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VIKTOrS GOTFrIDSOnS,
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priekšsēdētājas 1. vietnieks

Dzīvot veselīgāk 
un zaļāk

Ja es mīlu dabu, tad daba mīl mani!
Atnākot pavasarim, Kuldīgā jau 
tradicionāli norisinājās Ģime-
nes veselības diena. Tās moto 
šogad - ekoloģisks, zaļš un dabai 
draudzīgs.

Ģimenes veselības diena noritēja 
no 7. līdz 9. aprīlim Kuldīgas vieg- 
latlētikas manēžā. Bija vairāki jauni, 
līdz šim nebijuši, kā arī ierastie 
pasākumi. Pēc divu gadu pārtrau-
kuma Kuldīgā atkal viesojās Bērnu 
klīniskās universitātes slimnīcas 
reanimatologs Pēteris Kļava.

Ārsta, filozofa un zinātnieka 
P. Kļavas meditācija sevis izpratnei 
un vieslekcija par attiecībām ar 
sevi, dzīvi un citiem bija ļoti plaši 
apmeklēta, klausītāji bija ne tikai 
no Kuldīgas, bet arī citām Latvijas 
pilsētām. Meditācijā piedalījās 120, 
bet lekciju noklausījās  230 cilvēku. 
Turklāt interese bija tik liela, ka 
lekcija beidzās stundu vēlāk.

Īpašas šogad bija radošās un prak-
tiskās nodarbības. “Zaļo pirkstiņu” 
darbnīcā bērni stādīja sīpolus kā al-
ternatīvu puķu podiņiem, izmantojot 
otrreiz pārstrādājamo iepakojumu.

Eko somu manufaktūrā katrs pats 
varēja uz iepirkuma maisiņa uzdrukāt 
ļoti simpātisku logo, kas apliecina, 
ja “es mīlu dabu = daba mīl mani”.

Absolūts jaunums šogad bija 
aktuālā saruna “Zero Waste jeb kā 
iemācīties dzīvot bez atkritumiem”. 
Pieredzē dalījās jaunā dzīvesveida 
piekritēja Laura Arnicāne. “Zero 
Waste” jeb “nulle atkritumu” filo-
zofija ir ceļš uz atkritumu samazi-
nāšanu, kur katrs cilvēks atrod savu 
veidu, ko un kā var darīt lietas savā 
dzīvē. Šī filozofija aicina ne tikai 
samazināt atkritumus, bet arī visus 
iespējamos patērētos resursus – da-
bas, cilvēkresursus un, jā, arī laiku, 
naudu un mūsu enerģiju.

Labo sajūtu pieturā ikviens guva 
īpašas sajūtas, izmēģinot “MKM Mežs” 
baskāju taku, kas veidota no dabā sasto-
pamiem “zaļajiem” materiāliem.

Latvijas Olimpiskā komiteja (LOK) 
jau trešo gadu īsteno projektu “Sporto 
visa klase”, kurā piedalās arī divas 
Kuldīgas Alternatīvās sākumskolas 
klases. Tā būtība ir nodrošināt bēr-
niem vairāk fizisko aktivitāšu – skolas 
programmā paredzēto divu sporta 
stundu vietā projekta dalībnieki sporto 
piecreiz nedēļā, turklāt viena no no-
darbībām ir peldēšana. Kuldīgā nesen 
norisinājās sacensības stafetēs Kurze-
mes 3. klašu audzēkņiem. Apmeklējot 
pasākumu, priecēja bērnu aizrautība, 
pildot uzdotos uzdevumus, un manēžā 
valdošā veselīgi sportiskā gaisotne. 
Abām mūsu klasēm ir labi veicies 
stafetēs – gan 4. a, gan 3. b klase savā 
grupā izcīnīja uzvaru, un ir pamatotas 
cerības, ka 4. a klase iekļūs lielajā 
finālā. Bet svarīgāk par uzvarām ir tas, 
ka bērni iegūst iespēju ikdienā vairāk 
kustēties un, kā atzīst skolotājas, līdz 
ar to mazāk slimo. Tā kā atsauksmes 
no skolēniem, vecākiem un skolotā-
jiem par dalību projektā ir pozitīvas, 
domājams, ka nākamajā gadā Kuldīgu 
tajā pārstāvēs jau trīs klases. Turklāt 
septembrī atklāsim jauno peldbaseinu, 
tāpēc mūsu bērni peldēt varēs mācīties 
tepat Kuldīgā.

LOK šī projekta gaitā ir veicis pē-
tījumu, uzticot 30 skolēniem, 10 sko-
lotājiem un 10 vecākiem fitnesa 
viedaproces, kas mēra soļu un noieto 
stāvu skaitu, pulsu, miega dziļumu un 
nodedzināto kaloriju skaitu. Secinā-
jums – par maz kustas gan bērni, gan 
pieaugušie. Nav brīnums, jo daudziem 
no mums ir sēdošs darbs, arī bērni 
mācoties galvenokārt sēž skolas solos, 
un klāt vēl nāk mūsdienām raksturīgais 
ieradums lielu daļu brīvā laika pavadīt, 
lietojot viedierīces.

Lai mudinātu mūsu novada iedzī-
votājus būt aktīvākiem un iepazīstinātu 
ar dažādām iespējām kustēties un spor-
tot, pašvaldība jau sešus gadus rīko 
veselības dienas vairākām iedzīvotāju 
grupām – senioriem, ģimenēm, skolo-
tājiem. Pasākumi ir labi apmeklēti – 
par to liecina nupat notikusī Ģimenes 
veselības diena, kas šogad bija trīs die-
nu garumā. Īpašu uzmanību piesaistīja 
pazīstamā ārsta Pētera Kļavas vadītā 
lekcija un meditācija, ko apmeklēja 
ne tikai mūsu novada iedzīvotāji, bet 
arī ciemiņi no citām pilsētām un no-
vadiem. Tāpat interesanta bija iespēja 
piedalīties sarunā par to, kā iemācīties 
dzīvot bez atkritumiem – arī šis mūsu 
novadā ir ļoti aktuāls temats, jo tikai 
pamazām mācāmies šķirot atkritumus 
un dzīvot zaļāk.

Iespēju padarīt vidi ap mums tīrāku 
un skaistāku sniedz arī piedalīšanās 
Lielajā Talkā. Pašvaldības darbinieki 
šogad talkos Pārventā, sakopjot te-
ritoriju ap kādreizējo estrādi. Aicinu 
ikvienu atrast sev piemērotu talkošanas 
vietu un pielikt roku vides sakārtošanā! 

Koka lietu darbnīcā bērni bija aicināti izgatavot dažādas rotaļlietas un salikt puzli.

Veselības dienas apmeklētāji labprāt noāva kā-
jas, lai izmēģinātu Baskāju taku un gūtu sajūtas, 
staigājot pa dabā sastopamiem materiāliem.

Sporta klubā “Fitnesa studija” dalībnieces izmēģināja spēkus 
“Body Bike” nodarbībā pie trenera alda Kronberga.

Pēc divu gadu pārtraukuma veselības dienā viesojās reanimatologs Pēteris Kļava, 
kura lekciju noklausījās 230 interesentu.

Tāpat šajā dienā tika piedāvātas 
dažādas veselības pārbaudes un ār-
stu konsultācijas. Visvairāk apmek-
lēts bija dermatologs, kardiologs, 
svara analīzes speciālists un bērnu 
acu ārsts. Pirmo reizi bija iespēja 
apmeklēt arī miega speciālistu.

Prieks par visa vecuma Ģimenes 
dienas apmeklētājiem, kuri šogad 
aktīvi iesaistījās fizisko aktivitāšu 
nodarbībās – jogā, Body Combat, 
Body Bike un Body Art. 

Ģimenes veselības dienas no-
slēgumā notika pārgājiens kopā ar 
pieredzējušu putnu vērotāju. Vairāki 
desmiti dalībnieku, dodoties nelielajā 
ekspedīcijā gar Alekšupīti un Ventas 
krastiem, novēroja 24 dažādu putnu 
sugu.

Pasākumu organizēja Kuldīgas 
aktīvās atpūtas centrs un Kuldīgas 
novada sporta skola.

anITa ZVInGuLE, 
pasākuma sabiedrisko attiecību speciāliste

IEVaS BEnEFELDES foto
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Saistošie noteikumi nr. 2015/10 “Sociālo       pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtība”
Precizētā redakcija, kas apstiprināta ar Kuldīgas novada 

Domes 30.07.2015. sēdes lēmumu Nr.9, p.52, ar grozījumiem, 
kas izdarīti ar Kuldīgas novada Domes 23.02.2017. saistoša-
jiem noteikumiem Nr.2017/3.

Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās 
palīdzības likuma 3.panta otro un trešo daļu, likuma ”Par 
pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 7.punktu, Ministru 
kabineta 2003.gada 27.maija noteikumu Nr.275 ”Sociālās 
aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu samaksas 
kārtība un kārtība, kādā pakalpojuma izmaksas tiek segtas 
no pašvaldības budžeta” 6.punktu.

I Vispārīgie jautājumi
1. Saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka 

pašvaldības nodrošināto sociālo pakalpojumu (turpmāk — 
pakalpojumi) veidus, to saņemšanas un samaksas kārtību, kā 
arī lēmumu par sociālo pakalpojumu piešķiršanu vai atteikumu 
apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtību.

2. Sociālo pakalpojumu sniegšanas mērķis ir uzlabot 
personas, ģimenes, personu grupas un sabiedrības dzīves 
kvalitāti un atjaunot vai uzlabot personu spējas sociāli funk-
cionēt un iekļauties sabiedrībā.

3. Pašvaldība sniedz pakalpojumus vai organizē to snieg-
šanu dzīvesvietā vai sociālo pakalpojumu sniedzēja institūcijā.

4. Tiesības saņemt pakalpojumus ir personai, kura dekla-
rējusi savu dzīvesvietu pašvaldības administratīvajā teritorijā. 
Ja nepieciešams, personu, kura ir bez mājokļa, pašvaldība 
nodrošina ar naktspatversmi, patversmi vai krīzes centru, 
sniedz informāciju un konsultācijas jebkurai personai, kura 
pēc tās vēršas pašvaldībā, kā arī sniedz vienreizēju mate-
riālu palīdzību saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās 
palīdzības likuma 9.panta trešo daļu.

4.1 Gadījumos, kad no personas neatkarīgu apstākļu 
dēļ, ģimenei (personai) nav iespēju deklarēt savu dzīves 
vietu un sociālais pakalpojums ir nepieciešams, lai novērstu 
krīzes situāciju vai sociālās intervences mērķu sasniegšanai 
gadījuma vadības ietvaros, pakalpojums tiek sniegts ģimenei 
(personai), kura faktiski dzīvo Kuldīgas novada pašvaldības 
administratīvajā teritorijā.

5. Par apgādniekiem šo noteikumu izpratnē uzskatāmas 
personas, kurām saskaņā ar likumu vai tiesas nolēmumu ir 
pienākums rūpēties par savu laulāto, bērniem vai vecākiem.

6. (Svītrots ar 23.02.2017. saistošajiem noteikumiem 
Nr. 2017/3).

II Sociālo pakalpojumu veidi
7. Pašvaldība nodrošina sociālos pakalpojumus atbilstoši 

novada iedzīvotāju vajadzībām saskaņā ar sociālo pakalpo-
jumu attīstības plānošanas dokumentiem un pašvaldības 
finansiālajām iespējām. 

8. Pašvaldība sniedz vai nodrošina šādus sociālos 
pakalpojumus:

8.1. sociālās aprūpes pakalpojumi personas dzīvesvietā:
8.1.1. aprūpes mājās pakalpojums;
8.1.2. asistenta pakalpojums;
8.1.3. saziņas sistēmas pakalpojums personas uzrau-

dzībai;
8.1.4. mobilā atbalsta pakalpojums sociālās aprūpes 

nodrošināšanai personas dzīvesvietā;
8.1.5. sociālā aprūpētāja pakalpojums.
8.2. sociālās rehabilitācijas pakalpojumi institūcijā:
8.2.1. sociālā rehabilitācija institūcijā atkarīgām, krīzes 

situācijā nonākušām un no ieslodzījuma vietām atbrīvotām 
personām;

8.2.2. krīzes centra pakalpojums;
8.2.3. sociālā rehabilitācija institūcijā personām ar funk-

cionāliem traucējumiem.
8.3. sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakal-

pojumi institūcijā:
8.3.1. ilgstoša sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija 

institūcijā pilngadīgām personām;
8.3.2. īslaicīga sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija 

institūcijā pilngadīgām personām; 
8.3.3. ilgstoša sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija 

institūcijā bērniem; 
8.3.4. īslaicīga sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija 

institūcijā bērniem. 
8.4. sociālās rehabilitācijas pakalpojumi personas dzī-

vesvietā: 
8.4.1. dienas centra pakalpojums;
8.4.2. atbalsta ģimenes pakalpojums; 
8.4.3. uzticības personas pakalpojums; 
8.4.4. speciālista pakalpojums;
8.4.5. atgriešanās ceļa pakalpojums personu, ģimeņu 

resocializācijai sabiedrībā;
8.4.6. sociālā atbalsta grupas pakalpojums; 
8.4.7. sociālā rehabilitācija no prettiesiskām darbībām 

cietušām personām;
8.4.8. sociālā rehabilitācija vardarbību veikušām per-

sonām;
8.4.9. bērnu emocionālās audzināšanas pakalpojums;
8.4.10. mentora pakalpojums;
8.4.11. sociālās rehabilitācijas komplekss.
8.5. sociālais darbs: 
8.5.1. pašvaldības sociālajā dienestā; 
8.5.2. ar noteiktām personu grupām;
8.5.3. sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakal-

pojumu saņemšanas ietvaros.
8.6.  citi sociālā atbalsta pakalpojumi:
8.6.1. patversmes pakalpojums;
8.6.2. higiēnas pakalpojums;
8.6.3. zupas virtuves pakalpojums;
8.6.4. motivācijas pakalpojums; 
8.6.5. ilgstošas izmitināšanas pakalpojums personām ar 

zemām vajadzībām un sociālajām prasmēm.

III Sociālo pakalpojumu saņemšanas 
kārtība
9. Aprūpes mājās pakalpojums
9.1. Pakalpojums tiek sniegts, lai atbilstoši personas in-

dividuālajām vajadzībām nodrošinātu praktisku pakalpojumu 
kompleksu personas dzīvesvietā pamatvajadzību apmierinā-
šanai un personas (ģimenes) aprūpei.

9.2. Pakalpojums ietver pagaidu vai pastāvīgus sociālā 
aprūpētāja pakalpojumus atbilstoši personas individuālajām 
vajadzībām:

9.2.1. pirmajā aprūpes līmenī – līdz 16 stundām mēnesī;
9.2.2. otrajā aprūpes līmenī – līdz 32 stundām mēnesī;
9.2.3. trešajā aprūpes līmenī – līdz 60 stundām mēnesī;
9.2.4. ceturtajā aprūpes līmenī – līdz 72 stundām mēnesī.
9.2.1 Ceturtā līmeņa aprūpe mājās tiek piešķirta ģimenei, 

ja vienā mājsaimniecībā kopā dzīvojošie ģimenes locekļi 
vecuma vai veselības stāvokļa dēļ nespēj nodrošināt aprūpi.

9.3. Pakalpojumu pastāvīgi sniedz personām, kurām 
vecuma, funkcionālu traucējumu vai veselības stāvokļa dēļ 
ir grūtības nodrošināt savas pamatvajadzības un uzlabot vai 
atjaunot sociālo funkcionēšanu.

9.4. Pagaidu pakalpojumu sniedz:
9.4.1. personām atveseļošanās periodā;
9.4.2. pamatojoties uz sociālā darbinieka izvērtējumu, 

personām, kuru ģimenes locekļi dažādu apstākļu dēļ nespēj 
uz laiku nodrošināt personas aprūpi;

9.4.3. pamatojoties uz sociālā darbinieka izvērtējumu, 
personām, kurām tiek kārtots īpašas kopšanas pabalsts.

9.5. Pakalpojumu piešķir personām:
9.5.1. (Svītrots ar 23.02.2017. saistošajiem noteikumiem 

Nr. 2017/3);
9.5.2. (Svītrots ar 23.02.2017. saistošajiem noteikumiem 

Nr. 2017/3);
9.5.3. kuras nesaņem valsts pabalstu personas īpašai 

kopšanai;
9.5.4. kuras dzīvo kopā ar apgādniekiem vai personām, 

kuras ir pārņēmušas īpašuma tiesības no pakalpojuma pie-
prasītāja, bet, pamatojoties uz sociālā darbinieka izvērtējumu, 
nespēj nodrošināt personas aprūpi sociālo prasmju trūkuma 
dēļ, vai tām tiek liegta iespēja iekļauties darba tirgū;

9.5.5. kuras nav noslēgušas uztura līgumus, kas paredz 
uztura devējam nodrošināt personai nepieciešamo aprūpi un 
sociālo rehabilitāciju, pamatvajadzību nodrošināšanu, pienā-
kumu aprūpēt personu, apmaksāt izdevumus, kas saistīti ar 
sociālo pakalpojumu sniegšanu personai; 

9.6. Pamatojoties uz sociālā darbinieka veiktu personas 
vajadzību izvērtējumu un atzinumu, pakalpojuma līmeni var 
samazināt vai paaugstināt atbilstoši personas vajadzībām.

9.7. Ja vienā mājsaimniecībā dzīvojošie ģimenes locekļi, 
vecuma vai funkcionālo traucējumu dēļ nespēj patstāvīgi 
veikt pašaprūpi un nodrošināt pamatvajadzības,  sociālais 
darbinieks izvērtē katras personas individuālās vajadzības un 
pakalpojumu ģimenei piešķir atbilstoši tā ģimenes locekļa va-
jadzībām, kuram nepieciešams lielākais pakalpojuma apjoms.

10. Asistenta pakalpojums 
10.1. Pakalpojums tiek sniegts, lai veicinātu personu ar 

smagiem funkcionāliem traucējumiem sociālos kontaktus 
ārpus mājas, lai persona ar invaliditāti un funkcionāliem 
traucējumiem iespēju robežās pati varētu aktīvi iesaistīties 
dažādās sabiedriskās aktivitātēs.

10.2. Pakalpojums ietver asistenta pakalpojumus līdz 
40 stundām nedēļā, lai palīdzētu personām:

10.2.1. nokļūt darba vietā, izglītības iestādē vai dienas 
aprūpes centrā; 

10.2.2.  apmeklēt ārstniecības, valsts vai pašvaldības 
iestādes; 

10.2.3. iesaistīties dažādos brīvā laika pavadīšanas, 
sporta spēļu un citos pasākumos.

10.3. Pakalpojumu piešķir saskaņā ar Ministru kabineta 
noteikumiem.

11. Saziņas sistēmas pakalpojums personas uzraudzībai 
11.1. Pakalpojums tiek sniegts, lai nodrošinātu uzraudzību 

personām, kurām vecuma vai funkcionālo traucējumu dēļ 
nepieciešama palīdzība un atbalsts, lai nenonāktu bezpalī-
dzības stāvoklī.

11.2. Pakalpojums ietver personas diennakts uzraudzību, 
neatliekamās palīdzības, sociālās aprūpes un psiholoģiskā 
atbalsta pakalpojumu kompleksu 24 stundas diennaktī, 
7 dienas nedēļā, izmantojot speciālu aprīkojumu saziņai ar 
operatoru zvanu centrā.  

11.3. Pakalpojumu piešķir personām, kurām, pamatojoties 
uz ārsta atzinumu, vecuma vai funkcionālo traucējumu dēļ 
pastāv veselības vai dzīvības apdraudējums.

11.4. Tiesības saņemt pašvaldības finansētu pakalpojumu 
ir personām:

11.4.1. (Svītrots ar 23.02.2017. saistošajiem noteikumiem 
Nr. 2017/3);

11.4.2. (Svītrots ar 23.02.2017. saistošajiem noteikumiem 
Nr. 2017/3);

11.4.3. kuras saņem aprūpes mājās pakalpojumu, bet 
sniegtais sociālās aprūpes pakalpojums dzīvesvietā nav 
pietiekams vai neatbilst personas individuālajām vajadzībām; 

11.4.4. kuras dzīvo kopā ar apgādniekiem vai personām, 
kuras ir pārņēmušas īpašuma tiesības no pakalpojuma pie-
prasītāja, bet, pamatojoties uz sociālā darbinieka izvērtējumu, 
nespēj nodrošināt personas aprūpi sociālo prasmju trūkuma 
dēļ, vai tām tiek liegta iespēja iekļauties darba tirgū;

11.4.5. kuras nav noslēgušas uztura līgumus, kas paredz 
uztura devējam nodrošināt personai nepieciešamo aprūpi un 
sociālo rehabilitāciju, pamatvajadzību nodrošināšanu, pienā-
kumu aprūpēt personu, apmaksāt izdevumus, kas saistīti ar 
sociālo pakalpojumu sniegšanu personai. 

12. Mobilā atbalsta pakalpojums sociālās aprūpes nodro-
šināšanai personas dzīvesvietā 

12.1. Pakalpojums tiek sniegts, lai nodrošinātu praktisku 
sociālo pakalpojumu kompleksu Kuldīgas novada pagastu 
teritorijās dzīvojošo personu pamatvajadzību nodrošināšanai  

dzīvesvietā.
12.2. Pakalpojums ietver speciālistu komandas, tai skaitā 

sociālā aprūpētāja, regulāru ierašanos aprūpējamās personas 
dzīves vietā, nodrošinot aprīkojumu personas pamatvajadzību 
nodrošināšanā, kā arī 24 stundu saziņas nodrošināšanu un 
palīdzību pēc izsaukuma.

12.3. Pakalpojumu piešķir Kuldīgas novada pagastu 
teritorijā dzīvojošām personām pastāvīgi vai uz laiku perso-
nas atveseļošanās periodā gadījumos, kad dzīves vietā nav 
pieejams aprūpes mājās pakalpojums.

12.4. Tiesības saņemt pašvaldības finansētu pakalpojumu 
ir personām: 

12.4.1. (Svītrots ar 23.02.2017. saistošajiem noteikumiem 
Nr. 2017/3);

12.4.2. (Svītrots ar 23.02.2017. saistošajiem noteikumiem 
Nr. 2017/3);

12.4.3. kuras nesaņem valsts pabalstu personas īpašai 
kopšanai;

12.4.4. kuras dzīvo kopā ar apgādniekiem vai personām, 
kuras ir pārņēmušas īpašuma tiesības no pakalpojuma pie-
prasītāja, bet, pamatojoties uz sociālā darbinieka izvērtējumu, 
nespēj nodrošināt personas aprūpi sociālo prasmju trūkuma 
dēļ, vai tām tiek liegta iespēja iekļauties darba tirgū;

12.4.5. kuras nav noslēgušas uztura līgumus, kas paredz 
uztura devējam nodrošināt personai nepieciešamo aprūpi un 
sociālo rehabilitāciju, pamatvajadzību nodrošināšanu, pienā-
kumu aprūpēt personu, apmaksāt izdevumus, kas saistīti ar 
sociālo pakalpojumu sniegšanu personai.

13. Sociālā aprūpētāja pakalpojums
13.1. Pakalpojums tiek sniegts, lai noskaidrotu klienta un 

sociālajā vidē esošos resursus, veicinātu klienta līdzdalību 
sociālās aprūpes pakalpojuma izvēlē un saņemšanā.

13.2. Pakalpojums ietver klienta situācijas noskaidrošanu, 
resursu piesaistīšanu, informācijas sniegšanu, konsultācijas 
veselības aprūpē.

13.3. Pakalpojumu sniedz, pamatojoties uz saņemto infor-
māciju par krīzes situāciju vai sociālās aprūpes pakalpojumu 
nepieciešamību.

13.4. Pakalpojuma nepieciešamību izvērtē un nosaka 
sociālais darbinieks. 

14. Sociālā rehabilitācija institūcijā atkarīgām, krīzes 
situācijā nonākušām un no ieslodzījuma vietām atbrīvotām 
personām

14.1. Pakalpojums tiek sniegts, lai veicinātu atkarīgo, 
krīzes situācijās nonākušo un no ieslodzījuma vietām atbrīvoto 
personu resocializāciju un reintegrāciju sabiedrībā, motivējot 
atbrīvoties no atkarības, sniedzot psihosociālo atbalstu, attīstot 
sociālās un darba prasmes.

14.2. Pakalpojums ietver personu izmitināšanu, speciālistu 
(sociālo darbinieku, psihologu, narkologu u.c.) konsultācijas, 
sociālās rehabilitācijas programmu īstenošanu līdz 6 mēne-
šiem, motivējošas un izglītojošas nodarbības, atbalsta grupas, 
pasākumus sociālo un darba prasmju attīstīšanai.

14.3. Pakalpojumu piešķir: 
14.3.1. atkarīgām personām, kuras sociālās vides ie-

tekmes dēļ nespēj pārtraukt psihoaktīvo vielu lietošanu vai 
atbrīvoties no citām atkarībām;

14.3.2. personām, kuras atgriezušās no ieslodzījuma 
vietām un zaudējušas sociālās un darba prasmes;

14.3.3. personām, kuras ir nonākušas krīzes situācijā 
sava dzīvesveida dēļ.

14.4. Pakalpojumu piešķir uz laiku līdz 6 mēnešiem.
14.5. Personai, kura aktīvi iesaistās savu problēmu risi-

nāšanā, pamatojoties uz sociālā darbinieka veiktu personas 
vajadzību izvērtējumu un atzinumu, pakalpojumu var piešķirt 
atkārtoti.

15. Krīzes centra pakalpojums 
15.1. Pakalpojums tiek sniegts, lai krīzes situācijā nonā-

kušām ģimenēm ar bērniem sniegtu diennakts sociālo reha-
bilitāciju un psiholoģisko palīdzību, kā arī lai no vardarbības 
cietusi pilngadīga persona vai bērns atgūtu fizisko un psihisko 
veselību un integrētos sabiedrībā.

15.2. Pakalpojums ietver rehabilitācijas kursu līdz 
30 dienām, nodrošinot krīzes situācijā nonākušajai ģimenei 
psiholoģisko palīdzību, sociālo rehabilitāciju, drošu naktsmītni, 
ēdināšanu un citu palīdzību vai kompleksu rehabilitāciju līdz 
60 dienām.

15.3. Pakalpojumu piešķir:
15.3.1. ģimenei, kura nonākusi krīzes situācijā vardar-

bības, nelaimes gadījuma vai ieilgušu sociālo problēmu dēļ;
15.3.2. bērnam, kurš ir prettiesisku darbību – noziedzīga 

nodarījuma, ekspluatācijas, seksuālas izmantošanas, vardar-
bības vai jebkādas citas nelikumīgas, cietsirdīgas vai cieņu 
aizskarošas darbības upuris;

15.3.3. pilngadīgai personai, kura cietusi no vardarbības, 
fiziskas vai seksuālas vardarbības draudiem vai vardarbīgas 
kontroles.

15.4. Pakalpojumu piešķir saskaņā ar Ministru kabineta 
noteikumiem.

15.5. Pakalpojums par pašvaldības budžeta līdzekļiem tiek 
piešķirts gadījumos, kad pakalpojumu atbilstoši normatīvajiem 
aktiem nenodrošina valsts.

16. Sociālā rehabilitācija institūcijā personām ar funkcio-
nāliem traucējumiem

16.1. Pakalpojums tiek sniegts, lai pēc individuāla soci-
ālās rehabilitācijas plāna nodrošinātu kompleksu pasākumu 
kopumu, kas palīdz iemācīties sadzīvot ar funkcionālajiem 
traucējumiem, veicina zaudēto prasmju apgūšanu vai atjauno-
šanu, palīdzot personai integrēties sabiedrībā un darba tirgū. 

16.2. Pakalpojums ietver 14 vai 21 dienu sociālās rehabili-
tācijas kursu ar diennakts uzturēšanos, fizioterapiju un fizikālo 
terapiju, sociālā darbinieka, psihologa, ergoterapeita, ārsta un 
citu speciālistu konsultācijām, aktīvās atpūtas iespējas un citus 
rehabilitācijas pakalpojumus atbilstoši personas individuālajam 
sociālās rehabilitācijas plānam.

16.3. Pakalpojumu piešķir saskaņā ar Ministru kabineta 
noteikumiem. 

17. Ilgstoša sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija insti-
tūcijā pilngadīgām personām

17.1. Pakalpojums tiek sniegts, lai nodrošinātu pastāvīgu 
sociālo aprūpi un rehabilitāciju gadījumos, kad sociālās aprū-
pes un rehabilitācijas pakalpojumi dzīvesvietā nav pietiekami 
vai neatbilst personas vajadzībām.

17.2. Pakalpojums ietver personas pastāvīgu pamatvaja-
dzību nodrošināšanu, sociālo aprūpi un sociālo rehabilitāciju 
atbilstoši personas funkcionālo traucējumu raksturam.

17.3. Pakalpojumu piešķir pensijas vecuma personām vai 
personām ar funkcionāliem traucējumiem, nosakot personas 
vajadzībām atbilstošāko pakalpojuma sniedzēju. 

17.4. Tiesības saņemt pašvaldības finansētu pakalpojumu 
ir personām:

17.4.1. kurām nav likumīgo apgādnieku vai apgādnieks 
ir persona ar invaliditāti, pensionārs, trūcīga vai maznodro-
šināta persona;

17.4.2. kuras pašas vai kuru likumīgie apgādnieki, pa-
matojoties uz sociālā darbinieka izvērtējumu un ņemot vērā 
normatīvo aktu nosacījumus, nav spējīgi nodrošināt samaksu 
par sociālo pakalpojumu vai pašu spēkiem veikt personas 
pamatvajadzību un aprūpes nodrošināšanu;

17.4.3. kuras nav noslēgušas uztura līgumus, kas paredz 
uztura devējam nodrošināt personai nepieciešamo aprūpi un 
sociālo rehabilitāciju, pamatvajadzību nodrošināšanu, pienā-
kumu aprūpēt personu, apmaksāt izdevumus, kas saistīti ar 
sociālo pakalpojumu sniegšanu personai;

17.4.4. kuras, ņemot vērā normatīvo aktu nosacījumus, 
nav spējīgas pilnā apmērā nodrošināt samaksu par sociālo 
pakalpojumu.

18. Īslaicīga sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija insti-
tūcijā pilngadīgām personām

18.1. Pakalpojums tiek sniegts, lai nodrošinātu īslaicīgu 
sociālo aprūpi un sociālo rehabilitāciju personām ar funkcio-
nāliem traucējumiem pēc individuāla sociālā rehabilitācijas vai 
sociālās aprūpes plāna.

18.2. Pakalpojums ietver personas diennakts uzturēšanos, 
pamatvajadzību nodrošināšanu, sociālās aprūpes un sociālās 
rehabilitācijas pakalpojumus sociālās aprūpes, sociālās reha-
bilitācijas vai ārstniecības institūcijā.

18.3. Pakalpojumu piešķir uz laiku līdz 3 mēnešiem piln-
gadīgām personām:

18.3.1. kurām vecuma, funkcionālu traucējumu vai veselī-
bas stāvokļa dēļ ir grūtības nodrošināt savas pamatvajadzības 
un uzlabot vai atjaunot sociālo funkcionēšanu pēc ģimenes 
ārsta vai citu speciālistu nozīmētā ārstēšanas plāna;

18.3.2. kurām nepieciešamais pakalpojuma apjoms 
pārsniedz aprūpei mājās vai dienas centra noteikto pakal-
pojumu apjomu;

18.3.3. atveseļošanās periodā vai līdz pakalpojuma 
saņemšanai ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabi-
litācijas institūcijā;

18.3.4. personām, kuras sociālu apstākļu dēļ nonākušas 
krīzes situācijā un kurām nepieciešama īslaicīga sociālā 
aprūpe. 

18.4. Tiesības saņemt pašvaldības finansētu pakalpojumu 
ir personām:

18.4.1. (Svītrots ar 23.02.2017. saistošajiem noteikumiem 
Nr. 2017/3);

18.4.2. (Svītrots ar 23.02.2017. saistošajiem noteikumiem 
Nr. 2017/3);

18.4.3. kuras nesaņem valsts pabalstu personas īpašai 
kopšanai vai arī tas nav pietiekams pakalpojuma nodroši-
nāšanai;

18.4.4. kuras dzīvo kopā ar apgādniekiem vai personām, 
kuras ir pārņēmušas īpašuma tiesības no pakalpojuma pie-
prasītāja, bet, pamatojoties uz sociālā darbinieka izvērtējumu, 
nespēj nodrošināt personas aprūpi sociālo prasmju trūkuma 
dēļ vai tām tiek liegta iespēja iekļauties darba tirgū;

18.4.5. kuras nav noslēgušas uztura līgumus, kas paredz 
uztura devējam nodrošināt personai nepieciešamo aprūpi un 
sociālo rehabilitāciju, pamatvajadzību nodrošināšanu, pienā-
kumu aprūpēt personu, apmaksāt izdevumus, kas saistīti ar 
sociālo pakalpojumu sniegšanu personai.

18.5. Pakalpojums paredz personas līdzmaksājumu, pa-
kalpojuma sniedzējam maksājot starpību starp personas ienā-
kumiem un valstī noteikto trūcīgas personas ienākumu līmeni.

19. Ilgstoša sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija 
institūcijā bērniem

19.1. Pakalpojums tiek sniegts, lai bērniem bāreņiem, 
bez vecāku gādības palikušiem bērniem un bērniem ar in-
validitāti nodrošinātu pastāvīgu uzturēšanos, ja bērna aprūpi 
un audzināšanu nav iespējams nodrošināt audžuģimenē vai 
pie aizbildņa.

19.2. Pakalpojums ietver diennakts uzturēšanos, pamat-
vajadzību nodrošināšanu, audzināšanu un izglītību, sociālo 
aprūpi un rehabilitāciju.

19.3. Pakalpojumu piešķir: 
19.3.1. bērniem, kuru vecākiem ir pārtrauktas vai atņemtas 

aizgādības tiesības;
19.3.2. ģimenēm, kurās ir bērns ar smagiem funkcionāliem 

traucējumiem, kuram nepieciešama pastāvīga diennakts 
uzraudzība un medicīniskā aprūpe;

19.3.3. bērniem, kuriem ir miruši abi vecāki un nav iespēja 
nokārtot aizbildnību.

20. Īslaicīga sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija 
institūcijā bērniem 

20.1. Pakalpojums tiek sniegts, lai uz laiku nodrošinātu 
bērniem diennakts uzraudzību un pamatvajadzību nodroši-
nāšanu, ja vecāki savas slimības vai citu sociālo apstākļu dēļ 
nevar bērnu aprūpēt vai uzturēšanās vecāku ģimenē apdraud 
bērna drošību.

20.2. Pakalpojums ietver diennakts uzturēšanos, pamat-
vajadzību nodrošināšanu, audzināšanu un izglītību, sociālo 
aprūpi un rehabilitāciju.

20.3. Pakalpojumu, pamatojoties uz bāriņtiesas vai sociālā 
darbinieka atzinumu, piešķir:
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20.3.1. ģimenei, kurā vecāku veselības stāvokļa dēļ nespēj 
nodrošināt bērna pamatvajadzības;

20.3.2. ģimenei, kurā sociālo apstākļu dēļ ir apdraudēta 
bērna drošība.  

20.4. Pakalpojumu piešķir uz laiku līdz 3 mēnešiem. 
20.5. Pamatojoties uz sociālā darbinieka veiktu ģimenes 

vajadzību izvērtējumu un atzinumu, pakalpojums var tikt 
piešķirts atkārtoti.

21. Sociālā atbalsta/Dienas centra pakalpojums
21.1. Pakalpojums tiek sniegts, lai veicinātu personu 

iekļaušanos sabiedrībā, jaunu sociālo kontaktu veidošanu, 
personīgo resursu apzināšanos, sociālo prasmju attīstīšanu, 
nodrošinot personu izglītošanu, kvalitatīva brīvā laika pava-
dīšanas iespējas un psihosociālo atbalstu. 

21.2. Pakalpojums ietver:
21.2.1. kvalitatīva brīvā laika pavadīšanas iespējas;
21.2.2. uz mērķa grupu orientētas sociālās rehabilitācijas 

programmas;
21.2.3. izglītojošas nodarbības;
21.2.4. psihosociālo atbalstu.
21.3. Pakalpojumu sniedz personām: 
21.3.1. kuru vajadzības, saskaņā ar sociālā darbinieka 

veiktu personas vajadzību izvērtējumu un atzinumu, atbilst 
sociālā atbalsta vai dienas centrā piedāvātajam pakalpojumu 
klāstam;

21.3.2. kuras ir apņēmušās pakalpojuma saņemšanas 
vietā ievērot iekšējās kārtības noteikumus un iesaistīties 
situācijas risināšanā, veicot līdzdarbības pienākumus saskaņā 
ar sociālās rehabilitācijas plānu.

22. Atbalsta ģimenes pakalpojums
22.1. Pakalpojums tiek sniegts, lai nodrošinātu atbalstu ris-

ka vai augsta riska ģimenēm sociālo prasmju uzlabošanai ga-
dījumos, kad vecāki nepietiekami nodrošina bērna vajadzības.

22.2. Pakalpojums ietver atbalsta ģimenes pakalpojumus 
līdz 32 stundām mēnesī.

22.3. Pakalpojumu piešķir: 
22.3.1. ģimenei, kurā ir hroniski slims bērns vai bērns ar 

funkcionāliem traucējumiem;
22.3.2. nepilnai ģimenei;
22.3.3. daudzbērnu ģimenei;
22.3.4. ģimenei, kurai nav pietiekamu prasmju un iemaņu 

bērna aprūpē.
22.4. Pakalpojumu piešķir uz laiku līdz 6 mēnešiem.
22.5. Pamatojoties uz sociālā darbinieka veiktu ģimenes 

vajadzību izvērtējumu un atzinumu, pakalpojumu var piešķirt 
atkārtoti uz laiku vai pastāvīgi.

23. Uzticības personas pakalpojums
23.1. Pakalpojums tiek sniegts, lai nodrošinātu atbalstu 

riska vai augsta riska ģimenes bērnam, kuram ir problēmas 
mācībās, saskarsmē ar vienaudžiem, vai ir nepieciešams 
atbalsts integrēšanai sabiedrībā vai izglītības sistēmā.

23.2. Pakalpojums ietver uzticības personas pakalpojumus 
līdz 24 stundām mēnesī.

23.3. Pakalpojumu piešķir: 
23.3.1. ģimenei, kurā ir hroniski slims bērns;
23.3.2. ģimenei, kurā bērnam ir problēmas iekļauties 

sabiedrībā un izglītības sistēmā;
23.3.3. ģimenei, kurai trūkst prasmju risināt konfliktus un 

veidot kontaktu ar bērnu vai bērna izglītības iestādi. 
23.4. Pakalpojumu piešķir uz laiku līdz 6 mēnešiem.
23.5. Pamatojoties uz sociālā darbinieka veiktu ģimenes 

vajadzību izvērtējumu un atzinumu, pakalpojumu var piešķirt 
atkārtoti uz laiku vai pastāvīgi.

24. Speciālista pakalpojums
24.1. Pakalpojums tiek sniegts, lai, saskaņā ar sociālās 

rehabilitācijas vai uzvedības korekcijas plānu, nodrošinātu 
speciālista (psihologs, logopēds, montesori pedagogs, fizio-
terapeits, ergoterapeits, mākslas, mūzikas, deju, ģimenes 
terapeits, u.c. speciālists) konsultācijas, kas veicinās personas 
(ģimenes) sociālo funkcionēšanu.

24.2. Pakalpojums ietver viena speciālista pakalpojumus 
līdz 10 konsultācijām gadā.

24.3. Pakalpojumu piešķir:
24.3.1. personām, kuras ir nonākušas krīzes situācijā;
24.3.2. personām ar invaliditāti;
24.3.3. ģimenēm, kurās aug bērns ar funkcionāliem 

traucējumiem;
24.3.4. ģimenēm, kurās netiek nodrošināta pietiekama 

bērna audzināšana un attīstība vai nepieciešama sociālā 
uzvedības korekcija bērnam. 

24.4. Pamatojoties uz sociālā darbinieka veiktu personas 
vajadzību izvērtējumu un atzinumu, pakalpojumu var piešķirt 
atkārtoti.

25. Atgriešanās ceļa pakalpojums personu (ģimeņu) 
resocializācijai sabiedrībā 

25.1. Pakalpojums tiek sniegts, lai nodrošinātu atkarīgo, 
no ieslodzījuma vietām atbrīvoto, krīzes situācijā nonākušo 
personu, tai skaitā ģimeņu ar bērniem, reintegrāciju un reso-
cializāciju, pakāpeniski nostiprinot personu sociālās un darba 
prasmes, sagatavojot patstāvīgas dzīves uzsākšanai pēc 
sociālās rehabilitācijas programmas saņemšanas.

25.2. Pakalpojums iever pagaidu dzīvesvietu un sociālā 
darbinieka, narkologa un psihologa konsultācijas psihosociālā 
atbalsta nodrošināšanai.

25.3. Pakalpojumu piešķir personām (ģimenēm), kurām 
pēc sociālās rehabilitācijas pakalpojuma institūcijā saņem-
šanas ir nepieciešams psihosociālais atbalsts patstāvīgas 
dzīves uzsākšanai. 

25.4. Pakalpojumu piešķir uz laiku līdz 3 mēnešiem. 
25.5. Personai (ģimenei), kura aktīvi iesaistās savu prob-

lēmu risināšanā, pamatojoties uz sociālā darbinieka veiktu 
personas vajadzību izvērtējumu un atzinumu, pakalpojumu 
var piešķirt atkārtoti. 

26. Sociālā atbalsta grupas pakalpojums
26.1. Pakalpojums tiek sniegts ar mērķi mazināt personas 

sociālo izolētību, motivēt saskatīt problēmu cēloni un attīstīt 
personas resursus, saņemot grupas atbalstu un problēmu 

risināšanas pieredzi.
26.2. Pakalpojums ietver nodarbības profesionāla grupas 

vadītāja klātbūtnē saskaņā ar mērķa grupas vajadzībām 
atbilstošu programmu un nodarbību plānu.

26.3. Pakalpojums tiek nodrošināts, komplektējot grupu.
26.4. Pamatojoties uz sociālā darbinieka veiktu personas 

vajadzību izvērtējumu un atzinumu, pakalpojumu var piešķirt 
atkārtoti, iesaistot klientu citā atbalsta grupā.

27. Sociālā rehabilitācija no vardarbības cietušām 
personām

27.1. Pakalpojums tiek sniegts, lai no vardarbības cietušas 
pieaugušas personas vai bērns atgūtu fizisko un psihisko 
veselību un integrētos sabiedrībā.

27.2. Pakalpojums ietver desmit individuālās psihologa 
vai sociālā darbinieka konsultācijas bērnam vai desmit indivi-
duālās psihologa, sociālā darbinieka vai jurista konsultācijas 
pieaugušai personai.

27.3. Pakalpojumu piešķir: 
27.3.1. bērnam, kurš ir prettiesisku darbību – noziedzīga 

nodarījuma, ekspluatācijas, seksuālas izmantošanas, vardar-
bības vai jebkādas citas nelikumīgas, cietsirdīgas vai cieņu 
aizskarošas darbības upuris;

27.3.2. pilngadīgai personai, kura cietusi no vardarbības, 
fiziskas vai seksuālas vardarbības draudiem vai vardarbīgas 
kontroles.

27.4. Pakalpojumu piešķir saskaņā ar Ministru kabineta 
noteikumiem.

27.5. Pakalpojums par pašvaldības budžeta līdzekļiem tiek 
piešķirts gadījumos, kad pakalpojumu atbilstoši normatīvajiem 
aktiem nenodrošina valsts.

28. Sociālā rehabilitācija vardarbību veikušām personām
28.1. Pakalpojums tiek sniegts, lai novērstu vai mazinātu 

turpmākas vardarbības riskus, sniedzot psihosociālu un izglī-
tojošu atbalstu vardarbību veikušām personām.

28.2. Pakalpojums ietver desmit individuālās psihologa 
konsultācijas vai sešpadsmit grupu nodarbības.

28.3. Pakalpojumu piešķir pilngadīgai personai, kura 
izturējusies vai baidās izturēties vardarbīgi, vai ir izteikusi 
draudus pielietot vardarbību. 

28.4. Pakalpojumu piešķir saskaņā ar Ministru kabineta 
noteikumiem.

29. Bērnu emocionālās audzināšanas pakalpojums
29.1. Pakalpojums tiek sniegts ar preventīvu mērķi, lai 

vecākiem sniegtu nepieciešamās zināšanas par emocionālās 
audzināšanas nozīmi bērna attīstībā, harmoniskas personības 
veidošanā un mazinātu vardarbību pret nepilngadīgajiem. 

29.2. Pakalpojums ietver 10 grupas nodarbības pēc 
noteiktas programmas.

29.3. Pakalpojumu piešķir ģimenēm:
29.3.1. kurās ir bērni līdz 7 gadu vecumam;
29.3.2. kurās ir bērni no 11-16 gadu vecumam. 
29.4. Pakalpojumu piešķir 1 reizi gadā un nodrošina, 

komplektējot grupu.
29.5. Pakalpojumu sniedz ģimenēm, kurām ir veikts 

ģimenes vajadzību izvērtējums un sastādīts sociālās reha-
bilitācijas plāns.

30. Mentora pakalpojums
30.1. Pakalpojums tiek sniegts, lai nodrošinātu atbalstu 

personām, kuras sava dzīvesveida, nepietiekamu sociālo 
prasmju vai tuvinieku atbalsta trūkuma dēļ nespēj nodrošināt 
pamatvajadzības vai sociālo funkcionēšanu sabiedrībā. 

30.2. Pakalpojums ietver mentora pakalpojumus līdz 
24 stundām mēnesī 30.3.1. punktā noteiktajām personām 
vai 2 reizes mēnesī 30.3.2. punktā noteiktajām personām.

30.3. Pakalpojumu piešķir: 
30.3.1. (Svītrots ar 23.02.2017. saistošajiem noteikumiem 

Nr. 2017/3);
30.3.2. (Svītrots ar 23.02.2017. saistošajiem noteikumiem 

Nr. 2017/3);
30.3.3. pilngadīgām personām, kurām nav pietiekamu 

sociālo prasmju un iemaņu sadzīves organizēšanā; 
30.3.4. bērniem/ jauniešiem, kuriem tuvinieki nespēj sniegt 

pietiekamu atbalstu un rūpes;
30.4. Pakalpojumu 30.3.3. punktā noteiktajām personām 

piešķir uz laiku līdz 6 mēnešiem vai pastāvīgi, bet 30.3.4. punk-
tā noteiktajām personām – uz 12 mēnešiem.

30.5. Pamatojoties uz sociālā darbinieka veiktu personas 
vajadzību izvērtējumu un atzinumu, pakalpojumu var piešķirt 
atkārtoti.

30.6. Pakalpojumu nepiešķir personām, kuras saņem 
asistenta vai aprūpes mājās pakalpojumu.

31. Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu komplekss 
31.1. Pakalpojums tiek sniegts, lai atjaunotu personas 

(ģimenes) funkcionēšanas spējas, iekļaušanos sabiedrībā un 
pilnveidotu sociālās prasmes.

31.2. Pakalpojums ietver izglītojošas, attīstošas nodar-
bības, atbalsta grupas, psihosociālo atbalstu un speciālistu 
konsultācijas saskaņā ar mērķa grupas vajadzībām atbilstošu 
programmu.

31.3. Pakalpojumu piešķir personām (ģimenēm), kurām ir 
sociālā darbinieka atzinums un sastādīts individuālās sociālās 
rehabilitācijas plāns.

31.4. Pakalpojums tiek nodrošināts, komplektējot grupu.
31.5. Pakalpojumu piešķir uz laiku, kāds paredzēts mērķa 

grupas vajadzībām izstrādātajā programmā.
31.6. Pamatojoties uz sociālā darbinieka veiktu ģimenes 

(personas) izvērtējumu un atzinumu, pakalpojumu var piešķirt 
atkārtoti.

 32. Sociālā darba pakalpojums 
32.1. Pakalpojums tiek sniegts, lai nodrošinātu profesio-

nālu darbību ar mērķi palīdzēt personām, ģimenēm, personu 
grupām un sabiedrībai kopumā veicināt vai atjaunot spēju 
sociāli funkcionēt, radīt šai funkcionēšanai labvēlīgus ap- 
stākļus, kā arī veicināt sociālās atstumtības un riska faktoru 
mazināšanu, attīstot pašas personas resursus un iesaistot 
atbalsta sistēmās, kā arī klientu iesaistīšanu sociālās reha-
bilitācijas/korekcijas programmās noteiktām klientu grupām.

32.2. Pakalpojums ietver profesionāla sociālā darbinieka 
konsultācijas, klientu vajadzību novērtēšanu, individuālā so-
ciālā rehabilitācijas plāna izstrādi, psihosociālo un starpprofe-
sionālo atbalstu gadījuma risināšanas vai sociālo pakalpojumu 
saņemšanas procesā.

32.3. Pakalpojumu sniedz pašvaldības sociālajā dienestā 
un tā struktūrvienībās, novada pagastu pārvaldēs vai sociālās 
rehabilitācijas/korekcijas programmu ietvaros atbilstoši klienta 
problēmai.

33. Patversmes pakalpojums 
33.1. Pakalpojums tiek sniegts, lai nodrošinātu īslaicīgu 

diennakts uzturēšanos pilngadīgām personām bez pastāvīgas 
dzīvesvietas vai krīzes situācijā nonākušām personām.

33.2. Pakalpojums ietver personas pamatvajadzību 
nodrošināšanu, personiskās higiēnas iespēju nodrošināšanu 
un gadījuma risināšanu.

33.3. Pakalpojumu piešķir personām: 
33.3.1. kuras ir bez noteiktas dzīves vietas vai dažādu 

iemeslu dēļ nav iespējas tajā atgriezties un kuras ir rakstiski 
apņēmušās pakalpojuma saņemšanas vietā ievērot iekšējās 
kārtības noteikumus un iesaistīties situācijas risināšanā, 
veicot līdzdarbības pienākumus saskaņā ar sociālās reha-
bilitācijas plānu;

33.3.2. kuras bez pajumtes ir palikušas stihiskas nelai-
mes dēļ;

33.3.3. pilngadīgām personām, kurām nav pietiekamu 
sociālo prasmju un iemaņu sadzīves organizēšanā;

33.3.4. bērniem/ jauniešiem, kuriem tuvinieki nespēj sniegt 
pietiekamu atbalstu un rūpes.

33.4. Pakalpojumu 30.3.3. punktā noteiktajām personām 
piešķir uz laiku līdz 6 mēnešiem vai pastāvīgi, bet 30.3.4. pun-
ktā noteiktajām personām – uz 12 mēnešiem. 

33.5. Pamatojoties uz sociālā darbinieka veiktu personas 
vajadzību izvērtējumu un atzinumu, pakalpojumu var piešķirt 
atkārtoti.

33.6. Pakalpojums paredz personas līdzmaksājumu, pa-
kalpojuma sniedzējam maksājot starpību starp personas ienā-
kumiem un valstī noteikto trūcīgas personas ienākumu līmeni.

34. Higiēnas pakalpojums
34.1. Pakalpojums tiek sniegts, lai nodrošinātu personu 

vajadzību pēc personīgās higiēnas, veicinot personas (ģime-
nes) socializēšanos un integrāciju sabiedrībā, kā arī mazinātu 
slimību izplatīšanās risku.

34.2. Pakalpojums ietver:
34.2.1.  dušas apmeklējumu 1 reizi nedēļā;
34.2.2. veļas mazgāšanu 2 reizes mēnesī;
34.2.3. pēdu ārstniecisko aprūpi 4 reizes gadā.
34.3. Pakalpojumu piešķir, pamatojoties uz sociālā dar-

binieka atzinumu:
34.3.1. personām (ģimenēm), kurām sociālo apstākļu 

dēļ nav iespējams nodrošināt savu un savu ģimenes locekļu 
personisko higiēnu;

34.3.2. personām, kuras noteiktas diagnozes, funkcionālo 
traucējumu vai sociālo apstākļu dēļ nespēj pašas saviem 
spēkiem veikt pēdu aprūpi. 

34.4. Pakalpojumu piešķir uz laiku līdz 6 mēnešiem.
34.5. Pamatojoties uz sociālā darbinieka veiktu personas 

vajadzību izvērtējumu un atzinumu, pakalpojumu var piešķirt 
atkārtoti.   

35. Zupas virtuves pakalpojums
35.1. Pakalpojums tiek sniegts, lai nodrošinātu personu 

pamatvajadzības atveseļošanās periodā vai krīzes situācijas 
pārvarēšanai. 

35.2. Pakalpojums ietver silta ēdiena (saskaņā ar pakal-
pojuma sniedzēja piedāvājumu) nodrošināšanu 1 reizi dienā.

35.3. Pakalpojumu, pamatojoties uz sociālā darbinieka 
atzinumu, piešķir:

35.3.1. personām, kuras saskaņā ar ārsta norādījumiem 
ārstējas no plaušu tuberkulozes;

35.3.2. pensijas vecuma personām vai personām ar 
funkcionāliem traucējumiem, kurām nav piemēroti sadzīves 
apstākļi vai trūkst prasmes silta ēdiena pagatavošanai; 

35.3.3. krīzes situācijā nonākušām personām (ģimenēm);
35.3.4. personām (ģimenēm), kurām nav pieejama paš-

valdības sociālā palīdzība pamatvajadzību nodrošināšanai.
35.4. Pakalpojumu piešķir pastāvīgi, atveseļošanās perio-

dā saskaņā ar ārsta norādījumiem vai uz laiku līdz 3 mēnešiem 
krīzes situācijas pārvarēšanai. 

35.5. Pamatojoties uz sociālā darbinieka veiktu personas 
(ģimenes) vajadzību izvērtējumu un atzinumu, pakalpojumu 
var piešķirt atkārtoti.

36. Motivācijas pakalpojums
36.1. Pakalpojums tiek sniegts, lai mazinātu personas 

noliegumu un palīdzētu pieņemt lēmumu par rehabilitācijas 
uzsākšanu vai sociālo problēmu risināšanu, kā arī veidot 
motivāciju pozitīvām pārmaiņām.

36.2. Pakalpojums ietver intensīvu, uz personas moti-
vāciju vērstu pasākumu kopumu, kuru nodrošina speciālistu 
(sociālo darbinieku, psihologu, medicīnas darbinieku, u.c. 
speciālistu) komanda saskaņā ar personas vajadzībām 
atbilstošu programmu.

36.3. Pakalpojumu piešķir pilngadīgām vai nepilngadīgām 
personām, kurām ir grūtības apzināties savas sociālās prob-
lēmas un uzsākt to risināšanu.

36.4. Pakalpojumu piešķir 1 reizi gadā.
37. Ilgstošas izmitināšanas pakalpojums personām ar 

zemām vajadzībām un sociālajām prasmēm 
37.1. Pakalpojums tiek sniegts, lai nodrošinātu pastāvīgu 

pajumti, sociālo atbalstu un aprūpi personām, kurām ir zemas 
vajadzības un kuras sociālo prasmju trūkuma dēļ ir pakļautas 
sociālās atstumtības riskam.

37.2. Pakalpojums ietver personas izmitināšanu, pa-
matvajadzību nodrošināšanu un sociālo un darba prasmju 
attīstīšanu.

37.3. Pakalpojumu piešķir personām ar zemām vajadzī-
bām un nepietiekamām sociālajām un darba prasmēm, kuras 
ilgstoši nespēj iekļauties sabiedrībā.

37.4. Pakalpojums paredz personas līdzmaksājumu 
pakalpojuma sniedzējam. 

IV Pakalpojumu piešķiršanas kārtība 
38. Pieprasot sociālos pakalpojumus, persona vai tās 

likumiskais pārstāvis vēršas dzīves vietas sociālajā dienestā 
(novada pilsētā) vai pie sociālā darba speciālista (novada 
pagastā), iesniedz iesniegumu, norādot problēmu un tās risi-
nāšanai vēlamo pakalpojuma veidu, iztikas līdzekļu deklarāciju, 
ja pakalpojuma saņemšanai nepieciešams materiālo resursu 
novērtējums, kā arī citus dokumentus (izziņa par personas 
veselības stāvokli, funkcionālajām spējām vai invaliditāti, piln-
vara, bāriņtiesas lēmums, uzturlīgums, psihologa vai sociālā 
darbinieka atzinums u.c.) atbilstoši normatīvo aktu prasībām 
un attiecīgā sociālā pakalpojuma veidam. 

39. Sociālais dienests vai sociālā darba speciālists norma-
tīvajos aktos noteiktajā kārtībā un termiņos novērtē personas 
vajadzības pēc pieprasītā pakalpojuma un pieņem lēmumu 
par pakalpojuma piešķiršanu vai atteikumu. Ja pieņemts lē-
mums atteikt pakalpojumu, norāda tā pamatojumu un lēmuma 
apstrīdēšanas kārtību. 

40. Pakalpojumu pārtrauc, atsaka vai samazina pakal-
pojuma apmēru, ja:

40.1. persona neievēro pakalpojuma sniedzēja iekšējās 
kārtības noteikumus vai līguma par pakalpojumu nodrošinā-
šanu nosacījumus; 

40.2. persona atsakās vai neatļauj novērtēt vajadzības, 
nepilda sociālās rehabilitācijas plānu vai neveic sociālā dar-
binieka noteiktos līdzdarbības pienākumus;

40.3. ir saņemts pakalpojuma sniedzēja vai gadījuma 
risināšanā iesaistītā speciālista atzinums par to, ka personai 
pakalpojums vairs nav nepieciešams vai personas vajadzībām 
piemērots (atgūtas pašaprūpes spējas, novērsti sociālie riski, 
zuduši iemesli, kuru dēļ pakalpojums bija nepieciešams);

40.4. piešķirts pakalpojums ilgstošas sociālās aprūpes un 
sociālās rehabilitācijas institūcijā;

40.5. persona maina savu dzīvesvietu uz citas pašvaldības 
administratīvo teritoriju;

40.6. pakalpojuma saņemšanas laikā ir noslēgts uztura 
līgums, kas paredz uztura devējam nodrošināt personai ne-
pieciešamo aprūpi un sociālo rehabilitāciju, pamatvajadzību 
nodrošināšanai, pienākumu aprūpēt personu, apmaksāt izde-
vumus, kas saistīti ar sociālo pakalpojumu sniegšanu personai;

40.7. personas vajadzības vai statuss neatbilst noteikumos 
minētajiem nosacījumiem vai izvēlētajam pakalpojumu veidam;

40.8. persona vai tās likumiskais pārstāvis, norādot 
iemeslu, atsakās vai lūdz pārtraukt pakalpojuma sniegšanu;

40.9. pamatojoties uz sociālā darba speciālista izvēr-
tējumu, ir nepieciešams personas vajadzībām atbilstošāks 
sociālais pakalpojums vai nepieciešama pakalpojuma veida, 
apjoma vai līmeņa maiņa.

41. Krīzes situācijā sociālais dienests lēmumu par pakal-
pojuma piešķiršanu pieņem nekavējoties.

42. Lai saņemtu sociālos pakalpojumus naktspatversmē, 
patversmē un krīzes centrā, kā arī redzes un dzirdes invalīdiem 
paredzētos sociālās rehabilitācijas pakalpojumus, persona 
vēršas tieši pie pakalpojuma sniedzēja. Pakalpojuma sniedzējs 
pieņem lēmumu par pakalpojuma nodrošināšanu atbilstoši 
attiecīgās institūcijas dibinātāja noteiktajai kārtībai.

43. Piemērojot saistošo noteikumu 40. punktā noteikto, tiek 
ņemti vērā tie saistošo noteikumu nosacījumi, kas ir noteikti 
attiecībā uz katru sociālo pakalpojumu veidu.

V Pakalpojumu samaksas kārtība
44. Pakalpojumi tiek sniegti, neizvērtējot pakalpojuma 

saņēmēja ienākumus, izņemot 33. un 37. punktā minētos 
pakalpojumus, kas paredz novērtēt personas ienākumus.

45. Noteikumu 17. un 19. punktā minētie pakalpojumi tiek 
sniegti, izvērtējot personas likumīgo apgādnieku ienākumus 
un iesaistīšanos pakalpojumu nodrošināšanā.

46. Sociālie pakalpojumi pilnā apmērā tiek finansēti no 
pašvaldības budžeta līdzekļiem, izņemot:

46.1.  noteikumu 10., 16., 28. punktā minētos pakalpoju-
mus, kurus nodrošina par valsts piešķirto finansējumu;

46.2. noteikumu 11., 12. punktā minētos pakalpojumus, 
ja saskaņā ar šo pakalpojumu piešķiršanas nosacījumiem 
persona nav tiesīga saņemt pakalpojumu par pašvaldības 
līdzekļiem;

46.3. noteikumu 15., 19., 27. punktā minētos pakalpo-
jumus, ja to nodrošināšanai ir pieejams valsts finansējums;

46.4. noteikumu 17. punktā minētos pakalpojumus, kad 
pakalpojums tiek finansēts daļēji, sedzot starpību starp pa-
kalpojuma cenu un pakalpojuma saņēmēja un viņa likumīgo 
apgādnieku nodrošināto samaksu par pakalpojumu saskaņā 
ar MK noteikumiem.

46.5. noteikumu 18., 33. un 37. punktā minētos pakalpo-
jumus, kad pakalpojums tiek finansēts daļēji, sedzot starpību 
starp pilnu pakalpojuma maksu un personas veikto samaksu 
par pakalpojumu MK noteikumos noteiktajā apmērā.  

VI Lēmumu apstrīdēšanas un 
pārsūdzēšanas kārtība
47. Sociālā dienesta vai sociālā darba speciālista pie-

ņemto lēmumu (administratīvo aktu) var apstrīdēt Kuldīgas 
novada Domē.

48. Domes lēmumu (administratīvo aktu) var pārsūdzēt 
Administratīvajā rajona tiesā likumā noteiktajā kārtībā.

VII noslēguma jautājumi
49. Noteikumi tiek publicēti pašvaldības informatīvajā 

izdevumā “Kuldīgas Novada Vēstis” un ievietoti pašvaldības 
mājas lapā www.kuldiga.lv.

50. Noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicē-
šanas likuma “Par pašvaldībām” 45. panta noteiktajā kārtībā.

51. Ar šo noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē Kuldī-
gas novada pašvaldības saistošie noteikumi 2013/1 “Sociālo 
pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtība”.

Saistošie noteikumi nr. 2015/10 “Sociālo       pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtība”



2017. gada 12. aprīlis

Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās 
palīdzības likuma 3.panta otro un trešo daļu, likuma “Par 
pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 7. punktu, Ministru 
kabineta 2003. gada 27. maija noteikumu Nr. 275 “So-
ciālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu 
samaksas kārtība un kārtība, kādā pakalpojuma izmaksas 
tiek segtas no pašvaldības budžeta” 6. punktu.

Izdarīt Kuldīgas novada pašvaldības saistošajos noteiku-
mos Nr. 2015/10 “Sociālo pakalpojumu saņemšanas un sa-
maksas kārtība”(turpmāk – noteikumi) šādus grozījumus:

1. Papildināt noteikumus ar 4.1 punktu šādā redakcijā:
“4.¹ Gadījumos, kad, no personas neatkarīgu apstākļu 

dēļ, ģimenei (personai) nav iespēju deklarēt savu dzī-
ves vietu un sociālais pakalpojums ir nepieciešams, lai 
novērstu krīzes situāciju vai sociālās intervences mērķu 
sasniegšanai gadījuma vadības ietvaros, pakalpojums tiek 
sniegts ģimenei (personai), kura faktiski dzīvo Kuldīgas 
novada pašvaldības administratīvajā teritorijā.” 

2. Izteikt noteikumu 5. punktu šādā redakcijā:
“5. Par apgādniekiem šo noteikumu izpratnē uzska-

tāmas personas, kurām saskaņā ar likumu vai tiesas 
nolēmumu ir pienākums rūpēties par savu laulāto, bērniem 
vai vecākiem.”

3. Izteikt noteikumu 8.1.1. apakšpunktu šādā redakcijā:
“8.1.1. aprūpes mājās pakalpojums;”
4. Izteikt 9. punkta ievaddaļu šādā redakcijā:
“9. Aprūpes mājās pakalpojums”.
5. Izteikt noteikumu 9.1. apakšpunktu šādā redakcijā: 

“9.1. Pakalpojums tiek sniegts, lai atbilstoši personas 
individuālajām vajadzībām nodrošinātu praktisku pakal-
pojumu kompleksu personas dzīvesvietā pamatvajadzību 
apmierināšanai un personas (ģimenes) aprūpei.”

6. Papildināt noteikumus ar 9.2.4. apakšpunktu šādā 

redakcijā:
“9.2.4. ceturtajā aprūpes līmenī – līdz 72 stundām 

mēnesī.”
7. Papildināt noteikumus ar 9.2.1 apakšpunktu šādā 

redakcijā:
“9.1 Ceturtā līmeņa aprūpes mājās pakalpojums tiek 

piešķirts gadījumos, kad persona, kuras vajadzības atbilst 
sociālās aprūpes pakalpojumam institūcijā, atsakās no šī 
pakalpojuma vai personām, kurām VDEĀVK tiek lemts 
par īpašas kopšanas nepieciešamību sakarā ar smagiem 
funkcionāliem traucējumiem.”

8. Svītrot 9.5.1. un 9.5.2. apakšpunktus.
9. Papildināt noteikumus ar 9.7. apakšpunktu šādā 

redakcijā:
“9.7. Ja vienā mājsaimniecībā dzīvojošie ģimenes locekļi 

vecuma vai funkcionālo traucējumu dēļ nespēj patstāvīgi 
veikt pašaprūpi un nodrošināt pamatvajadzības, sociālais 
darbinieks izvērtē katras personas individuālās vajadzības 
un pakalpojumu ģimenei piešķir atbilstoši tā ģimenes 
locekļa vajadzībām, kuram nepieciešams lielākais pa-
kalpojuma apjoms.”

10. Svītrot noteikumu 11.4.1., 11.4.2., 12.4.1. un 
12.4.2. apakšpunktus.

11. Izteikt noteikumu 17.4.2. apakšpunktu šādā re-
dakcijā:

“17.4.2. kuras pašas vai kuru likumīgie apgādnieki, 
pamatojoties uz sociālā darbinieka izvērtējumu un ņemot 
vērā normatīvo aktu nosacījumus, nav spējīgi nodrošināt 
samaksu par sociālo pakalpojumu vai pašu spēkiem veikt 
personas pamatvajadzību un aprūpes nodrošināšanu;”

12. Papildināt noteikumus ar 17.4.4. apakšpunktu šādā 
redakcijā:

“17.4.4. kuras, ņemot vērā normatīvo aktu nosacījumus, 

nav spējīgas pilnā apmērā nodrošināt samaksu par sociālo 
pakalpojumu.”

13. Izteikt noteikumu 18.4. apakšpunkta ievaddaļu 
šādā redakcijā:

“18.4. Pakalpojumu piešķir personām:”
14. Svītrot noteikumu 18.4.1. un 18.4.2. apakšpunktus.
15. Papildināt noteikumus ar 18.5. apakšpunktu šādā 

redakcijā:
“18.5 Pakalpojums paredz personas līdzmaksājumu, 

pakalpojuma sniedzējam maksājot starpību starp per-
sonas ienākumiem un valstī noteikto trūcīgas personas 
ienākumu līmeni.”

16. Izteikt noteikumu 21. punkta ievaddaļu šādā re-
dakcijā:

“21.Sociālā atbalsta/Dienas centra pakalpojums”
17. Papildināt noteikumu 21.3.1. apakšpunkta tekstu aiz 

vārda “atbilst” ar vārdiem “sociālā atbalsta vai”.
18. Papildināt noteikumu 22. punkta nosaukumu aiz 

vārda “ģimenes” ar vārdiem iekavās “(ģimenes asistenta)”.
19. Izteikt noteikumu 30.1. un 30.2. punktus šādā 

redakcijā:
“30.1. Pakalpojums tiek sniegts, lai nodrošinātu atbal-

stu personām, kuras sava dzīvesveida, nepietiekamu 
sociālo prasmju vai tuvinieku atbalsta trūkuma dēļ nespēj 
nodrošināt pamatvajadzības vai sociālo funkcionēšanu 
sabiedrībā. 

30.2. Pakalpojums ietver mentora pakalpojumus līdz 
24 stundām mēnesī 30.3.3. punktā noteiktajām personām 
vai 2 reizes mēnesī 30.3.4. punktā noteiktajām personām.”

20. Svītrot noteikumu 30.3.1. un 30.3.2. apakšpunktus.
21. Papildināt noteikumus ar 30.3.3. un 30.3.4. punktiem 

šādā redakcijā:
“30.3.3. pilngadīgām personām, kurām nav pietiekamu 

sociālo prasmju un iemaņu sadzīves organizēšanā; 
30.3.4. bērniem/jauniešiem, kuriem tuvinieki nespēj 

sniegt pietiekamu atbalstu un rūpes.”
22. Izteikt noteikumu 30.4. punktu šādā redakcijā:
“30.4. Pakalpojumu 30.3.3. punktā noteiktajām perso-

nām piešķir uz laiku līdz 6 mēnešiem vai pastāvīgi, bet 
30.3.4. punktā noteiktajām personām – uz 12 mēnešiem.”

23. Papildināt noteikumus ar 33.6. punktu šādā redakcijā:
“33.6.Pakalpojums paredz personas līdzmaksājumu, 

pakalpojuma sniedzējam maksājot starpību starp per-
sonas ienākumiem un valstī noteikto trūcīgas personas 
ienākumu līmeni.”

24. Papildināt noteikumu 34.2.3. punkta tekstu aiz vārda 
“aprūpi” ar skaitli un vārdiem “4 reizes gadā”.

25. Izteikt noteikumu 34.3.2. apakšpunktu šādā redakcijā:
“34.3.2. personām, kuras noteiktas diagnozes, funkcio-

nālo traucējumu vai sociālo apstākļu dēļ nespēj pašas 
saviem spēkiem veikt pēdu aprūpi.”

26. Izteikt noteikumu 44. un 45. punktus šādā redakcijā:
“44. Pakalpojumi tiek sniegti, neizvērtējot pakalpojuma 

saņēmēja ienākumus, izņemot 33. un 37. punktā minētos 
pakalpojumus, kas paredz novērtēt personas ienākumus.

45. Noteikumu 17. un 19. punktā minētie pakalpojumi 
tiek sniegti, izvērtējot personas likumīgo apgādnieku 
ienākumus un iesaistīšanos pakalpojumu nodrošināšanā.”

27. Noteikumu 46.4 apakšpunktā pēc vārda “Noteikumu” 
izslēgt skaitli “18.”

28. Izteikt noteikumu 46.5. apakšpunktu šādā redakcijā:
“46.5. noteikumu 18., 33. un 37. punktā minētos pakal-

pojumus, kad pakalpojums tiek finansēts daļēji, sedzot 
starpību starp pilnu pakalpojuma maksu un personas 
veikto samaksu par pakalpojumu MK noteikumos no-
teiktajā apmērā.”

Saistošie noteikumi nr. 2017/3 “Grozījumi Kuldīgas novada pašvaldības saistošajos noteikumos 
nr. 2015/10 “Sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtība””

Paskaidrojuma raksts
Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības pamatojums

Kuldīgas novadā ir spēkā Kuldīgas novada pašvaldības saistošie noteikumi 2015/10 “Sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtība”, kas apstiprināti ar Kuldīgas novada Domes 
2015 gada 30. jūlija sēdes lēmumu (prot. Nr. 9, p. 52.).
Attīstoties sociālajam darbam ar dažādām iedzīvotāju grupām, ir radusies nepieciešamība precizēt nosacījumus vairāku sociālo pakalpojumu nodrošināšanai. Precizējumi paredz gan pakalpojumu 
saņēmēju loka paplašināšanu, gan jauna pakalpojuma nosaukuma lietošanu, gan ierobežojumus pakalpojumu nodrošināšanai par pašvaldības līdzekļiem

2. Īss projekta satura izklāsts

Precizējumi paredz gan pakalpojumu saņēmēju loka paplašināšanu, gan ierobežojumus pakalpojumu nodrošināšanai par pašvaldības līdzekļiem:
paredzēta iespēja nodrošināt sociālos pakalpojumus personām, kurām nav iespēju deklarēt dzīves vietu Kuldīgas novada teritorijā, bet kurām nepieciešami sociālie pakalpojumi krīzes situācijas 
novēršanai vai sociālās intervences mērķu sasniegšanai; 
paplašināts aprūpes mājās pakalpojuma apjoms, paredzot pakalpojumu noteiktā stundu skaitā nodrošināt ne tikai atsevišķi dzīvojošām personām, bet arī ģimenei, kas sastāv no vairākiem 
ģimenes locekļiem, kas nespēj par sevi parūpēties;
veiktas izmaiņas sociālās aprūpes pakalpojumu dzīvesvietā samaksas kārtībā, kas paredz nevērtēt apgādnieku ienākumus, pieprasot sociālās aprūpes pakalpojumus dzīvesvietā;
precizēti pakalpojumu nosaukumi, lai nodrošinātu Labklājības ministrijas ieviestu un sociālā darba jomā izmantotu pakalpojumu sniedzēju definīciju vienotas izpratnes veicināšanai;
paplašināts mentora pakalpojuma apjoms un pakalpojuma saņēmēju loks, paredzot sniegt mentora pakalpojumu nepilngadīgām personām, kurām nav atbalsts no ģimenes;
precizēts higiēnas pakalpojuma apjoms, pakalpojuma saņēmēju loks;
noteikts līdzmaksājums personām, kuras saņem patversmes pakalpojumu;
precizēta līdzmaksājuma veikšanas kārtība personām, kuras patversmes pakalpojumu saņem ilgstoši

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašval-
dības budžetu

Neskatoties uz to, ka grozījumi ir saistīti ar pašvaldības finansējuma nepieciešamību, sociālo pakalpojumu nodrošināšana tiek veikta atbilstoši pašvaldības finansiālajām iespējām un sociālo 
pakalpojumu nodrošināšanai piešķirto mērķdotāciju 

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

Nav attiecināms

5. Informācija par administratīvajām procedūrām Jaunas struktūras nav jāveido
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Konsultācijas ar Kuldīgas novada pašvaldības aģentūras “Sociālais dienests” sociālajiem darbiniekiem, kā arī ar sociālo pakalpojumu sniedzēju pārstāvjiem
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Siltinās Kuldīgas novada Sociālā 
dienesta ēku, remontdarbu laikā 
dienests darbosies citās telpās

Aprīlī Kuldīgā sākās Kuldīgas no-
vada Sociālā dienesta ēkas, Dzir-
navu ielā 9, siltināšana. Plānots, 
ka būvdarbi ilgs sešus mēnešus. 
Tikmēr Sociālā dienesta speciālisti 
strādās citās telpās – Leona Paeg-
les ielā 12 un Liepājas ielā 8.

Liepājas ielā 8 (“Staburadzes” ēka, 
ieeja no pagalma puses) no 3. aprīļa 
apmeklētājus gaida sociālie darbinieki 
ģimenēm ar bērniem. Speciālisti 
sazvanāmi pa mobilajiem tālruņiem 
27020735 vai 27020738. 

Pārējie Sociālā dienesta darbinieki 
apmeklētājus pieņem Leona Paegles 
ielā 12. Lai pierakstītos uz pieņem-
šanu pie speciālistiem vai saņemtu 
informāciju, klientiem jāzvana pa 
tālruni 27020745. Direktori iespē-
jams sazvanīt pa tālruni 27020732, 
direktores vietnieci – 27020731, 
sociālos darbiniekus darbā ar senio-
riem – 27020734 vai 27020746, bet 
sociālos darbiniekus pilngadīgām 
personām – 27020736.

Sociālā dienesta ēkas sakārtošana 
norisinās projekta “Sociālā dienesta 
ēkas energoefektivitātes uzlabošana 

Dzirnavu ielā 9, Kuldīgā, Kuldīgas 
novadā” ietvaros. Plānots siltināt ēkas 
fasādi, cokolu, bēniņus un pagraba 
pārsegumu, nomainīt jumta segumu, 
jumta konstrukcijas un logus, kā arī 
atjaunot ēkas ieejas mezglu. 

Atbilstoši iepirkumam, būvdarbus 
veiks pilnsabiedrība “Konsorcijs 
RT-ALTE”, būvuzraudzību nodro-
šinās SIA “STRUŅĶKROGS”, 
būvuzraugs Dainis Šēlis, bet autoruz-
raudzību – SIA “Projektēšanas birojs 
Austrumi”. Kopumā būvniecība iz-
maksās 270 000 EUR, ieskaitot PVN.

Projekta īstenošanai piesaistīts 
līdzfinansējums 85% apmērā no 
Eiropas Reģionālās attīstības fonda 
(ERAF) 4.2.2. specifiskā atbalsta 
mērķa “Atbilstoši pašvaldības in-
tegrētajām attīstības programmām 
sekmēt energoefektivitātes paaugsti-
nāšanu un atjaunojamo energoresursu 
izmantošanu pašvaldību ēkās” otrās 
kārtas ietvaros.

KrISTĪnE DuĻBInSKa, 
mārketinga un sabiedrisko attiecību 

nodaļas vadītāja

Kuldīgas novada pašvaldība 
2017. gada 24. aprīlī 14:00 

rakstiskās izsolēs ar augšupejošu soli izsolīs šādas automašīnas:

1. Pelču pagasta pārvaldes kustamā manta – transportlīdzeklis FOrD TranSIT, pirmā reģistrācija 2001. g., autobuss FDBY, 
12 vietas, 4 durvis, dīzelis, reģistrācijas apliecības Nr.  AF0170804, valsts numurs EH5077, nobraukums 374 155 km, šasijas nu-
murs WF0HXXGBFH1J86430, bez derīgas valsts tehniskās apskates. Kustamās mantas izsoles sākumcena – 1950 EUR. Izsoles 
dalībnieka reģistrācijas maksa – 15 EUR. Drošības nauda 10% apmērā no izsoles sākumcenas – 195 EUR.

2. Snēpeles pagasta pārvaldes kustamā manta – transportlīdzeklis OTOYOL IVECO m23 CITY, pirmā reģistrācija 1997. g., 
autobuss pasažieru, 3 durvis, dīzelis, reģistrācijas apliecības Nr. AE0977378, valsts numurs CP9146, nobraukums 342 582 km, 
šasijas numurs NMS0638000T600665, tehniskā apskate transportlīdzeklim nav derīga. Kustamās mantas izsoles sākumcena – 
400 EUR. Izsoles dalībnieka reģistrācijas maksa – 15 EUR. Drošības nauda 10% apmērā no izsoles sākumcenas – 40 EUR.

3. Snēpeles pagasta pārvaldes kustamā manta – transportlīdzeklis GaZ 53aCn30 (53A) M 106 A, pirmā reģistrācija 05.06.1965., 
kravas ugunsdzēsēju, benzīns, reģistrācijas apliecības Nr. AA184952, valsts numurs AR5347, nobraukums 134 000 km, noņemts 
no uzskaites, tehniskā apskate transportlīdzeklim nav veikta. Kustamās mantas izsoles sākumcena – 1200 EUR. Izsoles dalībnieka 
reģistrācijas maksa – 15 EUR. Drošības nauda 10% apmērā no izsoles sākumcenas – 120 EUR.

4. Kuldīgas novada sporta skolas kustamā manta – automašīna FOrD TranSIT, pirmā reģistrācija 06.08.2001., 
WFOPXXGBFP1B76689, valsts numurs FM3829, nobraukums 383 577 km. Apskatāma Kuldīgas novada sporta skolā, vienojoties 
pa tālruni 29471416. Kustamās mantas izsoles sākumcena – 880 EUR. Izsoles dalībnieka reģistrācijas maksa – 10 EUR. Drošības 
nauda 10% apmērā no izsoles sākumcenas – 88 EUR.

5. Kuldīgas novada sporta skolas kustamā manta – automašīna rEnauLT mEGanE, pirmā reģistrācija 2000. gadā, 
VF1KA0W0522813229, valsts numurs FD4945, nobraukums 362 630 km. Apskatāma Kuldīgas novada Sporta skolā, vienojoties 
pa tālruni 29471416. Kustamās mantas izsoles sākumcena – 200 EUR. Izsoles dalībnieka reģistrācijas maksa – 15 EUR. Drošības 
nauda 10% apmērā no izsoles sākumcenas – 20 EUR.

Reģistrācijas maksa un drošības nauda jāieskaita Kuldīgas novada pašvaldības pamatbudžeta kontā: Kuldīgas novada paš-
valdība, reģ. Nr. 90000035590, SEB banka Kuldīgas filiāle, kods UNLALV2X, konts LV26UNLA0011001130401 ar attiecīgu norādi, 
lai maksājums būtu identificējams.

Izsoles dalībnieku reģistrācija un piedāvājumu pieņemšana tiks veikta līdz 2017. gada 24. aprīļa 13:45.
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2017. gada 12. aprīlis

apstiprina saistošos noteikumus
Apstiprināja Kuldīgas novada pašvaldības saistošos 

noteikumus Nr. 2017/5 “Sabiedrisko ūdenssaimniecības 
pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Kuldīgas 
novadā” un Nr. 2017/4 “Par Nolikuma par licencēto 
makšķerēšanu Ventas upē Kuldīgas novada adminis-
tratīvajā teritorijā 2017.-2021. gadam apstiprināšanu” 
precizēto redakciju. 

Apstiprināja Kuldīgas novada pašvaldības nolikumu 
“Par grāmatvedības organizāciju un kārtošanu Kuldīgas 
novada pašvaldībā”.

Apstiprināja noteikumus par kārtību, kādā orga-
nizējami nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā 
Kuldīgas novadā. Izsludināja uzņēmēju un skolēnu 
pieteikšanos nodarbinātības pasākumiem vasaras 
brīvlaikā.

Apstiprināja Kuldīgas novada pašvaldības projekta 
“Vasaras interešu un talantu skola 2017” nolikumu, 
pieteikuma veidlapu un vērtēšanas kritērijus.

Apstiprināja nolikumu “Kārtība, kādā tiek finansiāli 
atbalstīti Kuldīgas novada talantīgie jaunieši izglītības 
iegūšanai un studijām” un izveidoja komisiju. 

Izslēdza no Kuldīgas novada Domes 26.01.2017. 
lēmuma Nr. 1, p. 14 “Par Eiropas Sociālā fonda 8.3.5. 
specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieeju karjeras 
atbalstam izglītojamiem vispārējās un profesionālās 
izglītības iestādēs” projekta “Karjeras atbalsts vispā-
rējās un profesionālās izglītības iestādēs” 3. punktu. 

Pagarināja patapinājuma līguma termiņu ar 
SIA “Kuldīgas ūdens” par kustamās mantas – traktora 
MTZ 82.1. un tā piekabes 2PTS – izmantošanu saimnie-
ciskajā darbībā kapitālsabiedrībai deleģēto pašvaldības 
autonomo funkciju veikšanai.

Pagarināja VAS “Ceļu satiksmes drošības direkcija” 
nomas līgumā noteikto būvniecības ieceres dokumen-
tācijas iesniegšanas termiņu par iznomāto zemesga-
bala daļu Dzirnavu ielā 9, Kuldīgā, elektromobiļu ātrās 
uzlādes stacijas būvei.

Izsniedza VAS “Latvijas autoceļu uzturētājs” derī-
go izrakteņu atļauju smilts – grants un smilts ieguvei 
īpašumā “Ķaupi”, Īvandes pagastā, Kuldīgas novadā. 

Veica grozījumus Kuldīgas novada Domes 2016. gada 
24. novembra lēmumā ”Par rūpnieciskās zvejas tiesību 
nomas līgumu pagarināšanu nēģu zvejai Ventā”.

Apstiprināja Īvandes pagasta pārvaldes maksas 
pakalpojumu cenrādi. 

Finanšu jautājumi
Sniedza galvojumu SIA “Kuldīgas siltumtīkli” 

aizņēmumam no kredītiestādes 500 000 EUR uz 

20 gadiem projekta “Priedaines katlumājas būvniecība” 
finansējumam. 

Palielināja SIA “Kuldīgas siltumtīkli” pamatkapitālu 
par 6 500 EUR, pašvaldībai ieguldot savu nekustamo 
īpašumu “Siltums”, Priedaine, Kurmāles pagastā, un 
pretī saņemot 6 000 kapitāla daļas.

N o l ē m a  ņ e m t  i l g t e r m i ņ a  a i z ņ ē m u m u 
269 521,96 EUR no Valsts kases 2017. gadā projekta 
“Sociālā dienesta ēkas energoefektivitātes uzlabošana 
Dzirnavu ielā 9, Kuldīgā, Kuldīgas novadā” īstenošanai. 

Sniedza finansiālu atbalstu biedrībai “Latvijas 
Sarkanais Krusts” Sociālās aprūpes centra “Venta”, 
Graudu ielā 21, Kuldīgā, apkures izdevumu segšanai 
2016./2017 gada sezonā.

Atbalstīja biedrības “Speciālais sporta centrs” da-
lību Erasmus + Sports programmā ar projektu “Sport 
together, active forever”, paredzot līdzfinansējumu 
3701,25 EUR 2018. gada budžetā.

Akceptēja Kuldīgas novada pašvaldības dalību 
lauku attīstības programmā ar projektu “Ūdeņu biolo-
ģisko resursu aizsardzība Kuldīgas novadā”, nodrošinot 
līdzfinansējumu 1070 EUR.

Atļāva Kuldīgas 2. vidusskolai pieņemt ziedojumu 
no SIA “Lāses AM” mācību/pieredzes braucienam uz 
Melnkalni un Kuldīgas Centra vidusskolai no SIA “Le-
roko” un SIA “Rietumu Nafta” projekta “Starpkultūru 
dialogs slāvu valodās” realizācijai.

Pieņēma ziedojumu no SIA “SilJa”, lai atbalstītu 
Kuldīgas novada talantīgos jauniešus augstākās iz-
glītības iegūšanā.

Atļāva Kurmāles un Vārmes pagasta pārvaldei 
izslēgt no grāmatvedības uzskaites komunālo mak-
sājumu debitoru parādus un norakstīt tos iestādes 
zaudējumos.

Atļāva fiziskai personai sadalīt termiņos nokavēto 
nekustamā īpašuma nodokļa parādu. 

Piešķīra līdzfinansējumu (100 EUR) Kuldīgas 
novada sportistes Aivas Baumanes dalībai Pasaules 
čempionātā lakrosā sievietēm. 

Piešķīra līdzfinansējumu (75 EUR) Kuldīgas novada 
iedzīvotājas, LSPA studentes Ievas Šneideres dalībai 
XXXIII SELL Studentu spēlēs.

Zemes noma
Nodeva bezatlīdzības apsaimniekošanā zemnieku 

saimniecībai “Dāvji” zemesgabala daļu Sūru ielā 21 
(~ 34636 m2), Kuldīgā.

Iznomāja fiziskai personai 1/4 domājamo daļu 
(551 m2) no zemesgabala Ziedu ielā 4, Kuldīgā, uz laiku.

Iznomāja SIA “Renda” pašvaldībai piederošā nekus-

tamā īpašuma “Cepļi”, Rendas pagastā, zemes vienību 
(5 ha) uz desmit gadiem.

Iznomāja fiziskām personām nekustamo īpašumu 
“Pie Kļavām”, Rendas pagastā, un “Palīgsaimniecī-
bas”, Turlavas pagastā, uz  trīs gadiem bez apbūves 
tiesībām.

Iznomāja fiziskām personām nekustamos īpašumus 
“Palīgsaimniecības”, Turlavas pagastā, “Garāžas” un 
“Palīgsaimniecība” Laidu pagastā,  un zemes vienības 
daļu ar kadastra apz. 6290 004 0115 Snēpeles pagastā 
izmantošanai lauksaimniecībā. 

Iznomāja Turlavas pagasta zemnieku saimniecībai 
“Mežmalieši” nekustamā īpašuma “Palīgsaimniecības”, 
Laidu pagastā, zemes vienības daļu izmantošanai 
lauksaimniecībā. 

nekustamais īpašums
Slēdza pirkuma līgumu par dzīvokļa īpašuma Dārza 

ielā 10-7 un Dārza ielā 10-3, Kuldīgā, pārdošanu par 
nosacīto cenu.

Slēdza pirkuma līgumu ar Pelču pagasta zemnieku 
saimniecību “Lieplejas” par ciršanas tiesībām cirsmu 
nogabalos 28., 31., 33., 34., 35. nekustamajā īpašumā 
“Ušņas”, Turlavas pagastā.

Slēdza nomaksas pirkuma līgumu ar fizisku perso-
nu par nekustamā īpašuma “Nameji”, Laidu pagastā, 
pārdošanu.

Atteicās no pirmpirkuma tiesībām uz būvju īpašumu 
“Pīlādzītis”, Laidu pagastā. 

Gatavos atsavināšanai
Noteica, ka dzīvokļa īpašums “Ārsta māja”-5, Ren-

das pagastā, nav nepieciešams pašvaldības funkciju 
nodrošināšanai un gatavos to atsavināšanai.

Gatavos atsavināšanai pašvaldības dzīvokļa īpašu-
mus Dzintaru ielā 10-6, Gaismas ielā 9-12, Jelgavas 
ielā 55-3, 55-5, 55A-10 un 55A-11, Kuldīgā, un dzīvokļa 
īpašumu “Dālderi”-9, Vilgālē, Kurmāles pagastā.

Nolēma atsavināt pašvaldības dzīvokļa īpašumus 
Baznīcas ielā 19-4, Planīcas ielā 54-7 un Gaismas ielā 
9-30, Kuldīgā, piedāvājot tos pirkt īrniekiem.

Nolēma atsavināt pašvaldības nekustamo īpašumu 
“Zeltiņi”, Vārmes pagastā, piedāvājot to pirkt uz zemes 
vienības esošo būvju īpašniecei. 

Noteica nekustamā īpašuma “Ziediņi”, Turlavas pa-
gastā, un “Kokdarbnīcas”, Laidu pagastā, nosacīto cenu 
un piedāvāja pirmpirkuma tiesības zemes īpašniekiem.

Nodeva atsavināšanai pašvaldības nekustamos 
īpašumus – zemes starpgabalus  Ēdoles ielā 5A un 
Kļavu alejā 2A, Kuldīgā, piedāvājot pirkt piegulošo 

zemesgabalu īpašniekiem.
Nodeva atsavināšanai mutiskā izsolē ar augšupejo-

šu soli Kuldīgas novada pašvaldības dzīvokļa īpašumus 
“Dimanti”-2 un “Dimanti”-6, Kabiles pagastā, samazinot 
izsoles sākumcenu, un  nekustamo īpašumu “Lācītis”, 
Ēdoles pagastā, nosakot izsoles sākumcenu.

Slēdz līgumus ar mednieku biedrībām
Slēdza nomas līgumu ar biedrību “Mednieku klubs 

“Basi”” par medību tiesībām 2 zemes vienībās un 
biedrību “Mednieku klubs “Turlavas mednieks”” par 
medību tiesībām 21 zemes vienībā Turlavas pagastā.

Slēdza nomas līgumu ar biedrību “Īvandes med-
nieku klubs” par medību tiesībām 29 zemes vienībās 
un biedrību “Mednieku klubs “Turlavas mednieks”” par 
medību tiesībām 21 zemes vienībā Ēdoles pagastā. 

Slēdza medību tiesību nomas līgumu ar biedrību 
“Mednieku klubs “Pilskalni”” par medību tiesībām 
2 zemes vienībās Īvandes pagastā.

rīkos izsoles
Atsavinās Pelču pagasta pārvaldes bilancē esošo trans-

portlīdzekli FORD TRANSIT izsolē ar augšupejošu soli. 
Atsavinās Snēpeles pagasta pārvaldes bilancē 

esošos transportlīdzekļus OTOYL IVECO un GAZ 53 
izsolēs ar augšupejošu soli. 

Atsavinās Kuldīgas novada sporta skolas bilan-
cē esošos transportlīdzekļus FORD TRANSIT un 
RENAULT MEGANE izsolēs ar augšupejošu soli. 

Dažādi
Pagarināja līgumus ar SIA “Vāverīte” un Latvijas 

Pensionāru Federācijas Kuldīgas rajona apvienību 
par nedzīvojamo telpu (64,90 m2) Baznīcas ielā 32A, 
Kuldīgā, nomu uz vienu gadu.

Nolēma realizēt Kuldīgas novada izglītības iestādēs 
darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 
pasākumu “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču 
attīstībai”, bet Kuldīgas Centra vidusskolā un Pelču spe-
ciālajā internātpamatskolā-attīstības centrā – pasākumu 
“Kompetenču pieejā balstīta vispārējās izglītības satura 
aprobācija un ieviešana”.

Izdarīja izmaiņas Kuldīgas novada Domes Peda-
goģiski medicīniskās komisijas personālsastāvā un 
izslēdza no komisijas Inesi Titovu.

Piešķīra Domes priekšsēdētāja vietniekam Alek-
sandram Langem daļēju ikgadējo atvaļinājumu. 

Izbeidza darba tiesiskās attiecības ar Intu Freibergu 
un atbrīvoja viņu no Kuldīgas novada Rendas pagasta 
pārvaldes vadītājas amata.

Domes 2017. gada 30. marta sēde

Arī šogad varēs organizēt 
nometnes

Ar Kuldīgas novada pašvaldības 
atbalstu arī šogad apstiprināts 
projekts “Vasaras interešu un 
talantu skola 2017”.

Projekts jau septīto gadu tiek 
izsludināts, lai Kuldīgas novada 
bērni un jaunieši no 5 līdz 16 gadiem 
varētu daudzpusīgi pavadīt vasaru 
un attīstīt savus talantus.

Pašvaldības sniegtais maksimālais 
finansiālais atbalsts vienai nometnei 
ir 900 EUR, no kuriem ne vairāk kā 
600 EUR var tikt izmantoti nometnes 
vadītāja, pedagogu, mediķa, citu 
speciālistu atalgojumam. Projekta 
kopējais finansējums ir 18 000 EUR. 
Viens pretendents var gūt finansiālu 
atbalstu tikai vienam projektam.

Nometņu norises laiks ir šī gada 
jūnijs, jūlijs un augusts. Projekta pie-
teicējam jāiesniedz plānotās nometnes 
aktivitāšu programma 10 dienām ar 

darba laiku no 9.00 līdz 15.00. Dien-
nakts nometnēm pieļaujams īsāks 
nometnes darbības laiks, bet ne mazāk 
kā piecas pilnas diennaktis. Nometnes 
vadītājs vienlaikus nevar būt vadītājs 
vairākās nometnēs. Minimālais dalīb-
nieku skaits vienā “Vasaras interešu un 
talantu skolas 2017” grupā ir 18, mak-
simālais – 25 dalībnieki. Ēdināšana 
bērniem jānodrošina vismaz vienu 
reizi dienā.

Projekta pieteikumi jāiesniedz 
līdz 20. aprīļa plkst. 12.00 Kuldīgas 
novada pašvaldībā, Baznīcas ielā 1, 
Kuldīgā. Plašāka informācija pa 
tālr. 27020934 vai e-pastā santa.
dubure@kuldiga.lv.

Ar iesniedzamajiem dokumentiem 
un nolikumu var iepazīties mājaslapā 
www.kuldiga.lv.

SIGnETa LaPIŅa,
sabiedrisko attiecību speciāliste  

Skolēniem vasarā 
atkal būs iespēja strādāt

31. martā Domes deputāti 
nolēma, ka arī šovasar Kuldīgas 
novada pašvaldība organizēs 
jauniešu nodarbinātības projek-
tu, tādēļ aicina uzņēmējus un 
zemniekus pieteikties skolēnu 
nodarbināšanai, bet skolēnus – 
darbam vasaras brīvlaikā.

Iespēja apgūt darba prasmes 
un iemaņas tiks nodrošināta 16 un 
17 gadus veciem jauniešiem, kuru 
dzīvesvieta deklarēta Kuldīgas 
novadā un kuri mācās vispārizglī-
tojošās vai profesionālās izglītības 
iestādēs. Laikā no 1. jūnija līdz 
31. augustam paredzēts nodarbināt 
līdz 170 jauniešu, darbu piedāvājot 
rindas kārtībā. Viņi gūs praktisko 
pieredzi profesionāļu uzraudzībā, 
strādājot ne vairāk kā četras stundas 
dienā, 20 stundas nedēļā vienu mē-

nesi vasarā un saņemot atlīdzību pēc 
valstī noteiktās minimālās stundas 
tarifa likmes par faktiski nostrādā-
tajām stundām.

Jaunieši tiek aicināti iesniegt 
aizpildītu anketu un ārsta izziņu par 
veselības stāvokli Kuldīgas novada 
pašvaldībā pie Administratīvās no-
daļas speciālistes Baibas Mālnieces 
(102. kabinetā, Baznīcas ielā 1, Kul-
dīgā) vai Kuldīgas novada pagastu 
pārvaldēs pie lietvedes/sekretāres. 
Dokumenti jāiesniedz no 18. aprīļa 
līdz 18. maijam.

Savukārt uzņēmēji aicināti no 
4. līdz 28. aprīlim pie B. Mālnieces 
pieteikt nodarbināmo skolēnu skai-
tu, iesniedzot rakstisku pieteikumu. 
Uzņēmējam jāaizpilda pieteikuma 
veidlapa, apņemoties segt 50% no 
darba devēja Valsts sociālās apdro-
šināšanas obligātajām iemaksām.

Skolēni arī paši var ieteikt kon-
krētu darba devēju, iepriekš vieno-
joties ar viņu par darbu. Pašvaldības 
izveidota darba grupa līdz 24. mai-
jam izvērtēs skolēnu iesniegtās pie-
teikumu anketas. Par izvērtēšanas 
rezultātiem skolēni tiks informēti 
septiņu dienu laikā.

Nodarbinātības pasākumus vasa-
ras brīvlaikā koordinēs un kontrolēs 
Kuldīgas novada pašvaldība. 

Pieteikuma anketu un plašāku 
informāciju par projekta notei-
kumiem varēs skatīt mājaslapā 
www.kuldiga.lv.

Kuldīgas novada pašvaldība pir-
mo reizi skolēnu projektu īstenoja 
2011. gadā. Kopš tā laika uzņēmēji 
un zemnieki skolēniem nodrošinā-
juši 911 darba vietu.

SIGnETa LaPIŅa, 
sabiedrisko attiecību speciāliste

Kopīgi talkosim, lai Latvija būtu zaļa!
Katru gadu Kuldīgas novadā aprīļa mēne-
sis tiek izsludināts par spodrības mēnesi. 
Tā laikā visi pilsētas un novada iedzīvotāji, 
uzņēmumi, izglītības iestādes un pašvaldī-
bas iestādes tiek aicināti sakopt teritoriju 
ap sevi.

Oficiāli pieteikt savas izvēlētās talkas vietas 
var mājaslapā www.talkas.lv līdz 20. aprīlim, 
norādot atbildīgo personu par talkas organizē-
šanu, kurai būs iespējams saņemt maisus un 
vienoties ar pašvaldību par savākto atkritumu 
aizvešanu. Par vietām, kuras būtu nepiecie-
šams sakopt, ziņot Lielās Talkas organizatorei 
Kuldīgā – Kuldīgas novada pašvaldības vides 

speciālistei Dacei Jansonei pa tālruni 633321903, 
27025423 vai e-pastā dace.jansone@kuldiga.lv, 
lai 22. aprīlī varam sakopt teritorijas vecpilsētā 
un Ventas krastos, jo 29. aprīlī visi gaidīti Pilsētas 
dārzā ikgadējā pavasara palu šovā “Lido zivis 
Kuldīgā”.

Kuldīgas novada pagastu pārvaldēs var sa-

ņemt informāciju par talkas 
norisi pagastos. Tur pagastu 
iedzīvotāji varēs saņemt arī 
baltos atkritumu maisus.

Par atkritumu maisu 
saņemšanu no 18. aprīļa 
jāinteresējas SIA “Kuldīgas 

komunālie pakalpojumi” pie dispečeres Daces 
Grehovas pa tālruni 63322380, 26674543 vai 
Dārzniecības ielā 9, Kuldīgā.

Šogad dalīs baltus maisus, kurus pēc talkas 
nogādās atkritumu poligonā. Par pilnajiem 
atkritumu maisiem obligāti jāpaziņo dispečerei 
Dacei Grehovai vai pagastu pārvaldēs, lai zinātu 

to savākšanas vietas.
Svarīgi atcerēties, ka Lielās Talkas atkritumi 

nav vecās mantas no māju pagrabiem un atkritu-
mu kaudzes privātmāju un daudzdzīvokļu māju 
teritorijās. Lielā Talka ir koplietošanas teritoriju 
sakopšanas pasākums katrā Latvijas pilsētā, 
novadā, kurā aicināts piedalīties ikviens Latvijas 
iedzīvotājs, kam rūp ilgtspējīga valsts attīstība un 
iespēja dzīvot nepiesārņotā, skaistā vidē.

2017. gadā Lielās Talkas vadmotīvs – “Latvijai 
būt zaļai!”. Būsim atbildīgi un cienīsim sevi, viens 
otru un arī apkārtējo vidi, kurā pašiem jādzīvo!

DaCE janSOnE, 
vides speciāliste
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Ikgadējā iedzīvotāju sapulce 
Gudenieku pagastā pulcēja lielu 
skaitu ļaudis, kuri vēlējās dzir-
dēt ne tikai par aktuālo novadā, 
bet arī uzdot jautājumus, kas 
saistīti ar skolu un ceļiem.

Basu skolas nākotne
Tā kā Kuldīgas pamatskolas 

Basu filiālē kopš 2009. gada skolēnu 
skaits ir tikai mazinājies, deputāti 
lēmuši no 2017./2018. mācību gada 
1. septembra filiāli slēgt. Kuldīgas 
novada Domes priekšsēdētāja Inga 
Bērziņa informēja: “Jau šajā mācī-
bu gadā lēmām skolu atvērt pat ar 
vienu skolēnu klasē, taču situācija 
ir neizbēgama un skolu noturēt nav 
iespējams.” Pagasta pārvaldes vadī-
tāja Daina Bērende sacīja, ka ik die-
nu tiks nodrošināta iespēja bērnus 
nogādāt uz Kuldīgas, Alsungas vai 
Turlavas skolām un atpakaļ. Marš-
ruta laikus vēl precizēs. Lielākā daļa 
vecāku jau izvēli izdarījuši – 18 no 
21 bērna mācības turpinās kādā no 
Kuldīgas skolām.

I. Bērziņa izteica pateicību darbi-
niekiem par ieguldītajām rūpēm, lai 
nodrošinātu skolas darbību. Šobrīd 
Basu internātskolā mācās un dzīvo 
16 bērni. Sociālā dienesta un bāriņ-
tiesas speciālisti, izvērtējot situāciju, 
izteikuši priekšlikumu mēģināt 
bērnus atgriezt ģimenēs. I. Bērziņa 
papildināja, ka, ja jutīs nepiecieša-
mību pēc internāta, tāds atkal tiks 
veidots. Jaunieši pēc 9. klases, ja tas 
nepieciešams, par simbolisku maksu 

27. martā uz ikgadējo sapulci 
bija pulcējušies snēpelnieki. 
Par aktuālo runāja pagasta 
pārvaldes vadītāja Dace Cie-
lava, uz jautājumiem atbildēt 
bija ieradušies novada Domes 
priekšsēdētājas vietnieks Alek-
sandrs Lange un SIA “Kuldīgas 
komunālie pakalpojumi” (KKP) 
valdes priekšsēdētājs Pēteris 
Gobzemis.

D. Cielava pastāstīja, ka daudz 
strādāts, apsaimniekojot pili. To ap-
dzīvo bērni un jaunieši, kuri darbojas 
trenažieru zālē, spēlē galda spēles 
un vingro, vokālie ansambļi, pirms-
skolas grupa un audējas. Šogad pilī 
iekārtos piemiņas istabu Indriķim 
Zeberiņam. Pērn sakārtotas dokto-
rāta telpas, pielāgojot tās cilvēkiem 
ar īpašām vajadzībām. Nepiecie-
šams sakopt pils parku, tāpēc šogad 
talka būs gan parkā, gan kapsētās. 
D. Cielava pateicās snēpelniekiem 
par aktīvo dalību talkās, palīdzot 
sakārtot vidi. 

Sāpīgāka tēma ir ceļi. Tie daudz-
viet vēl slapji nesakārtotās ūdens 
noteces dēļ. Pagasts savu iespēju 
robežās cenšas problēmu risināt, 
taču arī pašiem iedzīvotājiem jābūt 
saudzīgākiem pret koplietošanas 
ceļiem un jāsaprot, ka, slapjā laikā 
braucot pa grants ceļiem ar trakto-
riem, vedot rulonus, nekas labs nav 
gaidāms. “Vai tiešām tos rulonus 
nevarēja vest tad, kad bija sasalis?” 
neizpratnē ir D. Cielava. Iedzīvotā-
jus interesēja gan plānotie ceļu re-
monti, gan jautājums par ceļa zīmju 
izvietošanu, lai ierobežotu smagā 
transporta pārvietošanos pavasaros. 
Novērots, ka smagās mašīnas brauc 
naktīs, tāpēc tika rosināts policijai 
tam pievērst uzmanību. Valsts po-
licijas Kuldīgas policijas iecirkņa 
Kārtības policijas priekšniece Vita 

Maslabojeva sapulcē bija ieradusies 
kopā ar Daigu Ēķi – Silirovu, kura 
kopš janvāra ir policijas inspektore 
pagastā. Abas atgādināja, ka Valsts 
policija strādā 24 stundu režīmā un 
dežūrē arī naktīs un brīvdienās. Ja ir 
kādas problēmas vai policijai snie-
dzama informācija, uzreiz jāzvana 
pa tālruni 110, negaidot darba dienu. 
Jaunā inspektore apliecināja vēlmi 
iedzīvotājus uzklausīt un palīdzēt. 
Viņa jau negaidīti paviesojusies Snē-
pelē arī vakaros un aicināja vecākus 
labāk pieskatīt bērnus, raugoties, vai 
viņi, braucot ar velosipēdu, izmanto 
ķiveres, bet krēslas stundās – apgais-
mes ierīces.

Sapulcē tika spriests arī par 
skolēnu autobusu. Bērnu tiesību 
inspekcija saņēmusi sūdzību no ve-
cākiem par autobusa pārslogošanu – 
tā dokumentācijā nav paredzētas 
stāvvietas, tāpēc visiem pasažieriem 
jāsēž un jābūt piesprādzētiem. Ja to 
neievēros, pagasta pārvaldei var uz-
likt sodu. Šobrīd pārvadājamo bērnu 
ir vairāk nekā sēdvietu. Saņemts 
arī aizrādījums par to, ka skolēnu 
autobusā vietas aizņem pieaugušie. 
Risinot jautājumu, sākotnēji plānots 
izveidot jaunu sabiedriskā transporta 
maršrutu, taču nav bijis pārliecības, 
ka būs pietiekami daudz braucēju. 
Šobrīd papildus esošajam skolēnu 
autobusam piesaistīs Vilgāles pa-
matskolas mikroautobusu, kas uz 
skolu aizvedīs bērnus no “Mazsā-
lijām”. “Ja autobusā būs vieta, ar 
to uz Vilgāles skolu aizvedīs arī 
skolotāju,” atbildot uz kādas iedzī-
votājas jautājumu, sacīja D. Cielava, 
skaidrojot, ka autobuss primāri do-
māts skolēnu pārvadāšanai. 

KKP valdes priekšsēdētājs P. Gob- 
zemis sacīja, ka visās daudzdzīvokļu 
mājās aktualizēs jautājumu par sēt-
nieka pienākumu veikšanu, tostarp 
sniega tīrīšanu un celiņu nokaisīša-

Gudenieku ļaudis ieinteresēti pagastā notiekošajā

var apmesties Kuldīgas sporta sko-
las dienesta viesnīcā. Vairāki skolēni 
jau šādu iespēju izmanto. Viesnīcas 
dežurante gan pieskata jauniešus, 
gan palīdz.

Lielākai daļai Basu skolas sko-
lotāju arī turpmāk būs darbs. No 
astoņiem skolotājiem diviem jau 
izteikts darba piedāvājums.

D.Bērende aicināja iedzīvotājus 
izteikt ierosinājumus, ko attīstīt 
Basu skolas ēkā, lai tā nekļūtu par 
graustu. Bet Basu skolas absolventi 
27. maijā 14.00 aicināti uz skolas 
95 gadu jubilejas pasākumu.

Sadzīve pagastā
Pagasta vadītāja priecājās, ka 

iedzīvotāji kopj teritoriju ap sevi, 

taču vēlējās klauvēt pie sirdsapziņas 
tiem, kuri savus atkritumus (plast-
masu, vannu un nevajadzīgo) izmet 
kapos vai citās teritorijās.

Vēl iedzīvotājus interesēja jau-
tājums par rallija norisi pagasta 
ceļos, bet priekšsēdētāja informēja, 
ka pašvaldība šogad ralliju nav 
atbalstījusi. Kādai iedzīvotājai bija 
jautājums arī par naftas izpētes 
darbiem. D.Bērende informēja, ka 
Apriķu un Gudenieku zonā izpēti 
veic kāda dāņu kompānija, bet 
ministrijas par šo procesu interesi 
nav izrādījušas. I.Bērziņa rosināja 
nākošgad sapulcē pieaicināt arī kādu 
no izpētes pārstāvjiem.

Slēdzot Kuldīgas pamatskolas 
Basu filiāli, mainīsies arī sabiedriskā 

transporta pietura, tā atradīsies pie 
pienotavas. “Sabiedriskā transporta 
cenu sastāda maršruta garums. Jo tas 
garāks – jo dārgāk. Turklāt sabied-
riskais transports nevar piebraukt pie 
katrām mājām,” skaidroja Bērende.

Tā kā Kuldīgā Valsts policijai 
vairs nav dežūrdaļas, tad tā vairāk 
redzama uz novada ceļiem un uzrau-
ga kārtību. Gudeniekos nav iecirkņa 
inspektora. To pašlaik pieskata at-
sevišķi deleģēti inspektori. Ikviens 
aicināts būt modrs un ziņot par visu 
aizdomīgo. Nepieciešamības gadīju-
mā var zvanīt 110.

Ceļu kopšana un 
uzturēšana
Ceļu uzturēšana pagasta ļaudīm 

ir sāpīgs jautājums, jo ik dienu pa 
grantēto segumu jāmēro ceļš uz 
darbu vai pilsētu. Domes priekšsē-
dētājas vietnieks Aleksandrs Lange 
informēja, ka šogad nopietni ceļu 
būvniecības darbi nav plānoti, taču 
tiks veikta ceļu uzturēšana. Sapulcē 
piedalījās arī VAS “Latvijas autoceļu 
uzturētājs” Kuldīgas nodaļas vadītājs 
Andris Upmalis, kurš pastāstīja, ka 
ikdienā tiek risinātas arī problēmas 
ar greideriem, kuri ir 30 gadus veci. 
“Ja kāds saplīst, remontējam. To dara 
tikai Igaunijā. Līdz ar to visi greide-
rēšanas darbi iekavējas.” Pagājušajā 
gadā izdevies uzbērt granti Vilgāles 
ceļam; plānots uzlabot arī ceļu Gu-
denieki – Ēdole 5 km garumā. “Ar 
grants uzbēršanu ne vienmēr pietiek. 
Pašreizējais segums būvēts sen. 

Katru gadu kādu posmu atjaunosim, 
taču kāda daļa ceļu ar laiku vairs 
nespēs funkcionēt,” papildināja 
Upmalis. Tāpat viņš solīja pārrunāt 
ar greideristiem darba organizāciju. 
I. Bērziņa uzsvēra: “Mūsu novadā ir 
tikai viens ciems, uz kuru braucot 
nav asfalta, tāpēc prioritātei jābūt 
šim ceļam.” A. Upmalis solīja ņemt 
priekšsēdētājas teikto vērā: “Ar 
uzturēšanas metodēm – granti un 
greiderēšanu – rūpēsimies par šo 
ceļa posmu. 2,5 km garu posmu, 
izbraucot no meža uz Kuldīgas pusi, 
remontēsim. Pastiprināti cenšamies 
strādāt arī ar veco suitu ceļu, jo tur 
ir ražotnes. Šovasar plānots to piela-
bot.” Upmalis aicināja iedzīvotājus 
zvanīt pa tālr. 26470227 un runāt par 
ceļu problēmām.

attīstīs unESCO maršrutu
Kuldīgas novada pašvaldības 

Kultūras nodaļas vadītāja Dace 
Reinkopa Gudenieku ļaudis in-
formēja par ES finansēto Igauni-
jas – Latvijas sadarbības projektu, 
veidojot tūrisma maršrutu pa visu 
suitu teritoriju. Projekta ietvaros 
galvenās aktivitātes notiks Basos, 
taču dažādas aktivitātes būs visā 
Gudenieku pagasta teritorijā. 
Projektā aicināta iesaistīties jeb-
kura lauku sēta. 26. aprīlī 14.00 
Gudenieku kultūras namā notiks 
seminārs, lai plašāk iepazīstinātu 
ar projektu.

SIGnETaS LaPIŅaS, 
sabiedrisko attiecību speciālistes, 

teksts un foto

Gudenieku ļaudis sapulcē kuplā skaitā aktīvi uzdeva jautājumus Domes vadībai un 
citiem speciālistiem. Kāds kungs interesējās par rallija norisi šogad.

Snēpelē runā par ceļu saudzēšanu 
un skolēnu pārvadāšanu

nu, lai nenotiktu nelaimes gadījumi. 
Tāpat pirms vasaras iedzīvotājiem 
jāsaprot, kurš šogad pļaus zāli – 
kāds no iemītniekiem vai darbu 
deleģēs KKP. Kā zināms, tas, kurš 
uzņēmies pļaut zāli, var saņemt 
apsaimniekošanas maksas atlaidi. 
P. Gobzemis skaidroja, kā KKP cīnās 
ar parādniekiem. “Diemžēl reizēm 
juridiski nav, pret ko vērsties, jo 
savulaik par pajām iegūtais dzīvoklis 
nav reģistrēts zemesgrāmatā,” teica 
P. Gobzemis.

Cilvēki interesējās par komunālo 
pakalpojumu rēķinu piegādi. P. Gob- 
zemis skaidroja, ka šobrīd rēķinus 
piegādā ar kurjeru, taču tas nav lēti, 
tāpēc visi, kuriem tas ir iespējams, 

aicināti pieteikties rēķiniem e-pastā. 
Uzņēmums meklē tehnisku risinā-
jumu, lai rēķina numuru un summu 
klients varētu saņemt kā īsziņu 
savā telefonā, kā rosinājuši klien-
ti. P. Gobzemis mudināja aktīvāk 
un akurātāk šķirot atkritumus, lai 
samazinātu izmaksas. Privātmājās 
šķirošana notiekot samērā labi, bet 
no daudzdzīvokļu mājām 60% it 
kā sašķirotā tomēr nākas aizvest uz 
atkritumu poligonu. KKP turpinās 
klientus izglītot par iespējām šķirot 
atkritumus.

Uz jautājumu, vai KKP var pa-
līdzēt tikt galā ar nokritušu koku, 
P. Gobzemis atbildēja apstiprinoši, 
taču skaidroja, ka sameklēt kādu 

paziņu, kuram ir zāģis, un sastrādāt 
koku malkā sanākšot lētāk nekā 
izsaukt KKP speciālistus no Kul-
dīgas. Ar visiem jautājumiem droši 
var vērsties pie uzņēmuma uzziņu 
operatores, ja neizdodas atrast risi-
nājumu, var zvanīt arī uzņēmuma 
vadītājam.

Sapulcē izskanēja rosinājums 
sakopt dīķmalu – nopļaut zāli, ie-
rīkot soliņus, peldvietu. D. Cielava 
skaidroja, ka dīķmala ir iznomāta un 
nomnieks teicies vietu sakārtot, taču 
tas nav izdarīts. Pārvaldniece solījās 
ar nomnieku atkārtoti aprunāties.

KrISTĪnES DuĻBInSKaS, 
mārketinga un sabiedrisko attiecību 

nodaļas vadītājas, teksts un foto

agrākā pagasta pārvaldes vadītāja Ināra Paiča skaidroja snēpelniekiem, kādu apsvērumu dēļ savulaik iegādāts tieši deviņ-
padsmitvietīgs skolēnu autobuss.
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Kuldīgas vecā rātsnama restau-
rācija skatē “Gada labākā būve 
Latvijā 2016” ieguvusi 2. vietu 
nominācijā “Restaurācija”, 
piekāpjoties tikai Rīgas doma un 
torņa restaurācijai. 

“Esam gandarīti par to, cik augstu 
skates “Gada labākā būve Latvijā 
2016” žūrija novērtējusi Kuldīgas 
vecā rātsnama restaurāciju – esam 
izcīnījuši 2. vietu starp ļoti spēcīgiem 
konkurentiem. Tas apliecina būvnie-
ku un restauratoru paveiktā darba 
augsto kvalitāti – vecais rātsnams 
ir restaurācijas paraugs, un, tajā 
ieejot, ir jūtama senā elpa. Kuldīga 
var lepoties ar to, ka restaurēti abi 
vēsturiskie rātsnami. Tas ir vēl viens 
iemesls, lai apmeklētu Kuldīgu, aplū-
kotu atjaunotās senās celtnes un pie 
vecā rātsnama apskatītu pieminekli 
Ēvaldam Valteram, kas šeit atrodas 
jau gadu. Kā zina stāstīt Kuldīgas 
novada iedzīvotāji, tas, kurš pasēdēs 
un iedzers tēju kopā ar Ēvaldu Val-
teru, dzīvos 100 gadus. Paldies vecā 

Liepājas ielā svētku sajūtu ienes 
koka muciņas ar krāsainiem zariem. 
Zaķu pēdu nospiedumi uz gājēju ielas 
liecina, ka to aktīvi “šķērsojusi” zaķu 
ģimene. Par šādu zaķu aktivitāti uz 
ielas brīdina izvietotās zīmes.

Lieldienu noskaņa pirmo reizi 
baudāma arī tumšajā laikā, jo Pil-
sētas laukumā uz paaugstinājuma 
esošās liepiņas izgaismojas pavasara 
krāsās.

Šogad skvērā pie ēkas Pilsētas 
laukumā 2 atcilpojuši jauni zaķi. 
To izgatavošanā izmantoti jau esoši 
un jauni elementi. Lielākā zaķa 
augstums ir 2,60 m.

Pilsētas dārzs gan lielajiem, gan 
mazajiem svētku baudītājiem piedā-
vā visvairāk aktivitāšu. Te ikviens 
var izšūpoties lielajās svētku šūpo-
lēs, lai, kā vēsta ticējums, visu gadu 
nekož odi; vēl parkā priecē krāsainās 
lielformāta olas un dekoratīvie put-
nu būrīši, kurus šogad var ne tikai 
aplūkot, bet arī aktīvi izmantot, sli-
dinoties no slīdkalniņa vai vienkārši 
rotaļājoties spēļu namiņā. Šūpoties 
iedzīvotāji un pilsētas viesi var arī 
Rātslaukumā.

Skaistie, dekoratīvie putniņi – 
sarkankrūtīši, cielavas, zvirbulēni 
un zīlītes – šogad salidojuši Seminā-
ra parka koku zaros, bet koku stum-
brus silda krāsainās tapotās jaciņas. 
Savukārt estrādes parkā koka zaros 
izvietotas 50 krāsainas koka olas.

Kuldīgas novada pašvaldības 
māksliniece Inese Sulojeva pastās-
tīja, ka Lieldienu koncepcija ir iz-

mantot videi draudzīgus materiālus. 
“Novēlu iedzīvotājiem un viesiem, 
lai saulīte un prieks sirdī. Priecīgas 
Lieldienas!”

Lieldienu rītā visi ceļi un taciņas 
vedīs uz Pilsētas dārzu. No 12.00 līdz 
14.00 burbuļos lielais olu vārāmais 
grāpis, šūpoles dejos vēja deju un 
gaidīs šūpoties gribētājus. Zaķis 
Cibricis, vistas Klukstītes, gaiļu paps 
ar cāļu bērniem, dziedātāji, dancotā-
ji – viņi visi jūs aicinās pievienoties 
svinētāju pulkam. Paņemiet līdzi 
krāsaināko un stiprāko oliņu, jo kā 
nu bez olu sišanās priekiem!

15. aprīlī no 11.00 līdz 15.00 res-
torānā “Jēkaba sēta” ikviens gaidīts 
uz Lieldienu noskaņās klātu vēlo 
brokastu galdu, gardiem ēdieniem 
un lielisku noskaņojumu. Iespē-
jams veikt rezervāciju pa tālruni 
28631122. Savukārt 17. aprīlī no 
11.00 līdz 13.00 Maras muiža (Tur-
lavas pagastā) aicina uz Lieldienu 
branču (vēlās brokastis) Minhenes 
gaumē. Dalību lūgums pieteikt ie-
priekš pa tālruni 26376974.

Kuldīgas Galvenā bibliotēka un 
Mākslas nams Lieldienās – 14., 16. 
un 17. aprīlī – būs slēgts. 15. aprīlī 
Mākslas nams atvērts no 10.00 līdz 
15.00, kad varēs apskatīt Kurzemes 
izglītības iestāžu vizuālās un vizuāli 
plastiskās mākslas izstādi “Kurze-
mes toņi un pustoņi”.

SIGnETa LaPIŅa, 
sabiedrisko attiecību speciāliste 

IEVaS BEnEFELDES foto

Vecais rātsnams atzīts par otro labāko 
pērn restaurēto būvi Latvijā

rātsnama projekta komandai, būv-
niekiem, restauratoriem un visiem 
pārējiem, kuri ieguldījuši savu darbu 
un pūles Kuldīgas vecā rātsnama 
atdzimšanā,” pauž Kuldīgas novada 
Domes priekšsēdētāja Inga Bērziņa.

Kuldīgas vecais rātsnams pēc 
atjaunošanas durvis vēra tieši pirms 
gada, un aizvadītā gada laikā tas 
sekmīgi atgriezies sabiedriskajā un 
kultūras procesu apritē. Ēka ir valsts 
nozīmes arhitektūras piemineklis un 

nozīmīga Kuldīgas vecpilsētas kultū-
ras mantojuma daļa. Kā jau iepriekš 
ziņots, Kuldīgas veco rātsnamu 
bija nepieciešams restaurēt, jo ēka 
bija sliktā tehniskā stāvoklī. Vecais 
rātsnams ir nozīmīgs gan kā pilsēt-
būvniecības paraugs, gan kā tradicio-
nālo kultūras vērtību radīšanas vieta, 
jo tajā darbojas Kuldīgas aktīvās at-
pūtas centrs, Tautas lietišķās mākslas 
studijas “Varavīksne” un “Ķocis”, kā 
arī radošā fotostudija “Divas upes”.

Lai apmeklētājiem būtu iespējams 
iepazīt tradicionālu 19. gadsimta 
sākuma koka ēku būvniecības tra-
dīciju, atjaunots vēsturiskais telpu 
plānojums un anfilāde abos ēkas 
stāvos, kā arī viens no diviem vēs-
turiskajiem manteļskursteņiem, 
atsegtas laikmetam raksturīgās būv-
konstrukcijas, būvdetaļas un sienu 
gleznojumi. Atjaunota arī maģistrāta 
zāle, kur kādreiz izlēma pilsētai  
svarīgākos jautājumus, atsegti koka 
siju griesti, saglabātas vēsturiskās 
un pēc 1973. gada projekta izgata-

votās detaļas, kas bija labā tehniskā 
stāvoklī. Balstoties uz arhitektoniski 
māksliniecisko izpēti, vēsturiskajā 
atrašanās vietā atgriezušās kāpnes. Tā 
kā bija nepieciešams paplašināt amat-
nieku darbnīcas un nodrošināt tajās 
pietiekošu gaismu, 2. stāva pažobelēs 
atsegtas un jumtā uz Alekšupītes 
pusi izveidotas Kuldīgai raksturīgās, 
jau esošajām analogas logu izbūves. 
Veikta arī vecā rātsnama fasādes 
restaurācija. Darbos izmantotas tra-
dicionālās metodes un materiāli. Pēc 
pašvaldības pasūtījuma ēkas tehnisko 
projektu izstrādāja SIA “Wonder-
full”, bet ēkas restaurāciju veica 
SIA “Ostas celtnieks”. 

Skati “Gada labākā būve Latvi-
jā 2016” organizē Latvijas Būvnieku 
asociācija un Latvijas Būvinženieru 
savienība. Skate notika jau deviņ-
padsmito reizi.

KrISTĪnE DuĻBInSKa, 
mārketinga un sabiedrisko attiecību 

nodaļas vadītāja
SIGnETaS LaPIŅaS foto

Kuldīgas vecais rātsnams ieguvis apbalvojumu “Gada labākā būve 2016” katego-
rijā “restaurācija”.

Lieldienu pasākumi Kuldīgā un pagastos

Lieldienu svinības pagastos
ĒDOLĒ
16. aprīlī 11.00 pie kultūras nama – 

Lieldienu tirgus. Aicināti pieteikties amat-
nieki, rokdarbu meistari, mājražotāji, stādu 
audzētāji (tālr. 22013247).

16. aprīlī 12.00 pie kultūras nama – 
Lieldienu koncerts ar aktivitātēm. Aicinām 
piedalīties Lieldienu kompozīciju un zīmē-
jumu izstādē. Būs Lieldienu tirdziņš un citi 
pārsteigumi.

ĪVanDĒ
16. aprīlī 11.00 Īvandes baznīcā – 

dievkalpojums. 12.30 Īvandes muižas 
parkā – Lieldienu pasākums ar dažādām 
atrakcijām bērniem, kā arī tradicionālo 
olu ripināšanu un olu mešanu. Cepsim 
desiņas un dzersim karstu tēju.

LaIDOS
13. aprīlī 19.00 Laidu skolas sporta 

zālē – Laidu amatierteātra pirmizrāde 
“Pilsētnieki”. Pēc izrādes – lielā pavasara 
balle kopā ar grupu “Just Band” no Aizpu-
tes. Ieejas – 3 EUR. Līdzi ņemt groziņus. 
Galdiņu rezervācija pa tālr. 29925202.

16. aprīlī – Lieldienas Valtaiķos. 11.00 – 
muzikāls dievkalpojums Valtaiķu baznīcā. 
Piedalās Kārlis Kazāks un “Karameles”. 
13.00 – aktivitātes Valtaiķu centrā. 14.00 – 
uz skatuves dziedošais ugunsdzēsējs 
Buks. 14.30 – Laimes stabs. Pasākuma 
laikā savāktie ziedojumi tiks virzīti vietējās 
meitenītes Paulas Balodes rehabilitācijai.

KaBILĒ
16. aprīlī 14.00 Kabiles ev. lut. baz-

nīcā – Lieldienu dievkalpojums, pēc tam 
muzicēs Edgars Ziņģe.

16. aprīlī 20.00 saieta namā “Sen-
cis” – 5 gadu jubilejas pasākums “Agri 
lēca saulīte Lieldienas rītā”. Līdzi ņemt 
krāsotas olas. 

16. aprīlī 22.00-3.00 saieta namā 
“Sencis” – balle, spēlēs Māris Blāze no 
grupas “Jūrkant”. Ieeja – 5 EUR.

PaDurĒ
Līdz 12. aprīlim pagasta bibliotēkā – 

radošās aktivitātes ikvienam “Lieldienas 
gaidot”. Noslēguma izstāde – Lieldienu 
pasākumā pie Padures klēts.

16. aprīlī 12.00 pie Padures klēts – 
Lieldienu pasākums. Ikviens aicināts 
sagaidīt ciemos Lieldienu zaķus, ripināt 
olas, šūpoties, iet rotaļās un jautri pavadīt 
laiku. Turpināsim iesākto tradīciju – bēr-
nus ietērpsim Lieldienu zaķa tērpā. Būs 
pārsteiguma balvas.

PELČOS
16. aprīlī 12.00 pie pagastmājas, “Pagra-

biņa” un tautas nama – “Lieldieniņa atnāku-
si!” Jautras un pavasarīgas izdarības, īpaša 
dekoratīvo olu darbnīca lieliem un maziem, 
kopā izveidosim Lieldienu dekoru, minēsim 
mīklas, “asināsim” prātu. Būs iespēja pašam 
izkrāsot un dekorēt savu līdzi paņemto olu.

rEnDā
17. aprīlī 13.00 aiz estrādes pie Aba-

vas – Lieldienu pasākums – jampadracis 
“Riti kopā ar saules gadu”. Līdzi ņemt vis-
skaistāk nokrāsoto olu, lai tā varētu pieda-
līties izstādē, bet pēc tam olu ripināšanas 
sacensībās.  Kopīgi vārīsim pūpolu zupu, 
bet, ja vēlies ugunskurā cept desiņas, tad 
arī tās paņem līdzi. Pirms Lieldienām vari 

čakli pastrādāt un uztaisīt sev un saviem 
zaķēniem zaķu masku, jo notiks zaķu 
parāde. Ieeja – bez maksas.

rumBā
16. aprīlī 11.00 Mežvaldē pie pagasta 

pārvaldes nama; 13.00 Ventas ciema 
“Bukaišos”; 15.00 Novadniekos pie pasta 
ēkas – “Kopā Lieldienās!”

SnĒPELĒ
16. aprīlī 14.00 Snēpeles luterāņu baz-

nīcā – muzikāls Lieldienu dievkalpojums. 
Muzicēs Stellas Pavlovičas ansambļa so-
listes, KKC saksofonisti, sieviešu vokālais 
ansamblis “Mozaīka”.

17. aprīlī 12.00 pagasta brīvdabas 
estrādē – Lieldienas Snēpelē. Skatīsi-
mies ludziņu “Olu trakums”, dejos bērnu 
deju kolektīvs, šūposimies, ripināsim un 
“kausimies” ar olām, “umurkumurs”, bū-
vēsim putnu būrus, cepsim pankūkas un 
vizināsimies ar zirgiem.

TurLaVā
16. aprīlī 10.00 – Klosteres baznīcā 

dievkalpojums un ērģeļu ieskandināšanas 
koncerts Edgara Račevska vadībā.

17. aprīlī 13.00 Turlavas kultūras namā 
vai estrādē (atkarībā no laika apstākļiem) – 
sagaidīsim kopā Otrās Lieldienas.

VārmĒ
16. aprīlī 12.00 atpūtas parkā “Aizupī-

tes” – “Raibi nāca Lieldieniņas”. Lieldienu 
izdarības: olu krāsošana, ripināšana un 
citas aktivitātes kopā ar amatierteātri “Es 
un Tu”. Līdzi jāņem gan vārītas krāsotas, 
gan nevārītas olas.

Pilsētas laukuma skvērā atcilpojuši lielie Lieldienu zaķi. Pilsētas dārzā uzzie-
dējušas lielās sniegpulkstenītes un bērni var rotaļāties lielajos putnu būrīšos.

Tuvojoties 
Lieldienām, 
Kuldīgas 
ielās jūtams 
pavasaris – 
cilvēkus priecē 
svētku dekori, 
kā arī atraitnītes 
pilsētas puķu 
kastēs un 
apstādījumos. 
Lieldienās 
paredzēti dažādi 
pasākumi ne 
tikai pilsētā, bet 
arī pagastos.
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2017. gada 12. aprīlis

Izdoti saskaņā ar Zvejniecības likuma 10. panta piekto daļu. 
1. Apstiprināt Nolikumu par licencēto makšķerēšanu Ventas upē Kuldīgas novada administratīvajā teritorijā 

2017.-2021. gadam (pielikumā).
2. Noteikt, ka saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas Kuldīgas novada pašval-

dības informatīvajā izdevumā “Kuldīgas Novada Vēstis”’.

Pielikums Kuldīgas novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem nr. 2017/4 
nOLIKumS Par LICEnCĒTO maKšĶErĒšanu VEnTaS uPĒ KuLDĪGaS nOVaDa 

aDmInISTraTĪVajā TErITOrIjā 2017.- 2021. gadam (precizētā redakcija, 
kas apstiprināta ar Kuldīgas novada Domes 30.03.2017. sēdes lēmumu (prot. nr. 4, p. 77)

I Vispārīgie jautājumi
1. Nolikums nosaka licencētās makšķerēšanas kārtību Ventas upē Kuldīgas novada Kuldīgas pilsētā, Padures 

pagastā un Rumbas pagastā (turpmāk tekstā – Ventas upes posms), kas ietilpst Kuldīgas novada administratīvajā 
teritorijā. 

2. Ventas upe saskaņā ar Civillikuma I pielikumu (1102. pantam) un III pielikumu (1117. panta piezīmei) ir 
publiska upe, kurā zvejas tiesības pieder valstij.

3. Lai nodrošinātu Ventas kā starptautiski atzītas lašu dabiskā nārsta upes statusu, radītu labvēlīgu situāciju 
dabas resursu ilgtspējīgai un saudzējošai izmantošanai, bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai, zivju resursu 
saglabāšanai un sugu regulārai pavairošanai, tiek ieviesta licencētā makšķerēšana Ventas upes posmā. 

4. Licencēto makšķerēšanu Ventas upes posmā īsteno saskaņā ar Ministru kabineta 2015. gada 22. decembra 
noteikumiem Nr. 799 “Licencētās makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību kārtība” (turpmāk – MK noteiku-
mi Nr. 799), MK 2015. gada 22. decembra noteikumiem Nr. 800 “Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību 
noteikumi” (turpmāk – MK noteikumi Nr. 800) un šo nolikumu, kas apstiprināts kā Kuldīgas novada pašvaldības 
saistošie noteikumi  un kas izstrādāts, pamatojoties uz Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā 
institūta “BIOR” (turpmāk – institūts) 2017. gada 20. februāra vēstulē Nr. 30-2/180 izteiktajiem ierosinājumiem 
par zivju ieguves limitiem un makšķerēšanas nosacījumiem. Šajā Nolikumā ņemtas vērā arī  Dabas aizsardzības 
pārvaldes un Valsts vides dienesta Liepājas reģionālās vides pārvaldes izvirzītās prasības vides aizsardzībā.

5. Licencēto makšķerēšanu Ventas upes posmā organizē Kuldīgas novada pašvaldība Baznīcas iela 1, Kuldīga, 
LV-3301, tālr. 63322469, dome@kuldiga.lv.

6. Kuldīgas novada pašvaldība ir atbildīga par licencētās makšķerēšanas organizēšanu Ventas upes posmā 
atbilstoši nolikumam, nolikuma publicēšanu Kuldīgas novada pašvaldības mājas lapā www.kuldiga.lv un pašvaldī-
bas informatīvajā izdevumā “Kuldīgas Novada Vēstis”, licenču izplatīšanu un šī nolikuma prasību izpildes kontroli.

II Licencētās makšķerēšanas vieta, nosacījumi un tiesības
7. Licencētā makšķerēšana notiek Ventas upes posmā, kas atzīmēts ar speciālām atzīmēm, kas satur norādi 

par licencēto makšķerēšanu. Licencētās makšķerēšanas posms ietver abus Ventas upes krastus Kuldīgas pilsē-
tas teritorijā un sākas no ķieģeļu tilta pār Ventas upi un turpinās lejup pa straumi līdz Abavas upes ietekai Ventā 
Padures un Rumbas pagastu teritorijās. 

8. Licencētā makšķerēšana Ventas upes posmā notiek saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 800 ar šādām atkāpēm:
8.1. ziemas-pavasara sezonā vai vasaras-rudens sezonā, iegādājoties vienas dienas licenci, ziemas-pavasara 

sezonas nedēļas nogales (sestdiena un svētdiena) licenci vai attiecīgās sezonas licenci, vai arī šajā Nolikumā 
noteiktajā kārtībā saņemot gada bezmaksas licenci, atļauts makšķerēt visu sugu zivis, kas norādītas MK notei-
kumos Nr. 800, izņemot taimiņu (lasi), ievērojot, ka vienā makšķerēšanas dienā lomā drīkst paturēt ne vairāk kā 
septiņas (7) gab. vimbas, kuru garums nav mazāks par 30 cm, bet citas zivis atbilstoši MK noteikumiem Nr. 800; 

8.2. lai samazinātu ietekmi uz zivju resursiem un sakarā ar zivju nārstu, ziemas-pavasara sezonas laikā ir 
noteikta visu zivju sugu saudzēšanas diena – katras nedēļas otrdiena (izņemot valstī noteiktās svētku dienas), 
kad ir aizliegts makšķerēt, kā arī atrasties upē vai tiešā tās tuvumā ar zivju ieguves rīkiem;

8.3. aizliegta spiningošana un mušiņmakšķerēšana laika periodā no 1.oktobra līdz 1.maijam, izņemot mak-
šķerēšanu ar taimiņa (laša) makšķerēšanas vienas dienas licenci ziemas-pavasara sezonā;  

8.4. iegādājoties taimiņa (laša) vienas dienas licencētās makšķerēšanas licenci, šo zivju makšķerēšana Ventas 
upes posmā atļauta tikai ziemas-pavasara sezonas (no 1. janvāra līdz 15. jūnijam.) gaišajā diennakts laikā, kā 
arī taimiņu (lašu) makšķerēšanai drīkst izmantot tikai vienu makšķerēšanas rīku – spiningu vai mušiņmakšķeri, 
lietojot tikai mākslīgu ēsmu. Spiningojot atļauts izmantot vienu metāla mānekli ar vienu āķi vai vobleri ar ne vairāk 
kā diviem āķiem; 

8.5. taimiņa (laša) vienas dienas licence ziemas-pavasara sezonā dod tiesības tās īpašniekam lomā paturēt 
vienu taimiņu vai lasi tikai licencē norādītajā dienā;

8.6. makšķerēšana no laivām Ventas upes posmā nav atļauta no 1. oktobra līdz 30. novembrim un no 1. 
marta līdz 30. aprīlim;

8.7. Ventas upes posmā zemūdens medības ir aizliegtas;
8.8. vasaras-rudens makšķerēšanas sezonas laikā no 1. oktobra līdz 30. novembrim Ventas upes posmā  no 

ķieģeļu tilta pār Ventas upi līdz Krāčupes ietekai Ventā upes kreisajā krastā un Melnajai Kolkai labajā krastā, kas 
attiecīgi norādīts ar speciālām atzīmēm, ir aizliegta visa veida makšķerēšana un atrašanās tiešā upes tuvumā 
ar makšķerēšanas rīkiem.

9. Nodarboties ar licencēto makšķerēšanu Ventas upes posmā ir tiesības tikai fiziskai personai, kura ir saņēmusi 
attiecīgu licenci un makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību karti, izņemot personas, kas minētas šī 
Nolikuma 10.1.–10.3.punktos un kuras saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 800 var makšķerēt bez makšķerēšanas, 
vēžošanas un zemūdens medību kartes. 

10. Gada bezmaksas licences makšķerēšanai Ventas upes posmā ir tiesīgas saņemt:
10.1. personas, kuras ir vecākas par 65 gadiem;
10.2. bērni un pusaudži līdz 16 gadu vecumam; 
10.3. personas ar invaliditāti;
10.4. politiski represētās personas;
10.5. trūcīgie un maznodrošinātie Kuldīgas novada iedzīvotāji; 
10.6. Ventas upes posmam pieguļošo krastu zemju īpašnieki un viņu ģimenes locekļi (laulātais, bērni, vecāki).
11. Gada bezmaksas licenci 10. punktā minētās personas var saņemt Kuldīgas novada pašvaldībā Baznīcas 

ielā 1, Kuldīga, LV-3301, tālr. 63322469, Rumbas pagasta pārvaldē “Atvasītes”, Riežupes iela 1, Mežvalde, Rum-
bas pagasts, Kuldīgas novads, LV-3301, tālr. 63322322 un Padures pagasta pārvaldē “Arāji”, Padure, Padures 
pagasts, Kuldīgas novads, LV-3321, tālr.63348149. Lai saņemtu licenci, jāuzrāda personu apliecinošs dokuments 
un papildus šādi dokumenti:

11.1. personām ar invaliditāti – izziņa vai apliecība par invaliditāti;
11.2. politiski represētām personām – apliecība par politiski represētas personas statusu;
11.3. trūcīgajiem un maznodrošinātajiem Kuldīgas novada iedzīvotājiem – izziņa par trūcīgās vai maznodroši-

nātās personas statusu (ja izziņa netiek uzrādīta – par personas atbilstību trūcīgās vai maznodrošinātās personas 
statusam tiek veikta pārbaude datu bāzē); 

11.4. Ventas upes posmam pieguļošo krastu zemju īpašniekiem un viņu ģimenes locekļiem (laulātais, bērni, 
vecāki) – īpašuma apliecinošs dokuments un radniecību apliecinošs dokuments.

12. Gada bezmaksas licences ir derīgas, tikai uzrādot attiecīgos dokumentus, kas dod tiesības uz bezmaksas 
licences izmantošanu. 

13. Makšķerēšana ar gada bezmaksas licenci neattiecas uz taimiņu (lašu) makšķerēšanu, kurai ir jāiegādājas 
taimiņu (lašu) makšķerēšanas vienas dienas licence. 

III makšķerēšanas sezonas
14. Licencētā makšķerēšana Ventas upes posmā notiek divās sezonās:
14.1. ziemas-pavasara sezona (no 01.01. līdz 15.06.);
14.2. vasaras-rudens sezona (no 16.06. līdz 31.12.).

IV makšķerēšanas licenču veidi, skaits un maksa Ventas upes posmā

Licenču veidi Licenču 
skaits gab.

Maksa par 
1(vienu) licenci

Makšķernieka atļautā loma lielums (zivju 
skaits) vienā dienā ar vienu licenci

15.1. Taimiņa (laša) makšķerēšanas 
vienas dienas licence Ventas upes 
posmā ziemas-pavasara sezonā  
(periodā no 01.01. līdz 15.06.)

Ne vairāk kā 
40 licences 
dienā 

EUR 15,- Taimiņš vai lasis 1 gab.

15.2. Vienas dienas licence 
makšķerēšanai Ventas upes posmā 
ziemas-pavasara sezonā (periodā no 
01.01. līdz 15.06.)

Ne vairāk kā 
60 licences 
dienā

EUR 7,- 

Vimbas 7 gab., pārējā loma lielums – 
atbilstoši MK “Makšķerēšanas, vēžošanas un 
zemūdens medību noteikumi”. Nav atļauts 
taimiņš (lasis)

15.3. Ziemas-pavasara sezonas licence 
makšķerēšanai Ventas upes posmā 
(periodā no 01.01. līdz 15.06.)

125 licences 
sezonā EUR 30,- 

Vimbas 7 gab., pārējā loma lielums – 
atbilstoši MK “Makšķerēšanas, vēžošanas un 
zemūdens medību noteikumi”. Nav atļauts 
taimiņš (lasis)

15.4. Ziemas-pavasara sezonas nedēļas 
nogales licence makšķerēšanai Ventas 
upes posmā sestdienās un svētdienās 
(periodā no 01.01. līdz 15.06.)

100 licences 
sezonā. EUR 10,- 

Vimbas 7 gab., pārējā loma lielums – 
atbilstoši MK “Makšķerēšanas, vēžošanas un 
zemūdens medību noteikumi”.  Nav atļauts 
taimiņš (lasis)

15.5. Vienas dienas licence 
makšķerēšanai Ventas upes posmā 
vasaras-rudens sezonā (periodā no 
15.06. līdz 31.12.)

Ne vairāk kā 
40 licences 
dienā 

EUR 2,-

Vimbas 7 gab., pārējā loma lielums – 
atbilstoši MK “Makšķerēšanas, vēžošanas un 
zemūdens medību noteikumi”. Nav atļauts 
taimiņš (lasis)

15.6. Vasaras-rudens sezonas licence 
makšķerēšanai Ventas upes posmā 
(periodā no 16.06. līdz 31.12.)

180 licences EUR 15,-

Vimbas 7 gab., pārējā loma lielums – 
atbilstoši MK “Makšķerēšanas, vēžošanas un 
zemūdens medību noteikumi”. Nav atļauts 
taimiņš (lasis)

15.7. Gada bezmaksas licence 
makšķerēšanai Ventas upes posmā 
(periodā no 01.01. – 31.12.)

Bez iero-
bežojuma, 
uzrādot 
atbilstošu 
pamatojuma 
dokumentu

Bezmaksas

Vimbas 7 gab., pārējā loma lielums – 
atbilstoši MK “Makšķerēšanas, vēžošanas un 
zemūdens medību noteikumi”. Nav atļauts 
taimiņš (lasis)

16. Visās licencēs (skatīt šī Nolikuma 2. pielikumu Nr. 2A-2G) tiek norādīts:
16.1. licencētās makšķerēšanas organizētājs;
16.2. licences nosaukums (veids);
16.3. licences numurs;
16.4. licences cena;
16.5. licences derīguma datums vai termiņš; 
16.6. licencētās makšķerēšanas posms; 
16.7. licences saņēmēja vārds, uzvārds un personas kods; 
16.8. licences izsniedzēja un saņēmēja paraksti.
17. Elektroniski iegādātajās licencēs saņēmēja paraksts tiek aizstāts ar norādi par iepazīšanos ar licencētās 

makšķerēšanas nolikumu, autorizējoties portālā www.epakalpojumi.lv. 

V Licenču pārdošanas un izsniegšanas kārtība
18. Licences, izņemot gada bezmaksas licenci, var iegādāties elektroniski SIA “ZZ Dats” interneta pakalpojumu 

mājas lapas www.epakalpojumi.lv sadaļā eLOMS katru dienu 00–24.
19. Personas, kam nav pieejami e-pakalpojumi Latvijā, licences var iegādāties SIA “Rietumu nafta” DUS, 

Graudu iela 8a, Kuldīga, tālr. 63322168; katru dienu 00-24, papildus maksai par licenci iemaksājot drošības 
naudu EUR 2,00, kas tiek atmaksāta licences iegādes vietā pēc tam, kad saskaņā ar nolikumā paredzēto lomu 
uzskaites kārtību ir iesniegta informācija par lomu.

20. Katram licencētās makšķerēšanas dalībniekam pirms licences iegādes ir pienākums iepazīties ar šo 
nolikumu, parakstoties par to uz licences vai izdarot attiecīgu atzīmi, ja licenci iegādājas elektroniski. 

21. Gada bezmaksas licences var saņemt Kuldīgas novada pašvaldībā, Baznīcas ielā 1, Kuldīgā, kā arī 
Padures pagasta pārvaldē un Rumbas pagasta pārvaldē šo iestāžu darba laikā (pirmdienās no plkst. 8:00 līdz 
18:00, otrdienās līdz ceturtdienās no plkst. 8:00 līdz 17:00, piektdienās no plkst. 8:00 līdz 16:00). 

22. Kuldīgas novada pašvaldība var slēgt līgumus par licenču izsniegšanu arī ar citām juridiskām personām, 
sniedzot par to informāciju pašvaldības mājaslapā www.kuldiga.lv un informatīvajā izdevumā “Kuldīgas Novada 
Vēstis”. 

VI Lomu uzskaites kārtība
23. Visu licenču īpašnieku obligāts pienākums ir iesniegt datus par lomu, aizpildot lomu uzskaites tabulas, kur 

katras dienas iegūto lomu ieraksta lomu uzskaites lapā pēc norādītās formas (skatīt šī Nolikuma 3. pielikumu). 
Datus iesniedz SIA “ZZ Dats” interneta pakalpojumu mājas lapā www.epakalpojumi.lv sadaļā eLOMS vai nogādājot 
Kuldīgas novada pašvaldībā, Baznīcas ielā 1, Kuldīgā, Rumbas pagasta pārvaldē “Atvasītes”, Riežupes iela 1, 
Mežvalde, Rumbas pagasts, Kuldīgas novads, LV-3301, tālr. 63322322, Padures pagasta pārvaldē “Arāji”, Pa-
dure, Padures pagasts, Kuldīgas novads, LV-3321, tālr. 63348149 vai SIA “Rietumu nafta” DUS, Graudu iela 8a, 
Kuldīga, tālr. 63322168.

23.1. Vienas dienas, taimiņa (laša) makšķerēšanas vienas dienas un nedēļas nogales makšķerēšanas licenču 
īpašniekiem 23. punkta prasības jāizpilda 24 stundu laikā pēc licences derīguma termiņa beigām.

23.2. Sezonas licenču un gada bezmaksas licenču īpašniekiem šī nolikuma 23. punkta prasības jāizpilda 10 
(desmit) kalendāro dienu laikā pēc licences derīguma termiņa beigām.

24. Kuldīgas novada pašvaldība nodrošina savlaicīgu pārskatu iesniegšanu institūtā par iegūtajiem lomiem 
un makšķerēšanas sacensību rezultātiem. 

25. Personas, kuras pārkāpušas nolikumā noteikto lomu uzskaites kārtību, tiek reģistrētas un tām tiek liegta 
iespēja iegādāties un saņemt jebkura veida licences licencētajai makšķerēšanai Ventas upes posmā divus gadus 
pēc pārkāpuma konstatēšanas.

VII makšķerēšanas sacensību nosacījumi un to saskaņošanas kārtība
26. Ventas upes posmā var tikt rīkotas sacensības, ievērojot MK noteikumus Nr. 800 un šos saistošos noteikumus.
27. Attiecīgo makšķerēšanas sacensību nolikumi rakstiski jāsaskaņo ar Kuldīgas novada pašvaldību, Valsts 

vides dienestu un Dabas aizsardzības pārvaldi ne vēlāk kā desmit dienas pirms sacensību norises.
28. Par makšķerēšanas noteikumu ievērošanu atbildīgi ir makšķerēšanas sacensību dalībnieki un to orga-

nizētāji.

VIII no licencēm iegūto līdzekļu izlietojums
29. No licenču realizācijā iegūtās kopējās summas 20% reizi pusgadā (līdz 31. jūlijam par pirmo pusgadu un 

līdz 31. janvārim par otro pusgadu) organizētājs ieskaita valsts pamatbudžetā Zivju fonda dotācijas ieņēmumu 
veidošanai.

30. No licenču pārdošanas iegūto naudas līdzekļu daļu, kas paliek organizētāja rīcībā, izmanto licencētās 
makšķerēšanas organizēšanai, kā arī zivju krājumu pavairošanai un saglabāšanai, zivju nārsta vietu rekultivā-
cijai (atjaunošanai), kontroles nodrošināšanai, makšķerēšanas tūrisma attīstībai un citiem ar dabas aizsardzību 
saistītiem mērķiem. 

IX Licencētās makšķerēšanas organizētāja pienākumi
31. Kuldīgas novada pašvaldības kā licencētās makšķerēšanas organizētāja pienākumi ir:

Kuldīgas novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 2017/4 “Par Nolikuma par licencēto makšķerēšanu     Ventas upē Kuldīgas novada administratīvajā teritorijā 2017.-2021. gadam apstiprināšanu”
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31.1. izstrādāt nolikumu par licencēto makšķerēšanu Ventas upes posmā, saskaņot to ar Zemkopības minis-
triju, institūtu, Valsts vides dienestu un Dabas aizsardzības pārvaldi, publicēt apstiprināto nolikumu kā saistošos 
noteikumus Kuldīgas novada pašvaldības informatīvajā izdevumā “Kuldīgas Novada Vēstis” un pašvaldības 
interneta mājas lapā www.kuldiga.lv;

31.2. pilnvarot Kuldīgas novada pašvaldības policiju, kura Ventas upes posmā un to tiešā tuvumā ir tiesīga 
pārbaudīt lomu un zvejā izmantotos rīkus, kā arī pārkāpumu gadījumos savas kompetences ietvaros sastādīt 
administratīvos protokolus, nosūtīt tos izskatīšanai attiecīgajai kompetentajai institūcijai un normatīvajos aktos 
noteiktajā kārtībā izņemt nelikumīgi iegūtās zivis, kā arī izmantotos zvejas rīkus un līdzekļus;

31.3. izvietot speciālās norādes atzīmes Ventas upes licencētās makšķerēšanas posmā;
31.4. nodrošināt makšķerēšanas licenču pieejamību saskaņā ar šī nolikuma V nodaļu;
31.5. reģistrēt, uzskaitīt un realizēt makšķerēšanas licences atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasī-

bām; uzskaitīt interneta vietnē www.epakalpojumi.lv pārdotās licences hronoloģiskā secībā elektroniski par katru 
pusgadu un pēc katra pusgada noslēguma veikt attiecīgā pusgada elektroniski uzskaitīto licenču saraksta izdruku, 
nodrošinot izdrukāto licenču sarakstu uzglabāšanu kopā ar licenču uzskaites žurnālu;

31.6. uzskaitīt iegūtos lomus un katru gadu līdz 1. februārim iesniegt institūtā pārskatu par iepriekšējā gadā 
iegūtajiem lomiem;

31.7. nodrošināt makšķerēšanas licenču realizācijā iegūto līdzekļu izlietošanu atbilstoši šī nolikuma VIII nodaļai;
31.8. divas reizes gadā – līdz 15. jūlijam un 15. janvārim – iesniegt Lauku atbalsta dienestā pārskatu par 

licencēto makšķerēšanu, vēžošanu un zemūdens medībām par iepriekšējo pusgadu;
31.9. katru gadu līdz 31. decembrim iesniegt Valsts vides dienestā pārskatu par veiktajiem dabas aizsardzī-

bas, kontroles un zivju resursu papildināšanas pasākumiem, kā arī informāciju par licencētās makšķerēšanas 
organizēšanai nepieciešamās infrastruktūras izveidošanu un uzturēšanu Ventas upes posmā, kur tiek organizēta 
licencētā makšķerēšana;

31.10. reģistrēt personas, kas pārkāpušas nolikumā noteikto lomu, uzskaites kārtību, neizsniedzot tām licenci 
divu gadu laikā pēc pārkāpuma konstatēšanas.

 
X Vides un dabas resursu aizsardzības prasības
32. Ventas upes posms, kurā tiek organizēta licencētā makšķerēšana, atrodas Ventas ielejas dabas lieguma 

ainavu aizsardzības un dabas parka zonā.  
33. Ikvienam licencētās makšķerēšanas dalībniekam jāievēro 2014. gada 16. septembra MK noteikumi 

Nr. 548 “Dabas lieguma “Ventas ieleja” individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi”, tai skaitā aizliegts:
33.1. pārvietoties pa upi ar kuģošanas līdzekļiem un citiem peldošiem līdzekļiem, kuru mehāniskā dzinēja vai 

motora jauda pārsniedz 3,7 kilovatus, un ūdens motocikliem, izņemot valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu 
un pilnvaroto personu pārvietošanos, pildot dienesta pienākumus;

33.2. piesārņot un piegružot vidi ar atkritumiem;
33.3. kurt ugunskurus tam neparedzētās vietās;
33.4. lauzt kokus un krūmus, bojāt zālāju.
34. Transporta novietošana upes tuvumā atļauta tikai saskaņā ar Ceļu satiksmes noteikumiem – īpašās 

stāvvietās vai uz ceļa nomalēm, bet uz privātās zemes – ar zemes īpašnieka atļauju. Iebraukšana tauvas joslā 
vai nobraukšana no ceļa apmales aizliegta. 

XI Licencētās makšķerēšanas un vides aizsardzības prasību kontrole
35. Personām, kuras makšķerē Ventas upes posmā, kur tiek organizēta licencētā makšķerēšana, ir pienākums:
35.1. ievērot MK noteikumus Nr. 799 un MK noteikumus Nr. 800, kā arī šo nolikumu;
35.2. saudzīgi izturēties pret apkārtējo vidi;
35.3. pēc kontrolējošo institūciju pieprasījuma uzrādīt pārbaudei dokumentus, kas apliecina tiesības makšķerēt 

Ventas upes posmā, un iegūto lomu.
36. Kontroli par licencētās makšķerēšanas un vides aizsardzības prasību ievērošanu Ventas upes posmā veic 

Kuldīgas novada pašvaldības policija, kā arī Valsts vides dienests, Dabas aizsardzības pārvalde un Valsts vides 
dienesta pilnvarotas personas, tām normatīvajos aktos noteiktās kompetences robežās.

37. Persona, kas pārkāpusi šos noteikumus, saucama pie administratīvās atbildības vai kriminālatbildības 
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, tai ir pienākums atlīdzināt zivju resursiem nodarīto zaudējumu normatīvajos 
aktos noteiktajā kārtībā.

XII noslēguma jautājumi
38. Licencētās makšķerēšanas nolikums pēc tā saskaņošanas ar šī nolikuma saskaņojuma lapā norādītajām 

institūcijām un apstiprināšanas ar Kuldīgas novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem stājas spēkā likuma 
“Par pašvaldībām” 45. pantā noteiktajā kārtībā un ir spēkā līdz 2021. gada 31. decembrim. 

nolikuma pielikumi
Nolikumam ir šādi pielikumi:
1.pielikums. Ventas upes posma karte 
2.pielikums. (2A-2G) Licenču paraugi kopā ar lomu uzskaites anketu.
3.pielikums. Lomu uzskaites tabula.

Kuldīgas novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 2017/4 “Par Nolikuma par licencēto makšķerēšanu     Ventas upē Kuldīgas novada administratīvajā teritorijā 2017.-2021. gadam apstiprināšanu”

1. pielikums
Nolikumam  par licencēto makšķerēšanu Ventas upē Kuldīgas  novada administratīvajā  teritorijā 2017.-

2021. gadam Ventas upes posma, kurā tiek organizēta licencētā makšķerēšana, karte

 2.a pielikums.
 Nolikumam par licencēto makšķerēšanu Ventas upē Kuldīgas novada administratīvajā teritorijā 

2017.-2021 gadam licenču paraugi kopā ar lomu uzskaites anketu:

Kuldīgas novada pašvaldība, reģ Nr. 90000035590, Baznīcas iela 1, Kuldīga, LV-3301, tel. 63322469, dome@kuldiga.lv

Taimiņa (laša)  makšķerēšanas vienas dienas licence Ventas upes posmā ziemas-pavasara sezonā 
(periodā no 01.01. līdz 15.06.)

CENA 15,00 EUR                                                                                       Nr._____
20__.gada __. ________________

____________________________________________
(licences īpašnieka vārds, uzvārds, p.k.)

Kas jāzina licences īpašniekam.
1. Licences izmantošanas datumu ieraksta licences pārdevējs.
2. Makšķerējot ievērojiet MK Nr. 800 “Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību noteikumi” un licencētās mak-
šķerēšanas nolikumu.
3. Šī licence dod tiesības paturēt lomā vienu taimiņu vai lasi.
4. Par konstatētiem makšķerēšanas noteikumu pārkāpumiem lūdzam zvanīt Valsts vides dienestam pa tālruni 67084200 
vai ziņot mobilajā lietotnē “Vides SOS”, vai Kuldīgas novada pašvaldības policijai pa tālruni 27841248.
5. Makšķerēšanas beigās aizpildiet lomu uzskaites tabulu, kas atrodas šīs licences otrā pusē. Licenci un pievienoto iepako-
jumu ar zvīņu paraugiem atdodiet tās iegādes vietā 24 stundu laikā pēc licences derīguma termiņa beigām. Šī nosacījuma 
neievērošana liegs Jums turpmāko iespēju iegādāties licenci un makšķerēt Ventas upē licencētās makšķerēšanas posmā 
kārtējā un nākamajā gadā pēc pārkāpuma konstatēšanas.

Ar licencētās makšķerēšanas noteikumiem esmu iepazinies          
____________________________

(licences saņēmēja paraksts)

Licenci izsniedza _____________________________ 
 (uzvārds, paraksts)  

Lomu uzskaites tabula
(norādīt tikai lomā paturētās zivis)

Zivs suga Svars, kg Garums, cm

2.B pielikums.
Nolikumam par licencēto makšķerēšanu Ventas upē Kuldīgas  novada administratīvajā teritorijā 2017.-2021.gadam

Kuldīgas novada pašvaldība, reģ Nr. 90000035590, Baznīcas iela 1, Kuldīga, LV-3301, tel. 63322469, dome@kuldiga.lv

Vienas dienas licence makšķerēšanai Ventas upes posmā ziemas-pavasara sezonā (periodā no 01.01. līdz 15.06.)

CENA 7,00 EUR                                                                                                 Nr._____
20__.gada __. ________________

____________________________________________
(licences īpašnieka vārds, uzvārds, p.k.)

Kas jāzina licences īpašniekam.
1. Licences izmantošanas datumu ieraksta licences pārdevējs.
2. Makšķerējot ievērojiet MK Nr. 800 “Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību noteikumi” un licencētās mak-
šķerēšanas nolikumu.
3. Šī licence dod tiesības paturēt lomā septiņas vimbas, pārējās zivis – atbilstoši MK Nr. 800 “Makšķerēšanas, vēžošanas 
un zemūdens medību noteikumi”. Lomā nav atļauts paturēt taimiņu (lasi).
4. Par konstatētiem makšķerēšanas noteikumu pārkāpumiem lūdzam zvanīt Valsts vides dienestam pa tālruni 67084200 
vai ziņot mobilajā lietotnē “Vides SOS”, vai Kuldīgas novada pašvaldības policijai pa tālruni 27841248.
5. Makšķerēšanas beigās aizpildiet lomu uzskaites tabulu, kas atrodas šīs licences otrā pusē. Licenci  atdodiet tās iegādes 
vietā 24 stundu laikā pēc licences derīguma termiņa beigām. Šī nosacījuma neievērošana liegs Jums turpmāko iespēju 
iegādāties licenci un makšķerēt Ventas upē licencētās makšķerēšanas posmā kārtējā un nākamajā gadā pēc pārkāpuma 
konstatēšanas.

Ar licencētās makšķerēšanas noteikumiem esmu iepazinies          
____________________________

(licences saņēmēja paraksts)

Licenci izsniedza _____________________________ 
 (uzvārds, paraksts)                                      



2017. gada 12. aprīlis

10

Lomu uzskaites tabula (norādīt tikai lomā paturētās zivis)

Zivs suga Skaits, gab. Kopējais svars, kg

2.C pielikums 
Nolikumam par licencēto makšķerēšanu Ventas upē Kuldīgas novada administratīvajā teritorijā 2017.-2021. gadam

Kuldīgas novada pašvaldība, reģ Nr. 90000035590, Baznīcas iela 1, Kuldīga, LV-3301, tel. 63322469, dome@kuldiga.lv

Ziemas-pavasara sezonas licence makšķerēšanai Ventas upes posmā (periodā no 01.01. līdz 15.06.)

CENA30,00 EUR                                              Nr._____
No 20__.gada 1.janvāra
līdz 20__. gada 15.jūnijam 

____________________________________________
(licences īpašnieka vārds, uzvārds, p.k.)

Kas jāzina licences īpašniekam.
1. Licences izmantošanas datumu ieraksta licences pārdevējs.
2. Makšķerējot ievērojiet MK Nr. 800 “Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību noteikumi” un licencētās mak-
šķerēšanas nolikumu.
3. Šī licence dod tiesības paturēt lomā septiņas vimbas, pārējās zivis – atbilstoši   MK Nr. 800 “Makšķerēšanas, vēžošanas 
un zemūdens medību noteikumi”. Lomā nav atļauts paturēt taimiņu (lasi).
4.  Par konstatētiem makšķerēšanas noteikumu pārkāpumiem lūdzam zvanīt Valsts vides dienestam pa tālruni 67084200 
vai ziņot mobilajā lietotnē “Vides SOS”, vai Kuldīgas novada pašvaldības policijai  pa tālruni 27841248.
5. Makšķerēšanas beigās aizpildiet lomu uzskaites tabulu, kas atrodas šīs licences otrā pusē. Licenci  atdodiet tās iegādes 
vietā 10 dienu laikā pēc licences derīguma termiņa beigām. Šī nosacījuma neievērošana liegs Jums turpmāko iespēju 
iegādāties licenci un makšķerēt Ventas upē licencētās makšķerēšanas posmā kārtējā un nākamajā gadā pēc pārkāpuma 
konstatēšanas.

Ar licencētās makšķerēšanas noteikumiem esmu iepazinies          
____________________________

(licences saņēmēja paraksts)

Licenci izsniedza _____________________________ 
 (uzvārds, paraksts)                                      

Lomu uzskaites tabula (norādīt tikai lomā paturētās zivis)
Zivs suga Skaits, gab. Kopējais svars, kg

2.D pielikums
Nolikumam par licencēto makšķerēšanu Ventas upē Kuldīgas novada administratīvajā teritorijā 2017.-2021. gadam

Kuldīgas novada pašvaldība, reģ Nr. 90000035590, Baznīcas iela 1, Kuldīga, LV-3301, tel. 63322469, dome@kuldiga.lv

Ziemas-pavasara sezonas nedēļas nogales licence  makšķerēšanai Ventas upes posmā
sestdienās un svētdienās (periodā no 01.01. līdz 15.06.)

CENA10,00 EUR                                                            Nr._____
No 20__.gada __.________________
līdz 20__. gada __._______________

____________________________________________
(licences īpašnieka vārds, uzvārds, p.k.)

Kas jāzina licences īpašniekam.
1. Licences izmantošanas datumu ieraksta licences pārdevējs, licence dod tiesības makšķerēt sestdienā un svētdienā.
2.  Makšķerējot ievērojiet MK Nr. 800 “Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību noteikumi” un licencētās mak-
šķerēšanas nolikumu.
3. Šī licence dod tiesības paturēt lomā septiņas vimbas, pārējās zivis – atbilstoši MK Nr. 800 “Makšķerēšanas, vēžošanas 
un zemūdens medību noteikumi”. Lomā nav atļauts paturēt taimiņu (lasi).
4.  Par konstatētiem makšķerēšanas noteikumu pārkāpumiem lūdzam zvanīt Valsts vides dienestam pa tālruni 67084200 
vai ziņot mobilajā lietotnē “Vides SOS”, vai Kuldīgas novada pašvaldības policijai  pa tālruni 27841248.
5. Makšķerēšanas beigās aizpildiet lomu uzskaites tabulu, kas atrodas šīs licences otrā pusē. Licenci  atdodiet tās iegādes 
vietā 24 stundu laikā pēc licences derīguma termiņa beigām. Šī nosacījuma neievērošana liegs Jums turpmāko iespēju 
iegādāties licenci un makšķerēt Ventas upē licencētās makšķerēšanas posmā kārtējā un nākamajā gadā pēc pārkāpuma 
konstatēšanas.

Ar licencētās makšķerēšanas noteikumiem esmu iepazinies          
____________________________

(licences saņēmēja paraksts)

Licenci izsniedza _____________________________ 
 (uzvārds, paraksts)                                      

Lomu uzskaites tabula (norādīt tikai lomā paturētās zivis)

Zivs suga Skaits, gab. Kopējais svars, kg

2.E pielikums
Nolikumam par licencēto makšķerēšanu Ventas upē Kuldīgas novada administratīvajā teritorijā 2017.-2021. gadam.

Kuldīgas novada pašvaldība, reģ Nr. 90000035590 Baznīcas iela 1, Kuldīga, LV-3301, tel. 63322469, dome@kuldiga.lv

Vienas dienas licence makšķerēšanai Ventas upes posmā vasaras-rudens sezonā (periodā no 16.06. līdz 31.12.) 

CENA 2,00 EUR                                             Nr._____

20__.gada __. ________________
____________________________________________

(licences īpašnieka vārds, uzvārds, p.k.)

Kas jāzina licences īpašniekam.
1. Licences izmantošanas datumu ieraksta licences pārdevējs.
2.  Makšķerējot ievērojiet MK Nr. 800 “Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību noteikumi” un licencētās mak-
šķerēšanas nolikumu.
3. Šī licence dod tiesības paturēt lomā septiņas vimbas, pārējās zivis – atbilstoši   MK Nr.800 “Makšķerēšanas, vēžošanas 
un zemūdens medību noteikumi”. Lomā nav atļauts paturēt taimiņu (lasi).
4.  Par konstatētiem makšķerēšanas noteikumu pārkāpumiem lūdzam zvanīt Valsts vides dienestam pa tālruni 67084200 
vai ziņot mobilajā lietotnē “Vides SOS”, vai Kuldīgas novada pašvaldības policijai  pa tālruni 27841248.
5. Makšķerēšanas beigās aizpildiet lomu uzskaites tabulu, kas atrodas šīs licences otrā pusē. Licenci  atdodiet tās iegādes 
vietā 24 stundu laikā pēc licences derīguma termiņa beigām. Šī nosacījuma neievērošana liegs Jums turpmāko iespēju 
iegādāties licenci un makšķerēt Ventas upē licencētās makšķerēšanas posmā kārtējā un nākamajā gadā pēc pārkāpuma 
konstatēšanas.

Ar licencētās makšķerēšanas noteikumiem esmu iepazinies          
____________________________

(licences saņēmēja paraksts)

Licenci izsniedza _____________________________ 
 (uzvārds, paraksts)                                      

Lomu uzskaites tabula (norādīt tikai lomā paturētās zivis)

Zivs suga Skaits, gab. Kopējais svars, kg

2.F pielikums
Nolikumam par licencēto makšķerēšanu Ventas upē Kuldīgas novada administratīvajā teritorijā 2017.-2021. gadam

Kuldīgas novada pašvaldība, reģ Nr. 90000035590, Baznīcas iela 1, Kuldīga, LV-3301, tel. 63322469, dome@kuldiga.lv

Vasaras-rudens sezonas licence makšķerēšanai  Ventas upes posmā (periodā no 16.06. līdz 31.12.) 

CENA15,00 EUR                                                                        Nr.____
No 20__.gada 16.jūnija
līdz 20__. gada 31.decembrim

____________________________________________
(licences īpašnieka vārds, uzvārds, p.k.)

Kas jāzina licences īpašniekam.
1. Licences izmantošanas datumu ieraksta licences pārdevējs.
2. Makšķerējot ievērojiet MK Nr.800 “Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību noteikumi” un licencētās makšķe-
rēšanas nolikumu.
3. Šī licence dod tiesības paturēt lomā septiņas vimbas, pārējās zivis – atbilstoši   MK Nr.800 “Makšķerēšanas, vēžošanas 
un zemūdens medību noteikumi”. Lomā nav atļauts paturēt taimiņu (lasi).
4.  Par konstatētiem makšķerēšanas noteikumu pārkāpumiem lūdzam zvanīt Valsts vides dienestam pa tālruni 67084200 
vai ziņot mobilajā lietotnē “Vides SOS”, vai Kuldīgas novada pašvaldības policijai  pa tālruni 27841248.
5. Makšķerēšanas beigās aizpildiet lomu uzskaites tabulu, kas atrodas šīs licences otrā pusē. Licenci  atdodiet tās iegādes 
vietā 10 dienu laikā pēc licences derīguma termiņa beigām. Šī nosacījuma neievērošana liegs Jums turpmāko iespēju 
iegādāties licenci un makšķerēt Ventas upē licencētās makšķerēšanas posmā kārtējā un nākamajā gadā pēc pārkāpuma 
konstatēšanas.

Ar licencētās makšķerēšanas noteikumiem esmu iepazinies          
____________________________

(licences saņēmēja paraksts)

Licenci izsniedza _____________________________ 
 (uzvārds, paraksts)                                      

Lomu uzskaites tabula (norādīt tikai lomā paturētās zivis)

Zivs suga Skaits, gab. Kopējais svars, kg
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3. pielikums
Nolikumam  par licencēto makšķerēšanu Ventas upē Kuldīgas  novada administratīvajā  teritorijā 2017.-2021. gadam   

Lomu uzskaites tabulas paraugs makšķerēšanas sezonas licencēm un gada bezmaksas licencēm
(norādīt tikai lomā paturētās zivis, arī ja nav – norādīt – 0) 

Licences veids un numurs________________________________________________
 
Licences īpašnieks______________________________________________________
 (vārds, uzvārds)

DATUMS ZIVJU SUGA SKAITS SVARS PIEZĪMES

Jūsu sniegtie dati ir nepieciešami Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskajam institūtam “BIOR” 
iegūtās informācijas apkopošanai un Ventas upes zivju resursu datu bāzes veidošanai.

2.G pielikums
Nolikumam par licencēto makšķerēšanu Ventas upē Kuldīgas novada administratīvajā  teritorijā 2017.-2021. gadam

Kuldīgas novada pašvaldība, reģ Nr. 90000035590 Baznīcas iela 1, Kuldīga, LV-3301, tel. 63322469, dome@kuldiga.lv

Gada bezmaksas licence makšķerēšanai Ventas upes posmā (periodā no 01.01. līdz 31.12.) 
Nr._____

No 20__ . gada 1. janvāra 
līdz 20__.g. 31. decembrim

____________________________________________
(licences īpašnieka vārds, uzvārds, p.k.)

Kas jāzina licences īpašniekam.
Licences izmantošanas datumu ieraksta licences pārdevējs.
Licence derīga tikai uzradot dokumentu, kas dod tiesības uz bezmaksas licences lietošanu.
3.  Makšķerējot ievērojiet MK Nr. 800 “Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību noteikumi” un licencētās makšķerēšanas 
nolikumu.
4. Šī licence dod tiesības paturēt lomā septiņas vimbas, pārējās zivis – atbilstoši MK Nr. 800 “Makšķerēšanas, vēžošanas un 
zemūdens medību noteikumi”. Lomā nav atļauts paturēt taimiņu (lasi).
5.  Par konstatētiem makšķerēšanas noteikumu pārkāpumiem lūdzam zvanīt Valsts vides dienestam pa tālruni 67084200 vai ziņot 
mobilajā lietotnē “Vides SOS”, vai Kuldīgas novada pašvaldības policijai  pa tālruni 27841248.
6. Makšķerēšanas beigās aizpildiet lomu uzskaites tabulu, kas atrodas šīs licences otrā pusē. Licenci  atdodiet tās iegādes vietā 
10 dienu laikā pēc licences derīguma termiņa beigām. Šī nosacījuma neievērošana liegs Jums turpmāko iespēju iegādāties licenci 
un makšķerēt Ventas upē licencētās makšķerēšanas posmā kārtējā un nākamajā gadā pēc pārkāpuma konstatēšanas.

Ar licencētās makšķerēšanas noteikumiem esmu iepazinies          
(licences saņēmēja paraksts)

Licenci izsniedza _____________________________ 
 (uzvārds, paraksts)                                      

Lomu uzskaites tabula (norādīt tikai lomā paturētās zivis)
Zivs suga Skaits, gab. Kopējais svars, kg

Kuldīgas novada Domes 2017. gada 23. februāra saistošo noteikumu Nr. 2017/4 “Nolikums par licencēto 
makšķerēšanu Ventas upē Kuldīgas novada teritorijā 2017.- 2021. gadam” paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības pamatojums

Likuma “Par pašvaldībām” 43. panta ceturtā daļa noteic, ka Dome var pieņemt saistošos noteikumus, pildot deleģētās valsts pārvaldes funkcijas un pārvaldes uzdevumus, ja tas paredzēts 
likumā vai Ministru kabineta noteikumos. 
Zvejniecības likuma 10. panta piektā daļa nosaka, ka pašvaldība izdod saistošos noteikumus par licencēto makšķerēšanu, licencēto vēžošanu vai licencētajām zemūdens medībām 
tās administratīvajā teritorijā esošajos ūdeņos, ja saskaņā ar normatīvajiem aktiem par licencēto makšķerēšanu, licencēto vēžošanu un licencētajām zemūdens medībām šajos ūdeņos 
paredzēta makšķerēšanas, vēžošanas vai zemūdens medību tiesību izmantošana ar īpašām atļaujām (licencēm). 22.12.2015. MK noteikumi Nr. 799 “Licencētās makšķerēšanas, vēžošanas 
un zemūdens medību kārtība “ nosaka, ka ūdenstilpju licencētās makšķerēšanas nolikumu pašvaldība apstiprina kā saistošos noteikumus, kā arī nosaka, kādām ziņām jābūt ūdenstilpes 
licencētās makšķerēšanas nolikumā

2. Īss projekta satura izklāsts Nolikums par licencēto makšķerēšanu Ventas upē Kuldīgas novada teritorijā attiecas uz Ventas upes posmu Kuldīgas pilsētas, Padures un Rumbas pagastu  teritorijā un regulē licencētās 
makšķerēšanas kārtību 

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības 
budžetu Nav attiecināms

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

5. Informācija par administratīvajām procedūrām Nav attiecināms

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Pirms nolikuma izstrādāšanas uzklausīts sabiedrības viedoklis, vai nepieciešams organizēt licencēto makšķerēšanu Ventas upes posmā Kuldīgas novadā. Nolikums saskaņots ar LR 
Zemkopības ministriju, valsts zinātnisko institūtu “Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts”, Valsts vides dienestu, Dabas aizsardzības pārvaldi

aicinām iedzīvotājus aizpildīt anketu
Kuldīgas novada pašvaldības 

aģentūra “Kuldīgas attīstības 
aģentūra” veic iedzīvotāju an-
ketēšanu Kuldīgas novada attīs-
tības programmas uzraudzības 
ziņojuma ietvaros.

Aptaujas mērķis ir noskaidrot 
Kuldīgas novada iedzīvotāju vie-
dokli par pakalpojumu pieejamību 
un kvalitāti, kā arī par vispārējām 
attīstības tendencēm un būtiskāka-

jām problēmām.
Aptaujas anketas pieejamas 

vietnē www.kuldiga.lv, sociālajos 
tīklos facebook.com, draugiem.lv 
lapā “Kuldīga”, kā arī Kuldīgas no-
vada Domē, Baznīcas ielā 1, laik-
rakstā “Kurzemnieks”, 1905. gada 
ielā 19, Kuldīgas attīstības aģentū-
rā, Pilsētas laukumā 3 un novada 
pagastu pārvaldēs. Anketēšana 
notiks līdz 21. aprīlim.

Kuldīgas novada pašvaldība 
kopā ar vairākiem citiem partne-
riem no šī gada marta līdz 2020. 
gada martam īstenos projektu 
“Mazo etno-kultūru reģionu 
attīstīšana un popularizēšana kā 
UNESCO galamērķi”.

Projekts tiks īstenots sadarbībā 
ar Alsungas novada pašvaldību, 
Dundagas novada pašvaldību, 
Ventspils novada pašvaldību, etnis-
kās kultūras centru “Suiti”, Latvijas 
lauku tūrisma asociāciju “Lauku 
ceļotājs”, biedrību “Setomaa Tou-
rism”, Setu institūta fondu, Kihnu 
pašvaldību, Kihnu kultūras telpas 
fondu, Varskas pašvaldību un Me-
remā pašvaldību.

Projekta mērķis ir radīt tūrisma 
produktu, kurā ir iesaistīti četri 
nelieli etnisko kultūru reģioni, 
kuru kultūru unikalitāti ir atzinis 
UNESCO. Projekta partneri ir ap-
ņēmušies izveidot unikālu integrētu 
tūrisma produktu un popularizēt to 
kopā ar vietējo kultūrvēsturisko 
mantojumu, vietējo uzņēmēju 
pakalpojumu piedāvājumiem un 
interesantākajām vietām. 

Latvijā un Igaunijā ir četri uni-

Kuldīgas novada pašvaldība piedalīsies projekta “Mazo etno-kultūru 
reģionu attīstīšana un popularizēšana kā UNESCO galamērķi” īstenošanā

kāli reģioni – Setomā, Kihnu, suiti 
un lībiešu krasts, kur senās kultūras 
tradīcijas vēl joprojām tiek uzturētas 
kā daļa no ikdienas dzīves. Šīs senās 
tradīcijas, kurās ietilpst dziesmas, 
dejas, tautastērpi, reliģisko un tra-
dicionālo svētku svinēšana, ēdieni 
un rokdarbi, ir iemesls, kāpēc trīs 
reģioni (Setomā, Kihnu un Suiti) 
ir iekļauti UNESCO nemateriālā 
kultūras mantojuma sarakstā. Tomēr 
šī unikālā kultūras mantojuma po-
tenciāls un pasaulē plaši pazīstamais 
UNESCO zīmols netiek pienācīgi 
izmantots kā šo reģionu populari-

zēšana tūristiem. 
Projekta ietvaros tiks izveidoti 

četri dažādi maršruti: Setu, Kihnu, 
lībiešu un suitu novados, kas tiks 
reklamēti zem vienota zīmola. Tiks 
veidotas vienotas kartes, maršrutu 
apraksti, tūrisma paketes, grāmatas 
gan ar kultūrvēsturiskā mantojuma 
aprakstiem, gan tūrisma ekspertiem 
par vietējo mantojumu izmanto-
šanas iespējām. Būs vajadzīgas 
kopīgas apmācības un pieredzes 
apmaiņas, kā arī investīcijas vietē-
jos objektos. 

Kuldīgas novadā projekta gaitā 

plānots sakārtot Basu tautas namu, 
izveidot profesionālu muzeja ekspo-
zīciju un izstrādāt interesantu piedā-
vājumu suitu tradīciju atspoguļošanā.

Kopējais projekta budžets ir 
1 123 547 EUR, t.sk. ERAF līdzfi-
nansējums 955 014,95 EUR.

Daudzi apmeklētāji un vietējie 
tūroperatori neizprot UNESCO 
zīmola nozīmi, tāpēc tas jāpadara 
visiem saprotamāks. Reģioniem va-
jadzētu kopīgi mācīties, kā efektīvāk 
izmantot UNESCO zīmolu, izman-

tojot citu reģionu pieredzi, kultūras 
mantojuma speciālistus un tūrisma 
ekspertus. UNESCO sarakstā tiek 
iekļautas tikai tās vietas, kurās ir 
autentisks kultūrvēsturiskais man-
tojums, tāpēc visiem partneriem ir 
jāapzina savas vēsturiskā mantoju-
ma vērtības un to autentiskais saturs. 
Tad to var piedāvāt apmeklētājiem.

TErĒZa STrauTa, 
projekta koordinatore

DaCES rEInKOPaS foto

19.aprīlī 14.00 Gudenieku kultūras namā 
aicinām iedzīvotājus uz tikšanos, lai skaidrotu projekta ideju un 

informētu par iespējām, kā tajā iesaistīties vietējām mājsaimniecībām.

unESCO tūrisma projekta līguma parakstīšana Igaunijā.



KInO aFIša

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.
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KuLDĪGaS KuLTūraS CEnTrā

 PaSāKumI PaGaSTOS
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Tikko saņēmu informāciju, ka 
apstiprināts projekts jaunam skatu 
tornim un pastaigu takām Vent-
malā. Iespēju izmantot Eiropas 
fondu naudu atkal esam izcīnījuši 
konkurencē ar citām pašvaldībām. 
Ir gandarījuma sajūta, atceroties, 
cik daudz šķēršļu mums ar kolēģiem 
nācās pārvarēt, lai vispār varētu 
iesniegt šādu projektu. Tas ir neliels 
solītis garajā ceļā, lai mūsu novada 
pievilcību un dzīves vidi uzlabotu.  
Bet daudz vēl izaicinājumu, daudz 
darba.

Nu jau pavisam skaidri redzam, 
ka spēsim iegūt atbalstu vecās slim-
nīcas nesakārtoto ēku pārtapšanai 
par izglītības un kultūras kvartālu, 
ceram, ka tas vilinās jaunus un rado-
šus cilvēkus uz mūsu pilsētu un no-
vadu. Atdosim zināmu parādu Jel-
gavas ielas apkaimes iedzīvotājiem  
un uzņēmumiem, jo tur neizdevās 
piesaistīt iepriekšējā fondu perioda 
līdzekļus. Sakārtosim infrastruktū-
ru ražošanas teritorijās, kur savus 
līdzekļus iegulda uzņēmēji, kas dod 
darbu mūsu novada iedzīvotājiem. 
Ceram, ka to būs arvien vairāk. Kaut 
nedaudz uzlabosim bēdīgā stāvoklī 
esošos lauku ceļus. Esam saņēmuši 
apstiprinājumu, ka  trīsarpus miljo-
nu eiro līdzfinansējums būs mūsu 
skolu mācību vides uzlabošanai. 
Rakstām projektu par ievērojamu 
līdzekļu piesaisti mūsu novadam, tai 
skaitā pagastu sporta un veselības 
pasākumu finansēšanai. Tā ir neliela 
daļa no šī brīža aktuālajiem projek-
tiem – ir gan prieks par sekmēm, 
gan vilšanās, ja pēc visa ieguldītā 
darba rezultāts netiek sasniegts. Un 
pārdomas – vai cilvēki to sapratīs, 
novērtēs, atzīs par svarīgu? Dažkārt 
ir bijis tā, ka skaļi tiek norādīta kāda 
neatrisināta problēma, bet, kad izcī-
nām līdzekļus un atrisinām, vēlāk 
saņemam gandrīz vai pārmetumu, 
ka to nemaz nevajadzēja. Arī par 
pastaigu takām, skatu torni – lai 
gan pērn veiktā plašā aptauja, kur 
apzinājām iespējamo mūsu novada 
apmeklētāju viedokli visās Baltijas 
valstīs, liecina par pieprasījumu pēc 
šādiem objektiem. Un nešaubos, ka 
tie vajadzīgi arī mūsu iedzīvotājiem. 
Vajadzību ir daudz un ne visām 
izdodas atrast risinājumu. 

Šajās dienās norit mūsu teritori-
jas plānojuma apspriešana. Viena no 
piedāvātajām izmaiņām – paplašināt 
kempingu un treileru novietņu iz-
veides iespējas Kuldīgā. Vai mums 
tie ir nepieciešami? Esmu pārlieci-
nāts, ka jā. Vai mūsu iedzīvotāji ir 
gatavi tos redzēt visainaviskākās 
vietās, kur tiktu ierobežota pieeja 
citiem? Neesmu pārliecināts. Vai 
tūristi gribētu nakšņot ne pārāk 
pievilcīgās vietās? Domāju, ka nē. 
Plānošana ir kompromisu meklēša-
na un vienošanās. Aicinu iesaistīties 
ikvienu, lai rastu labākos risinā-
jumus mūsu novada cilvēkiem, 
īstenojot visvajadzīgākos projektus 
un plānus!

Projekti, plāni, 
pārdomas

KaSParS raSa, 
Kuldīgas attīstības aģentūras 
direktors

S. 15.IV 15.00  SmurFI. ZuDušaIS CIEmaTS
S. 15.IV 17.00 2017, ASV
P. 17.IV 14.00 Ilgums 1’30
P. 17.IV 16.00 Animācija, piedzīvojumu
O. 18.IV 17.30 komēdija, ģimenes
T. 19.IV 17.30 filma
C. 20.IV 15.30 U

S. 15.IV 19.00  āTrS un BEZ ŽĒLaSTĪBaS 8
P. 17.IV 18.00 2017, ASV
O. 18.IV 19.30 Ilgums 2’16
T. 19.IV 19.30 Asa sižeta piedzīvojumu filma
C. 20.IV 17.30 12+
C. 20.IV 20.00 
Sv. 23.IV 18.00
P. 24.IV 17.30
T. 26.IV 20.00

Sv. 23.IV 16.00  rĒGS BruŅāS
P. 24.IV 20.00 2017, ASV, ilgums 1’49
T. 26.IV 18.00 Trilleris, asa sižeta zinātniskā
C. 27.IV 19.00 fantastika 12+

Biļešu cena uz kino seansiem: darba dienās – 2,60 EUR, brīvdienās – 3 EUR. Bērniem līdz 3 gadu 
vecumam, neaizņemot atsevišķu sēdvietu, ieeja bez maksas. Programmā iespējamas izmaiņas!

18.IV 10.00 Kuldīgas novada atklātās skolēnu sacensības orientēšanās sportā; 
  Krauļu priedes, Kuldīga
18.IV 16.00 Tautas orientēšanās sacensību seriāls “Taciņas 2017” 3. kārta; Kazdanga
19.IV 11.00 Jauno satiksmes dalībnieku sacensības; KNSS manēža, 
  Dzirnavu iela 13, Kuldīga
22.IV 11.00 Ģertrūdes kausa izcīņa basketbolā sievietēm; KNSS Sporta nams, 
  Virkas iela 13, Kuldīga
22.IV 14.00 Kuldīgas novada atklātais čempionāts basketbolā fināls; 
  KNSS Sporta nams, Virkas iela 13, Kuldīga
24.IV 16.00 Tautas orientēšanās sacensību seriāls “Taciņas 2017” 4. kārta; 
  Mordangas ezeri
25.IV 10.00 Kuldīgas novada atklātās skolēnu sacensības pavasara krosā; 
  Krauļu priedes, Kuldīga
26.IV 17.30 29. skriešanas seriāls “Kuldīgas apļi 2017” 2. kārta; 
  Krauļu priedes, Kuldīga
28.-30.IV Eiropas boče sacensības; KNSS manēža, Dzirnavu iela 13, Kuldīga

SPOrTa PaSāKumI aPrĪLĪ

Ēdoles skolai – 195
jubilejas svinības un absolventu salidojums 22. aprīlī.

No 15.00 – dalībnieku reģistrācija un iepazīšanās ar skolu.
17.00 – svētbrīdis Ēdoles baznīcā.
18.00 – koncertuzvedums “Ar skolas vārdu sirdī un dvēselē…” Ēdoles kultūras namā.
No 19.30 – atpūtas vakars. Līdzi jāņem groziņš.

Dalības maksa 5 EUR no personas.
Pieteikties iepriekš pa tālr. 63345142 vai 22447907.

Svētdien, 16. aprīlī, 12.00–14.00 Pilsētas dārzā – svinēsim Lieldienas. Lai visiem 
veselība, uzplauksme un zaļošana!

Sestdien, 29. aprīlī, 11.00 Pilsētas dārzā un tā apkārtnē – 13. Pavasara palu šovs 
“Lido zivis Kuldīgā”.

Sestdien, 6. maijā, 18.00 Kuldīgas kultūras centrā – jāņa Stībeļa labāko dziesmu 
koncerts. Biļetes KKC kasē un www.bilesuparadize.lv. Ieeja: 12, 15, 18 EUR.

Sestdien, 20. maijā, 22.00-00.00 1905. gada parkā – brīvdabas pasākums “uguns 
(un) nakts”. Ieeja – brīva.

Pagastos notiekošos 
LIELDIEnu PaSāKumuS 

skatīt 7.lpp.
ĒDOLĒ
Līdz 26. aprīlim bibliotēkā – Jeļenas 

Zīles rokdarbu izstāde “Krāsainie pavasara 
raibumiņi”.

22. aprīlī kultūras namā – Ēdoles pa-
matskolas salidojums.

28. aprīlī – 11. stāstnieku festivāls 
Kurzemē: 15.00 Ēdoles pilī – stāstnieki 
vēsta pils leģendas; 16.30 Ēdoles baz-
nīcā – stāstījums par pirmās bibliotēkas 
rašanos; 17.00 bibliotēkā – tikšanās ar 
vietējiem stāstniekiem; 19.00 kultūras 
namā – Zanes Jančevskas koncerts. Pirms 
koncerta Ēdoles pamatskolas folkloras pul-
ciņa uzstāšanās (skolotāja Dace Jansone).

GuDEnIEKOS
22. aprīlī 22.00 Basu tautas namā – 

atpūtas vakars. Ieeja – 3 EUR. Spēlēs 
Andis no Talsiem.

LaIDOS
13. aprīlī 19.00 Laidu skolas sporta 

zālē – Laidu amatierteātra pirmizrāde 
“Pilsētnieki”. Pēc izrādes – lielā pavasara 
balle kopā ar grupu “Just Band” no Aizpu-
tes. Ieejas – 3 EUR. Līdzi ņemt groziņus. 
Galdiņu rezervācija pa tālr. 29925202.

22. aprīlī 10.00 Laidu pamatskolas 
sporta zālē – Imanta Gutberga piemiņas 
turnīrs tenisā četrās grupās: bērni līdz 
16 gadiem, meitenes un zēni, 16+ grupa, 
vīrieši un sievietes.

KaBILĒ
Līdz 28. aprīlim bibliotēkā – Sarmītes 

Pozdiševas delfīnu kolekcijas izstāde.
17. aprīlī 10.00 saieta nama “Sencis” 

saimes istabā – R. Dabiņa piemiņas turnīrs 
zolītē. Dalības maksa – 5 EUR.  

22. aprīlī 13.00 saieta namā “Sencis” – 
ikgadējā senioru draugu balle. Ielūgumi tiks 
izsūtīti draugu kolektīviem. Sīkāka informā-
cija un pieteikšanās pie Dainas Ļeonovas 
pa tālr. 29903638 (līdz 15. aprīlim).

27. aprīlī 19.00 saieta namā “Sencis” – 
Vānes amatierteātris piedāvā uzvedumu 
visai ģimenei pēc Anitas Grīnieces lugas 
motīviem “Egle un rīta vējš”. Ieeja – 
1,50 EUR, skolēniem – 1 EUR.

29. aprīlī 19.00 saieta namā “Sencis” – 
koncerts “Ielūdz Meždzirnas”. Deju rakstus 
izdejos deju kolektīvi no Ainažiem, Alsun-
gas, Kuldīgas, Tukuma, Kandavas novada. 
Ieeja – 1 EUR.

PaDurĒ
Līdz 30. aprīlim pagasta bibliotēkā – 

seno pastkaršu izstāde; līdz 12. aprīlim – 
radošās aktivitātes “Lieldienas gaidot”. 

PELČOS
Līdz 22. aprīlim bibliotēkā – virtuālā 

izstāde “Pelču bibliotēkas vēsture”.
Bibliotēku nedēļas aktivitātes:
18. aprīlī – grāmatu diena. Prezentācija 

“Lasītāji iesaka izlasīt”; skaistāko grāmatu 
izstāde “Bauda acīm un sirdij”; “Mana īpašā 
grāmata” (lasītāju stāstu pierakstīšana).

19. aprīlī 10.45 – e-prasmju diena. La-
sīsim elektroniski! 15.00 – 16.00 nodarbība 

visiem interesentiem – darbs ar katalogu.
20. aprīlī – novadpētniecības diena. 

15.00–18.00 – virtuālā izstāde “Pelču pils 
vēsture”. 16.00 – krustvārdu mīkla “Ko Tu 
zini par Pelču pagastu?”.

21. aprīlī – radošo nodarbību diena. 
10.00–15.00 – spēle lieliem un maziem 
“Aizmirstie vārdi”. 15.00 – grāmatzīmju 
radošā darbnīca ar brīvprātīgajiem Eleni 
un Ugo.

22. aprīlī – galda spēļu diena. 12.00 – 
“Spēlēsim spēli “5 sekundes””.

rEnDā
24. aprīlī 9.00 kultūras namā – leļļu 

teātra izrāde “Visskaistākā balss”. Ieeja – 
1,20 EUR.

29. aprīlī 19.00 kultūras namā – dziedo-
šo ģimeņu un draugu koncerts – konkurss 
“Plaukst puķe Latvijai”. Līdz 18. aprīlim 
Rendas kultūras namā aicinām pieteikties 
dziedošās ģimenes un draugus, kuri vēlas 
dziedāt dziesmas par ziediem un Latviju. 
Ieeja koncertā – 1 EUR. Sīkāka informācija 
pa tālr. 26181470. Pēc pasākuma “Pava-
sara balle” kopā ar grupu “Imula”. Ieeja 
ballē – 3 EUR.

Līdz 25. aprīlim kultūras namā – San-
dras Vanagas šūto rotaļlietu izstāde.

7. maijā 10.00 pie kultūras nama – 
pavasara gadatirgus. Aicinām pieteikties 
tirgotājus pa tālr. 26181470.

Bibliotēkā līdz 15. maijam Kuldīgas 
novada muzeja rokdarbu kopas “Čaupe” 
adīto lakatu izstāde; līdz 8. maijam Arņa 
Kiršteina koka darinājumu izstāde.

rumBā
Aprīlī pagasta pārvaldes nama zālē – 

Skaidrītes Vjaksas fotogrāfiju izstāde 
“Putni”.

25. aprīlī 11.00 bibliotēkā Mežvaldē,  
bet 18.00 Ventas ciema “Bukaišos” – ra-
došā darbnīca.

SnĒPELĒ
No 21. aprīļa līdz 31. maijam bibliotē-

kā – Olgas Raševicas keramikas izstāde 
“Svilpaunieki” (arī virtuāli būs skatāmi 
O. Raševicas keramikas darbi).

28. aprīlī 15.00 kultūras namā – prak-
tisko nodarbību cikla “Radoši, praktiski, 
interesanti un arī sātīgi” kārtējā nodarbība 
“Skaistums”.

TurLaVā
Bibliotēkā aprīlī – Kārļa Dazarta gleznu 

izstāde “Ainavas”; Lienes Elertes izstāde 
“Lina darinājumi”.

22. aprīlī 14.00 Lipaiķu. ev.lut. baznī-
cā – garīgās mūzikas koncerts starptautis-
kā bērnu un jauniešu garīgās mūzikas festi-
vāla ietvaros. Piedalās kori un ansambļi no 
Latvijas, Lietuvas un Moldovas.

27. aprīlī 12.00 bibliotēkā – tikšanās ar 
gleznotāju Kārli Dazartu.

29. aprīlī 22.00 Turlavas Dižgaiļu parka 
estrādē – “Nakts atrakcijas”.

VārmĒ
18. aprīlī 17.00 pagasta bibliotēkā – 

tikšanās ar Erasmus+ EBD brīvprātīgajiem 
Eleni (Gruzija) un Ugo (Spānija). Tikšanās 

laikā jaunieši pastāstīs par savām valstīm, 
tradīcijām un par iespaidiem, ko guvuši, 
deviņus mēnešus uzturoties Latvijā.

30. aprīlī Vārmes sporta stadionā un 
sporta hallē – Sporta un veselības diena. 
11.00 – praktiskas nodarbības un informā-
cija visiem, kas jau nodarbojas un vēlas 
nodarboties ar nūjošanu. Nodarbību vadīs 
fizioterapeite Vineta Baukše. Inventārs tiks 
nodrošināts. Paralēli stadionā interesenti 
varēs tikties un vērot darbībā treneri, sporta 
entuziastu Jāni Arbeiteru.

15.00 sporta hallē – iespēja noklausī-
ties uztura speciālistes Sintijas Jākobsones 
lekciju par veselīgu uzturu.

Aprīlī bibliotēkā – izstāde “Krāsainais 
brauciens” (piecgadnieku un sešgadnieku 
zīmējumi); Vārmes pamatskolas skolotājas 
Ilzes Birģeles tamborēto rotaļlietu izstāde; 
literatūras izstāde “Zaļais pavasaris” (da-
žādas tēmas par pavasara sēšanas un 
stādīšanas darbiem); kuldīdznieces Antras 
Laizānes gleznu izstāde.


