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šajā numurā

Ģimenes veselības 
dienas programma
> 3. lpp.

Pašu 
padarītais
> 5. lpp.

Skolotājas saņem 
balvas
> 4. lpp.

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

InGa BĒrZIŅa,
Kuldīgas novada Domes priekšsēdētāja

9. oktobrī jau piekto reizi Kuldī-
gas novada pašvaldība organizē-
ja Veselības dienu, kas šoreiz bija 
paredzēta senioriem. 

Veselības dienā piedalījās vairāk 
nekā 150 vecļaužu, kuri bez maksas 
varēja pārbaudīt dzirdi un sirds vese-
lību, veikt kaulu blīvuma skrīningu 
un apmeklēt ārstniecisko vingroša-
nu, kā arī gūt priekšstatu par skanošo 
Tibetas bļodu meditāciju trenera Jura 
Upenieka vadībā. 

Pasākuma apmeklētājiem tika 
piedāvātas arī dažādu tēmu pietu-
ras – radošo, jauno prasmju, atmiņu, 
relaksācijas un citas. Pieturās seniori 
varēja iegūt praktiskus padomus un 
izmēģināt pakalpojumus, piemēram, 
veidot dekoratīvās bumbas no zīdpa-
pīra radošajā pieturā vai iepazīties ar 
planšetdatora lietošanu jauno prasmju 
pieturā. Īpaši apmeklēta bija Kuldīgas 
Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma 
relaksācijas pietura, kurā veica roku 
masāžu un manikīru. Seniori, apmek-

Seniori aktīvi piedalās Veselības dienā

Seniori labprāt iesaistījās Veselības dienā piedāvātajās radošajās darbnīcās.

Kuldīdznieki iesaistījušies mūziķa Kārļa 
Kazāka un domubiedru iniciētajā akcijā 
„Ozolu stāsti”. 

Akcijas mērķis ir, gaidot Latvijas simtgadi, 
dažādās vietās no ozolzīlēm izaudzēt ozolu stādus, 
lai apaļajā jubilejā valstij dāvātu vismaz tik daudz 
jaunu ozoliņu, cik mūsu zemē cilvēku. 

Jaunieši no novada skolām un Kuldīgas Jau-

niešu domes vispirms devās uz Rumbas pagastu, 
kur slejas dižais Grīdnieku ozols. Akcijas rīkotāji 
cer, ka šodien iesētie ozoliņi kādreiz būs tikpat 
iespaidīgi. Parastajiem ozoliem, tostarp Grīdnieku 
dižozolam, gan šogad ar zīlēm bēdīgi – zinātāji 
teic, ka nav zīļu gads. Tāpēc tās lasīt jaunieši 
kopā ar K.Kazāku devās uz Kurmāles pagastu, 
kur Aijas Rutules īpašumā sarkanlapu ozoliem 
padevusies pieklājīga zīļu raža. Ar saimnieces 

laipnu atļauju salasījuši zīles, jaunieši kopā ar 
K.Kazāku un Kuldīgas novada Domes priekš-
sēdētāju Ingu Bērziņu tās iesēja īpaši izveidotā 
lauciņā rotācijas aplī pie Kuldīgas apvedceļa. Lai 
aug ozoliņi Latvijas simtgadei!

KrISTĪnE DuĻBInSKa,
mārketinga un sabiedrisko attiecību 

nodaļas vadītāja
EDuarDa DamBErGa foto

Iesaistās akcijā „Ozolu stāsti” 

rotācijas aplī izveidotajā lauciņā augs sarkanlapu ozolu stādiņi Latvijas simtgadei.

lējot pieturas un veicot uzdevumus, 
varēja saņemt zīmoga nospiedumu 
dalībnieka kartē un dienas noslēgumā 
piedalīties izlozē par organizatoru 
sarūpētajām balvām.

Vēl interesenti varēja iepazīties 
ar piedāvājumiem no Latvijas Sar-
kanā Krusta, novada pašvaldības un 
medicīnas preču veikala „Dinasty”, 
bet Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma 
tehnikuma veselīga uztura pieturā no-
baudīt vitamīniem bagātas uzkodas, 
dzērienus un karstu zupu, kā arī sa-
ņemt praktiskus padomus. Apmeklē-
tas bija arī lekcijas. Uztura speciāliste 
Katrīna Spuleniece-Aišpure stāstīja, 
kā izvēlēties veselīgu un maciņam 
draudzīgu uzturu. Psiholoģe Daina 
Reinfelde radīja klausītājiem pozi-
tīvas emocijas un sniedza padomus 
par gara možumu un tā saglabāšanu. 
Pasākuma noslēgumā īpaši apmeklē-
ta bija Jura Hirša koncertprogramma 
„Brīnumi notiek”.

Visas konsultācijas un veselības 
pārbaudes bija saņemamas bez mak-

sas. Nākamā Veselības diena notiks 
7. novembrī, tajā īpaša uzmanība būs 
veltīta ģimeņu veselībai.

Pasākumu organizēja Kuldīgas 
novada pašvaldība, Kuldīgas aktīvās 
atpūtas centrs, Kuldīgas kultūras 

centrs un Kuldīgas Tehnoloģiju un 
tūrisma un tehnikums.

jana BErGmanE, 
Kuldīgas aktīvās atpūtas centra 

direktora vietniece
InESES KrOnES foto

Zelta rudens šogad ir brīnišķīgs! 
Un to vislabāk var baudīt Kuldīgas 
novadā. Tūkstošiem reižu esmu 
bijusi pie Ventas rumbas, tā ir tik 
pazīstama un mīļa, esmu tai bridusi 
pāri un gaidījusi saullēktu izlaiduma 
naktī. Bet tā mani joprojām aizkus-
tina, katru reizi turp aizejot, atkal 
un atkal. 

Tagad salnas skartās lapas, kas 
iekrāsojušas Ventas krastus, vēl 
spītīgi turas koku zaros. Saulainā 
laikā ir tik skaisti – dzeltenie bērzi un 
sārtās kļavas izceļas uz zaļo egļu un 
zilo debesu fona. Savukārt miglainā 
dienā dzeltenie bērzi paši izskatās kā 
saulītes, kas gaismu dod. Un kur nu 
vēl laši, kas lido virs rumbas, zem 
kājām čabošās lapas Pilsētas dārzā 
un kastaņi pie Katrīnas baznīcas, 
kas jāieliek kabatā veiksmei. Pēc 
veldzējošas pastaigas noteikti jāie-
griežas kādā Kuldīgas kafejnīcā, kurā 
var gan garšīgi paēst, gan vienkārši 
pasēdēt pie karstas zāļu tējas krūzes, 
nesteidzīgi tērzējot vai meditējot.

Skaisti ir arī Abavas un Riežupes 
krastos, Kundu pilskalnā, līkumai-
najā ceļā no Snēpeles uz Turlavu, 
Padures mežos, Ēdoles pakalnos, 
Kabiles ozolu biotopā un daudzās 
citās mūsu novada vietās. Aktīvās 
atpūtas piekritēji, nūjotāji, skrējēji, 
riteņbraucēji, kā arī mednieki un 
makšķernieki sastopami it visur. 
Mums ir arī savi peldētāji. Orien-
tieristi jau būs apguvuši visas mūsu 
apkārtnes skaistākās vietas. Šī gada 
novada čempionāts notika Mordan-
gā, tur sacensību garu papildināja 
saule, viršu smarža un jau otrās ražas 
brūklenes. Baravikas gan pagājušajā 
sezonā auga ņiprāk, bet dzērvenes 
un brūklenes varēja lasīt saujām. Un 
arī „mūsu” purviņā Maņģenē, kur 
ciņi bija kā nosēti ar dzērvenēm, tā 
vien šķita – kādam cītīgam lasītājam 
tikko kā groziņš izbiris sūnās.

Rudens ir arī ražas laiks. No-
vada ļaudīm un arī pilsētniekiem, 
kuriem ir mazdārziņi, šogad tas jau 
ir beidzies, apcirkņi pilni ar pašu 
audzētiem un lolotiem labumiem. 
Hercoga Jēkaba gadatirgū katrs 
varēja pārliecināties, cik bagāti, cik 
atraktīvi, cik lepni un radoši esam, 
ka protam ne tikai strādāt, bet arī 
svētkus svinēt un priecāties. Liels, 
liels paldies visiem dalībniekiem, 
svētku rīkotājiem un apmeklētā-
jiem! Un arī viesiem, kas brauc pie 
mums arvien vairāk. Saka jau, ka 
ciemiņi jūt, kur ir labi, kur cilvēki 
mīl savu dzimto vietu, kur lepojas 
ar to un spēj dzīvot saskaņā ar sevi. 
Jūt vietu, kur dvēsele dzied, kur ir 
dvēsele. Pie mums ir, un tā dzied. 
Ticu, ka arī jūs to jūtat!

Skaists ir rudens 
mūsu novadā
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Būvniecības komisijā 2015. gada septembrī lemtais
Izdotās būvatļaujas septembrī

Objekts Adrese
Saimniecības ēka Ventspils iela 32, Kuldīga
Lauksaimniecība šķūnis „Liepnieki”, Pelču pagasts 
Kūts pārbūve par saimniecības ēku „Aizas”, Pelču pagasts 
Ugunsgrēkā cietušā jumta pārseguma atjaunošana Dārza iela 2, Ēdoles pagasts
Saimniecības ēkas pārbūve Dzirnavu iela 30, Kuldīga
Dzīvojamās mājas pārbūve „Mucenieki”, Padures pagasts 
Tenta angāra novietošana „Remeznieki”, Kabiles pagasts 
Meža ceļš  „Kūples ceļš”, Vārmes pagasts 
Saimniecības ēkas būvniecība Vidus iela 32 un Alejas iela 13, Kuldīga
Dzīvojamā māja Vidus iela 46, Kuldīga
Dzīvojamā māja Gravas iela 11, Kuldīga
Noliktavas pārbūve par saimniecības ēku „Sēnīte”, Rumbas pagasts 
Saimniecības ēkas pārbūve par dzīvojamo māju, saim-
niecības ēkas pārbūve un nojumes būvniecība „Zaķkalni”, Kurmāles pagasts 

Atpūtas māja Rūpniecības iela 19, Kuldīga
Ražošanas ēka Dārzniecības iela 1, Kuldīga
Vienģimenes māja Grants iela 9, Kuldīga
Lauksaimniecības šķūnis „Kalēji”, Rendas pagasts
Pieslēguma izbūve īpašumam „Līdaciņas” pie pagasta 
autoceļa „Veldzes kapi – Zeltkalni” „Līdaciņas”, Rumbas pagasts

AS „Latvijas valsts meži” Dienvidkurzemes meža ceļa 
„Pakava ceļš” būve 

Alsungas meža iecirknis, 202. –  205. kvartāls, 
Īvandes pagasts 

Būvniecības komisijā 2015. gada septembrī lemtais
akceptētās būvniecības ieceru dokumentācijas

Objekta nosaukums Adrese Dokumentācijas veids
Kūts pārbūve „Aizas”, Pelču pagasts Būvprojekts
Kuldīgas pamatskolas ziemeļu daļas būvapjo-
ma fasādes vienkāršotā atjaunošana Ventspils iela 16, Kuldīga Ēkas fasādes apliecinājuma karte

Dzīvokļa vienkāršotā atjaunošana Dzintaru iela 6-2, Kuldīga Apliecinājuma karte
Veikala-noliktavas fasādes vienkāršotā at-
jaunošana Planīcas iela 67, Kuldīga Ēkas fasādes apliecinājuma karte

Žogs Ziedu iela 22 un 24, Kuldīga Paskaidrojuma raksts
Lauksaimniecības šķūnis „Liepnieki”, Pelču pagasts Būvprojekts
Dzīvojamās mājas pārbūve „Mucenieki”, Padures pagasts Būvprojekts
Ugunsgrēkā cietušā jumta pārseguma 
atjaunošana Dārza iela 2, Ēdoles pagasts Būvprojekts

Saimniecības ēkas pārbūve Dzirnavu iela 30, Kuldīga Būvprojekts minimālā sastāvā
Papildu degvielas cauruļvadu būvniecība Ganību iela 22, Kuldīga Apliecinājuma karte
Kūts ar klēti vienkāršotā fasādes atjaunošana „Ceļarāji”, Kurmāles pagasts Ēkas fasādes apliecinājuma karte
Elektroapgādes pieslēgums „Līdaciņas”, Rumbas pagasts Tehniskā shēma
TP768 „Skroderi” pārbūve Rendas pagasts Tehniskā shēma
Lauksaimniecības žogs „Remeznieki”, Kabiles pagasts Paskaidrojuma raksts
Tenta angāra novietošana „Remeznieki”, Kabiles pagasts Būvprojekts minimālā sastāvā
Dzīvokļa vienkāršota atjaunošana Dzintaru iela 12-9, Kuldīga Apliecinājuma karte
Būvlaukuma norobežošana Stacijas iela 2, Kuldīga Paskaidrojuma raksts
Ēkas vienkāršota fasādes atjaunošana Piltenes iela 24, Kuldīga Ēkas fasādes apliecinājuma karte
Ēkas vienkāršota fasādes atjaunošana Kaļķu iela 16, Kuldīga Ēkas fasādes apliecinājuma karte
Ēkas vienkāršota atjaunošana Kaļķu iela 16, Kuldīga Apliecinājuma karte
Trušu mājas un siena novietne „Zemturi”, Laidu pagasts Paskaidrojuma raksts
Ūdeļu ferma 6000 dzīvniekiem ar palīgēkām 
un inženiertīkliem „Minkas”, Turlavas pagasts Būvprojekts

Veikala, telpu grupas vienkāršota atjaunošana Pilsētas laukums 5, Kuldīga Apliecinājuma karte
Saimniecības ēka Meža ceļš „Kūlupes ceļš”, Vārmes pagasts Būvprojekts minimālā sastāvā
Meža ceļš „Kūlupes ceļš” Vārmes pagasts Būvprojekts minimālā sastāvā
Dzīvojamā māja Gravas iela 11, Kuldīga Būvprojekts minimālā sastāvā
Dzīvojamā māja Vidus iela 46, Kuldīga Būvprojekts minimālā sastāvā
Elektroapgādes pievads „Aizvēji”, Rendas pagasts Tehniskā shēma
Koka detaļu krāsošanas un koka skaidu brikešu 
ražošanas cehs „Mars”, Rumbas pagasts Būvprojekts

Meža ceļa „Usmas ceļš-Slujas” pārbūve Rendas pagasts Būvprojekts
Noliktavas pārbūve par saimniecības ēku „Sēnīte”, Rumbas pagasts Būvprojekts
TP796 „Braņķi” pārbūve Vārmes pagasts Vienkāršots tehniskais projekts
Elektroapgādes pieslēgums Ošu iela 6, Kuldīga Tehniskā shēma
Atpūtas māja Rūpniecības iela 19, Kuldīga Būvprojekts minimālā sastāvā
Saimniecības ēkas pārbūve par dzīvojamo 
māju, saimniecības ēkas pārbūve un 2 nojumju 
būvniecība

„Zaķkalni”, Kurmāles pagasts Būvprojekts

AdBlue iekārtas uzstādīšana Ganību iela 22, Kuldīga Paskaidrojuma raksts
Meža ceļa „Augstā kalna ceļš” pārbūve Rendas pagasts Būvprojekts
Kūts pārbūve 60 nobarojamiem jaunlopiem „Vecmeždreijas”, Laidu pagasts Būvprojekts
Ražošanas ēkas rekonstrukcija Dārzniecības iela 1, Kuldīga Būvprojekts
Ceļa pieslēguma izbūve īpašumam „Līdaciņas” 
pie pagasta autoceļa „Veldzes kapi-Zeltkalni Rumbas pagasts Būvprojekts

AS „Latvijas Valsts meži” Dienvidkurzemes 
meža ceļa „Pakava ceļš” būve

Alsungas meža iecirknis, 202.-205. kvartāls, 
Īvandes pagasts Būvprojekts minimālā sastāvā

Saimniecības ēka Vidus iela 32 un Alejas iela 13, Kuldīga Būvprojekts
Saimniecības ēkas nojaukšana Alejas iela 33, Kuldīga Paskaidrojuma raksts
Mazēka Cīrulīšu aleja 7, Kuldīga Paskaidrojuma raksts
Ēkas konservācija Skolas iela 2, Kuldīga Paskaidrojuma raksts
Dzīvojamā māja Gravas iela 11, Kuldīga Būvprojekts

2015. gada augustā ekspluatācijā pieņemtās būves
Nosaukums Adrese Pasūtītājs
TP7294, TP7327 (F-3) 0,4kV elektro-
apgādes tīklu rekonstrukcija Snēpelē, Snēpeles pagastā AS „Sadales tīkls”

TP7289, TP7327 (F-6) 0,4kV elektro-
apgādes tīklu rekonstrukcija Snēpelē Snēpelē, Snēpeles pagastā AS „Sadales tīkls”

Meža ceļš Dienvidkurzemes mežsaimniecības 
meža ceļš „Strazdiņu ceļš” AS „Latvijas Valsts meži”

Tūristu atpūtas māja „Usmas Meķi”, Rendas pagasts SIA „Rendas Uplejas”
Dzīvojamās mājas jumta konstrukciju 
renovācija Baznīcas iela 6, Kuldīga Margarita Salna, Nikolajs Salna

Meža ceļš Dienvidkurzemes mežsaimniecības 
meža ceļš „Briežu ceļš” AS „Latvijas Valsts meži”

Pirts pārbūve par viesu māju „Zāģeri”, Īvandes pagasts ZS „Zāģeri”

Publisko iepirkumu komisijā septembrī pieņemtie lēmumi
Iepirkuma priekšmets Lēmuma 

pieņ. datums Uzvarētājs

Atklāts konkurss „Degvielas iegāde Kuldīgas novada 
pašvaldības un pagastu pārvalžu autotransportam” 03.09.2015. SIA „Neste Latvija”; EUR 94 016,00 

bez PVN
Atklāts konkurss „Elektroenerģijas piegāde Kuldīgas 
novada pašvaldības un tās iestāžu un kapitālsabiedrību 
vajadzībām”

03.09.2015. AS „Latvenergo”; EUR 702 035,84 
bez PVN

Par tiesībām veikt finanšu revīziju Kuldīgas novada 
pašvaldībā, pašvaldības iestādēs un sniegt zvērināta 
revidenta ziņojumu

03.09.2015. AS „Auditorfirma Invest-Rīga”; 
EUR 12 200,00 bez PVN

Kuldīgas pilsētas vietējā ģeodēziskā tīkla pilnveidošana 03.09.2015. SIA „Ģeodēzists”; EUR 34 850,00 
bez PVN

Ēdiena sagatavošana un piegāde Kuldīgas Mākslas 
un humanitāro zinību vidusskolas mākslas skolas 
audzēkņiem

10.09.2015.
SIA „Kuldīgas Rumba”; (vienas 
porcijas cena vienai personai) 
EUR 1,25 bez PVN 

Nekustamo īpašumu vērtēšana Kuldīgas novada paš-
valdības vajadzībām 10.09.2015.

SIA „Vindeks”; EUR 465,00 bez PVN 
(vērtējot piedāvātās vienas vienības 
(1 pasūtījuma) cenu kopsummu)

Pakalpojuma sniegšana būvuzraudzībā objektā 
„Mūzikas skolas pārbūve (rekonstrukcija) 
Smilšu ielā 6, Kuldīgā”

17.09.2015. SIA „Būves un būvsistēmas”; 
EUR 11 760,00 bez PVN

Atklāts konkurss „Iebūvējamo mēbeļu izgatavošana, pie-
gāde un uzstādīšana objektā – Mūzikas skolas pārbūve 
(rekonstrukcija) Smilšu ielā 6, Kuldīgā”

17.09.2015. SIA „Salons Arka”; EUR 54 327,78 
bez PVN

Papildu būvdarbu veikšana objektā „Vecā rātsnama 
restaurācija un rekonstrukcija Baznīcas ielā 5, Kuldīgā” 24.09.2015. SIA „Ostas celtnieks”; EUR 9685,43 

bez PVN

Sagaidot Latvijas Republikas prokla-
mēšanas gadadienu, Kuldīgas novada 
pašvaldība līdz 11. novembrim aicina 
uzņēmumu un iestāžu vadītājus un ie-
dzīvotājus ar priežu skuju vītnēm, kas 
apvītas ar sarkanbaltsarkanā karoga 
lenti, izrotāt veikalu, biroju, iestā-
žu, uzņēmumu un dzīvokļu parādes 
durvis.

Kuldīgas novada pašvaldība dāvinās 
sarkanbaltsarkano lenti (4 metrus) tām 
ēkām, kas nav SIA „Kuldīgas komunālie 
pakalpojumi” (KKP) apsaimniekošanā un 
kas atrodas pilsētas centrā – Liepājas ielā 
(līdz Piltenes ielas krustojumam), Baznīcas 
ielā (līdz Sv. Katrīnas ev. lut. baznīcai) un 
Pasta ielā (līdz Jelgavas ielas krustoju-
mam). Sarkanbaltsarkano lenti var saņemt 
pašvaldības ēkā, Baznīcas ielā 1, Kuldīgā.

KKP svētku rotājumā noformēs savā 
apsaimniekošanā esošo ēku parādes durvis: 
Baznīcas ielā ēkām nr. 3, 7, 9, 10, 14, 17, 
18, 19, 21, 22, 23, 27, 29; Liepājas ielā –  
nr. 8, 11, 12, 14, 17, 18, 24, 25, 29, 32, 
43; Policijas ielas 1. un Jelgavas ielas 1. 
namam. Kopumā KKP izrotās 46 durvis.

No katra kuldīdznieka entuziasma un 
aktīvas rīcības būs atkarīgs, cik krāšņi 
izdosies 11. un 18. novembra svētki mūsu 
pilsētā. Kuldīgas novada pašvaldība cer 
uz iedzīvotāju atsaucību un jau iepriekš 
pateicas par ieguldījumu svētku noskaņas 
radīšanā!

Vītnes pēc valsts svētkiem lūgums iz-
mantot Ziemassvētku rotājumiem.

InESE SuLOjEVa, 
Būvniecības nodaļas 

vadītājas vietniece

Aicina valsts svētkos
 rotāt ēku ārdurvis

Būvniecības laikā mūzi-
kas skola darbosies agrākās 
viesnīcas „Kolonna Hotel 
Kuldīga” telpās Pilsētas lau-
kumā 6.

Trīsstāvu mūra ēka Smilšu 
ielā 6, kurā atrodas mūzi-
kas skola, ir valsts nozīmes 
pilsētbūvniecības pieminekļa 
„Kuldīgas pilsētas vēsturiskais 
centrs” un valsts nozīmes arheoloģijas pieminekļa 
„Kuldīgas senpilsēta” daļa. Ēka celta 1914. gadā 
kā pilsētas ebreju pamatskola, mūzikas skola šeit 
darbojas kopš 1945. gada. Pārbūvējot namu, tiks 
sakārtotas inženierkomunikācijas un optimizēts 
telpu funkcionālais plānojums, tādējādi izveidojot 
pievilcīgu vidi mūzikas apguvei un uzlabojot skolas 
infrastruktūru un materiāli tehnisko bāzi.  Lai skolai 
vairs nebūtu jādarbojas divās ēkās, pagalma pusē uz-
būvēs jaunu, ar vēsturisko apbūvi saskaņotu piebūvi. 
Skolas audzēkņi un pedagogi pēc pārbūves varēs 
strādāt mūsdienīgās un labi aprīkotās klašu telpās, 
kas piemērotas dažādu mūzikas instrumentu apguvei, 
radošo spēju attīstīšanai un zināšanu papildināšanai 
mūzikas vēsturē un teorijā.

Ieguvums būs speciāli kora nodarbībām izveidotā 
mācību klase, kas būs piemērota arī mazāku koncertu 

rīkošanai. Tāpat uzlabosies darba apstākļi skolotā-
jiem, jo viņu rīcībā būs atsevišķa skolotāju istaba, 
kurā varēs rīkot gan pedagoģiskās padomes sēdes, 
gan  risināt ikdienas darba jautājumus un atpūsties. 
Labiekārtojot skolas teritoriju ap ēku, paredzēts izvei-
dot laukumu publisku pasākumu norisei, piemēram, 
brīvdabas koncertiem, muzikāliem iestudējumiem.

E.Vīgnera Kuldīgas mūzikas skola ir Kuldīgas 
novada pašvaldības profesionālās ievirzes izglītības 
iestāde, kurā var apgūt piecas izglītības programmas: 
taustiņinstrumentu, stīgu instrumentu, pūšaminstru-
mentu, sitaminstrumentu spēli un vokālo mūziku. 
Skolā mācās vairāk nekā 220 audzēkņu un strādā 
20 pedagogi.

KrISTĪnES DuĻBInSKaS, 
mārketinga un sabiedrisko attiecību nodaļas 

vadītājas teksts un foto

Pārbūvēs Kuldīgas mūzikas skolu
19. oktobrī pašvaldība 
ar SIA „RERE 04” 
parakstīja līgumu par 
Kuldīgas E.Vīgnera 
mūzikas skolas pārbūvi, 
ko iecerēts paveikt gada 
laikā un kas pašvaldībai 
izmaksās 1,29 miljonus 
EUR, ieskaitot PVN.

Kuldīgas novada Domes priekšsēdētāja Inga Bērziņa un SIa „rErE 04” 
valdes priekšsēdētājs Imants Strauts parakstīja līgumu par E.Vīgnera 

Kuldīgas mūzikas skolas pārbūvi.
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SIA „Kuldīgas komunālie pa-
kalpojumi” labiekārto pagalmu 
Liepājas ielā 54 un Mucenieku 
ielā 35, Kuldīgā.

Pagalma pašreizējais stāvoklis – 
izbūvēts betona plātņu segums, taču, 
ceļot ēku un labiekārtojot pagalmu, 
nav paredzētas automašīnu novieto-
šanas iespējas. Liepājas ielas 54. un 
Mucenieku ielas 35. nama iedzīvotā-
ji savus auto pašlaik novieto zaļajās 
zonās, līdz ar to tiek izbraukāts 
zāliens, mitrā laikā veidojas dubļi. 
Pagalma labiekārtojums neatbilst 
pašreizējām prasībām un izmanto-
šanas veidam.

Projektā „Pagalma labiekārtoša-
na Liepājas ielā 54 un Mucenieku 
ielā 35, Kuldīgā” paredzēta šķembu 
seguma izbūve, zaļo zonu atdalīša-
na, betona plātņu seguma līmeņo-
šana un remonts betona apmalēm 
mājas priekšā, saskaņojot ar plānotā 
labiekārtojuma skici.

Konkursa projekta realizēšanas 
kopējās izmaksas ir EUR 8050,94, 
no tām 50% jeb EUR 4025,47 ir 
dzīvokļu īpašnieku finansējums – 
ēkas apsaimniekošanas līdzekļu 
uzkrājums.

Pagalma labiekārtošana notiek 
konkursa „Daudzdzīvokļu māju 
pagalmu labiekārtošana Kuldīgas 
novadā” ietvaros, kuram ir piesais-
tīts Kuldīgas novada pašvaldības 
līdzfinansējums.

Būvdarbus plānots pabeigt līdz 
šā gada 30. novembrim.

Jāpiebilst, ka ēkā Liepājas ielā 54 
ir 24 dzīvokļi, bet Mucenieku 
ielā 35 –  23 dzīvokļi. Abās ēkās 
kopumā deklarējušies 88 iedzīvotāji.

Šo ēku apsaimniekotājs ir 
SIA „Kuldīgas komunālie pakal-
pojumi”.

anITa ZVInGuLE, KKP sabiedrisko 
attiecību speciāliste

EDuarDa DamBErGa foto

Lai jauniešiem piedāvātu kvali-
tatīvu un profesionāli orientētu 
interešu izglītību un uzlabotu 
vidi, šobrīd tiek veidots Tehniskās 
jaunrades centrs Pilsētas lauku-
mā 3, 3. stāvā.

Centrs palīdzēs attīstīt tehniskās 
zināšanas jauniešiem. Paredzēts, 

ka viņi varēs apmeklēt radio un TV 
pulciņus, kinoamatieru, lidmodelistu 
un automodelisma nodarbības. Vienā 
telpā plānota automodelisma trase, kas 
iecerēta arī plaša mēroga sacensībām. 
Telpās būs arī akvalangistu inventārs.

Kuldīgas novada Domes priekš-
sēdētāja Inga Bērziņa uzsver: „Teh-

niskā jaunrade mums ir ļoti svarīga. 
Mūsdienās valstī kopumā uzsvars 
tiek likts uz inženierzinātņu nozī-
mīgumu, tāpēc arī mēs jauniešiem 
dodam iespēju attīstīt savas zināšanas 
un spējas šādās jomās.”

Jaunizveidoto Tehniskās jaunra-
des centru plānots pabeigt novembrī. 

Tas būs ērti pieejamas arī cilvēkiem 
ar īpašām vajadzībām. Telpas tiks 
nodotas Kuldīgas Bērnu un jauniešu 
centra lietošanā. 

Projekta „Ēkas Pilsētas laukumā 
3, Kuldīgā, Kuldīgas novadā 3. stāva 
pārplānošana un rekonstrukcija” pār-
būve un pārplānošana tiek veikta pēc 

SIA „Diānas Zalānes projekta biroja” 
būvprojekta. Būvuzraudzību veic 
SIA „Būves un būvsistēmas”, Aldis 
Bitinieks. Būvniecības iepirkumā uz-
varēja SIA „AB Būvniecība”, līguma 
summa EUR 159 767,48 bez PVN.

SIGnETa LaPIŅa, 
sabiedrisko attiecību speciāliste

7. oktobrī Kuldīgā notika Valsts 
reģionālās attīstības aģentūras 
(VRAA) organizētais ekspertu 
forums „Vai ES nauda ir palī-
dzējusi uzlabot dzīvi reģionos?”. 

Forumā speciālisti no VRAA 
ieskicēja situāciju fondu apguvē 
kopumā, savukārt Kuldīgas novada 
pašvaldības Attīstības pārvaldes 
vadītājs Gints Preiss pastāstīja par 
Kuldīgas novadā īstenotajiem pro-
jektiem. 

Pašvaldība, iegūstot finansējumu 

no Eiropas Savienības, ir realizējusi 
dažādus projektus. Visapjomīgākā 
fondu apguve ir notikusi pilsētvides 
sakārtošanas programmu ietvaros. 
Projekti īstenoti visā novadā, bet 
pamanāmākie rezultāti ir Kuldīgā, 
te par fondu naudu ir rekonstruētas 
publiskas ēkas, ielas u.c. nozīmīgi 
objekti.  Kopumā pilsētvides sakār-
tošanā iepriekšējā plānošanas perio-
dā (2007. – 2013.g.) realizēti vai vēl 
ir realizācijā pieci projekti.  Ievēro-
jamākie no tiem ir Kuldīgas jaunais 
rātsnams, kura rekonstrukcija tika 

pabeigta 2012. gadā, un sinagogas 
ēku komplekss. 2011. gadā rekons-
truētajā sinagogas kompleksā šobrīd 
atrodas Kuldīgas Galvenā bibliotē-
ka. Viens no iespaidīgākajiem un, 
kā atzina Kuldīgas novada pašval-
dības Attīstības nodaļas vadītājs 
Gints Preiss, viens no labākajiem 
pilsētvides sakārtošanas objektiem 
ir Alekšupītes promenādes projekts, 
kas vēl nav līdz galam pabeigts, bet 
pirmo kārtu rezultāts ir ievērojams 
ieguvums vecpilsētai – Baznīcas 
iela un Rātslaukums ir atguvuši savu 

vēsturisko izskatu.
Ieguldījumi pilsētvidē ir nozīmī-

gi, jo šādu projektu rezultātā rodas 
iespēja attīstīties arī tūrisma nozarei. 
Divos gados Kuldīgā atvērtas vai-
rākas ēdināšanas iestādes, viesnīcu 
komplekss un apartamenti. Tūrisma 
un apkalpojošās sfēras uzņēmumi 
attīstās. 

Nozīmīgas investīcijas ieguldītas 
izglītības iestādēs – kopumā iepriek-
šējā plānošanas periodā atjaunotas 
trīs pirmsskolas izglītības iestādes: 
PII „Cīrulītis”, PII „Taurenītis” un 

PII „Ābelīte”. Ieguvumi – sakārtota 
izglītības iestāžu infrastruktūra, 
skaisti rotaļlaukumi un vairāk nekā 
100 jaunu vietu bērniem, kas būtiski 
samazināja mazuļu rindu izglītības 
iestādēs.

Forumos iegūto informāciju, 
atziņas, finansējuma saņēmēju vie-
dokļus un labās prakses piemērus 
apkopos ziņojumā un prezentēs 
noslēguma konferencē š.g. 12. no-
vembrī Rīgā.

EDuarDS DamBErGS,
sabiedrisko attiecību speciālists

Labiekārto pagalmu Liepājas un Mucenieku ielā

Tiek labiekārtots mucenieku ielas 35. un Liepājas ielas 54. nama pagalms.

Speciālisti no Kurzemes dalās pieredzē projektu īstenošanā

Jaunas telpas inženierzinātņu pulciņiem

PrOGramma
10.00 – 11.30 –  rīta pārgājiens ģimeņu komandām. Tikšanās vieta manēžā, 
  1. stāvā. Ikviens pārgājiena dalībnieks saņems veselīgas 
  brokastis.

10.00 – 15.00 –   „ronald mcDonald House Charities Latvija” pediatru 
  autobuss.Pēc iepriekšēja pieraksta konsultē bērnu acu ārsts  
  un mikrologopēds. Konsultācijas bez maksas. Pieraksts jāveic 
  līdz 6. novembrim, zvanot pa tālruni 63322259 vai 20371650 
  (darba dienās no 9.00 līdz plkst. 17.00).
11.00 –  15.00 –   mobilās zobārstniecības autobuss bērniem. 
  Higiēniste Daira Stjopočkina.
11.00 – 12.00 –   iesakām! „momyfit” nodarbība jaunajām māmiņām (uz 
  nodarbību līdzi jāņem mazulis ratiņos). Trenere Vero Kim.
11.00 – 12.20 –   nūjošana un vingrošana svaigā gaisā. Trenere Vineta Baukše 
  (11.00 – 11.15 pulcēšanās un iesildīšanās, 11.15 – 12.00 ātrā 
  pastaiga vai nūjošana,  12.00 –  12.20 atsildīšanās. 
  Obligāts nosacījums – ērti apavi).

11.00 – 15.00 –   darbojas  veselības un konsultāciju kabineti manēžā.*
 • Sirds veselības pārbaude (asinsspiediena, holesterīna un cukura 
 līmeņa noteikšana). Medmāsa Iveta Miņina.
 • mākslas terapeita konsultācijas. Sertificēta mākslas terapeite Anda Lase.
 • Plaušu tilpuma noteikšana. Pneimonoloģe  Vija Rendniece.
 • Pēdu datordiagnostika (sadarbībā ar „Veselības centru 4”).  
 Pēdu datordiagnostikas speciāliste  Maija Skrastiņa-Būlvāne.

 • neirologa konsultācija (sadarbībā ar „Veselības centru 4).  
 Neiroloģe Ilze Seržante.
 • ādas dermaskopija (dzimumzīmju/ādas veidojumu pārbaude) 
 (sadarbībā ar „Veselības centru 4”).  Dermatoloģe Tatjana Sodorčika.
 • Kāju vēnu skrīnings (sadarbībā ar „Veselības centru 4”).  
 Daktere Nora Bogdanova.

11.30 – 15.00 –  nodarbības  vingrošanas zālē.*
11.00 – 11.50 –   ārstnieciskā vingrošana. Fizioterapeite Zane Krišāne.
12.00 – 12.50 –   pāru joga. Treneri Alex un Anastasija Fedorin. 
13.00 – 13.50 –  vingrošana līdzsvaram. Fizioterapeite Vineta Baukše.
14.00 – 14.50 –   joga bērniem ar vecākiem. Treneri Alex un Anastasija Fedorini.

13.00 – 13.50 –   nodarbība trenažieru zālē.* Treneris Andis Uplejs.
12.00 – 15.00 –   nodarbības  sporta klubā „Fitnesa studija”.*
12.00 – 12.50 –   „3D Extreme” nodarbība. Trenere Santa Millere.
13.00 – 13.50 –   konsultācijas un praktiskie piemēri par funkcionālo treniņu.
14.00 – 14.50 –  „TrX Core/aBS” nodarbība. 
  Treneri Māris Millers un Ivo Solomahins.
* Jums tiek piedāvāta iespēja saņemt 1 ieejas karti uz aktīvās atpūtas nodarbību un 1 ieejas 
karti uz veselības un konsultāciju kabinetu  pasākuma dienā, reģistrācijā, sākot no 10.30.

13.00 – 15.00 –  nodarbības Kuldīgas Centra vidusskolas sporta zālē
  (ieeja no manēžas).
13.00 – 15.00 –  tautasdziesmu meditācija ar mūziķi Ingu Karpiču.**
**Uz nodarbību jāņem līdzi paklājiņš, neliels spilvens, siltās zeķes un siltāks lakats vai pleds.

11.00 –  15.00 –   „Virtuves studija” izbraukumā.
11.00 – 15.00 –  ķekatnieku masku darināšanas darbnīca, 
  rotaļu placis bērniem.
11.00 – 15.00 –  puzuru veidošanas, vaska sveču liešanas, 
  ādas apstrādes darbnīca ģimenēm.

12.30 – 14.30 –  ceļojošais ģimenes kauss „Pastaigā pa Latviju”. 
15.00 –   apbalvošana.
  Galvenā balva – ģimenes brīvdienas Liepājā.

15.40 – 17.40 –    Kuldīgas Centra vidusskolas aktu zālē (ieeja no manēžas).
15.40 – 17.00 –   pirtnieks, psihoterapeits juris Batņa un pirtniece, 
  aromterapijas speciāliste aelita Vilde Batņa sarunā 
  „Latviskums mūsu ikdienā.”
  Dalību pasākumā pieteikt iepriekš, 
  zvanot pa tālruni 63322259 vai 20371650 
  (darba dienās no 9.00 līdz 17.00).

17.00 – 17.40 –  tautasdziesmu sadziedāšana „Dziedināšanās caur tautas
  dziesmu” ar Ingu Karpiču.

  OrGanIZaTOrI
  Kuldīgas novada Dome, 
  Kuldīgas aktīvās atpūtas centrs, 
  Kuldīgas novada sporta skola, 
  „Veselības centrs 4”.

7. novembrī
Kuldīgas vieglatlētikas manēžā

Nāc! Bezmaksas veselības pārbaudes, 
aktīva ķermeņa un prāta kustināšana!
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Tēlnieks Oskars Mikāns, kurš veido 
pieminekli aktierim un sabiedriskajam 
darbiniekam, kuldīdzniekam Ēvaldam 
Valteram, savā darbnīcā Rīgā izga-
tavojis pieminekļa sākotnējo veidolu 
mālā.

Ē.Valtera pieminekļa veidolu apskatīja 
arī pieminekļa skiču konkursa žūrijas 
komisija, tostarp Kuldīgas novada Domes 
priekšsēdētāja Inga Bērziņa un Ē.Valtera 
dēls Raits Valters.

„Apskatot Ēvalda Valtera pieminekļa 
veidolu mālā, mūsu slavenais novadnieks 
šķita ļoti cilvēcīgs, tuvāks savai būtībai 
nekā tēlnieka sākotnējā piedāvājumā. 
Jūtams, ka Oskars Mikāns ir ļoti rūpīgi, 
dziļi izpētījis, kāds aktieris un mākslinieks 
bijis dzīvē, izskatījis daudz fotoattēlu. Jau 
šobrīd skaidrs, ka gribēsies piesēst blakus 
Ēvaldam Valteram un iedzert tēju,” savas 
sajūtas pēc tēlnieka darbnīcas apmeklēju-
ma pauda I.Bērziņa.

Kā jau iepriekš ziņots, konkursa žūrijas 
komisijas vairākums atbalstīja iedzīvotāju 
pausto viedokli un izvēlējās O.Mikāna 
iesniegto piedāvājumu „Tējas tase kopā 

ar Ēvaldu Valteru”. Tēlnieks pie šīs 
idejas nonācis, mēģinot sajust Ē.Valteru 
un saprast, kā viņu sasaistīt ar Kuldīgu. 
Autors izvēlējies aktieri attēlot reālistiski, 
veidot pieminekli draudzīgu, vienkāršu, bet 
vienlaikus cēlu – viņš izlēmis mākslinieku 
nosēdināt pie galdiņa, lai gan vietējie iedzī-
votāji, gan tūristi varētu atnākt, apsēsties 
un kopā ar viņu iedzert tēju. Piemineklis 
būs izgatavots no bronzas, to atlies bronzas 
lietuvē Lietuvā. Paredzams, ka tas taps līdz 
šī gada beigām.

Piemineklis atradīsies pie Kuldīgas 
vecā rātsnama, Baznīcas ielā 5, ko šobrīd 
restaurē, iedodot senajam namam jaunu 
elpu. Darbi beigsies nākamā gada sākumā. 

O.Mikāns absolvējis Latvijas Mākslas 
akadēmiju, maģistra grādu ieguvis Tama 
Mākslas universitātē Tokijā, Japānā. O.Mi-
kāna lielāka formāta darbi skatāmi Latvijā, 
Somijā un Japānā, bet mazākas formas 
darbi aizceļojuši pa visu pasauli.

KrISTĪnE DuĻBInSKa, 
mārketinga un sabiedrisko 
attiecību nodaļas vadītāja

ELĪnaS ZĪLES foto

21. oktobrī jau 18. gadu pēc 
kārtas „Swedbank” sadarbībā 
ar Kuldīgas novada pašvaldī-
bu apbalvoja divus radošākos, 
interesantākos skolotājus, kurus 
izvirzījuši novada izglītības 
iestāžu direktori.

Galveno balvu – portatīvo dato-
ru – šogad saņēma Kuldīgas Centra 
vidusskolas vēstures, kulturoloģijas, 
sociālo zinību un novada mācības 
skolotāja Antra Spuļģe. Skolas di-
rektore Brigita Freija norādījusi, ka 
skolotāja savā darbā lieto efektīvas 
mācību metodes un paņēmienus, op-
timāli izmanto tehnoloģijas un ma-
teriāli tehniskos resursus. Skolotāja 
A.Spuļģe rosina arī skolēnus pieda-
līties mācību priekšmetu olimpiādēs 
un konkursos. 2014./2015. mācību 
gadā viņa konsultējusi skolas ko-
mandu dalībai Latvijas kultūras 
kanona konkursā par tēmu „Tradī-
cijas ģimenē”. Komanda ierindojās 

piecu labāko vidū valstī. Liepājas 
Universitātes eseju konkursā „Mans 
skolotājs – LiepU absolvents” sko-
lēni ieguvuši 1. un 2. vietu.

Antra sadarbībā ar audzēkņiem ir 
stingra, prasīga un taisnīga, vienlai-
kus arī radoša, saprotoša, atbalstoša. 
2012. gadā viņa ieguvusi 4. pedago-
gu profesionālās darbības kvalitātes 
pakāpi, kas ir otrā augstākā valstī. 
Savukārt 2015. gada maijā skolotāja 
organizēja atklāto stundu novada 
mācībā 5. klasē LR Saeimas Izglītī-
bas, kultūras un zinātnes komisijas 
Valstiskās audzināšanas un jaunat-
nes lietu apakškomisijai. Antra ir šī 
priekšmeta programmas līdzautore. 
Pirms tam par savu pieredzi viņa 
runājusi Saeimā.

Atzinīgi novērtēts arī Laidu 
pamatskolas skolotājas Veras Lep-
ses darbs, piešķirot naudas balvu. 
V.Lepse izglītības jomā strādā jau 
39. gadu. Viņa visus gadus aizva-
dījusi, strādājot par sākumskolas 

skolotāju vienā skolā, taču savulaik 
veikusi arī direktora vietnieces 
pienākumus. Skolotāja aizrautīgi 
popularizējusi tenisu, viņas audzēk-
ņi ar labiem panākumiem startējuši 
dažāda mēroga sacensībās. Pēdējos 
gados  skolotāja aktīvi piedalījusies 
skolēnu vasaras nometņu organizē-
šanā, radošu aktivitāšu īstenošanā. 
Pagājušajā mācību gadā V.Lepse 
bijusi iniciatore un aktīva dalībniece 
vides spēles sagatavošanā. 

Kuldīgas novada Izglītības no-
daļas vadītāja Santa Dubure atzina, 
ka no izvirzītajiem septiņiem peda-
gogiem tika izvēlēti noteiktajiem 
kritērijiem atbilstošākie, vienlaikus 
piebilstot, ka „izvērtēšanas process 
nekad nav bijis viegls uzdevums, jo 
katrs no viņiem devis ieguldījumu 
bērnu izglītībā un audzināšanā”.

SIGnETa LaPIŅa, sabiedrisko 
attiecību speciāliste

EDuarDa DamBErGa foto

Top piemineklis Ēvaldam Valteram

Tēlnieks Oskars mikāns izgatavojis sākotnējo Ēvalda Valtera pieminekļa veidolu no māla.

Atzinīgi vērtē un apbalvo novada skolotājas

Kuldīgas Centra vidusskolas skolotāju antru Spuļģi pēc „Swedbank” 
balvas saņemšanas sveica audzēkņi un kolēģi.

Karjeras nedēļa aizvadīta
No 12. līdz 16. oktobrim ar plašu pasāku-
mu programmu Kuldīgas novadā aizvadīta 
Karjeras nedēļa. Tajā šogad tika piedāvātas 
23 aktivitātes, kurās piedalījās 1820 novada 
skolēni.

Interesanta, jaunatklājumiem un jaunām tik-
šanām bagāta izvērtās pirmā Karjeras nedēļas 
diena, kad notika orientēšanās spēle „Kad durvis 
atveras...”. Tā bija diena, kad satikās 140 skolēni 
un 7 pašvaldības iestāžu un 8 uzņēmumu darbi-
nieki, tika uzdoti uzdevumi, saņemtas atbildes, 
iegūta jauna informācija un – kā atzina visi iesais-
tītie – aizvadīta ļoti vērtīga diena. Nākamajā gadā 
iecerēts organizēt ko līdzīgu.

Jau tradicionāli šajā nedēļā savas durvis atvēra 
sporta skola, mūzikas skola un mākslas skola, 
kurās šogad bija sagatavotas 40 minūšu garas 
nodarbības, kas apmeklētājiem deva iespēju la-
bāk saprast šo skolu darba specifiku. Notika arī 
radošās darbnīcas gleznošanā, pērļošanā, šūšanā, 
stikla rotu un lidmodeļu gatavošanā, meža gudrību 
izzināšanā, dejotprasmes izmēģināšanā, karaoke, 
jaunsardzes iepazīšanā, aerobikā, kurās piedalījās 
245 dažāda vecuma skolēni. 

Vēl tradicionāli notika Uzņēmumu diena 
8. klašu skolēniem, kurā piedalījās 17 uzņēmumi 
un 243 skolēni. Uzņēmumos bija sagatavotas 
saturīgas ekskursijas, arī praktiska darbošanās, 
kas ļāva skolēniem labāk iepazīt dažādas profe-
sijas. Vēl viens šī gada jaunums bija nodarbības 
novada muzejā. Skolēniem bija interesanti iepazīt 
muzejnieku ikdienu, uzzināt, ko dara cilvēki, kurus 

ikdienā muzeja apmeklētāji neredz, skatīt, kā 
top ekspozīcijas, izstādes. Pirmo reizi sko-
lēniem tika piedāvāta nodarbība robotikā. 

Šogad Karjeras nedēļas pasākumu orga-
nizēšanā sadarbojāmies ar Rīgas Pedagoģi-
jas un izglītības vadības akadēmijas (RPI-
VA) Kuldīgas filiāli, kurā 15. oktobrī notika 
konference jauniešiem „Nākotne uzņēmīgu 
cilvēku rokās”. Konferences galvenie atslē-

gas vārdi bija – „Iepazīsti sevi! Izzini sevi! 
Izzini savu nākotnes profesiju! Ko tā no 
manis prasīs? Vai esmu tam gatavs? Gūsti 
pieredzi jau tagad! Esi uzņēmīgs!” Atzinī-
gus vārdus par konferences norisi izteica 
gan jaunieši, gan pedagogi. 

Karjeras nedēļas organizatori saka 
lielu paldies par atbalstu orientēšanās 
spēles organizēšanā Kuldīgas Galvenajai 

bibliotēkai, Dzirnavu ielas 6 uzņēmumu grupai 
„Daces Skaistuma Pasaule”, „DA1” un „Šūšanas 
salons”, SIA „Mežinieks RS”, SIA „Kurzemes 
Biznesa inkubators”, SIA „Kuldīgas komunālie 
pakalpojumi”, Nodarbinātības valsts aģentūrai, 
Kuldīgas novada pašvaldības policijai, „Swed-
bank” Kuldīgas filiālei, PA „Kuldīgas attīstības 
aģentūra”, p/i „Kuldīgas aktīvās atpūtas centrs”, 
Kuldīgas novada bāriņtiesai, a/s „SEB banka” Kul-
dīgas filiālei un Kuldīgas novada pašvaldībai. Par 
iesaistīšanos uzņēmumu dienas organizēšanā liels 
paldies SIA „Amazone”, Valsts ugunsdzēsības un 
glābšanas dienestam, laikrakstam „Kurzemnieks”, 
„Kurzemes radio”, SIA „Vēvers”, SIA „Kuldīgas 
slimnīca”, Kuldīgas rajona tiesai, SIA „Kuldīgas 
tekstils”, Zemessardzes 45. nodrošinājuma bataljo-
nam, Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldei, 
Valsts meža dienesta Dienvidkurzemes virsmež-
niecības Kuldīgas birojam, SIA „Biroja tehnikas 
eksperts”, SIA „Milzu!”, zemnieku saimniecībai 
„Lakstīgalas”, SIA „Alias Products”, SIA „MGS 
Factory” un SIA „Pīnītes”. Par palīdzību skolēnu 
nokļūšanā uzņēmumos paldies Vārmes, Kabiles, 
Turlavas, Īvandes un Rendas pagastam. Paldies 
par atbalstu un sadarbību Skrundas TV, Kuldīgas 
novada sporta skolai, E.Vīgnera mūzikas skolai, 
mākslas skolai, Mākslas namam, Kuldīgas novada 
muzejam, Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības 
akadēmijas Kuldīgas filiālei un Bērnu un jauniešu 
centram.

LILITa maČTama,
Kuldīgas novada Karjeras nedēļas koordinatore

EDuarDa DamBErGa foto

Konditorejas-kafejnīcas „Daigas beķereja” saimniece Daiga Strēlniece Kuldīgas mākslas un 
humanitāro zinību vidusskolas audzēkņiem stāstīja, ka viņas darbā galvenais ir interese, pārējo 

visu varot iemācīties.



rendas pagasta usmas baznīca projektā iegu-
vusi jaunu žogu. Centrs „Kurzemes talanti” sakārtojis vidi un uzstādījis interesantas šūpoles 

(attēlā), kā arī citas aktivitātes iespējas bērniem un jauniešiem.
Padures audējas nu var čakli darboties, jo par projekta 

līdzekļiem iegādāts un saremontēts viss nepieciešamais.

25. septembrī noslēdzās kon-
kurss „Darīsim paši”, kurā 
realizēti 40 no 83 iesniegtajiem 
projektiem visā novadā.

Kuldīgas novada priekšsēdē-
tājas vietnieka palīdze, konkursa 
„Darīsim paši” koordinatore Evita 
Pētersone pastāstīja: „Darbs pro-
jektu realizācijā ritējis dažādi – 
kādam ātrāk un veiklāk, kādam ne 
tik raiti. Tomēr liels prieks, ka visi 
ir apmierināti ar padarīto, darbiņš 
ir paveikts un žūrijas komisijai no 
visiem projektiem atliek izvēlēties 
trīs labākos.”

Katram projekta dalībniekam 
atbalsta summa bija EUR 600. 
Paveikto apskatīja un vērtēja žūri-
ja: Aleksandrs Lange, Indra Iveta 
Gaile, Aivars Siliņš, Daiga Mellere, 
Arvis Sprude un Evita Pētersone. 
Iedzīvotāju veikums tiks prezentēts 
noslēguma pasākumā 11. decembrī 
Kuldīgas kultūras centrā.

Ieskats pirmajos 
20 paveiktajos projektos

Skrundas iela 5, Kuldīgā
Grupas „Skrundas ielas republi-

ka” mērķis bija izremontēt un sakopt 
kāpņu telpu Kuldīgā, Skrundas ielā 
5. Lai iecerēto sasniegtu, darba 
grupa čakli strādāja, gruntējot un 
krāsojot griestus un sienas, beto-
nēja grīdu, pielaboja un pārkrāsoja 
kāpnes, nokrāsoja logus un durvis. 
Rezultāts pārsteidza – kāpņu telpa 
ieguvusi jaunu un sakoptu izskatu. 
Prieks gan pašiem, gan viesiem!

Tautastērpi Padures mazajiem 
dejotājiem
Biedrība „Padure” iegādājusies 

audumu un dziju tautastērpu šūšanai 
un zeķu adīšanai. No plānotajām 
izmaksām, kuras sākotnēji tika 
paredzētas projektā, vadoties pēc tā 
brīža cenām, grupai izdevās ietaupīt 
līdzekļus un nosegt arī zeķu adīša-
nas izmaksas. Rezultātā  ir pašūti 8 
meiteņu un 8 zēnu tērpi jaunākajai 
dejotāju grupai un tikpat daudz tērpu 
vecākajai dejotāju grupai. Visiem 
dejotājiem tagad ir arī vilnas zeķes.

Sakopts gaitenis 
Baznīcas ielā 32, Kuldīgā
Nereģistrēta iedzīvotāju grupa 

„Čaklās rokas” restaurēja kāpņu 
telpu vecpilsētas namā – Baznīcas 
ielā 32, Kuldīgā. Projekta ietvaros 
atjaunots kāpņu telpas vēsturiskais 
izskats, un tā tika arī sakārtota. 
Remonts telpai nebija veikts jau 
ļoti sen. Projekta realizētāji ņēma 
vērā gan pilsētas arhitektu, gan 
pieminekļu inspekcijas noteikumus 
un ieteikumus.

Jaunu vārtu uzlikšana kapsētai 
„Upes osti”
Grupa „Mākam un darām” Rum-

bas pagasta kapsētā pēc zīmētas 
skices uzstādīja metāla vārtus ar 
uzrakstu „Upes osti”. Projekts tika 
realizēts jau otro gadu. Pērn apkārt 

kapsētai ierīkoja 280 m garu žogu, 
izņemti arī mazie vārti, kas bija 
sliktā stāvoklī.  Tagad grupas dalīb-
niekiem prieks un lepnums par gri-
basspēku un kopīgo darbu – skaisti 
sakārtotu kapsētu.

Usmas baznīcas teritorijas 
iežogošanas projekta 
turpināšana (2. kārta)
Rendas pagasta Usmas baznīcas 

atbalsta biedrība turpinājusi pērn 
iesākto – baznīcas žoga būvniecību. 
Projektu izdevies īstenot pēc drau-
dzes locekļu vēlmēm ar projekta 
finansējuma, biedrības sponsora un 
draudzes ziedotāju atbalstu. Vieta ir 
sakārtota un kļuvusi daudz pamanā-
māka. Šis projekts koordinatoriem 
pierādījis, ka kopā var izdarīt un 
sasniegt daudz.

Vides labiekārtošana bērnu, 
jauniešu un ģimeņu aktīvai 
atpūtai
Projekts realizēts Kurmāles pa-

gastā. Biedrības „Bērnu un ģimenes 
lietu atbalsta centrs „Kurzemes 
talanti”” mērķis bija sakārtot vidi – 
trošu ceļu, šūpoles, volejbola un 
strītbola laukumu un ugunskura 
vietu. Izveidota jauka un droša vide, 
kurā var notikt pasākumi ar dažādām 
aktivitātēm bērniem, jauniešiem un 
ģimenēm ar citām interešu grupām.

Atpūtas un aktivitāšu laukuma 
izveide Parka ielā 22, Kuldīgā
Biedrība „Dzīvo sportisks, ve-

sels, laimīgs” projekta ietvaros 
izveidoja volejbola laukumu un 
atpūtas vietu bērniem ar šūpolēm un 
slīdkalniņu. Kad darbs bija paveikts, 
laukums tika atklāts ar volejbola 
maču – vietējie spēlētāji pret „Darī-
sim paši” žūrijas komisiju. „Laipni 
gaidīti visi, kuri grib sportot, gal-
venais, lai neko nebojā un nelauž,” 
saka grupas vadītāja Liene.

Kuldīgas Sv. Annas baznīcas 
kapličas remonts
Biedrība „Kuldīgas Sv. Annas 

baznīcas atbalsts” remontēja kapli-
ču  – špaktelēja un krāsoja sienas un 
griestus, nomainīja flīzes. Atjaunoja 

krāsojumu jumta logiem un veica 
kosmētisko apdari durvju ailēm, no-
stiprināja sienu. Baznīcas kapliču kā 
atvadu vietu bēru procesijai izmanto 
daudzi, un tagad tā kļuvusi vizuāli 
pievilcīgāka. Grupas koordinatore 
Irma Gertnere pastāstīja: „Projekta 
īstenošana kuldīdzniekiem dos ie-
spēju vēl daudzus gadus izmantot 
estētiski pievilcīgu, izremontētu 
kapliču.”

Bruģēta celiņa izveide uz 
Valtaiķu baznīcu Laidu 
pagastā
Grupa „Valtaiķu baznīcai” nobru-

ģējusi celiņu līdz baznīcai, lai piekļū-
šana tai būtu atvieglota arī cilvēkiem 
ar īpašām vajadzībām. Ceļš izveidots 
no māla bruģa. Pirms tam taciņas pa-
matne bija ķieģelis, smilts un grants, 
kas lietus apstākļos tika noskalota. 
Valtaiķu baznīca ir viena no skaistā-
kajām luterāņu baznīcām Latvijā. Pro-
jekta realizētāji vēlas, lai šo baznīcu 
apmeklētu arvien vairāk cilvēku, un, 
sakārtojot celiņu, piekļūt baznīcai ir 
daudz vieglāk un patīkamāk.

Dāvana baznīcas 385 gadu 
jubilejā
Biedrība „Lipaiķu evaņģēliski 

luteriskā draudze” Turlavas pagastā 
sakārtoja baznīcas apkārtni, atjauno-
jot žogu un restaurējot ieejas vārtu 
stabus. Projekta īstenotāji saka: „Ar 
rezultātu esam ļoti apmierināti. Iz-
nākums ir labāks par cerēto. Tūristi 
un ļaudis, kas apmeklēja baznīcu, 
atsaucīgi novērtēja padarīto. Visi 
priecājās par to, ka ir iespējams ar 
maziem līdzekļiem un lielu darba 
prieku tikt pie laba rezultāta. Lipaiķu 
baznīcas 385 gadu jubileju sagaidī-
jām ar sakārtotu, sakoptu apkārtni.”

Ideālais gala mērķis
Grupa „Caur ērkšķiem uz zvaig-

znēm” no Pelču pagasta izveidoja at-
pūtas vietu velobraucējiem, tūristiem, 
ģimenēm un brīvas dabas cienītājiem. 
Projekta rezultātā iegūta sakopta 
teritorija, ierīkota vieta ugunskuram, 
izgatavoti soli un galdi, kuri izvietoti 
plašā teritorijā pa laukumu, kā arī 

izgatavotas šūpoles, kurās vienlaikus 
var apsēsties vairāk nekā 10 cilvēku. 
Iekārtota arī tualete. Ir sasniegts ļoti 
labs rezultāts un realizēti izvirzītie 
uzdevumi. Grupas koordinators Uģis 
Pelčers atzīst, ka „projekta realizācija 
bija lieliska pieredze un daudz ko 
iemācīja turpmākajām aktivitātēm, 
turklāt grupas dalībnieku brīvais laiks 
tika izmantots lietderīgi”.

Oriģināla dizaina mēģinājumu 
tērpu izgatavošana
Kuldīgas grupa „Mess” izgata-

voja 100 dizaina mēģinājuma tērpus 
Kuldīgas Mākslas un humanitāro 
zinību vidusskolas kora un deju ko-
lektīviem. Dizaina autori – skolotāji, 
bērni un vecāki. Rezultātā varēja 
sevi godam prezentēt XI Latvijas 
skolu jaunatnes Dziesmu un deju 
svētkos, kā arī plānots piedalīties 
skolas un novada kultūras pasāku-
mos. Skolēniem bija iespēja iepazīt 
T-kreklu dizaina izstrādi un apdruku, 
kā arī pašiem piedalīties procesā.

Zvirgzdkalnu kapu vārtu un 
žoga remonts
Turlavas pagasta piederīgie res-

taurējuši vecos kapu vārtus, lai 
saglabātu 19. gadsimtā būvētos 
vārtu stabus. Stabu galus gan nācies 
protezēt, pēc pasūtījuma bijušas jā-
izgatavo vērtnes, jāattīra koksne, jā-
krāso ar dabīgām krāsām. Pēc vārtu 
sakārtošanas uzlikts arī jauns žogs. 
Grupas vadītāja Māra Bumbiere 
saka: „Ceram, ka mūsu restaurācijā 
ieguldītais darbs ļaus kapu vārtiem 
nostāvēt vēl kādu gadsimtu!”

Jauna kleita Pelnrušķītei
Kuldīgas grupa „Pelnrušķītes 

draugi” atjaunoja krāsojumu Liepā-
jas ielas 27. ēkas fasādes pirmajam 
stāvam. Māja atrodas Kuldīgas 
vecpilsētā, tāpēc ikviens darbs ir 
saskaņojams ar Kuldīgas novada 
pašvaldības Būvniecības nodaļu. 
Projekta rezultātā, lai arī šobrīd no 
vienas puses, māja ieguvusi jaunu 
skatu. Tas ne tikai padara ēku pie-
vilcīgāku garāmgājēju skatam, bet 
arī palīdz to saglabāt. Arī īrniekiem 
atrašanās kaut daļēji atjaunotā namā 
ir tīkamāka. Jana Kārkliņa, grupas 
koordinatore, ar lepnumu stāsta: 
„Ar sajūsmu skatos uz ikvienu 
mūsu iedzīvotāju vai pašvaldības 
īstenotu projektu, paveiktu darbu 
pilsētas sakārtošanā un uzlabošanā. 
Tagad jūtos lepna, ka arī pati kopā 
ar grupas biedriem esmu pielikusi 
izdomu un roku savas un mūsu visu 
pilsētas viena, kaut maza, stūrīša, 
sakārtošanā.”

Sportam būt!
Grupa „Mums izdosies” futbola 

laukuma ierīkošanas projektu reali-
zēja pie Gudenieku pagasta kultū-
ras nama. Izgatavoti futbola vārti, 
pievilkšanās stienis un četri soliņi. 
Priecē, ka interesi par projektu izrā-
dīja ne tikai vietējie jaunieši, bet arī 
tie, kuri Gudeniekos vairs nedzīvo, 
tikai ciemojas. Soliņus izgatavoja un 
uzstādīja jaunākie grupas dalībnieki. 

Jau pirmajā dienā laukumā norisinā-
jās futbola mači. Prieks, ka futbolu 
brauc spēlēt arī jaunieši no Basiem.

Padures audējas
Grupa kārtībā saveda piecus 

aužamos stāvus – saremontētas 
paminas, auklas u.c. detaļas. Pro-
jekta ietvaros iegādātas jostu stelles, 
saivītes, tinamais aparāts, sakli jau 
esošajām stellēm, nītis. Tika sakārto-
ta elektroinstalācija, lai virs katrām 
stellēm būtu gaisma. Nu audējas var 
čakli darboties.

„Mācies un dari”
Grupa „Kopā vieglāk” Kuldīgā 

uzlaboja sociāli ekonomisko vidi 
jauniešiem ar īpašām vajadzībām, 
iesaistot tos suvenīru gatavošanā, 
tautisko aproču, apkakļu un vainagu 
labošanā, veidojot radošās pērļoša-
nas darbnīcas, kurās šie jaunieši var 
darboties un nodot savas iemaņas 
gados jaunākiem bērniem un citiem 
interesentiem, arī pieaugušajiem.  
Projekta ietvaros iegādātas stikla 
pērlītes, knaiblītes, stieplītes, stelles 
pērļošanai, paklājiņi, speciālās ada-
tas, kastītes, audumi, diegi, aizdares 
un daudz citu materiālu, kas sekmē 
veiksmīgu nodarbību norisi.

Siltas, glītas namdurvītes
Grupas „Mūsējie atkal kopā” 

mērķis bija atjaunot Laidu pagasta 
Sermītes „Sarmu” mājas ārdurvis. 
Pateicoties Matīsam Meikem un 
līdzdarbojoties mājas iedzīvotājiem, 
tapušas jaunas un skaistas koka dur-
vis. Tās veic galveno funkciju – aiz-
tur siltumu. „Sarmu” māja kļuvusi 
pievilcīgāka. Prieks ne tikai pašiem, 
bet arī citiem ciemata iedzīvotājiem!

Pagalma sakārtošana 
Smilšu ielā 1, Kuldīgā
Smilšu ielas 1. nama iedzīvotāji 

sakārtojuši iebrauktuvi uz pagalmu, 
pirms tam iebraukt pagalmā no 
Smilšu ielas puses bija apgrūtinoši. 
Projekta rezultātā iebrauktuve ar 
betona apmalēm tika norobežota 
no zaļās zonas un gājēju taciņas. 
Iebrauktuve piebērta ar grants un 
šķembu maisījumu. Grupas vadītājs 
atzīst, ka „pamazām jāsakārto viss 
pagalms”.

Gribu dzīvot un degt kā 
spuldzīte
Turlavas, Priedaines, Rumbiņas 

apvienotais senioru līnijdejotāju ko-
lektīvs projekta ietvaros pašūdinājis 
jaunus tērpus. Dejotājas tikušas pie 
vestēm, kuras velkamas uz abām 
pusēm, tādējādi radot iespaidu, ka 
izgatavoti divi dažādi tērpi. Liels 
prieks par jaunajām ādas kurpēm, 
kuras speciāli darinātas katras dejo-
tājas kājai. Grupas koordinatore Vija 
Pīgožne stāsta: „Ir jābūt pietiekami 
drosmīgam, lai šādā „zelta” vecumā 
atsāktu dejot vai uzsāktu šo nodar-
bi no jauna. Mēs ceram, ka mūsu 
pulciņam pievienosies vēl jauni 
dalībnieki!”

SIGnETa LaPIŅa, 
sabiedrisko attiecību speciāliste

Publicitātes foto
5
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Pašu rokām padarītais patīkami pārsteidz

šogad par projekta līdzekļiem rumbas pagasta kapsētai uzstādīti jauni metāla 
vārti ar uzrakstu „upes osti”.
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Saistošie noteikumi nr. 2013/36 „Par kārtību interešu, pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanai un 
pedagogu profesionālās kompetences pilnveides A programmu saskaņošanai” 

(precizētā redakcija, kas apstiprināta ar Kuldīgas novada Domes 19. decembra lēmumu 
(prot. nr. 17., p. 8, ar grozījumiem, kas izdarīti ar Kuldīgas novada Domes 26.02.2015. sēdes lēmumu 

(prot. nr. 3, p. 30) apstiprinātajiem saistošajiem noteikumiem nr. 2015/3 )
Izdoti saskaņā ar Izglītības likuma 17. panta trešās daļas 16. punktu,  

46. panta piekto daļu un 47. panta trešo daļu, Ministru kabineta 28.10.2014. 
noteikumu nr. 662 „Noteikumi  par pedagogiem nepieciešamo izglītību 
un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences 
pilnveides kārtību” 13. un 15.1 apakšpunktu.

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

izsniedz licences interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmu 
īstenošanai, kārtību, kādā tiek pārreģistrētas un anulētas licences, kā arī 
kārtību, kādā pašvaldība saskaņo pedagogu profesionālās kompetences 
pilnveides A programmas. 

2. Licenci interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības prog-
rammu īstenošanai (turpmāk tekstā –  licence; paraugs 1. pielikumā), kā arī 
saskaņojumu (paraugs 2. pielikumā) pedagogu profesionālās kompetences 
pilnveides A programmas īstenošanai (turpmāk tekstā –  saskaņojums) 
izsniedz Kuldīgas novada Domes Izglītības komisija (turpmāk tekstā – 
Komisija).

II. Licences/saskaņojuma saņemšanas kārtība
3. Lai saņemtu licenci/saskaņojumu, pieprasītājs –  juridiska persona 

Komisijai iesniedz:
3.1. pieteikumu licences/saskaņojuma saņemšanai, kurā jānorāda 

pieprasītāja nosaukums, juridiskā adrese, tālruņa numurs, e-pasta adrese, 
kontaktpersonas vārds un uzvārds, programmas nosaukums;

3.2. programmas oriģinālu datorrakstā valsts valodā divos eksemplāros, 
kas ietver: programmas mērķu formulējumu, programmas uzdevumus, 
programmas ilgumu stundās, plānoto rezultātu aprakstu, izglītības satura 
aprakstu, programmas īstenošanas plānu, programmas mērķauditoriju;

3.3. programmas īstenošanai nepieciešamā personāla izglītību aplie-
cinošo dokumentu kopijas, CV (dzīves gājumu).

4. Lai saņemtu licenci/saskaņojumu, pieprasītājs –  fiziska persona 
Komisijai iesniedz:

4.1. pieteikumu licences/saskaņojuma saņemšanai, kurā jānorāda 
vārds, uzvārds, personas kods, deklarētās dzīvesvietas adrese, tālruņa 
numurs, e-pasta adrese;

4.2. pieteikumam jāpievieno programmas īstenošanai nepieciešamās 
personas izglītību apliecinošu dokumentu kopijas;

4.3. programmas oriģinālu datorrakstā valsts valodā divos eksemplāros, 
kas ietver: programmas mērķu formulējumu, programmas uzdevumus, 
programmas ilgumu stundās, plānoto rezultātu aprakstu, izglītības satura 
aprakstu, programmas īstenošanas plānu, programmas mērķauditoriju, 
informāciju par programmas materiālo un finansiālo nodrošinājumu;

4.4. privātprakses sertifikāta, kuru izsniedzis Izglītības kvalitātes valsts 
dienests, kopiju (uzrādot oriģinālu);

III. Lēmuma pieņemšanas un apstrīdēšanas kārtība

5. Kuldīgas novada Domes Izglītības komisija:
5.1. izskata iesniegtos pieteikumus un tiem pievienotos dokumentus;
5.2. pārbauda iesniegto dokumentu atbilstību likumiem un citiem 

normatīvajiem aktiem;
5.3. pieņem lēmumu par:
5.3.1.  licences/saskaņojuma izsniegšanu;
5.3.2.  atteikumu izsniegt licenci/saskaņojumu;
5.3.3.  papildu informācijas pieprasīšanu;
5.3.4.  licences/saskaņojuma termiņa pagarināšanu;
5.3.5.  licences/saskaņojuma anulēšanu. 
6. Komisijai ir tiesības pieprasīt papildu informāciju un dokumentus, 

kas nepieciešami licences/saskaņojuma piešķiršanai. Ja iesniegtajos 
dokumentos nav pietiekamu ziņu jautājuma objektīvai izlemšanai, Komi-
sija atliek jautājuma izskatīšanu un informē par to licences/saskaņojuma 
pieprasītāju 5 darba dienu laikā pēc Komisijas sēdes, nosūtot vēstuli 
licences/saskaņojuma pieprasītājam, kam jāiesniedz pieprasītā papildu 
informācija vai dokumenti 15 darba dienu laikā no paziņojuma saņemša-
nas dienas.  Jautājums tiek izskatīts kārtējā Komisijas sēdē pēc tam, kad 
saņemta pieprasītā informācija un/vai dokumenti.   Ja noteiktajā termiņā 
pieprasītā informācija vai dokumenti netiek iesniegti, Komisijai ir tiesības 
paziņot, ka pieteikums par licences/saskaņojuma saņemšanu tiek atstāts 
bez izskatīšanas. 

7. Komisijai ir tiesības pieņemt lēmumu par atteikumu izsniegt licenci/
saskaņojumu, ja:

7.1. iesniegtie dokumenti neatbilst izglītības jomu reglamentējošos 
normatīvajos aktos noteiktajām prasībām;

7.2. materiāli tehniskā bāze, pedagoģiskie darbinieki un finansiālie 
resursi nenodrošina programmu īstenošanu;

7.3. sniegtas nepatiesas ziņas;
7.4. nav iesniegti visi šo saistošo noteikumu 3. un 4. punktā minētie 

dokumenti vai iesniegtie dokumenti nav noformēti atbilstoši norādītajām 
prasībām. 

8. Ja Komisija pieņem lēmumu atteikt programmas licencēšanu/saska-
ņošanu, pēc Komisijas lēmumā norādīto trūkumu novēršanas pieprasītājs 
ir tiesīgs atkārtoti iesniegt pieteikumu attiecīgās programmas īstenošanai. 

9. Licenci/saskaņojumu paraksta Komisijas vadītājs.
10. Licences/saskaņojuma derīguma termiņu skaita no dienas, kad 

Komisija ir pieņēmusi lēmumu par licences/saskaņojuma izsniegšanu. 
11. Licenci/saskaņojumu tā pieprasītājam izsniedz 10 dienu laikā pēc 

lēmuma pieņemšanas dienas. 
12. Komisija jebkurā laikā ir tiesīga pārbaudīt programmu īstenošanu. 

IV. Licences/saskaņojuma derīguma termiņa pagarināšanas kārtība
13. Komisija lēmumu par licences/saskaņojuma derīguma termiņa 

pagarināšanu pieņem, ja licences/saskaņojuma īpašnieks iesniedz pie-
teikumu ne vēlāk kā vienu mēnesi pirms licences/saskaņojuma derīguma 
termiņa beigām.

14. Pieteikumam par licences/saskaņojuma derīguma termiņa paga-
rināšanu pievieno:

14.1. izsniegtās licences/saskaņojuma kopiju;
14.2. izziņu par izmaiņām programmas īstenošanas materiāli tehnis-

kajā bāzē;
14.3. izziņu par izmaiņām programmas īstenošanai nepieciešamā 

personāla sarakstā, izmaiņu gadījumā jāiesniedz lektora parakstīts dzīves 
un darba gājums (CV), īstenojot interešu izglītības programmu, papildus 
pievieno pedagoģisko izglītību un iesniegtās programmas īstenošanai 
nepieciešamās papildizglītības apliecinošu dokumentu.

15. Komisija pieņem lēmumu par licences/saskaņojuma derīguma termi-
ņa pagarināšanu vai atteikumu pagarināt derīguma termiņu ne vēlāk kā 30 
dienu laikā pēc pieteikuma un visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas. 

V. Licences/saskaņojuma anulēšanas kārtība
16. Komisijai ir tiesības pieņemt lēmumu par licences/saskaņojuma 

anulēšanu, ja:
16.1. licences/saskaņojuma īpašnieks gada laikā pēc tās saņemšanas 

nav uzsācis īstenot konkrēto programmu;
16.2. programmas īstenošanā konstatēti normatīvo aktu pārkāpumi;
16.3. materiāli tehniskā bāze, pedagoģiskie darbinieki un finansiālie 

resursi nenodrošina kvalitatīvu programmas īstenošanu;
16.4. ir iesniegtas nepatiesas ziņas;
16.5. juridiskā persona ir likvidēta vai izbeigusi darbību.
17. Par licences/saskaņojuma anulēšanu programmas īstenotājs tiek 

informēts rakstveidā 10 darba dienu laikā pēc Komisijas lēmuma pie-
ņemšanas. Ja licence/saskaņojums ir anulēts, tās īpašniekam jāpārtrauc 
konkrētās programmas īstenošana normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 

18. Informācija par licences/saskaņojuma anulēšanu tiek ievietota 
Kuldīgas novada pašvaldības mājaslapā www.kuldiga.lv ne vēlāk kā 10 
darba dienu laikā pēc attiecīgā Komisijas lēmuma pieņemšanas un par to 
tiek informētas iestādes, kuras veic kontroles funkcijas. 

19. Komisijas pieņemto lēmumu var apstrīdēt Kuldīgas novada Domē, 
bet Domes pieņemto lēmumu par apstrīdēto administratīvo aktu var 
pārsūdzēt administratīvajā rajona tiesā Latvijas Republikas normatīvajos 
aktos noteiktajā kārtībā.

VI. Licences/saskaņojuma izsniegšanas kārtība
20. Licenci/saskaņojumu izsniedz ne ilgāk kā uz diviem gadiem. 
21. Licenci/saskaņojumu izsniedz pieprasītājam vai tā pilnvarotajai 

personai pret parakstu. 

VII. noslēguma jautājumi
22. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publi-

cēšanas bezmaksas informatīvajā izdevumā „Kuldīgas Novada Vēstis”.
23. Licences, kuras izsniegtas līdz šo saistošo noteikumu spēkā 

stāšanās dienai, ir derīgas līdz tajās norādītā derīguma termiņa beigām. 

Saistošie noteikumi nr. 2015/3 „Grozījumi Kuldīgas novada pašvaldības saistošajos noteikumos nr. 2013/36 
„Par kārtību interešu, pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanai un pedagogu profesionālās 

kvalifikācijas pilnveides A programmu saskaņošanai”
Izdoti saskaņā ar Izglītības likuma 17. panta trešās daļas 16. punktu, 

46. panta piekto daļu un 47. panta trešo daļu, Ministru kabineta 28.10.2014. 
noteikumu nr. 662 „Noteikumi  par pedagogiem nepieciešamo izglītību 
un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences 
pilnveides kārtību” 15.1 apakšpunktu.

1. Izdarīt šādus grozījumus Kuldīgas novada pašvaldības saistošo 
noteikumu nr. 2013/36 „Par kārtību interešu, pieaugušo neformālās izglī-

tības programmu licencēšanai un pedagogu profesionālās kvalifikācijas 
pilnveides A programmu saskaņošanai”:

1.1.  Aizstāt saistošo noteikumu nosaukumā, tekstā un 2. pielikumā 
vārdu „kvalifikācijas” ar vārdu „kompetences”.

1.2.  Aizstāt norādē par saistošo noteikumu tiesiskuma pamatojumu 
vārdus un skaitļus „Ministru kabineta noteikumu nr. 363 „Noteikumi par 
pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pe-
dagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveides kārtību” 13. un 14. punktu” 

ar vārdiem un skaitļiem „Ministru kabineta 28.10.2014. noteikumu nr. 
662 „Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo 
kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību” 
15.1 apakšpunktu”.

1.3. Papildināt  saistošo noteikumu  5.3.  punktu pēc vārda „kopijas” ar 
vārdiem „CV (dzīves gājumu)”.

2. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas 
bezmaksas informatīvajā izdevumā „Kuldīgas Novada Vēstis”.

Paskaidrojuma raksts par Kuldīgas novada pašvaldības saistošo noteikumu nr. 2015/3
„Grozījumi Kuldīgas novada saistošajos noteikumos nr. 2013/36 „Par kārtību interešu, pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanai 

un pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveides A programmu saskaņošanai” projektu

Pašreizējās situācijas raksturojums
Ar MK 28.10.2014. noteikumu nr. 662 „Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu 
profesionālās kompetences pilnveides kārtību” spēkā stāšanos mainīta terminoloģija, aizstājot  terminu „kvalifikācija” ar terminu „kompe-
tence”

Saistošo noteikumu projekta  nepieciešamības raksturojums, dokumenta būtība Saistošajos noteikumos nr. 2013/36  nepieciešams mainīt terminoloģiju atbilstoši MK noteikumos lietotajai

Īss saistošo noteikumu projekta satura izklāsts Ar saistošajiem noteikumiem nr. 2015/3  nosaukumā un tekstā vārds „kvalifikācijas” aizstāts ar vārdu „kompetences”, kā arī papildināts 
3.4. punkts un nomainīts iepriekšējais saistošo noteikumu izdošanas tiesiskuma pamatojums pret spēkā esošu

Saistošo noteikumu projekta iespējamā ietekme uz pašvaldības budžetu Nav  
Saistošo noteikumu projekta iespējamā ietekme uz uzņēmējdarbības vidi 
pašvaldības teritorijā Nav 

Saistošo noteikumu projekta iespējamā ietekme uz administratīvajām procedūrām  Nav

Normatīvie akti, saskaņā ar kuriem  saistošie noteikumi sagatavoti
Izdoti saskaņā ar Izglītības likuma 17. panta trešās daļas 16. punktu, 46. panta piekto daļu un 47. panta trešo daļu, MK 28.10.2015. 
noteikumu nr. 662 „Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās 
kompetences pilnveides kārtību” 

Informācija par konsultācijām ar privātpersonām saistībā ar saistošo noteikumu 
projektu Nav notikušas
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Paskaidrojuma raksts
Paskaidrojuma raksta 
sadaļas Norādāmā informācija

1. Projekta 
nepieciešamības 
pamatojums

Kuldīgas novadā ir spēkā saistošie noteikumi nr. 2010/16 
„Par nodevām par tirdzniecību publiskās vietās” (apstiprināti ar 
Kuldīgas novada Domes 2010. gada 27. maija sēdes lēmumu 
(prot. nr. 9., p. 107).
Saistošo noteikumu precizētais tiesiskais regulējums ļaus sakārtot 
jautājumus, kas saistīti ar nodevām par tirdzniecību publiskās 
vietās. Iepriekšējā saistošo noteikumu redakcija nedeva pilnīgu 
skaidrojumu atsevišķās situācijās, kā arī sniedza neproporcionālu 
nodevas apjomu atsevišķām preču kategorijām

2. Īss projekta satura 
izklāsts

Saistošo noteikumu izdošanas mērķis – noteikt sabalansētāku, tais-
nīgāku un proporcionālāku nodevu apjomu saistībā ar tirgoto preču 
apjomu, pašizmaksu un citiem faktoriem 

3. Informācija par plānoto 
projekta ietekmi uz pašvaldī-
bas budžetu

Nav nepieciešamības veidot jaunas institūcijas, darba vietas, 
paplašināt esošo institūciju kompetenci, lai nodrošinātu saistošo 
noteikumu izpildi

4. Informācija par plānoto 
projekta ietekmi uz uzņēmēj-
darbības vidi pašvaldības 
teritorijā

Būtiskas izmaiņas nav paredzamas

5. Informācija par adminis-
tratīvajām procedūrām

Kuldīgas novada pašvaldības institūcija, kurā var griezties saistībā 
ar saistošo noteikumu piemērošanu, ir Kuldīgas novada pašvaldības 
klientu apkalpošanas centrs un Kuldīgas novada Domes Licencēša-
nas komisija.

6. Informācija par 
konsultācijām ar 
privātpersonām

Nav notikušas

Saistošie noteikumi nr. 2015/11 „Grozījumi Kuldīgas novada 
Domes saistošajos noteikumos nr. 2010/16 

„Par nodevām par tirdzniecību publiskās vietās””
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 43. panta pirmās daļas 3. punktu, likuma „Par nodokļiem un nodevām” 12. panta pirmās 

daļas 4. punktu, 28.06.2005. MK noteikumu nr. 480 „Noteikumi par kārtību, kādā pašvaldības var uzlikt pašvaldību nodevas” 3. punktu 
un 16.1 punktu.

1. Izdarīt Kuldīgas novada Kuldīgas novada Domes saistošajos noteikumos nr. 2010/16 „Par nodevām par tirdzniecību publiskās 
vietās” šādus grozījumus:

1.1. Izteikt saistošo noteikumu 5.2. punktu šādā redakcijā:
„5.2. Nodevas likme par ielu tirdzniecību īslaicīgai preču pārdošanai kultūras, sporta vai reliģisku svētku vai citu pasākumu norises 

laikā un vietā:

Nodevas objekts Likme par vienu tirdzniecī-
bas vietu diennaktī (euro)

5.2. Tirdzniecība, kuru veic fiziskā persona, kas reģistrējusi saimniecisko darbību, un juridiskā persona, tirgojot šādu 
veidu preču grupas

5.2.1. Tirdzniecība ar pārtikas precēm:
5.2.1.1. Gaļas un zivju izstrādājumi 25,00
5.2.1.2. Maize, piena produkti, garšvielas 20,00
5.2.1.3. Konditorejas izstrādājumi 15,00
5.2.2. Tirdzniecība ar nepārtikas precēm: 
5.2.2.1. Amatniecības, lietišķās mākslas izstrādājumi 15,00
5.2.2.2. Rūpnieciski gatavoti izstrādājumi, t.sk. kažokādu izstrādājumi 20,00
5.2.2.3. Augu valsts produkti, to izstrādājumi 15,00
5.2.3. Tirdzniecība ar saldējumu, bezalkoholiskiem dzērieniem, karstām uzkodām no speciālām iekārtām 15,00 
5.2.4. Sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumi un tirdzniecība ar bezalkoholiskiem dzērieniem 35,00 
5.2.5. Sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumi un tirdzniecība ar alu no speciālām iekārtām 65,00 
5.2.6. Sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumi un tirdzniecība ar alkoholiskiem dzērieniem 85,00 
5.2.7. Tirdzniecība ar alu no speciālām iekārtām 55,00 
5.2.8. Tirdzniecība ar alkoholiskiem dzērieniem un fasēto alu 75,00 

5.2.9. Tirdzniecība ar paša ražotu vīnu, raudzētiem dzērieniem vai alkoholiskajiem dzērieniem no savā īpašumā vai 
valdījumā esošajos dārzos un dravās iegūtajiem produktiem vai savvaļā augošiem augiem 25,00

2. Saistošie noteikumi publicējami laikrakstā „Kuldīgas Novada Vēstis” un stājas spēkā nākamajā dienā pēc publicēšanas.

Saistošie noteikumi nr. 2015/6 „Par specializētajiem tūristu transportlīdzekļiem Kuldīgas novadā”
Izdoti saskaņā ar Ceļu satiksmes likuma 9. panta trešo daļu un 10. panta 

pirmās daļas 1. punktu. 
1. Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā tiek reģistrēti specializētie tūristu 

transportlīdzekļi, apstiprināti to kustības maršruti un nodrošināta specializēto 
tūristu transportlīdzekļu tehniskā stāvokļa kontrole, kā arī nosaka specializēto 
tūristu transportlīdzekļu izmantošanas nosacījumus.

2. Kuldīgas novada administratīvajā teritorijā pašvaldības noteiktajā maršru-
tā drīkst braukt saistošajos noteikumos noteiktajā kārtībā reģistrēti specializētie 
tūristu transportlīdzekļi.

3. Kuldīgas novada administratīvajā teritorijā izmantojamos specializētos 
tūristu transportlīdzekļus reģistrē Kuldīgas novada Domes Licencēšanas 
komisija, kas veic specializēto tūristu transportlīdzekļu un to piekabju uzskaiti, 
fiksējot katra specializētā tūristu transportlīdzekļa vilcēja un piekabes tehniskos 
datus un datus par transportlīdzekļa īpašnieku vai turētāju.

4. Lai reģistrētu specializēto tūristu transportlīdzekli, transportlīdzekļa 
īpašniekam vai turētājam (līzinga līguma gadījumā) jāiesniedz Kuldīgas novada 
Domes Licencēšanas komisijā:

4.1. noteikta parauga rakstveida pieteikums (1. pielikums);
4.2. dokumenti, kas apliecina specializētā tūristu transportlīdzekļa īpašuma 

vai turējuma (līzinga līguma gadījumā) tiesības;
4.3. transportlīdzekļa tehnisko dokumentu kopijas (uzrādot oriģinālus);
4.4. sauszemes transportlīdzekļu tehniskā eksperta atzinums par specia-

lizētā tūristu transportlīdzekļa tehniskā stāvokļa atbilstību drošai pasažieru 
pārvadāšanai, pievienojot sauszemes transportlīdzekļu tehniskā eksperta 
sertifikāta kopiju.

5. Kuldīgas novada Domes Licencēšanas komisija pieņem lēmumu par 
specializētā tūristu transportlīdzekļa reģistrēšanu, izsniedzot tā īpašniekam 
atbilstošu reģistrācijas dokumentu, vai pieņem lēmumu par atteikumu reģistrēt 
specializēto tūristu transportlīdzekli, ja nav iesniegti nepieciešamie dokumenti 
saskaņā ar saistošo noteikumu 4. punkta nosacījumiem.

6. Lai apstiprinātu specializētā tūristu transportlīdzekļa maršrutu, personai, 
kura plāno veikt pasažieru pārvadāšanu ar specializēto tūristu transportlīdzekli 
(turpmāk – pakalpojuma sniedzējs), jāiesniedz Kuldīgas novada Domes 
Transporta komisijā:

6.1. noteikta parauga rakstveida pieteikums (2. pielikums);
6.2. dokumenta kopija (uzrādot oriģinālu), kas apliecina pakalpojuma 

sniedzēja turējuma tiesības uz specializēto tūristu transportlīdzekli, ja specia-
lizētā tūristu transportlīdzekļa reģistrācijas pieteikumā norādītā informācija par 
transportlīdzekļa īpašnieku vai turētāju (līzinga līguma gadījumā) atšķiras no 
pakalpojuma sniedzēja datiem;

6.3. jauns sauszemes transportlīdzekļu tehniskā eksperta atzinums par 
transportlīdzekļa tehniskā stāvokļa atbilstību drošai pasažieru pārvadāšanai, 

ja specializētā tūristu transportlīdzekļa iepriekšējā apskate ir veikta un saus-
zemes transportlīdzekļu tehniskā eksperta atzinums par specializētā tūristu 
transportlīdzekļa tehniskā stāvokļa atbilstību drošai pasažieru pārvadāšanai ir 
sniegts vairāk nekā pirms 12 mēnešiem;

6.4. specializētā tūristu transportlīdzekļa maršruta shēma.
7. Kuldīgas novada Domes Transporta komisija pieņem lēmumu par attei-

kumu apstiprināt maršrutu, ja:
7.1. var tikt būtiski traucēti citi ceļu satiksmes dalībnieki;
7.2. var tikt apdraudēta satiksmes drošība;
7.3. maršruta apstiprināšana nav pieļaujama no pilsētbūvniecības, kultūras 

pieminekļu aizsardzības un/vai vides aizsardzības viedokļa;
7.4. nav iesniegti nepieciešamie dokumenti saskaņā ar saistošo noteikumu 

6. punkta nosacījumiem.
8. Maršruts tiek apstiprināts uz periodu līdz divdesmit četriem mēnešiem.
9. Šajos saistošajos noteikumos noteiktajā kārtībā reģistrētu un aprīkotu 

specializēto tūristu transportlīdzekli ir atļauts izmantot pasažieru pārvadāšanai, 
ja tā tehniskais stāvoklis atbilst drošai pasažieru pārvadāšanai, ko apliecina ne 
vairāk kā pirms 12 mēnešiem izsniegts sauszemes transportlīdzekļu tehniskā 
eksperta atzinums.

10. Kuldīgas novada Domes Transporta komisija pieņem lēmumu par 
maršruta apstiprināšanu, kurā norāda:

10.1. specializētā tūristu transportlīdzekļa reģistrācijas numuru;
10.2. maršrutu un periodu, uz kādu maršruts ir apstiprināts;
10.3. specializētā tūristu transportlīdzekļa pieļaujamo braukšanas ātrumu.
11. Lēmums par specializētā tūristu transportlīdzekļa maršruta apstiprināša-

nu stājas spēkā dienā, kad ir izpildīts turpmāk minētais nosacījums, ko apliecina 
Kuldīgas novada Domes Transporta komisija ar lēmumu:

11.1. pakalpojuma sniedzējs ir iesniedzis Kuldīgas novada Domes Trans-
porta komisijā spēkā esoša apdrošināšanas līguma kopiju (uzrādot oriģinālu) 
par specializētā tūristu transportlīdzekļa īpašnieka civiltiesiskās atbildības 
obligāto apdrošināšanu;

12. Kuldīgas novada Domes Transporta komisija lēmumu par specializētā 
tūristu transportlīdzekļa maršruta apstiprināšanu var atcelt, ja:

12.1. pakalpojuma sniedzējs pieteikumā Kuldīgas novada Domes Trans-
porta komisijai sniedzis nepatiesu informāciju;

12.2. specializētais tūristu transportlīdzeklis nav aprīkots atbilstoši noteik-
tajām prasībām;

12.3. attiecībā uz specializēto tūristu transportlīdzekli nav veikta transport-
līdzekļa īpašnieka civiltiesiskās atbildības obligātā apdrošināšana;

12.4. sauszemes transportlīdzekļu tehniskā eksperta atzinums par spe-
cializētā tūristu transportlīdzekļa tehniskā stāvokļa atbilstību drošai pasažieru 
pārvadāšanai ir sniegts agrāk nekā pirms 12 mēnešiem;

12.5. pakalpojuma sniedzējs pārkāpj šo saistošo noteikumu 12.1., 
12.2.,12.3. un 12.4. punktu;

12.6. tiek apdraudēta pasažieru vai citu personu dzīvība vai veselība;
12.7. specializētā tūristu transportlīdzekļa vadītājam nav Ceļu satiksmes 

likumā noteiktajām prasībām atbilstošas vadītāja apliecības kategorijas, kas 
dod tiesības vadīt specializēto tūristu transportlīdzekli.

13. Kuldīgas novada Domes Transporta komisija lēmumu par specializētā 
tūristu transportlīdzekļa maršruta apstiprināšanu atceļ, ja:

13.1. pakalpojuma sniedzējs iesniedz Kuldīgas novada Domes Transporta 
komisijā iesniegumu par atteikšanos no maršruta;

13.2. pakalpojuma sniedzējs zaudē īpašuma vai turējuma tiesības uz 
specializēto tūristu transportlīdzekli.

14. Ja specializētā tūristu transportlīdzekļa izmantošanas laikā pakalpo-
juma sniedzējs saņem jaunu sauszemes transportlīdzekļu tehniskā eksperta 
atzinumu par specializētā tūristu transportlīdzekļa tehniskā stāvokļa atbilstību 
drošai pasažieru pārvadāšanai vai tiek noslēgts jauns apdrošināšanas līgums 
par specializētā tūristu transportlīdzekļa īpašnieka civiltiesiskās atbildības ob-
ligāto apdrošināšanu, pakalpojuma sniedzējs 10 dienu laikā iesniedz Kuldīgas 
novada Domes Transporta komisijā šo dokumentu kopijas (uzrādot oriģinālus).

15. Specializētajā tūristu transportlīdzeklī pasažieriem redzamā vietā 
jābūt izvietotai maršruta shēmai, informācijai par pakalpojuma maksu, kā arī 
lietošanas drošības noteikumiem latviešu valodā un vismaz divās svešvalodās.

16. Specializētā tūristu transportlīdzekļa vadītājs nedrīkst pārsniegt lēmumā 
par maršruta apstiprināšanu noteikto braukšanas ātrumu, un viņam ir pienākums 
ievērot transportlīdzekļa ietilpības normas.

17. Specializētajam tūristu transportlīdzeklim, kura pieļaujamais brauk-
šanas ātrums saskaņā ar lēmumu par maršruta apstiprināšanu nepārsniedz 
30 km/h, jābūt aprīkotam atbilstoši attiecīgo jomu reglamentējošo normatīvo 
aktu nosacījumiem.

18. Pakalpojuma sniedzējs un specializētā tūristu transportlīdzekļa vadītājs 
ir atbildīgi par pasažieru drošību, un, ja ar specializēto tūristu transportlīdzekli 
tiek pārvadātas bērnu grupas, transportlīdzeklim jābūt aprīkotam atbilstoši 
attiecīgo jomu reglamentējošo normatīvo aktu nosacījumiem.

19. Ja sakarā ar publiskiem pasākumiem, valsts amatpersonu vizītēm vai 
citu iemeslu dēļ uz noteiktu laiku tiek slēgta vai ierobežota satiksme kādā no 
maršruta posmiem, specializētais tūristu transportlīdzeklis šajā laikā ir tiesīgs 
braukt tikai tajā maršruta daļā, kurā satiksme ir atļauta.

20. Kuldīgas novada Domes Transporta komisijas un Kuldīgas novada 
Domes Licencēšanas komisijas administratīvos aktus vai faktisko rīcību var 
apstrīdēt Kuldīgas novada Domē. Kuldīgas novada Domes lēmumu par ap-
strīdēto administratīvo aktu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā likumā 
noteiktajā kārtībā.

Paskaidrojuma raksts
Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības pamatojums
2009. gada 18. martā stājās spēkā „Grozījumi Ceļu satiksmes likumā”, saskaņā ar kuriem likums tika papildināts ar jaunu terminu – „specializētais tūristu transportlīdzeklis”, kā arī tajā tika iestrādātas 
jaunas tiesību normas, kas regulē ar specializēto tūristu transportlīdzekļu izmantošanu saistītos jautājumus. Ņemot vērā Ceļu satiksmes likuma 9. panta trešajā daļā, 10. panta pirmās daļas 1. punktā
un 16. panta ceturtajā daļā doto deleģējumu, pašvaldībai ir nepieciešams izdot saistošos noteikumus un ir izstrādāti saistošie noteikumi „Par specializētajiem tūristu transportlīdzekļiem Kuldīgas novadā”.

2. Īss projekta satura izklāsts
Saistošie noteikumi „Par specializētajiem tūristu transportlīdzekļiem Kuldīgas novadā” nosaka, ka Kuldīgas novada administratīvajā teritorijā izmantojamos specializētos tūristu transportlīdzekļus 
reģistrē un to kustības maršrutus apstiprina attiecīgi Kuldīgas novada Domes Licencēšanas komisija un Kuldīgas novada Domes Transporta komisija. Saistošie noteikumi nosaka specializēto tūristu 
transportlīdzekļu izmantošanas nosacījumus, kā arī reglamentē kārtību, kā kontrolē šos transportlīdzekļus.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz 
pašvaldības budžetu Saistošo noteikumu pieņemšana nepalielinās pašvaldības budžeta izdevumus.

4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz 
uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Saistošie noteikumi izstrādāti, lai sekmētu uzņēmējdarbību un tūristu piesaisti Kuldīgas novadā. 

5. Informācija par administratīvajām procedūrām Saistošie noteikumi paredz administratīvās procedūras, kas nepieciešamas lēmumu pieņemšanai par specializēto tūristu transportlīdzekļu reģistrēšanu un specializēto tūristu transportlīdzekļu maršrutu 
apstiprināšanu, kā arī minēto lēmumu atcelšanu, lēmumu izpildes kontroli. 

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Nav notikušas.



C mYK
Kuldīgas novada Domes informatīvais izdevums „Kuldīgas novada Vēstis”. Izdevējs – Kuldīgas novada Dome, Baznīcas ielā 1, Kuldīgā, Kuldīgas novadā, LV-3301. atbildīgā par izdevumu – 

sabiedrisko attiecību speciāliste Signeta Lapiņa, tālr. 63350100. Iespiests SIa „Poligrāfijas grupa mūkusala”, mūkusalas iela 15a, rīga, LV-1004. Tirāža – 10 077. reģistrācijas apliecība nr. 000702841.

mūSu LaIKS

KKC PIEDāVā

SPOrTa PaSāKumI OKTOBrĪ un nOVEmBrĪ

PaSāKumI PaGaSTOS

2015. gada 29. oktobris

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

Šī gada oktobrī aprit divi gadi, 
kopš darbību sāka Kuldīgas novada 
Senioru padome. Toreiz, kad pēc 
Domes uzaicinājuma apņēmos to 
vadīt, īsti nezināju, kā sākt, Latvijā 
tādas senioru padomes nebija nekur. 
2013. gada 24. oktobrī mēs, deviņi 
padomes locekļi, sanācām uz pirmo 
sēdi. Domes priekšsēdētāja Inga 
Bērziņa mūs iepazīstināja ar padomes 
nolikumu, iepazinām arī viens otru. 

Nolikumā noteikts padomes dar-
bības mērķis – pārzināt un koordinēt 
jautājumus, kas saistīti ar senioru 
dzīvi novadā. Tās uzdevums ir kon-
sultēt Domi, paust nostādnes jautā-
jumos, kuros Domes viedoklis skar 
novada sabiedrisko domu, senioru 
dzīves kvalitātes, sociālās aizsardzī-
bas, aprūpes un aktīvās novecošanas, 
paaudžu sadarbības jomās.

Pieredzes mums nebija nekādas, 
domājām un sākām darīt. Labi, ka 
pilsētā ir aktīva pensionāru apvie-
nība „Rumbiņa”. Iepazīstoties ar tās 
darbību un dalībniekiem, es sapratu, 
ka cilvēka aktīvā dzīve var turpinā-
ties arī pēc pensionēšanās. 

Laba pieredze iepazīt senioru 
dzīves apstākļus bija, apciemojot 
viņus un apsveicot apaļajās jubilejās 
(no 70 g.), redzējām, kā vecļaudis 
dzīvo. Tad arī radās ieteikums 
Domei – piemiņas dāvaniņas vietā 
dāvināt naudiņu. Dome akceptēja 
mūsu ierosinājumu, un no šī gada 
sākuma seniori no 75 gadiem jubi-
lejā saņem 30 EUR. Otrs padomes 
labais darbiņš– e-talonu ieviešana 
5 EUR vērtībā mēnesī braucieniem 
autobusos, ko apkalpo SIA „Sabied-
riskais autobuss”. Senioriem ir dota 
arī iespēja nokārtot maksājumus, 
izmantojot internetu Kuldīgas bib-
liotēkā. Kuldīgas labiekārtošanā ir 
ņemti vērā veco ļaužu ierosinājumi 
par pagalmu, soliņu u.c. iekārtošanu. 

Lai uzklausītu seniorus un infor-
mētu par dažādiem jautājumiem, 
notikušas tikšanās ar Domes priekš-
sēdētāju I.Bērziņu, SIA „Kuldīgas 
komunālie pakalpojumi”, SIA „Kul-
dīgas ūdens”, Sociālā dienesta, Na-
cionālā veselības dienesta Kuldīgas 
nodaļas vadību. Esam viesojušies 
Pelčos, Padurē, Saldū, iepazinuši 
senioru dzīvi tur.

Senioru padome nevar palielināt 
pensijas, tas jādara valdībai, bet mēs 
cenšamies kaut nedaudz palīdzēt 
mūsu novada vecajiem ļaudīm. No-
vembrī būs nākamā sēde, tiksimies 
ar Domes priekšsēdētāju un atkal 
pārrunāsim senioru, arī senioru-in-
valīdu vajadzības, jo ir priekšlikumi, 
ierosinājumi, lūgumi.

Kāds gudrs cilvēks ir teicis, ka 
katram cilvēkam ir jāiemācās trīs 
lietas: mīlēt bērnus, saprast jaunie-
šus un godāt vecos cilvēkus. Kā tas 
ir un būs mūsu pilsētā – pilsētā ar 
dvēseli? Atbilde jāmeklē katram 
savā dvēselē!

Cenšamies palīdzēt 
novada senioriem

aSTra GūTmanE,
Senioru padomes priekšsēdētāja

Ceturtdien, 5. novembrī, 10.30 – rotaļu rīts pirmsskolas vecuma bērniem „mārtiņ-
diena”. Ieeja – EUR 0,80.

Piektdien, 6. novembrī, 19.00 – koncerts „no klasikas līdz džezam”. Muzicē: Guna 
Paula (flauta), Mārtiņš Circenis (klarnete), Diana Ozoliņa (čells), Agnese Egliņa (klavieres).
Ieeja – EUR 2,50.

Sestdien, 7. novembrī, 19.00 – Kuldīgas kultūras centra amatiermākslas kolektīvu 
koncerts. Ieeja – bez maksas.   

Piektdien, 13. novembrī, 19.00 – „mirage jazz Orchestra” un grupas „Framest” 
koncerts „rudens vakara melodijas”. Koncerts notiek ar Valsts kultūrkapitāla fonda 
mērķprogrammas „Profesionālās mākslas pieejamība Latvijas reģionos” atbalstu. Biļetes –  
www.bilesuparadize.lv. Ieeja –  EUR 6; 8; 9. 

aicina uz Lāčplēša dienas pasākumiem
Atzīmējot Lāčplēša dienu, 11. novembrī Kuldīgā notiks vairāki svinīgi pasākumi, kuros 

aicināti piedalīties Kuldīgas pilsētas un novada iedzīvotāji. 
11.00 –  Kuldīgas novada skolu jaunatnei būs iespēja apmeklēt Zemessardzes 

45. nodrošinājuma bataljona štābu Ventspils ielā 102 un iepazīties ar zemessargu ikdienu.
14.00 – Mākslas namā literāri muzikāla pēcpusdiena „Sarunas par Māti Latviju”.  Pie-

dalīsies Dace Priede, pianists, komponists Jānis Radziņš, solo Aneta Tarasova.
16.00 –  Pilsētas laukumā Zemessardzes 45. nodrošinājuma bataljona štāba militārā 

parāde. 
16.30 – militāro vienību gājiens līdz Rātslaukumam, pēc tam vienību izkārtošanās 

lāpu gājienā uz Annas kapiem. 
17.00 – svētbrīdis, veltīts kritušo cīnītāju piemiņai. Svētbrīdi vadīs Sv. Annas ev. lut. 

draudzes mācītājs Mārtiņš Burke-Burkevics, ar koncertuzvedumu piedalīsies Kuldīgas 
novada Bērnu un jauniešu centra teātra studija un Kuldīgas Mākslas un humanitāro zinību 
vidusskolas koris (režisore Gunta Krauze, diriģente Iveta Vīksne).

DaCE rEInKOPa,
Kultūras nodaļas vadītāja

ĒDOLĒ
1. novembrī Ēdoles pagasta kapsētās 

svecīšu vakars: 15.30 Postmuižas kapos; 
16.30 Kaušu kapos; 17.20 Lūšu kapos.

GuDEnIEKOS
8. novembrī svecīšu vakars Gudenieku 

pagasta kapsētās: 14.00 Ūdru kapos; 14.50 
Naglas kapos; 15.50 Kumsteru  kapos; 
16.30 Adzes kapos.

ĪVanDĒ
14. novembrī 20.00 Īvandes muižā 

Rudbāržu amatierteātra „Spēlmaņi” izrāde 
„Mītnes vieta”. Ieeja – EUR 1; 22.00 –  balle. 
Spēlēs Zigis no Talsiem. Ieeja –  EUR 2.

KaBILĒ
Bibliotēkā novembrī skatāmas Aivara 

Brenča gleznas  .
6. novembrī 20.00 saieta namā „Sen-

cis” –  Snēpeles amatierteātris ar jautru 
spēli 2 daļās „Kam tiks Pičs?” (Neretietis). 
Ieeja – EUR 1,50; skolēniem – EUR 1.

21. novembrī 21.00 saieta namā –  Zem-
nieku balle (ielūgumi tiks izsūtīti lielākajām 
z/s Kabilē). Mazo saimniecību īpašnieki 
var pieteikties un iemaksāt dalības maksu 
EUR 3 no personas līdz 13. novembrim pie 
Agneses, tālr. 25618976.

KurmāLĒ
1. novembrī 14.00 Kurmāles pagasta 

pasākumu zālē notiks Vecpils amatierteātra 
„Vai, mīļā” izrāde „Ak tu, mīļo Augustiņ!’’.  
Ieeja – EUR 1.

7. novembrī pagasta kapsētās svecīšu 
vakars: 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.

Novembrī pagasta izstāžu zālē Mārītes 
Dupates gleznas.

Novembrī pagasta vēstures istabā iz-
stāde-konkurss ,,Vai tu pazīsti šo vēstures 
liecību?”. Katrs izstādes apmeklētājs var 
piedalīties konkursā, atpazīstot izvietotos 
priekšmetus, fotogrāfijas u. c. vēstures 

liecības. Uzvarētāji tiks apbalvoti Latvijas 
dzimšanas dienas pasākumā. Atbildes var 
iesniegt individuāli vai visa ģimene.

LaIDOS 
Līdz 31. oktobrim Sermītes bibliotēkā 

Krišjānim Baronam veltīta literatūras izstā-
de, atzīmējot viņa 180. jubileju.

15. novembrī svecīšu vakars: 12.00 
Mācītājkapos; 12.45 Sakaru kapos; 13.45 
Vangas kapos; 14.30 Dumpīšu kapos; 
15.30 Ārzes kapos; 16.15 Laidu kapos.

Sermītes bibliotēkā novembrī: no 2. līdz 
30. novembrim būs apskatāmi Pļavmuižas 
saieta nama mākslas studijas dalībnieku 
darbi; 10. novembrī 9.30 Ziemeļvalstu 
bibliotēku nedēļas ietvaros rīta stunda bēr-
nudārza audzēkņiem – M. Parras grāmatas 
,,Vafeļu sirds” fragmenta lasījums.

PaDurĒ
Sporta deju hobijklases nodarbības – 

otrdienās un ceturtdienās no 18.30 līdz 
20.00. Vadītāja Inese Olšteina.

Senioru vokālais ansamblis – ceturt-
dienās no 16.00 līdz 18.00. Vadītāja Anita 
Sāmiete.

Sieviešu vokālais ansamblis – treš-
dienās no 18.00 līdz 20.00. Vadītāja Anita 
Sāmiete.

Aušanas pulciņu nodarbības – otrdienās 
no 18.00 līdz 20.00. Vadītāja Inga Vīksna.

Bērnu tautisko deju nodarbības – ce-
turtdienās no 14.00 līdz 16.00. Vadītāja 
Zane Kalniņa.

7. novembrī 16.00 – svecīšu vakars 
Padures kapsētā. 

14. novembrī 19.00 Deksnē –  Latvijas 
Republikas proklamēšanas gadadienas 
svinīgais pasākums un „Padures gada 
cilvēks 2015” godināšana; 21.00 – balle. 
Ieeja bez maksas.  

Līdz novembra beigām bibliotēkā ska-
tāma Gaļinas Kraules, Intas Poļikovas un 
Vijas Āķītes rokdarbu izstāde.

PELČOS
31. oktobrī –  Leģendu nakts Pelču pilī, 

apmeklētāji varēs izstaigāt radošās stacijas, 
kā arī sastapt pašu baronu firstu Līvenu.

Piektdienu vakaros – spāņu valodas 
kursi dalībniekiem ar priekšzināšanām.

rEnDā
Bibliotēkā līdz 30. novembrim – Daces 

Pušīlovas rokdarbu izstāde.
Līdz 30. oktobrim kultūras namā, sa-

gaidot Latvijas simtgadi, tiek organizēts 
fotokonkurss „Mājas Rendas pagastā”. 
Sīkāka informācija pa tālr. 26181470.

3. novembrī tiek organizēts brauciens 
uz Liepāju.  Dailes teātra viesizrāde ,,Equ-
us”. Biļetes cena – EUR 10. Pieteikties 
un samaksāt līdz 30. oktobrim. Sīkāka 
informācija pa tālr. 26181470.

13. novembrī 19.00 kultūras namā –  
Latvijas Republikas proklamēšanas dienas 
pasākums. Liepājas Tautas mākslas un 
kultūras centra vīru ansambļa ,,Dziedonis” 
koncerts. Pēc pasākuma balle kopā ar gru-
pu ,,Jūrkant”. Lūdzam izvirzīt tos cilvēkus, 
kuri ir devuši ieguldījumu pagasta saim-
nieciskajā, sabiedriskajā, sporta, kultūras, 
labdarības vai citā Rendas pagastam nozī-
mīgā jomā.  Priekšlikumus iesniegt pagasta 
pārvaldē sekretārei līdz 1. novembrim. 

12. decembrī kultūras namā jau piekto 
reizi notiks labdarības koncerts ,,Eņģeļi pār 
Latviju”. Līdz 15. novembrim aicinām pieteik-
ties koncerta dalībniekus, lai visi kopā varam 
palīdzēt kādam bērniņam kļūt laimīgākam. 
Sīkāka informācija pa tālr. 26181470.

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

rumBā
30. oktobrī 17.00 „Bukaišos” –  pen-

sionāru balle.
Oktobrī pagasta pārvaldes nama zālē 

Antras Laizānes gleznu izstāde.
Novembrī Mežvaldē, Rumbas pagasta 

pārvaldes nama zālē apskatāma Daces 
Jaunzemes gleznu izstāde

11. novembrī 14.15 Ventas ciema „Bu-
kaišos” –  kulinārijas pasākums „Gardēži”.

SnĒPELĒ
30. oktobrī 15.00 nodarbību cikla 

,,Praktiski, radoši, interesanti un arī sātīgi” 
nodarbība “Sklandrauši” (sklandraušu 
cepšanas tradīcijas Kurzemē, stāstījums, 
gatavošana un cepšana).

10. novembrī 17.00 brīvdabas estrādē 
–  jautrs pasākums ,,Mārtiņbērni sanāku-
ši...” (iesim rotaļās, dziedāsim, minēsim 
mīklas, vārīsim svētku putru un gaidīsim 
ķekatniekus).

TurLaVā
31. oktobrī 16.00 kultūras namā – 

dzejiski muzikāla pēcpusdiena ,,No tavas 
mīlestības”. Tikšanās ar duetu no Rīgas 
,,Kaspars un Marita”.

7. novembrī kultūras namā no 16.00 
līdz 18.00 darbosies darbnīca, kurā katrs 
sev varēs izkalt kreklam pakavu saktiņu 
(EUR 3 par saktu).

7. novembrī kultūras namā 18.00 bied-
rības ,,Dižavots” rīkots pasākums ,,Tautas 
tērpa stāsts”: Inga Vīksna – par tautas tērpu 
no sendienām līdz mūsdienām; Ina Celitāne 
un I.Vīksna – kā nepielaist kļūdas tautas 
tērpa darināšanā; Laima Landmane dalīsies 
pieredzē arheoloģiskā tērpa darināšanā. 
Apmeklētāji aicināti ņemt līdzi uz pasākumu 
tautas tērpu elementus.

VārmĒ
31. oktobrī 20.00 kafejnīcā „Kārlis” – 

pašdarbnieku un sportistu balle. Spēlē 
grupa „R4”.

Oktobrī bibliotēkā – Jolantas Alkšares 
krustdūrienu tehnikā izšūtas gleznas.

7. novembrī 15.00 sporta hallē –  Latvi-
jas čempionāta 2. līgas spēle florbolā: FK 
,,Vārme” – FK ,,JeNo”.

11. novembrī 17.00 –  Lāčplēša dienas 
pasākums, lāpu gājiens no skolas un Vār-
mes pagasta pārvaldes uz atpūtas parku 
„ Aizupītes”. Muzikāls atceres brīdis kopā 
ar Ivo Fominu.

30.X 12.00 LVF kauss volejbolā U-17 grupas meitenēm  
  KNSS halle, Piltenes iela 25, Kuldīga
31.X 9.30 LVF kauss volejbolā U-17 grupas meitenēm  
  KNSS halle, Piltenes iela 25, Kuldīga
31.X 18.00 LČ florbolā, 1. līgā: FK „Kuldīga” – FK „Irlava/Avant” 
  KNSS halle, Piltenes iela 25, Kuldīga
1.XI 10.00 Kuldīgas novada atklātais čempionāts volejbolā sievietēm 
  KNSS sporta nams, Virkas iela 13, Kuldīga
1.XI 14.00 Baltijas vīriešu volejbola līgas čempionāts: ASK „Kuldīga” – 
  FV „SM Tauras”; KNSS halle, Piltenes iela 25, Kuldīga
1.XI 14.00 Rietumu līga basketbolā vīriešiem: Kuldīgas „Hercogs” – Talsi 
  KNSS sporta nams, Virkas iela 13, Kuldīga
1.XI 17.00 LČ Nacionālajā līgā 2. divīzijā volejbolā vīriešiem: Kuldīgas NSS – 
  Rēzeknes nov.; KNSS halle, Piltenes iela 25, Kuldīga
7.XI 10.00 Kuldīgas novada atklātais čempionāts volejbolā vīriešiem 
  KNSS halle, Piltenes iela 25, Kuldīga
7.XI 18.00 LČ florbolā 1. līgā: FK „Kuldīga” – SK „Babīte” 
  KNSS halle, Piltenes iela 25, Kuldīga
8.XI 10.00 Kuldīgas novada atklātais čempionāts volejbolā sievietēm 
  KNSS sporta nams, Virkas iela 13, Kuldīga
8.XI 14.00 Latvijas telpu futbola 1. līgas čempionāts: FC „Nikers” – DSV „Transport”  
  (Rīga); KNSS halle, Piltenes iela 25, Kuldīga
10.XI 10.00  Kuldīgas novada atklātās skolēnu sacensības sportā –  veiklības stafetes 
  KNSS manēža, Dzirnavu iela 13, Kuldīga

P. 30.X 17.30 PĒDĒjaIS raGanu 
Sv. 1.XI 15.00 mEDnIEKS 
O. 3.XI 18.00 2015, ilgums 1’46’’
T. 4.XI 20.00 Piedzīvojumu filma, fantāzija
C. 5.XI 19.30 12+

P. 30.X 19.30 uPurĒjOT BanDInIEKu
Sv. 1.XI 17.00 2015
O. 3.XI 20.00 Biogrāfiska drāma
T. 4.XI 18.00 Ilgums 1’54’’
C. 5.XI 17.30 12+

P. 6.XI 16.00 manS TĒVS BaŅĶIErIS
Sv. 8.XI 14.00 2015, dokumentāla filma
O. 10.XI 17.30 Ilgums 1’05’’
T. 11.XI 16.00 U

P. 6.XI 17.30 ruČS un nOrIE
Sv. 8.XI 15.30 2015, dokumentāla filma
O. 10.XI 16.00 Ilgums 1’05’’
T. 11.XI 17.30 U

Sv. 8.XI 17.00 007:SPEKTrS
P. 9.XI 18.00 2015
O. 10.XI 19.00 Trilleris, asa sižeta filma
T. 11.XI 19.00 Ilgums 2’30’’
C. 12.XI 18.00 12+ 


