projekta „Mazā novadpētniecības sko-
la” īstenošanu 2014. gadā, kurā bērni 
varēja izzināt Pelču pagasta vēsturi 
un, izmantojot bibliotēkas resursus, 
veidot animācijas filmiņas par vēs-
turiskiem notikumiem un leģendām. 
Balvas iegūšana ir liels un nozīmīgs 
notikums ne tikai bibliotēkai, bet arī 
visam pagastam. Pelču bibliotēka cer, 
ka ir labs piemērs tam, ka mazai lauku 
bibliotēkai ir iespēja ne tikai piedalīties 
dažādos projektos un konkursos, bet 
arī gūt vērā ņemamus rezultātus. Balvā 
saņemtie 1500 dolāri bibliotēkā izlie-
toti darba turpināšanai – iegādāts liels, 
skārienjutīgs monitors novadpētniecī-
bas kolekciju apskatīšanai, diktofons 
un materiāli mapju noformēšanai.

Starptautiskā bibliotekāru kon-
ference „Next Library”, kuras laikā 
tika pasniegtas balvas, šogad pulcēja 
ap 350 dalībnieku no visas pasaules. 
Konferences galvenās tēmas bija: 
bibliotēku ēku un telpu dizains, so-
ciālās inovācijas, spēles, interneta 
lietošanas „tumšā puse”, radošuma 
inkubators un „Pretstati piesaista”. 
Katrs dalībnieks varēja izvēlēties sev 
piemērotu interaktīvo nodarbību. Pelču 
bibliotēkas vadītāja kopā ar otru EIFL 
balvas saņēmēju, Kišiņevas (Moldova) 
publiskās bibliotēkas vadītāju Marianu 
Harževski vadīja interaktīvo sesiju, 
kurā dalījās pieredzē, kā izmantot lo-
kālos resursus bibliotēku pakalpojumu 
izstrādē un piedāvāšanā iedzīvotājiem, 
kā piesaistīt bērnus mūsdienīgām un 
izglītojošām nodarbībām bibliotēkā. 

Konferences dienās notika arī 
jaunās Orhūsas publiskās bibliotēkas 
„Dokk1” atklāšana. „Dokk1” ir izcils 
mūsdienīgas, lietotājam draudzīgas 
bibliotēkas paraugs, kurā sev vietu 
atpūtai, lasīšanai,  studijām, filmām, 
spēlēm var rast jebkura vecuma ap-
meklētājs. Ēkā apvienota publiskā 
bibliotēka un dažādi pakalpojumi 
iedzīvotājiem. 

EIFL konkurss par inovācijām 
bibliotēkā notiek katru gadu, un arī 
šogad ir izsludināts jaunais konkurss.

DaIna GIrVaITE, 
Pelču pagasta bibliotēkas vadītāja

Koka skulptūrā attēlota fane „Līvu” dziesmai „Dieva dēls” (a.Virga/G.račs).

Novērtēts 
Pelču 

bibliotēkas 
darbs
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75 gadu jubileju ok-
tobra sākumā atzīmēja 
E.Vīgnera Kuldīgas 
mūzikas skolas ilgga-
dējā direktore Maruta 
Rozīte.

 Pērn M.Rozīte svinēja 
arī 50 darba gadu jubileju, 
atzīmējot to ar koncertu, 
kurā piedalījās bijušie au-
dzēkņi, M.Rozītes vadītie 
kori „Cantus” un „Venta-
va”, kā arī mūzikas skolas 
kamerorķestris. 

Kuldīgas novada pašvaldība sveic Marutu Rozīti jubilejā 
un novēl stipru veselību, nerimstošu dzīvesprieku un darba 
sparu arī turpmāk!

KrISTĪnE DuĻBInSKa, 
mārketinga un sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja

EDuarDa DamBErGa foto

Arī šogad ar kopīgu rīta vingrošanu un 
stafetēm Kuldīgas novada skolu 6. un 
7. klašu skolēni Kuldīgas vieglatlētikas 
manēžā līdzdarbojās Latvijas Olimpis-
kās komitejas organizētajā pasākumā 
„Olimpiskā diena 2015”. 

Rīta vingrošanu vadīja V.Plūdoņa Kul-
dīgas ģimnāzijas sporta skolotāja Inese 
Astaševska, bet, lai iedvesmotu skolēnus 
sportošanai, ar viņiem kopā darbojās kul-
dīdzniece Paula Nikola Ņečiporuka, kura 
šogad izcīnīja Eiropas čempiones titulu 

pludmales volejbolā U-18 grupā. 
Jauniešus uzrunāt un kopā ar viņiem 

vingrot bija atnākusi arī Kuldīgas novada 
Domes priekšsēdētāja Inga Bērziņa. „Dar-
boties, kustēties – tas ir pats galvenais. Lai 
jaunieši mazāk sēž pie mobilajām ierīcēm, 
bet vairāk iziet svaigā gaisā, aiziet uz sporta 
zāli un kustas! Lai viņi rod prieku kustībā 
un darbībā!” vēlēja I.Bērziņa.

KrISTĪnE DuĻBInSKa, 
mārketinga un sabiedrisko attiecību 

speciāliste
EDuarDa DamBErGa foto

Marutai Rozītei – 
dzīves jubileja

Kuldīdznieki piedalījās „Olimpiskajā dienā 2015”

„Kuldīga ir pirmā pieturvieta manā pirmajā patstāvīga-
jā vizītē Latvijas reģionos. Līdz šim esmu devusies tikai 
vēstnieku kopīgajā vizītē, iepazīstot Latviju,” viesojoties 
Kuldīgā, sacīja Viņas Ekselence Amerikas Savienoto Val-
stu vēstniece Latvijas Republikā Nensija Petita (Nancy 
Pettit). 

Vēstnieci Kuldīgā uzņēma un vizītes laikā pavadīja Kul-
dīgas novada Domes priekšsēdētāja Inga Bērziņa. Pilsētas 
skaistākās vietas vēstniecei un viņu pavadošajai delegācijai 
iepazīt palīdzēja novada Domes deputāts, Kuldīgas aktīvās 
atpūtas centra direktors Artis Gustovskis.

Sarunā ar Domes priekšsēdētāju vēstnieci interesēja Kul-
dīgas ekonomikas attīstības prioritātes, novadā pārstāvētās 
nozares, tūrisma attīstības dinamika pilsētā un novadā, arī 
mūsu izglītības sistēma.

Lai iepazītu Kuldīgu, vēstniece devās pastaigā pa pilsētas 
vēsturisko centru, apmeklēja novada muzeju, Kuldīgas Gal-
veno bibliotēku un Kuldīgas Mākslas un humanitāro zinību 
vidusskolu. Vēl viņa sniedza intervijas laikrakstam „Kurzem-
nieks”, Skrundas televīzijai un „Kurzemes radio”.

Kuldīgu apmeklē ASV vēstniece 

Tradicionāli 6. un 7. klašu audzēkņi piedalījās Olimpiskās dienas rīta vingrošanā 
Kuldīgas vieglatlētikas manēžā.

aSV vēstniecei Latvijā nensijai Petitai (vidū) Kuldīgu iepazīt pa-
līdzēja deputāts, aktīvās atpūtas centra direktors artis Gustovskis 

un Domes priekšsēdētāja Inga Bērziņa.

KrISTĪnE DuĻBInSKa, 
mārketinga un sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja 

EDuarDa DamBErGa foto

Hercoga Jēkaba gadatirgū tika sumināti skaistāko Kuldīgas dārzu 
un sakoptāko teritoriju īpašnieki. 

Nominācijā „Ģimeņu māju teritorija Kuldīgas pilsētā” 1. vietu ieguva 
Janušu ģimenes īpašums Ventspils ielā 59. 2. vietu konkursa komisija 
piešķīra diviem īpašumiem – Rožu ģimenes īpašumam Dzelzceļa ielā 7 
un Dzintras Kānes dārzam Vienības ielā 7-2. Savukārt 3. vietā ierindojās 
Andreja Gustovska īpašums Vidus ielā 52.

Nominācijā „Daudzdzīvokļu māju teritorija Kuldīgas pilsētā” žūrija, 
piešķirot 1. vietu, atzinīgi novērtēja Veltas Pūpolas iekoptos apstādījumus 
pie daudzdzīvokļu mājas Rātskunga ielā 2. 2. vietu ieguva māja Liepājas 
ielā 26a, kur apstādījumus kopj Gunta Pētersone, bet 3. vietā ierindojās 
īpašums Dzirnavu ielā 10, tur dārzu iekārtojusi Ineses Jerumanes ģimene.

Savukārt starp uzņēmumiem un ražošanas teritorijām par labāko šogad 
atzina Kuldīgas Sv. Annas evaņģēliski luteriskās draudzes dārzu Dzirnavu 
ielā 12. 2. vietu konkursa komisija piešķīra viesnīcai „Metropole” Baznīcas 
ielā 11, bet 3. vietā ierindojās divi īpašumi – Kuldīgas kultūras biedrība 
„Līvija” Mucenieku ielā 19 un restorāns „Bangerts” Pils ielā 1.

Savukārt starp Kuldīgas gaisadārziem visaugstāk konkursa komisija 
novērtēja gaisadārzu Ēdoles ielā 23 (īpašnieks Vilnis Briekmanis). 
2. vieta piešķirta Maslabojevu ģimenes īpašumam Parka ielā 14, bet 
3. vieta – Maijas Mitrevicas gaisadārzam Liepājas ielā 30 – 6.

Pārsteiguma balvu, izlozējot uzvarētāju no iesūtītajām pieteikuma 
anketām, saņēma Krūmiņu ģimene.

Par sakoptāko Kuldīgas novada lauku sētu atzīti Rumbas pagasta 
„Vēveri” (īpašnieki Tālbergu ģimene). 2. vietu konkursa komisija pie-
šķīra divām lauku sētām – Ēdoles pagasta „Galdniekiem” (saimnieki 

Apbalvo skaistākos dārzus un sakoptākās teritorijas 

Aldis Lieģis un Inga Ķepule) un Snēpeles pagasta „Gaiļiem” 
(Zigurds Spinga un Dzintra Arāja). Arī 3. vietas ieguvēji bija 
divi – Īvandes pagasta „Meža mednieki” (saimnieki Vaira 
Vīķe-Freiberga un Imants Freibergs) un Gotlandu ģimenes 
īpašums Rumbas pagasta Novadnieku ciema Nākotnes ielā 5.

Par sakoptāko Kuldīgas novada daudzdzīvokļu māju šogad 
atzīti Īvandes pagasta „Ārieši” (īpašniece Melita Mūrniece). 

Savukārt par sakoptāko Kuldīgas novada zemnieku 
saimniecību, ražošanas vai individuālo uzņēmumu konkursā 

atzīti Padures pagasta „Upeskalni” (saimniece Baiba Mi-
kāla). 2. vietā žūrija ierindojusi Kurmāles pagasta „Pūces”, 
kurās saimnieko Pujātu ģimene, bet 3. vietu ieguva divas 
saimniecības – Padures pagasta „Struņķkrogs” (saimnieko 
SIA „Struņķkrogs”) un Laidu pagasta „Vecmeždreijas” 
(saimnieki Viktorija un Gatis Zonenbergi).

KrISTĪnE DuĻBInSKa, 
mārketinga un sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja

IEVaS BEnEFELDES foto

 andreja Gustovska īpašumu Vidus ielā žūrija ierindoja 3. vietā 
starp citām ģimeņu māju teritorijām.

janušu ģimene nominācijā „Ģimeņu māju teritorija” ieguva 
1. vietu un atzinības plāksni, kuru piestiprināt pie īpašuma.

rumbas pagasta Tālbergu saimniecības „Vēveri”  
1. vietas atzinību saņēma pārvaldnieks alfons Freimanis.

Daudzdzīvokļu mājas teritorijā rātskunga 
ielā par iekoptajām puķu dobēm rūpējas Velta 

Pūpola, viņa konkursā ieguva 1. vietu.

Sakoptākās zemnieku saimniecības tituls tika piešķirts 
Baibas mikālas īpašumam „upeskalni” Padures pagastā, 

kurā par krāšņajiem dārziem rūpējas Irēna Taube (no labās).
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Saistošie noteikumi nr. 2015/16 „Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem un nodokļa 
piemērošanu Kuldīgas novadā” (Kuldīgā, Kuldīgas nov.) 

(Ar precizējumiem, kas apstiprināti ar Kuldīgas novada Domes 24.09.2015. sēdes lēmumu (prot. nr. 11, p. 49))
Izdoti saskaņā ar likuma „Par nekustamā īpašuma 

nodokli” 1. panta otrās daļas 9.1 punktu un 3. panta 
pirmās daļas 1.4 punktu, 5. panta 1.1 daļu un 3. daļu. 

I. Vispārīgie jautājumi
1. Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā Kuldīgas 

novada pašvaldība realizē ar likumu „Par nekustamā 
īpašuma nodokli” deleģētās tiesības attiecībā uz Kuldīgas 
novada administratīvajā teritorijā esošajiem nekustama-
jiem īpašumiem, kā arī nosaka kārtību, kādā tiek piemēroti 
nekustamā īpašuma nodokļa (turpmāk – nodokļa) atvieg-
lojumi atsevišķām šī nodokļa maksātāju kategorijām.

II. nekustamā īpašuma objekti, kas netiek 
aplikti ar nodokli
2. Papildus likumā „Par nekustamā īpašuma no-

dokli” 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 paaugstinātu nodokļa likmi
4. Ar likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 

3. panta pirmā daļas 1.4. punktā noteikto nodokli 3 pro-
centu apmērā no lielākās turpmāk minētās kadastrālās 
vērtības: būvei piekritīgās zemes kadastrālās vērtības 
vai būves kadastrālās vērtības, tiek apliktas būves, 
kuras iekļautas Kuldīgas novada Domes būvniecības 
komisijas apstiprinātā Vidi degradējošu, sagruvušu vai 
cilvēku drošību apdraudošu būvju sarakstā. Sarakstā 
iekļaujama informācija par būves adresi, kadastra 
apzīmējumu, piekritīgās zemes kadastra numuru (ap-
zīmējumu), pazīmi, pēc kuras būve iekļauta sarakstā. 
Saraksts tiek apstiprināts ne vēlāk kā līdz kārtējā gada 
31. janvārim un tajā iekļaujama informācija pēc stāvokļa 
uz kārtējā gada 1. janvāri.

5. Būve tiek atzīta par vidi degradējošu, sagruvu-
šu vai cilvēku drošību apdraudošu, pamatojoties uz 
pašvaldības būvinspektora veiktu apsekojumu dabā. 

6. Paaugstinātā nekustamā īpašuma nodokļa mak-
sāšanas pienākums  par likuma „Par nekustamā īpašu-
ma nodokli” 3. panta pirmā daļas 1.4 punktā noteiktajām 
būvēm izbeidzas ar nākamo mēnesi pēc tam, kad:

6.1. būve savesta kārtībā un par to saņemts pozitīvs 
būvinspektora atzinums; 

6.2. būve nojaukta un noņemta no valsts kadastra 
reģistra.

IV. nodokļa atvieglojumi
7. Nodokļa atvieglojumus fiziskai vai juridiskai 

personai – nekustamā īpašuma īpašniekam vai nom-
niekam (lietotājam) var piešķirt šādos gadījumos:

7.1. par zemi, kas tiek izmantota publiskā lietošanā 
kā atpūtas zaļā zona, 50% apmērā no nodokļa summas;

7.2. par zemi, uz kuras/zem kuras atrodas maģistrā-
lie komunikāciju tīkli 25% apmērā no nodokļa summas;

7.3. 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 un/vai fasāžu atjaunošanas darbus Kuldīgā, vec-
pilsētas teritorijā (pilsētbūvnieciskā pieminekļa teritorijā 
un UNESCO sarakstā iekļaujamajā teritorijā, saskaņā 
ar pielikumu nr. 1) kā arī valsts kultūras pieminekļiem 
arī ārpus šīs teritorijas;

7.4. par zemi, ēkām un būvēm 90% apmērā no 
nodokļa summas, ja persona ar saviem finanšu re-
sursiem piedalījusies Kuldīgas vecpilsētas teritorijā 
(pilsētbūvnieciskā pieminekļa teritorijā un UNESCO 
saraksta iekļaujamajā teritorijā, saskaņā ar pielikumu 
nr. 1) pilsētas infrastruktūras (publiskais apgaismojums, 
pievedceļi, ietves, lietusūdens kanalizācija) izbūvē vai 
sakārtošanā, arī privātīpašumā esošajos pagalmos, ja 
tie ir publiski pieejami;

7.5. par zemi, ēkām un būvēm  70% apmērā no 
nodokļa summas, ja persona ar saviem finanšu resur-
siem piedalījusies pilsētas vai pagasta infrastruktūras 
(publiskais apgaismojums, pievedceļi, ietves) izbūvē 
vai sakārtošanā;

7.6. par ēkām un būvēm 25% apmērā no nodokļa 
summas, ja īpašums atbilstoši Kuldīgas novada terito-
rijas plānojumā noteiktajai atļautajai izmantošanai tiek 
izmantots savas uzņēmējdarbības veikšanai atbalstā-
majās nozarēs:

7.6.1. viesu nami, viesnīcas, moteļi un kempingi;
7.6.2. amatniecības izstrādājumu ražošanas vai 

tirdzniecības vietas;
7.6.3. ēdināšanas iestādes;
7.6.4. suvenīru tirdzniecības vietas;
7.7. par zemi, ēkām un būvēm 70% apmērā no 

nodokļa summas, ja juridiskā persona ir ražošanas 
uzņēmums un iepriekšējā taksācijas periodā ir veicis 
kapitāla investīcijas esošās ražotnes paplašināša-
nai (investīcijas ēku un būvju rekonstrukcijā, kā arī 
liela apjoma ražošanas iekārtu iegādē) vismaz EUR 
25 000,- apmērā;   

7.8. juridiskām personām par zemi, ēkām un būvēm 
25% apmērā no nodokļa summas, ja juridiskā persona 
iepriekšējā taksācijas periodā nekustamajā īpašumā 
izveidojusi  5 – 10 jaunas darba vietas, 50% apmērā 
–  ja izveidojusi 10 – 20 jaunas darba vietas un 70% 
apmērā, ja izveidojusi vairāk par 20 jaunām darba 

vietām un strādājošo darba samaksa šajās darbavietās 
nav zemāka par nozares vidējo darba algu;

7.9. par zemi, ēkām un būvēm, ja juridiska persona 
nekustamajā īpašumā ir veikusi kapitāla investīcijas 
jaunas būves būvniecībā savas uzņēmējdarbības funk-
cijas nodrošināšanai, sākot ar otro gadu pēc objekta 
nodošanas ekspluatācijā;

Atlaides apmērs 
atkarībā no investīciju apjoma:
7.9.1. 25%  –  ja investīciju apjoms ir no EUR 100 000  

līdz  EUR 200 000; 
7.9.2. 50% –  ja investīciju apjoms ir no EUR 200 000  

līdz  EUR 400 000; 
7.9.3. 70%  –   ja investīciju apjoms ir no  

EUR 400 000  līdz  EUR  700 000;
7.9.4. 90% –   ja investīciju apjoms ir vairāk nekā  

EUR 700 000.
Pamats atlaides piešķiršanai: akts par objekta nodo-

šanu ekspluatācijā un izmaksu tāme, kuras pamatotību 
izvērtē Dome, piešķirot nodokļa atvieglojumu. 

7.10. 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% ap-
mērā no aprēķinātās nekustamā nodokļa summas par 
to periodu, kurā nodokļa maksātājs atbilst maznodro-
šinātas personas statusam. 

Pamats atlaides piešķiršanai: lēmums par mazno-
drošinātās personas statusa piešķiršanu.

V. nodokļa atvieglojumu piemērošanas kārtība
8. Lai saņemtu iepriekšminētos nekustamā īpašuma 

nodokļa atvieglojumus, nodokļu maksātājam  jāiesniedz 
Domei iesniegums par nodokļa atvieglojumu piešķir-
šanu, pievienojot nepieciešamos dokumentus. Šajā 
punktā noteiktais neattiecas uz 7.10. apakšpunktā 
noteikto atvieglojumu, ko nodokļu speciālists aprēķina, 
pamatojoties uz pašvaldības rīcībā esošo informāciju.

9. Iesniegumus par nekustamā īpašuma nodokļa 
atvieglojumu piešķiršanu izskata un izvērtē Kuldīgas 
novada Domes Finanšu komiteja.

10. Lēmumu par nekustamā īpašuma atvieglojuma 
piemērošanu un apmēru, izņemot šo noteikumu 7.10. 
apakšpunktā noteikto atvieglojumu, pieņem Kuldīgas 
novada Dome pēc Finanšu komitejas ieteikuma. 

11. Šo noteikumu 7.1 – 7.7. un 7.9. apakšpunktā 
noteiktie nodokļa atvieglojumi tiek piemēroti uz ter-
miņu viens gads. Pēc termiņa beigām atvieglojumu 
pieprasītājam rakstveidā ir tiesības atkārtoti pieprasīt 
atvieglojumu piemērošanu. 

12. Atvieglojumi par šo noteikumu 7.3., 7.4.,7.5. un 

7.7. punktā minētajiem ieguldījumiem var tikt piemēroti 
atkārtoti līdz brīdim, kad tiek segti 50% no saskaņoto 
ieguldījumu apjoma, bet ne ilgāk kā 5 gadus. Iesniegu-
mam ir jāpievieno ieguldījumus apliecinoši dokumenti 
– tāmes ar izmaksu atšifrējumiem, maksāšanas uzde-
vumi, līgumu kopijas utt.

13. Lai saņemtu 7.8. punktā minēto nodokļa atvieg-
lojumu, iesniegumam ir jāpievieno apliecinājums par 
strādājošo darbinieku skaitu uzņēmumā iepriekšējos 
taksācijas periodos. Atlaide tiek piemērota uz vienu 
gadu nākamajam nodokļa aprēķināšanas periodam, 
pamatojoties uz darba vietu skaitu, kurās darbinieki 
strādā vismaz vienu gadu.

14. Atvieglojumi par šo noteikumu 7.9. punktā mi-
nētajām investīcijām  piemērojami ne ilgāk kā piecus 
gadus.

15. Nodokļu atvieglojumi tiek piešķirti konkrētajam 
nekustamajam īpašumam. 

16. Atvieglojumi netiek summēti un netiek piemēroti 
vienlaicīgi. Ja vienlaicīgi ir tiesības saņemt nodokļa 
atvieglojumus pēc vairākiem punktiem, piemērojama 
lielākā no atlaidēm.

17. Dome piemēro saistošajos noteikumos noteiktos 
nodokļa atvieglojumus, ja personai nav valstī noteikto 
nodokļu maksājumu parādu. Šajā punktā noteiktais 
neattiecas uz šo noteikumu 7.10. punktā noteikto 
atvieglojumu.

VI. nodokļa iekasēšanas kārtība
18.  Nekustamā īpašuma nodokli par daudzdzīvokļu 

māju (tās daļu), kas ierakstīta zemesgrāmatā uz paš-
valdības vārda, un pašvaldībai piederošo vai piekritīgo 
zemi, uz kuras šī māja atrodas, maksā pašvaldības 
daudzdzīvokļu 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 privati-
zācijai, vai dzīvokļu īpašumu tiesiskie valdītāji (līdz 
nekustamā īpašuma reģistrēšanai zemesgrāmatā).

19. Maksāšanas paziņojuma piespiedu izpilde 
tiek veikta septiņu gadu laikā no nekustamā īpašuma 
nodokļa samaksas termiņa iestāšanās brīža.

VII. noslēguma jautājumi
20. Saistošie noteikumi stājas spēkā ar 2016. gada 

1. janvāri.
21. Ar šo noteikumu spēkā stāšanos atzīt par spēku 

zaudējušiem Kuldīgas novada Domes 2013. gada 26. 
septembra saistošos noteikumus nr. 2013/15  „Par ne-
kustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem un nodokļa 
piemērošanu Kuldīgas novadā”.

Paskaidrojuma raksts

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 noteiku-
mus, 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 esošajos saistošajos noteikumos nr. 2013/15 
„Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem un nodokļa piemērošanu Kuldīgas novadā” nepieciešams izdarīt grozījumus un papildinājumus. Tā kā tas nav izdarāms, nemainot nodaļu 
un 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 nodokļa 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 māju (tās daļu), kas ierakstīta zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda, un pašvaldībai piederošo 
vai piekritīgo zemi, uz kuras šī māja atrodas, maksā pašvaldības daudzdzīvokļu 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).

Projekta nepieciešamības
pamatojums Noteikumi nepieciešami, lai precizētu nekustamā īpašuma nodokļa objektus, par kuriem var piemērot nodokļa atvieglojumus, lai sakārtotu jautājumu par nodokļa piespiedu izpildes termiņiem.

Projekta ietekme uz 
uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā

Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi būs nenozīmīga.

Projekta ietekme uz pašvaldības 
budžetu Budžeta ieņēmumi no nekustamā īpašuma nodokļa samazināsies neievērojami.

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.

No 15. oktobra līdz 16. novem-
brim 1. pieteikšanās kārtā Lauku 
atbalsta dienests (LAD) pieņems 
meža īpašnieku projektu pietei-
kumus, lai sniegtu atbalstu meža 
apsaimniekošanā.

Meža īpašniekiem, kuri vēlas iz-
mantot šo iespēju, jāizanalizē situācija 
mežā un jāgatavo projekta iesniegu-
mam nepieciešamā dokumentācija.

Atbalsts paredzēts trīs galvenajās 
aktivitātēs: meža ieaudzēšanā lauk-
saimniecībā neizmantotā zemē, t.sk. 
krūmāju zemēs; meža atjaunošanā pēc 

dabas katastrofām; meža ekosistēmu 
noturības un ekoloģiskās vērtības 
uzlabošanā, t.i., jaunaudžu retināšanai, 
mazvērtīgo audžu, pieaugušu baltalk- 
šņu un blīgznu audžu nomaiņai pret 
vērtīgākām koku sugām.

Meža ieaudzēšanu, tāpat kā ie-
priekš, var plānot gan platībās, kurās 
praktiski nekas neaug, gan arī vietās, 
kurās apmežošanās process jau sācies. 
Taču visā plānošanas periodā mežu 
ieaudzēt ar Eiropas struktūrfondu 
atbalstu var ne vairāk kā 10 ha tur, kur 
zemes kvalitatīvais vērtējums līdz 25 
ballēm. Savukārt, ja zemes kvalita-

tīvais vērtējums pārsniedz 25 balles, 
mežu ieaudzēt drīkst līdz 2 ha platībā. 
Meža ieaudzēšana netiek atbalstīta 
platībās ar slēgto meliorācijas sistēmu.

Arī šajā plānošanas periodā var 
saņemt atbalstu meža stādīšanai vietās, 
kurās mežs bojāts ugunsgrēkā, vējgāzē 
vai snieglauzē (sniegliecē). Vispirms 
gan jāsaņem Valsts meža dienesta 
atzinums.

Būtiskas izmaiņas ir trešajā aktivi-
tātē, kur atbalsts paredzēts jaunaudžu 
retināšanai, jaunaudžu atzarošanai, pa-
augas  un pameža retināšanai platībās, 
kas atrodas zem pieaugušas audzes 

vainagu klāja. Pēdējā no minētajām 
aktivitātēm varētu būt ļoti noderīga 
tiem, kam mežs atrodas ūdens aizsarg- 
joslās vai citās platībās, kur aizliegta 
kailcirte. Tā paredz veidu, kā nereti jau 
pāraugušās audzes nomainīt pret jaunu 
mežu. Jauna ir arī aktivitāte pieaugušo 
baltalkšņu un blīgznu audžu nomaiņai. 
Ar Eiropas atbalstu pēc audžu nocir-
šanas iespējams sagatavot augsni, 
nopirkt stādus un iestādīt daudz vēr-
tīgāku mežaudzi. Noteikumi paredz 
arī trīsreizēju stādījumu kopšanu pēc 
ierīkošanas.

Projekta veidlapas pieejamas LAD 

mājaslapā www.lad.gov.lv. Meža 
īpašnieku biedrība „Meža konsul-
tants” Kuldīgā, Smilšu ielā 10 sniedz 
bezmaksas konsultācijas ikvienam 
īpašniekam par iespēju meža apsaim-
niekošanā izmantot Eiropas Savienī-
bas atbalstu.

Plānots, ka arī nākamajā gadā būs 
pieteikšanās kārtas, un meža apsaim-
niekošanas pasākumu atbalsta plāns, 
ko apstiprinās Valsts meža dienests, 
derīgs veselu gadu pēc apstiprinā-
šanas.

SIGnETa LaPIŅa, 
sabiedrisko attiecību speciāliste

Pieejams jaunais atbalsts meža apsaimniekošanā
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Šovasar Baltijas – Amerikas Brīvības fonda organizētajā bezmaksas apmā-
cības programmā vidusskolēniem „Līderības akadēmija”, kas notika ASV, 
piedalījās arī V.Plūdoņa Kuldīgas ģimnāzijas audzēknis Rihards Lūciņš. 

Fonds jau otro gadu organizēja šādu 
bezmaksas apmācības programmu 
vidusskolēniem, sniedzot iespēju 40 
jauniešiem no Baltijas valstīm pavadīt 
mēnesi ASV, attīstīt savas līderības pras-
mes un iepazīt Amerikas kultūru. V.Plū-
doņa Kuldīgas ģimnāzijas skolnieks 
R.Lūciņš piedalījās konkursā un guva 
iespēju iesaistīties šajā programmā.

Rihards, stāstot par vasarā iegūto 
pieredzi ASV, uzsver, ka tur viss ir 
daudz lielāks un plašāks mērogu ziņā 
– mašīnas, ēkas, ielas u.c. „Līderības 
akadēmijas” apmācības notikušas Dien-
vidportlendas koledžā, kas atradusies 
pie okeāna, tādēļ brīvais laiks pavadīts 
pludmalē. Rihards mācības vērtē kā 
profesionāli sagatavotas, kvalitatīvas. 
Uzsvars likts uz praktisko uzņēmējdar-
bību, piemēram, bijis jāsagatavo risinā-
jums beisbola komandas problēmai,  kā 

pārdot vairāk biļešu uz spēlēm. Bijis arī 
uzdevums četru cilvēku komandai izvei-
dot sezonas uzņēmumu („pop-up”),  kas 
darbojas ierobežotu laiku – 3 mēnešus, 
radot kādu produktu. Lekcijās stāstīts 
gan par uzņēmējdarbību vispār, gan 
specifiski, piemēram, par zīmolvedību. 
Amerikā ikdienas dzīves temps ir daudz 
ātrāks un dinamiskāks, un pasniedzēji 
apmācībās esot izteikušies, ka ātrais 
temps jāuztver kā labs treniņš, kas attīsta 
darba spējas, kā arī spēju koncentrēt 
uzmanību. 

Lielākā daļa apmācības dalībnieku 
– 40 skolēnu – bijis no Baltijas val-
stīm, divi skolēni –  no ASV. Mācības 
mijušās ar brīvajiem brīžiem – jaunieši 
atpūtušies pie okeāna, pētījuši dabu, 
ekosistēmu. Bijuši arī atrakciju parkā 
un viesojušies Hārvarda universitātē, 
apmeklējuši ASV pilsētas Ņujorku un 

Vašingtonu. Par lielāko ieguvumu no 
apmācībām Amerikā Rihards atzīst 
iepazītos jauniešus, ar kuriem kopā 
bijusi iespēja pilnveidot idejas, kā 
arī, iespējams, veidot kopīgu biznesu. 
Rihards pēc 12. klases absolvēšanas 
plāno studēt Latvijā, izvēloties eksakto 
studiju virzienu.

Jaunā mācību gada sākumā ģimnāzi-
ja saņēmusi vēstuli no Baltijas –Ameri-
kas Brīvības fonda, kurā izteikta patei-
cība ģimnāzijai un tās direktorei Janai 
Jansonei par atsaucību un ieguldījumu 
skolēnu izaugsmē, kas deva iespēju 
R.Lūciņam ar izcilām sekmēm pieda-
līties „Līderības akadēmijas” konkursā 
un kļūt par programmas dalībnieku,  kā 
arī uzteikta skolotāja Vineta Pērkone 
par ieguldījumu skolnieka zināšanās un 
atvēlēto laiku Riharda rekomendācijas 
vēstules sagatavošanai. 

LIEnE BEBrIša, 
V.Plūdoņa Kuldīgas ģimnāzijas 

projektu speciāliste
Foto no r.Lūciņa privātā arhīva

25. septembrī Kuldīgas novada pašvaldības sociālie darbinieki gan no pagastu pārvaldēm, gan pašvaldī-
bas aģentūras „Sociālais dienests” devās pieredzes apmaiņā pie Klaipēdas kolēģiem Lietuvā, lai iepazītos 
ar kaimiņvalsts pieredzi sociālo pakalpojumu jomā. 

Pieredzes apmaiņas brauciens pie 
pārrobežu kolēģiem saistīts ar pērn 
noslēgušos projektu „Mana sociālā 

atbildība” (My response), kas tika 
īstenots, sadarbojoties Latvijai un 
Lietuvai.

Projekta koordinatore Kuldīgā, 
sociālā darbiniece Ineta Eņģele 
pastāstīja, ka projekta mērķis bija 

Kuldīdznieks piedalījies 
apmācībās ASV

V. Plūdoņa Kuldīgas ģimnāzijas audzēknis rihards Lūciņš 
viesošanās laikā aSV.

Kuldīgas sociālie darbinieki dodas 
pieredzes braucienā uz Lietuvu

Viens no Kuldīgas novada paš-
valdības organizētā konkursa 
„Darīsim paši” atbalstītajiem 
projektiem ir interesentu grupas 
„Kopā vieglāk” iesniegtais pie-
teikums „Mācies un dari”.

Projekta galvenais mērķis ir 
uzlabot sociāli ekonomisko vidi 
jauniešiem ar īpašām vajadzībām, 
iesaistot tos suvenīru gatavošanā, 
tautisko aproču, apkakļu un vainagu 
labošanā, veidot radošās pērļošanas 
darbnīcas, kurās šie jaunieši var 
darboties un nodot savas iemaņas 
gados jaunākiem bērniem un citiem 

interesentiem, arī pieaugušajiem.  
Pateicoties Rutas Orlovas atbalstam, 
jauniešiem ir nodrošinātas telpas 
Bērnu un jauniešu centrā, 1905. gada 
ielā 10, Kuldīgā. Projekta ietvaros 
iegādātas stikla pērlītes, knaiblītes, 
stieplītes, stelles pērļošanai, pa-
klājiņi, speciālās adatas, kastītes, 
audumi, diegi, aizdares un daudz 
citu materiālu, kas sekmē veiksmīgu 
nodarbību norisi.  Kopējās projekta 
izmaksas – EUR 600.

Pērļošanas pamatus un suvenīru 
izgatavošanu no pērlītēm māca 
skolotāji Zintis Rancāns un Lija 
Simsone. 

Nodarbības var apmeklēt ikviens 
interesents otrdienās un piektdienās 
no 14.15 līdz 15.30.

EVITa PĒTErSOnE, 
Domes priekšsēdētājas 

vietnieka palīdze
EDuarDa DamBErGa foto

Kuldīgas novada pašvaldības sociālie darbinieki Sociālā dienesta direktores marutas jautaiķes vadībā iepazinās ar Klaipē-
das kolēģu pieredzi sociālo pakalpojumu sniegšanā.

veicināt vienlīdzīgas pieejas nodro-
šināšanu cilvēkiem ar invaliditāti un 
viņu integrāciju sabiedrībā. Projektā 
bija iesaistījušās septiņas Kurzemes 
pašvaldības un piecas Lietuvas 
organizācijas. 

Šovasar Kuldīgā pieredzes ap-
maiņā viesojās 52 Klaipēdas sociālo 
pakalpojumu centra darbinieki. 
Lietuvas kolēģi pievērsa uzmanību 
vides pieejamības un universālā 
dizaina risinājumiem Kuldīgas 
sabiedriskajās iestādēs, apmeklējot  
sociālo dienestu, Kuldīgas Centra 
vidusskolu un slimnīcu. Ciemiņi 
viesojās arī Riežupes smilšalās un 
Padures klētī.

Atbildes vizītē Klaipēdā Kuldīgas 
sociālie darbinieki tika iepazīstināti ar 
sociālo pakalpojumu centra darbības 
virzieniem un pakalpojumu veidiem. 
Sociālo pakalpojumu centra vadītāja 
Diana Stankaitiene pastāstīja, ka cen-
trā vietējos iedzīvotājus informē un 
sniedz tiem konsultācijas par sociālā 
atbalsta pakalpojumiem Klaipēdas 
pilsētā un Lietuvā. Centrā tiek sniegti 
dažādi sociālie pakalpojumi – dienas 
aprūpes pakalpojums klienta dzīves-
vietā,  ēdināšana bezpajumtniekiem 
un nabadzības riskam pakļautajām 
iedzīvotāju grupām, koordinēts 
tehnisko palīglīdzekļu pakalpojums 
cilvēkiem ar funkcionāliem traucē-
jumiem, nodrošināts transports cil-
vēkiem ar invaliditāti, kā arī senioru 
vajadzībām. Pakalpojumu centrs ak-

tīvi darbojas dažādos ES un vietējos 
projektos, īsteno iedzīvotājiem node-
rīgas programmas, organizē izglīto-
jošas kampaņas un aktīvi sadarbojas 
ar valsts, pašvaldību, nevalstisko un 
privātajām institūcijām. 

Lietuvas kolēģi Kuldīgas novada 
sociālos darbiniekus iepazīstināja ar 
Klaipēdas pilsētas ģimenes un bērnu 
labklājības centru, tā darbību, lai vai-
rāk atbalstītu ģimenes, kas nonākušas 
krīzes situācijās. Centrā atrodas un 
darbojas arī dienas centrs, kurā ik 
dienu gaida skolas vecuma bērnus 
no ģimenēm, kam piešķirts attiecīgais 
pakalpojums. Bērni labprāt tur uztu-
ras pēc mācībām skolā, ar nepilngadī-
gajiem strādā pieaicinātie speciālisti, 
kuri nodrošina bērnu rehabilitāciju 
un sociālizācijas prasmes. Ģimeņu 
atbalsta centrs sniedz sociālo prasmju 
apmācības un atbalsta pasākumus ģi-
menēm un bērniem, lai saglabātu un 
atjaunotu ģimenes spēju patstāvīgi, 
neatkarīgi funkcionēt.

Šādi pieredzes apmaiņas pa-
sākumi sociālajiem darbiniekiem 
palīdz apzināt un plānot gan jaunus 
sociālos pakalpojumus, gan apgūt 
jaunas metodes darbā ar dažādām 
iedzīvotāju grupām.

VInETaS BrŪDErES–SEDLIŅaS, 
p/a „Sociālais dienests” 

sociālās palīdzības organizatores 
teksts un foto 

Iedzīvotāji aicināti uz pērļošanas 
nodarbībām pie skolotājiem 

Lijas Simsones un 
Zinta rancāna (labajā pusē).

Aicina uz pērļošanas nodarbībām
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PaSāKumI PaGaSTOS
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Darba dienās – Eur 2,60; brīvdienās un svētku dienās – Eur 3.  
Bērniem līdz 3 gadu vecumam, neaizņemot atsevišķu sēdvietu, ieeja bez maksas.
KKC Kuldīgā, raiņa ielā 21. Tālrunis 29542242.

KInO aFIša

U – bez vecuma ierobežojuma; 7+ – līdz 7 g. v. neiesakām; 12+ – līdz 12 g. v. neiesakām; 16+ – līdz 16 g. v. neiesakām; 
18+ – līdz 18 g. v. aizliegts

Kuldīgas novadā Karjeras nedēļa 
notiks jau trešo gadu. 

Agrāk valdīja uzskats, ka karjeru 
tēlaini var salīdzināt ar kāpšanu 
pa kāpnēm, kur viens otram seko 
arvien atbildīgāki amati. Ja tā dzīvē 
nav noticis, tad neviens nesaka, ka 
šādam cilvēkam ir veiksmīga karje-
ra. 21. gadsimta sabiedrībā ar vārdu 
„karjera” saprot izglītības, darba un 
privātās dzīves mijiedarbību cilvēka 
mūžā, un karjeras izglītība ir svarīga 
zināšanu daļa. To sistemātiski integ-
rē skolēna ikdienas mācību procesā 
caur daudzveidīgiem pasākumiem, 
kas ļauj apgūt karjeras vadības pras-
mes un saņemt informāciju, tāpat 
skolās cenšas nodrošināt karjeras 
attīstības atbalstu, kas ietver infor-
māciju, izglītību, kā arī individuālas 
konsultācijas. 

Karjeras nedēļa ir viens no karje-
ras izglītības pasākumu un aktivitāšu 
kompleksiem, kas dod papildu ie-
spēju visu pakāpju vispārizglītojošo 
izglītības iestāžu audzēkņiem un 
skolēniem apgūt karjeras vadības 
prasmes. Nedēļas aktivitātēs iesais-
tīsies gan pirmsskolas audzēkņi, gan 
skolēni. Karjeras vadības prasmes 
sākas ar sevis izzināšanu un darba 
tirgus un izglītības iespēju izpēti. 
Lai to īstenotu, bērniem un jaunie-
šiem piedāvās iespējas sevi izzināt 
sporta skolā, E.Vīgnera mūzikas 
skolā, mākslas skolā, Mākslas namā 
un radošajās darbnīcās Bērnu un 
jauniešu centrā. Kuldīgas Galvenā 
bibliotēka iepazīstinās pirmsskolē-
nus ar profesijām, kas saistītas ar 
grāmatu tapšanu un nokļūšanu līdz 
lasītājam, bet skolu audzēkņi darba 
tirgu pētīs nodarbībās Kuldīgas no-
vada muzejā, tiekoties ar to profesiju 
pārstāvjiem, kuru karjera saistīta 
ar ikdienu muzejā. Lielu ieguldī-
jumu novada darba tirgus izpētes 
nodrošināšanā sniedz iestādes un 
uzņēmumi, kas piekrituši 12. oktobrī 
iesaistīties orientēšanās spēlē „Kad 
durvis atveras...” un 15. oktobrī uz-
ņēmumu dienā. Liels paldies visiem, 
kas mūs atbalsta! 

Karjeras nedēļas aktivitātēs pie-
dalīsies arī divas augstskolas – RI-
SEBA piedāvās vidusskolēniem 
semināru par iespējām veidot savu 
uzņēmumu un kļūt par darba devēju, 
bet Rīgas Pedagoģijas un izglītības 
vadības akadēmijas Kuldīgas filiāle 
sagatavojusi konferenci jauniešiem, 
kas virzīta uz būtisku karjeras va-
dības prasmi – pieņemt lēmumu, 
plānot un īstenot iecerēto.

Aicinu skolēnus un jauniešus 
aktīvi iesaistīties Karjeras nedēļas 
pasākumos un novēlu kļūt par cil-
vēkiem, kas apzināti un mērķtiecīgi 
virza savu karjeru.

Karjeras 
izglītība ir 

svarīga 
zināšanu daļa

LILITa maČTama,
Izglītības nodaļas speciāliste

ĒDOLĒ
Ēdoles pašdarbnieki atsāk sezonu: JDK 

„Sprigulis”; VPDK „Mudurs”; vokālais an-
samblis „NOVA”; pirmsskolas deju pulciņš 
„Rūķītis”. Visos kolektīvos tiek gaidīti jauni 
dalībnieki. Tiek organizēts teātra pulciņš 
(aicināti dažāda vecuma dalībnieki). Dar-
bību turpina sieviešu klubs „Vaidelote” un 
jauniešu organizācija.

GuDEnIEKOS
9. oktobrī 19.00 kultūras namā – Vecpils 

amatierteātra „Vai mīļā” izrāde „Ak tu mīļais 
Augustiņš”. Ieeja –  EUR 1.

ĪVanDĒ
25. oktobrī 10.00 Īvandes muižā – Īvan-

des atklātais zolītes turnīrs.
KaBILĒ
17. oktobrī 22.00 saieta namā „Sen-

cis” –  baļļuks pēc pasaules gala. Spēlēs 
grupa „Neoplāns”. Ieeja – EUR 3. 

Bbibliotēkā oktobrī skatāma Aivara 
Brenča gleznu izstāde.

KurmāLĒ
Priedaines bibliotēkā: 28. oktobrī 

11.00 –  spēļu turnīrs skolēnu brīvlaikā; 
30. oktobrī 11.00 –  „Iepazīsim slēpņošanu!” 
–  nodarbība jauniem un ne tik jauniem kopā 
ar bibliotekāri;

5. –  16. oktobrī –  mārtiņrožu izstāde no 
vietējo dārznieku kolekcijām;  visu oktobri – 
Ingas Pūces gleznu izstāde.

LaIDOS
10. oktobrī 12.00 pie bijušās pienota-

vas – „Nūjošanas diena Laidos”. Distan-
ce – 15 km. Ja vajadzīga palīdzība nūju 
izgatavošanā, zvanīt pa tālr. 29643248. 
Būsim atsaucīgi un sportiski, visus nūjotājus 
finišā gaidīs patīkams pārsteigums. 

No 20. līdz 31. oktobrim Sermītes biblio-
tēkā –  literatūras izstāde, atzīmējot Krišjāņa 
Barona 180 gadu jubileju.

15. oktobrī 14.00 Sermītes interešu 
izglītības centrā –  pensionāru pēcpusdiena. 
Par muzikālo noformējumu rūpēsies Aldis 
un Indra no Rīgas. Pieteikšanās līdz 12. 
oktobrim, tālrunis 29925202.

23. oktobrī 9.30 Sermītes bibliotē-
kā – Bērnu žūrijas pasākums bērnudārza 
audzēkņiem.

PaDurĒ
Padures pagastā aktīvu kultūras dzīvi 

atsākuši pašdarbības kolektīvi, kuri gaida 
jaunus dalībniekus: aušanas pulciņš: otrdie-
nās 18.00 – 20.00; sporta deju hobijklase: 
otrdienās, ceturtdienās 18.30 – 20.00; 
Padures pagasta ansamblis visās balsu 
grupās, trešdienās 18.00; senioru ansamb-
lis ceturtdienās 16.00; bērnu tautisko deju 
kolektīvs, informācija un pieteikšanās pa 
tālr. 22306381; pieaugušo tautisko deju ko-
lektīvs – informācija un pieteikšanās pa tālr. 
22306381; floristikas pulciņš – pieteikšanās 
e-pastā: visock@inbox.lv.

PELČOS
No oktobra piektdienu vakaros – spāņu 

valodas kursi dalībniekiem ar priekšzinā-
šanām.

Aicinām jaunus dalībniekus JVA „Avots” 
sastāvā. Mēģinājumi notiek otrdienās 18.30 
tautas namā. Vadītāja Jana Paipa. Infor-
mācija pie tautas nama vadītājas Edītes 
Krasnopas, tālr. 26354396.

17. oktobrī 18.00 tautas namā –  Pelču 
pagasta jauktajam ansamblim „Avots” 5 
gadu jubilejas koncerts „Man no jauna spār-
nu dod”. Piedalīsies kolektīvi no Vārmes, 
Turlavas, Vilgāles un Snēpeles.

31. oktobrī – Leģendu nakts Pelču pilī, 
apmeklētāji varēs izstaigāt radošās stacijas, 
kā arī sastapt pašu baronu firstu Līvenu.

rEnDā
13. oktobrī tiek organizēts brauciens uz 

Ventspils teātra namu „Jūras vārti”, kurā 
notiks Dailes teātra izrāde. M.Gorkija „Sau-
les bērni”. Biļetes cena –  EUR 4. Sīkāka 
informācija pa tālr. 26181470.

Sākot sezonu, Rendas kultūras nams 
aicina jaunus dalībniekus deju kolektīvā, 
amatierteātrī un vokālajos ansambļos. 
Sīkāka informācija pa tālr. 26181470.

27. oktobrī 16.00 kultūras namā – flo-
ristikas nodarbība – putotā parafīna dekori. 

Sīkāka informācija pa tālr. 26181470.
3. novembrī tiek organizēts brauciens 

uz Liepāju, uz Dailes teātra viesizrādi 
„Equus”. Biļetes cena – EUR 10. Pieteik-
ties un samaksāt līdz 30. oktobrim. Sīkāka 
informācija pa tālr. 26181470.

13. novembrī 19.00 Rendas kultūras 
namā – Latvijas Republikas proklamē-
šanas dienas pasākums. Lūdzam izvirzīt 
tos cilvēkus, kuri ir devuši ieguldījumu 
pagasta saimnieciskajā, sabiedriskajā, 
sporta, kultūras, labdarības vai citā Rendas 
pagastam nozīmīgā jomā.  Priekšlikumus 
iesniegt pagasta pārvaldē sekretārei līdz 
1. novembrim.

Līdz 30. oktobrim kultūras namā – sa-
gaidot Latvijas simtgadi, tiek organizēts 
fotokonkurss „Mājas Rendas pagastā”. 
Sīkāka informācija pa tālr. 26181470.

rumBā
9. oktobrī 19.00 „Bukaišos” – Raiņa un 

Aspazijas gadam veltīts koncerts.
13. oktobrī 19.00 „Bukaišos” – zoles 

vakars.
14. oktobrī 14.15 „Bukaišos” – kulināri-

jas pasākums „Gardēži”.
20. oktobrī 16.00 „Bukaišos” – radošā 

darbnīca.
30. oktobrī 17.00 „Bukaišos” – pensio-

nāru balle.
Rumbas bibliotēkā no 5. līdz 31. oktob-

rim skatāma Eduarda Skabja fotogrāfiju iz-
stāde „Mākoņu atlants un citas fotogrāfijas”.

Oktobrī pagasta pārvaldes nama zālē – 
Antras Laizānes gleznu izstāde.

SnĒPELĒ
No 1. līdz 31. oktobrim bibliotēkā ska-

tāma virtuāla izstāde „Septembra grāmatu 
jaunumi 2015”.

No 12. oktobra līdz 30. novembrim 
bibliotēkā būs skatāmas snēpelnieka Arvīda 
Līdakas fotogrāfijas.

14. oktobrī 10.00 pamatskolā –  radošā 
darbnīca Vilgāles pamatskolas Snēpeles 
filiāles pirmsskolas sagatavošanas grupas 
bērniem –  mācīsimies gatavot krelles.

20. – 31. oktobrī bibliotēkā skatāma 
izstāde „Krišjānim Baronam – 180”.

22. oktobrī 10.00 bibliotēkā – radošā 
darbnīca Vilgāles pamatskolas Snēpeles 
filiāles pirmsskolas sagatavošanas grupas 
bērniem –  gatavosim maskas.

29. oktobrī, izmantojot Snēpeles biblio-
tēkai dāvāto Kuldīgas novada muzeja  ielū-
gumu, tiek organizēts muzeja apmeklējums.

TurLaVā
9. oktobrī 19.00 kultūras namā –  Nīkrā-

ces amatierteātra izrāde. Baibas Juknevi-
čas „Pavasara neprāts”.

17. oktobrī 22.00  kultūras namā –  
balle, spēlēs Rikardions un grupa „Uzlūdz 
dāmas”.

No 26. oktobra bibliotēkā skatāma 
rokdarbnieces Agneses Salmas darinātās 
rotaļlietas izstādē „Rūķu skola”.  Vairāk 
nekā 10 gadus Agnese darina krāsainas 
dažāda lieluma rotaļlietas.

30. oktobrī 13.00 –  tikšanās ar Agnesi 
Salmu, viņa stāstīs par rotaļlietu tamborē-
šanu, adīšanu, radīšanu.

31. oktobrī 16.00 kultūras namā – 
dzejiski muzikāla pēcpusdiena „No tavas 
mīlestības”. Tikšanās ar Rīgas duetu 
„Kaspars un Marita”.

Oktobrī bibliotēkā – Līvijas Bružes glez-
nu izstāde „Ainavas un ziedi”; PII „Lāčuks” 
radošo darbu izstāde „Āboli”.

Bibliotēkā līdz 31. oktobrim, atzīmējot 
Krišjāņa Barona 180. dzimšanas dienu, 
notiks akcija „Katram sava tautas dzies-
ma”. Skolas rudens brīvdienās ikviens (arī 
pieaugušie) aicināts uzrakstīt un iesniegt 
bibliotēkā savu tautas dziesmu.

VārmĒ
Līdz 20. oktobrim ikviens aicināts iesais-

tīties makulatūras vākšanā, ko var nodot 
Vārmes pagasta bibliotēkā.

31. oktobrī 20.00 kafejnīcā „Kārlis” – 
pašdarbnieku un sportistu balle. Spēlēs 
grupa „R4”.

Oktobrī bibliotēkā – Jolantas Alkšares 
krustdūrienu tehnikā izšūtās gleznas.

P. 9.X 17.30 mĒnESS SarGS
Sv. 11.X 16.00 2014, Francija
O. 13.X 18.00 Ilgums 1’25
T. 14.X 18.00 Filma dublēta latviešu valodā
C. 15.X 17.30 7+

P. 9.X 19.30 nESaPrāTĪGaIS CILVĒKS
Sv. 11.X 18.00 2015, ASV
O. 13.X 20.00 Ilgums 1’36
T. 14.X 20.00 Drāma
C. 15.X 19.30 12+

P. 16.X 17.30 PEnS: PIEDZĪVOjumI 
Sv. 18.X 16.00 nEKurnEKaDZEmĒ
O. 20.X 18.00 2015, Lielbritānija, ilgums 1’36
T. 21.X 18.00 Piedzīvojumu ģimenes filma, 
C. 22.X 17.30 fantāzija; 7+

P. 16.X 19.30 PurPura SmaILE 
Sv. 18.X 18.00 2015, ASV
O. 20.X 20.00 Ilgums 1’58
T. 21.X 20.00 Šausmu filma
C. 22.X 19.30 16+

Ceturtdien, 22. oktobrī, 11.00 – Ralfs 
Eilands koncertizrādē „manas mājas zvēru 
dārzs”. Jautra, atraktīva un interaktīva koncer-
tizrāde bērniem un vecākiem. Ieeja –  EUR 3,50. 
Koncertizrādē skan 14 Jāņa Lūsēna dziesmas 
ar Pētera Brūvera, Leona Brieža, Ineses Zan-
deres un Viļa Plūdoņa dzeju.

R.Eilands, kurš izrādē ir ne vien dziedātājs, 
bet arī aktieris, skatītājus iesaistīs aizraujošā 
stāstā par piedzīvoto un novēroto, pavadot 
vasaras brīvdienas laukos pie vecmāmiņas. Kopā ar R.Eilandu uz skatuves darbojas bērnu 
un jauniešu vokālā ansambļa „Kolibri” dalībnieki.

Komponists un idejas autors – Jānis Lūsēns, dziesmu fonogrammas un skaņu efek-
ti – Jānis Lūsēns jr., scenogrāfs – Rūdolfs Baltiņš, horeogrāfe – Katrīna Albuže, projekta 
vadītāja un vokālais pedagogs – Inita Malnača. Piedāvā biedrība „Ulu Mulu”.

9.X  13.00  „Rumbas kauss 2015” šahā; KNSS šaha klubs, Liepājas iela 14, Kuldīga
10.X 9.00 „Rumbas kauss 2015” šahā; KNSS šaha klubs, Liepājas iela 14, Kuldīga
10.X 11.00 VEF LJBL-LR čempionāts basketbolā U-14,U-16,U-19 grupā
  KNSS sporta nams, Virkas iela 13, Kuldīga
10.X 12.00 „RK „Kuldīga”” un Kuldīgas novada atklātais čempionāts riteņbraukšanā  
  krosā; Krauļu priedes, Kuldīga
17.X 11.00 VEF LJBL-LR čempionāts basketbolā U-19 grupā; KNSS sporta nams, 
  Virkas iela 13, Kuldīga
17.X 16.00 Baltijas vīriešu volejbola čempionāts: „Kuldīga” – „Poliurs”; KNSS halle,  
  Piltenes iela 25, Kuldīga
17.X 20.00 Latvijas čempionāts florbolā 1. līgā: FK „Kuldīga” – Saulkalne 
  KNSS halle, Piltenes iela 25, Kuldīga
18.X 11.00 Futbola turnīrs Kuldīgas nedzirdīgo biedrībai; KNSS sporta nams, 
  Virkas iela 13, Kuldīga
18.X 15.00 LČ Nacionālajā līgā 2. divīzijā volejbolā vīriešiem: 
  Kuldīgas NSS – SK „Jēkabpils lūši”; KNSS halle, Piltenes iela 25, Kuldīga
24.X 11.00 VEF LJBL-LR čempionāts basketbolā U-14, U-16, U-19 grupā
  KNSS sporta nams, Virkas iela 13, Kuldīga
31.X 18.00 Latvijas čempionāts florbolā 1. līgā: FK „Kuldīga” – FK „Irlava/Avant”
  KNSS halle, Piltenes iela 25, Kuldīga


