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šajā numurā

Kuldīgas 2. vidusskolā 
ieceļ jaunu direktori 
> 2. lpp.

Lustīgi līgosim 
novadā
> 3. lpp. 

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

Mārtiņsalā arī šogad 
Zilais karogs
> 4. lpp.

Inga BērzIņa, Kuldīgas novada 
Domes priekšsēdētāja

3. jūnijā Kuldīgā norisinājās 
grandiozi tautas deju svētki 
“Latvju bērni danci veda”, 
kas pulcēja vairāk nekā 4000 
dejotāju no visas Latvijas.

Festivālā piedalījās deju kolektīvi 
no 32 Latvijas novadiem – Kuldīgas, 
Aizputes, Alsungas, Auces, Baldo-
nes, Brocēnu, Ciblas, Daugavpils, 
Dobeles, Grobiņas, Jaunpiebalgas, 
Kandavas, Kārsavas, Krāslavas, 
Ķekavas, Ludzas, Mālpils, Mārupes, 
Nīcas, Ogres, Pāvilostas, Priekules, 
Ropažu, Saldus, Saulkrastu, Sējas, 
Stopiņu, Talsu, Tērvetes, Vaiņodes, 
Vecumnieku, Ventspils un 3 Latvi-
jas pilsētām – Rīgas, Jūrmalas un 
Liepājas.

Festivāla ietvaros bērni un jaunie-
ši izdejoja vairākus desmitus latviešu 
tautas deju divos ielu koncertos pie 
T/C “RIMI” un Kuldīgas Pilsētas 
dārzā, pēc ielu koncertiem kolektīvi 
devās svētku gājienā no Rātslaukuma 
uz pilsētas estrādi, bet festivāla kul-
minācijā tika izdejotas novadu apvie-
notās deju programmas lielkoncertā 
“Dievzemītes rakstus pinu”.

Festivāla organizatori teic, ka 
svētki izdevās grandiozi un emo-
cionāli. Vērojot tūkstošiem patiesu 

Vienotā dejā vairāk nekā 4000 dalībnieku

smaidu, mirdzošu acu skatienu un 
jestru deju soļu, neviens festivāla 
apmeklētājs nepalika vienaldzīgs, 
saka organizatori, kas turpina sa-

ņemt labus vārdus par notikušo 
festivālu.

agaTE rOga, 
Kuldīgas Bērnu un jauniešu centra 

pasākumu organizatore
IEVaS BEnEFELDES foto

Bērnu tautas deju festivālā “Latvju bērni danci veda” piedalījās vairāk nekā 4000 dalībnieku.

Svinīgajās skolu telpās pacilāti pulcējās absolventi, 
skolotāji, ģimenes un draugi. Kuldīgas 2. vidusskolas 
direktores pienākumu izpildītāja Inese Reisa 9.a klases 
izlaidumā Kuldīgas kultūras centrā uzrunāja klātesošos: 
“Skolā jums aizvadīti deviņi gadi, aiz muguras saspring-
tais eksāmenu laiks. Es ceru, ka šis nebūs jūsu pēdējais 
izlaidums. Ceru, ka mācīsieties tālāk. Esmu pārliecināta, 
ka novadā izglītības iespējas ir plašas un programmas 
– kvalitatīvas. Novēlu, lai izdodas, piepildās cerības 
un mēs tiekamies ar jums arī vidusskolas izlaidumā!”

Ikviens absolvents par piemiņu no savas pilsētas 
dāvanā saņēma fotogrāmatu “Kuldīgas impresijas”. Kul-
dīgas novada Domes priekšsēdētāja Inga Bērziņa visus 
sveica pašvaldības vārdā: “Šodien jauniešiem ir svarīga 
diena, jūs saņemsiet savu pirmo svarīgo dokumentu. 
Šobrīd jūsu priekšā ir daudz iespēju durvju, kuras atvērt. 

Svarīgi, lai tās, kuras atverat, ir tās, kuras jums dzīvē 
vajadzīgas. Gribu novēlēt, lai tad, kad esat sākuši iet 
savas dzīves ceļu, jums izdodas pēc kritieniem piecelties, 
sakopot spēkus un iet uz savu mērķi. Jums noteikti viss 
izdosies! Paldies vecākiem par atbalstu un skolotājiem 
par ieguldījumu jauniešos, kuri šodien absolvē 9. klasi.”

9. klases absolventi jau eksāmenu rezultātus uzzinā-
juši un atestātus saņēmuši, savukārt 12. klašu skolēniem 
tie tiks paziņoti 29. jūnijā.

Kuldīgas Mākslas un humanitāro zinību vidusskolas 
12. klases skolēns Fēlikss Miļus pastāstīja, ka eksāme-
nus uztvēris kā kārtējo kontroldarbu, tā bijis mazāk 
uztraukuma. “Biju mierīgs, jo zināju, ka vidusskolas 
laikā esmu iemācījies visu vajadzīgo, lai eksāmeni 
būtu nolikti labi.” Puisis gan atzina, ka galvā raisījusies 
doma, ka no tā atkarīga visa turpmākā dzīve. F. Miļus 

Absolventu prieks, smiekli un asaras skolas izlaidumā
Jūnijs šogad bijis pilns satraukuma ap 250 pamatskolas audzēkņiem un gandrīz 100 vidusskolēniem, kuri kārtoja valsts eksāmenus 
un gatavojās izlaidumam.

plāno mācības turpināt augstskolā, piebilstot, 
ka vidusskolā pavadītie gadi bijuši produktīvi, 
jo iepazīti jauni cilvēki, iegūti draugi. “Ja 
jāpasaka dažos vārdos, ko man nozīmējis 
vidusskolas laiks, es teiktu – jautrākais laiks 
pirms “lielās dzīves”, kas paskrēja nemanot,” 
smej Fēlikss.

Kuldīgas Centra vidusskolas 9.a klases 
audzinātāja Mārīte Zāģere priecājas par savu 
talantīgo un mērķtiecīgo klasi, kura pārsteigu-
si un reizi pa reizei likusi ar sevi rēķināties. 
Savukārt 9.d klases audzinātāja Sanita Ermane 
skolēnu kolektīvu redz kā saliedētu. “Šī ir bi-
jusi mana vislabākā audzināmā klase. Izauguši 
skaisti, labestīgi jaunieši ar savu skatījumu 
un viedokli par dzīvi. Lai viņiem veicas arī 
turpmāk!” sacīja S. Ermane.

Šogad vairāki vispārējās vidējās un pro-
fesionālās vidējās izglītības programmu 
absolventi saņēma īpašas Ministru prezidenta 
Māra Kučinska pateicības par izcilām un ļoti 
labām sekmēm: Anete Kramēna (Kuldīgas 
Centra vidusskola), Inga Melānija Birzniece, 
Sindija Celma, Agnese Zeidaka (V. Plūdoņa 
Kuldīgas ģimnāzija), Anna Valtere, Agrita 
Cimermane (Kuldīgas Mākslas un humanitāro 
zinību vidusskola).

No 264 novada pamatskolas audzēkņiem 
lielākā daļa plāno mācības turpināt vidusskolā 
(50,38%). Daži izvēlējušies mācības turpināt 
konkrētos novirzienos – mūzikā, sportā vai 
dizainā. Vēl liela daļa mācības plāno turpināt 
profesionālās izglītības iestādēs un apgūs pro-
fesiju (45,08%). Tikai nedaudzi pamatskolas 
absolventi plāno uzsākt darba gaitas.

SIgnETaS LaPIņaS, 
sabiedrisko attiecību speciālistes,

teksts un foto

Kuldīgas 2. vidusskolas 9.a klases izlaidums.

Sirsnīgs paldies Jums par uzti-
cību mūsu komandai! Paldies par 
labajiem vārdiem un vēlējumiem, 
paldies, ka novērtējāt mūsu ko-
mandas līdz šim paveikto un devāt 
iespēju īstenot mūsu programmu 
turpmākajiem gadiem! Strādāsim no 
sirds, lai pēc četriem gadiem katrs no 
Jums ar vēl lielāku lepnumu varētu 
teikt: es dzīvoju Ēdolē, Gudeniekos, 
Īvandē, Kabilē, Kurmālē, Laidos, 
Padurē, Pelčos, Rendā, Rumbā, Snē-
pelē, Turlavā, Vārmē un Kuldīgā.

Priekšvēlēšanu laikā saasinājās 
cīņa par varu, līdz ar to arī vēlme kriti-
zēt esošo novada vadību gan pamatoti, 
gan arī sagrozot informāciju. Esam 
ieklausījušies un sadzirdējuši, centī-
simies uzlabot iedzīvotājiem sniegtos 
komunālos pakalpojumus, vēl vairāk 
iesaistīsim iedzīvotājus sabiedriskās 
apspriešanas procesos un disku-
tēsim par aktuāliem jautājumiem, 
saprotamāk skaidrosim pašvaldības 
pieņemtos lēmumus, īpašu uzmanību 
pievērsīsim lauku iedzīvotājiem un 
ieguldījumiem pagastos, aktualizēsim 
graustu sakārtošanas programmu un 
darīsim citus darbus. Tāpēc vēlos 
pateikties par konstruktīvo kritiku, bet 
neesmu pārliecināta par visu deputātu 
kandidātu izpratni par pašvaldības dar-
bu, mērķiem, budžetu, kā arī patiesa-
jiem nodomiem. Iedzīvotāju sapulcēs 
un sociālajos tīklos tika izplatīta arī 
nepatiesa informācija par pašvaldī-
bas budžetu, iepirkumiem, ES fondu 
izmantošanas iespējām, attieksmi pret 
lauku skolām un citiem jautājumiem. 
Aicinām jau no šodienas tos, kuri 
vēlas nākotnē kļūt par pašvaldības 
deputātiem, iepazīties ar mūsu darbu, 
nākt uz komiteju un Domes sēdēm, 
jautāt, izprast un iesaistīties. Darīt to 
četrus gadus, nevis tikai divus mēne-
šus pirms vēlēšanām.

Pēdējie mēneši pirms pašvaldību 
vēlēšanām ir jūtīgs laiks, īpaši iesais-
tītajiem politiskajiem spēkiem. Tāpēc 
vēlos vēlreiz pateikties jums par to, ka 
nepakļāvāties reklāmām un tukšiem 
saukļiem, bet skatījāties uz paveik-
tajiem darbiem un novērtējāt tos. Jā, 
darāmā vēl daudz, un vienmēr var iz-
darīt labāk, bet svarīgākais, manuprāt, 
ir misijas apziņa – kāpēc es vēlos šo 
darbu darīt. Vai mani dziļākie nodomi 
ir patiesi un godīgi, vai mani no sirds 
vada vēlme padarīt dzīvi Kuldīgas 
novada iedzīvotājiem labāku. Esmu 
pārliecināta, ka no saraksta “Kuldīgas 
novadam” ievēlētie deputāti savu 
darbu veiks atbildīgi, profesionāli, 
gudri, enerģiski un radoši. Gribu ticēt, 
ka visu ievēlēto partiju deputāti strā-
dās pēc labākās sirdsapziņas un mēs 
būsim labi sadarbības partneri. Kopā 
mums izdosies!

Paldies par 
uzticību!
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KuLDĪgaS nOVaDa PašVaLDĪBa
 saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likumu

Pārdod 
mutiskā izsolē ar augšupejošu soli

 būvju īpašumu “ziediņi”, Turlavas pagastā, Kuldīgas novadā.
Kadastra Nr. 62925070006, tā sastāvā ir dzīvojamā māja ar kadastra apzīmējumu 

62920070024001, saistīta ar fiziskai personai piederošu zemes vienību 62920070024. 
dzīvojamā ēka ir apmierinošā tehniskā stāvoklī.

Nosacītā cena – 2800 EUr, drošības nauda – 280 EUr, reģistrācijas maksa – 
15 EUr, izsoles solis – 280 EUr. Izsole notiks Kuldīgas novada domes mazajā zālē 
Baznīcas ielā 1, Kuldīgā, 2017. gada 26. jūnijā plkst. 13.30.

dalībnieku reģistrācija no sludinājuma publicēšanas dienas līdz 2017. gada 
21. jūnijam plkst. 17.00.

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

KuLDĪgaS nOVaDa PašVaLDĪBa
saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likumu 

Pārdod 
mutiskā izsolē ar augšupejošu soli:

nekustamo īpašumu – dzīvokli riežupes ielā 19-2, mežvaldē, 
rumbas pagastā, Kuldīgas novadā, kadastra Nr. 62849000190. Īpašuma sastāvs: 
vienistabas dzīvoklis ar kopējo platību 24,3 m2 un kopīpašuma 243/985 domājamās 
daļas no daudzdzīvokļu mājas ar kadastra apzīmējumu 62840060334001, 
palīgēkas ar kadastra apzīmējumu 62840060334002 un zemes vienības ar 
kadastra apzīmējumu 62840060334 ar platību 1330 m2.

Nosacītā cena – 800 EUr, drošības nauda – 80 EUr, reģistrācijas maksa – 
15 EUr, izsoles solis – 80 EUr. Izsole notiks Kuldīgas novada pašvaldības mazajā 
zālē Baznīcas ielā 1, Kuldīgā, 2017. gada 10. jūlijā plkst. 13.30. dalībnieku reģistrācija 
no sludinājuma publicēšanas dienas līdz 2017. gada 7. jūlijam plkst. 11.00.

nekustamo īpašumu – dzīvokli “Pelči 4”- 4, Pelčos, Pelču pagastā, Kuldīgas 
novadā, kadastra Nr. 62749000147. Īpašuma sastāvs: daļēji labiekārtots divistabu 
dzīvoklis ar kopējo platību 49,9 m2 (tai skaitā dzīvojamā platība 37,9 m²) un kopīpašuma 
510/2678 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas ar kadastra apzīmējumu 
62740020228001, palīgēkas ar kadastra apzīmējumu 62740020228002 un zemes 
vienības ar kadastra apzīmējumu 62740020228 ar platību 3510 m2.

Nosacītā cena – 1500 EUr, drošības nauda – 150 EUr, reģistrācijas maksa – 
15 EUr, izsoles solis – 100 EUr. Izsole notiks Kuldīgas novada pašvaldības mazajā 
zālē Baznīcas ielā 1, Kuldīgā, 2017. gada 10. jūlijā plkst. 13.00. dalībnieku reģistrācija 
no sludinājuma publicēšanas dienas līdz 2017. gada 7. jūlijam plkst. 11.00.

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

Kuldīgas novada pašvaldībā noslēdzies atkārtotais 
konkurss, kura mērķis bija izraudzīties Kuldīgas 
2. vidusskolas direktoru. Kuldīgas novada Domes 
ārkārtas sēdē 8. jūnijā deputāti šim amatam 
apstiprināja pedagoģi Guntru Buividu. No 
15.jūnija G. Buivida Kuldīgas 2. vidusskolā sāks 
darbu kā direktores pienākumu izpildītāja, līdz 
tiks saņemts LR Izglītības un zinātnes ministrijas 
saskaņojums par G. Buividas iecelšanu direktores 
amatā.

G. Buivida ieguvusi augstāko pedagoģisko izglī-
tību, arī līdzšinējā darba pieredze 25 gadu garumā 
saistīta ar izglītības jomu – kopš 1991. gada strādājusi 
pedagoģisku darbu. Guntrai ir vairāk nekā piecu gadu 
pedagoģiskā darba pieredze izglītības vadības darbā. 
Savulaik Kuldīgas Mākslas un humanitāro zinību 
vidusskolā direktores pienākumus pildījusi septiņus 
gadus. Šajos gados uzturēts un attīstīts augsts mācību 
un pedagoģiskā darba līmenis. Direktora vietnieces 
pienākumi pildīti trīs gadus, kā arī vadīta metodiskā 
apvienība. No 2007. līdz 2015. gadam Kuldīgas 2. vi-
dusskolā strādājusi par vācu valodas skolotāju. “Savā 
darba pieredzē esmu vadījusi ļoti labu kolektīvu, mums 
bija labi sasniegumi. Deviņu gadu pieredze Kuldīgas 
2. vidusskolā man ļāvusi to iepazīt – kolektīvu, kurš 
ir ļoti darbīgs, enerģisks, ar izciliem pedagogiem. 
Domāju, ka man piemīt rakstura īpašība vest aiz sevis 
cilvēkus, motivēt tos un radīt labu un gaišu atmosfēru. 
Es kā vadītāja pildīšu pienākumus godprātīgi, taisni un 
no sirds,” sacīja G. Buivida.

Kopumā uz vakanci Kuldīgas novada pašvaldība 

Ievēlētie deputāti Kuldīgas novadā
nr. Vārds, uzvārds Saraksta nosaukums
1. Inga Bērziņa “Kuldīgas novadam”
2. Baiba Mikāla “Kuldīgas novadam”
3. Viktors Gotfridsons “Kuldīgas novadam”
4. Brigita Freija “Kuldīgas novadam”
5. Agris Kimbors “Kuldīgas novadam”
6. Artis Gustovskis “Kuldīgas novadam”
7. Mārtiņš Mednieks “Kuldīgas novadam”
8. raimonds Lapuķis “Kuldīgas novadam”
9. Inese Astaševska “Kuldīgas novadam”
10. Ivars Eglītis “Kuldīgas novadam”
11. Aleksandrs Lange Zaļo un Zemnieku savienība
12. Ainars Bierands Zaļo un Zemnieku savienība
13. ruta Karloviča Zaļo un Zemnieku savienība
14. Mārcis Brantevics Zaļo un Zemnieku savienība
15. Kristīna rūtenberga Nacionālā apvienība “Visu Latvijai” – “Tēvzemei un Brīvībai/LNNK”
16. Sigita Vaivade Nacionālā apvienība “Visu Latvijai” – “Tēvzemei un Brīvībai/LNNK”
17. Ēriks Pucens Politiskā partija “KPV LV”

Kuldīgas 2. vidusskolas direktores 
amatā ieceļ Guntru Buividu

saņēma sešus pieteikumus.
Atgādinām, ka Kuldīgas 2. vidusskola konkursu uz 

direktora amatu izsludināja pagājušā gadā, taču tas bei-
dzās bez rezultātiem. Par direktora pienākumu izpildītāju 
ar Domes lēmumu tika norīkota Kuldīgas 2. vidusskolas 
direktora vietniece Inese Reisa.

SIgnETaS LaPIņaS, 
sabiedrisko attiecību speciālistes, teksts un foto

Par Kuldīgas 2. vidusskolas jauno direktori deputāti sēdē 
apstiprināja skolotāju guntru Buividu.

zemes noma
Iznomāja vienai fiziskai personai 1/4 do-

mājamo daļu no zemesgabala Ziedu ielā 4, 
Kuldīgā (kad. apz. 62010240024, platība 
551 m2) uz laiku un noteica nomas maksu 
1.5% no zemes kadastrālās vērtības.

Iznomāja divām fiziskām perso-
nām katrai ½ domājamo daļu no zemes 
vienības Mālu ielā 15A, Kuldīgā, (kad. 
apz. 62010090033, platība 393 m2) uz 
10 gadiem un noteica nomas maksu 1,5% 
no zemes kadastrālās vērtības. 

Atcēla 2017.gada 27.aprīļa Kuldīgas 
novada domes lēmumus “Par zemesgabala 
Jasmīnu alejā 28, Kuldīgā, nomas līguma 
laušanu”; “Par zemesgabala Kastaņu alejā 
3, Kuldīgā, nomas līguma laušanu”; “Par 
zemesgabala Akāciju alejā 5, Kuldīgā, nomas 
līguma laušanu” un “Par zemesgabala Akāci-
ju alejā 34, Kuldīgā, nomas līguma laušanu”.

medību tiesību nomas izsoles
Noteica, ka rīkojama medību tiesību 

nomas izsole šādām zemes vienībām Tur-
lavas pagastā: “dikši” (37,6 ha), “Grīnes” 
(14,12 ha), “Bārbele” (7,23 ha), “Brankene” 
(8,46 ha), “Kalna Virpnieki” (4,8 ha), “Pa-
gasta centrs Ķikuros” (17,8 ha), “Ķikuru 
pļavas” (33,8 ha), “Jaunā māja” (17 ha), 
“Kūdras purvs” (21,5 ha), “Kūdras purvs” 
(16,9 ha), “Palīgsaimniecības” (17,7 ha), 
“Palīgsaimniecības” (5,9 ha). Apstiprināja 
medību tiesību nomas izsoles noteikumus.

Slēdza līgumu ar mednieku klubu “Mas-

ti” par medību tiesību nomu zemes vienībās 
“Palīgsaimniecības” un “Jaunpēdznieki” 
Kabiles pagastā. 

nekustamais īpašums
Slēdza nomaksas pirkuma līgumu par 

dzīvokļa īpašuma dzintaru ielā 8 – 19, 
Kuldīgā, un dzīvokļa īpašuma Gaismas 
ielā 9 – 30, Kuldīgā, pārdošanu par no-
sacīto cenu.

Slēdza pirkuma līgumu par dzīvokļa īpa-
šuma Baznīcas ielā 19 - 4, Kuldīgā  (platība 
36,4 m2) un kopīpašuma 364/2760 domā-
jamo daļu pārdošanu par nosacīto cenu.

Piešķīra zemes vienībai ar kadastra ap-
zīmējumu 6201 020 0122 adresi: Stendes 
iela 21A, Kuldīgā, un noteica nekustamā 
īpašuma lietošanas mērķi – individuālo 
dzīvojamo māju apbūve.

Atļāva pārkārtot robežu un sadalīt ne-
kustamo īpašumu Graudu ielā 21A, Kuldī-
gā; Graudu iela 21, Kuldīgā, un Graudu ielā 
15, Kuldīgā, ar zemes ierīcības projekta pa-
līdzību, ievērojot Kuldīgas novada teritorijas 
plānojuma un teritorijas izmantošanas un 
apbūves noteikumu prasības. Apstiprināja 
projekta izstrādes nosacījumus.

Atteicās no pirmpirkuma tiesībām uz 
būvju īpašumu Smilšu ielā 24, Kuldīgā.

Nodeva bezatlīdzības lietošanā SIA 
”Kuldīgas siltumtīkli” siltumtrases uz lai-
ku, kamēr SIA ”Kuldīgas siltumtīkli” pilda 
Kuldīgas novada pašvaldības deleģētās 
funkcijas siltumapgādē.  

Izsolīs un gatavos  
atsavināšanai
Noteica, ka nekustamā īpašuma “Al-

mas”, Kurmāles pagastā, zemes vienība ar 
kadastra apzīmējumu 62600080150 (0,7 
ha) nav nepieciešama pašvaldības funkciju 
nodrošināšanai un gatavos to atsavināšanai.

Nodos atsavināšanai pašvaldības 
nekustamo īpašumu – zemes starpgabalu 
Pīlādžu ielā 5A, Kuldīgā, kopējā platība 
283 m2, piedāvājot to pirkt starpgabala 
piegulošo zemesgabalu Pīlādžu ielā 5 un 
Stendes ielā 14 īpašniekiem.

Nodos atsavināšanai pašvaldības 
nekustamo īpašumu – dzīvokli Planīcas 
ielā 10-3, Kuldīgā, platība 56,4 m2. Noteica 
atsavināmā dzīvokļa nosacīto cenu.

Dažādi
organizēs konkursu “Sakoptākā Kuldīgas 

novada lauku sēta 2017” laika posmā no 1. jū-
nija līdz 31. augustam. Apstiprināja konkursa 
nolikumu un izveidoja konkursa komisiju (Alek-
sandrs Lange, Inga Bērziņa, Lelde ose, Lija 
Šēle, Evita Pētersone, Kristīna rūtenberga).   

organizēs konkursu “Skaistākais Kul-
dīgas dārzs un sakoptākā teritorija 2017” 
laika posmā no 1.jūnija līdz 31.augustam. 
Apstiprināja konkursa nolikumu un izveidoja 
konkursa komisiju (dace Jansone, Inga 
Bērziņa, dzintra Strazda, ruta Karloviča, 
Sigita Vaivade, kā arī Solveiga Melnace 
konsultantes statusā).

Domes 2017. gada 25. maija sēde

Novada konkursu uzvarētāji
Novada angļu valodas konkursā 

4. klases skolēniem “Angļu valoda 
pie ezera” 10.maijā Vilgāles pamat-
skolā piedalījās 15 komandas no 
visām novada skolām. 1. vietu ieguva 
Kuldīgas Mākslas un humanitāro 
zinību vidusskolas komanda (Linda 
Lasmane, Endija Megne, Daniela 
Nikalovska, sk. Anita Gotfridsone), 
2. vietu – Kuldīgas pamatskolas ko-
manda (Ieva Marija Pūre, Ella Viļu-
mate, Elizabete Manguža, sk. Agnese 
Kārkliņa), 3. vietu – Kuldīgas Centra 
vidusskolas komanda (Elizabete 
Midletone, Ella Emīlija Gauja, Ulla 
Januša, sk. Inga Reimane). Atzinību 
konkursā ieguva Vilgāles pamatsko-
las komanda (Jānis Iesalnieks, Estere 
Cīrule, Inguss Jēkabsons, sk. Linda 
Legeza) un Kuldīgas Alternatīvās 
sākumskolas komanda (Kristers Ru-
dziks, Anrijs Svilpis, Ketija Pulmane, 
sk. Valija Nāburga).

Novada matemātikas konkursā 
6. klases skolēniem “Ātrāk, tālāk, 
precīzāk!” 11.maijā piedalījās 
19 skolēni no visām pilsētas skolām 
un Ēdoles, Laidu un Z. A. Meiero-
vica Kabiles pamatskolas. 1. vietā – 
Kristers Lūciņš (Kuldīgas pamatsk.), 
2. vietā – Mārtiņš Skrickis (Kuldīgas 
Centra vsk.), 3. vietā – Ieva Ozola 

(Kuldīgas 2.vsk.).
Novada konkurss 5. klašu sko-

lēniem “Mana pagasta/pilsētas 
lepnums” noslēdzās 18.maijā Kul-
dīgas novada muzejā. Deviņu skolu 
komandas, katrā četri skolēni, apko-
poja informāciju par kādu nozīmīgu 
personu vai vietu. Z. A. Meierovica 
Kabiles pamatskolas komanda 
ieguva nomināciju “Valstiskuma 
ideju pamatakmens” (informācija 
par Zigfrīdu Anna Meierovicu), 
Kuldīgas Alternatīvās sākumskolas 
komanda ieguva nomināciju “Ar 
dziesmu vadībā” (informācija par 
Irēnu Taubi), Vārmes pamatskolas 
komanda ieguva nomināciju “Ar 
rūpēm par veselību” (informācija 
par Vārmes aptieku), Kuldīgas 
Mākslas un humanitāro zinību 
vidusskolas komanda ieguva nomi-
nāciju “Latviskā mantojuma kopējs” 
(informācija par biedrību “Kūrava” 
un Inu Celitāni), Kuldīgas pamat-
skolas komanda ieguva nomināciju 
“Sportiskā gara spēks” (informācija 
par Dzintru Freimani) un Kuldīgas 
Centra vidusskolas komanda ieguva 
nomināciju “Ar entuziasmu vadībā” 
(informācija par Brigitu Freiju).

LILITa maČTama, 
Izglītības nodaļas speciāliste 
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Lai veicinātu lauku vides 
sakoptību Kuldīgas novadā, kā 
arī noskaidrotu un godinātu 
sakoptāko lauku individuālo 
māju, zemnieku saimniecību 
un ražošanas uzņēmumu, 
iestāžu, veikalu un individuālo 
uzņēmumu, daudzdzīvokļu 
māju pagalmu īpašniekus 
(apsaimniekotājus), arī 
šogad norisināsies konkurss 
“Sakoptākā Kuldīgas novada 
lauku sēta 2017”.

Konkurss norisināsies laika pos-
mā no 1. jūnija līdz 31. augustam. 
Konkursa mērķis ir ieinteresēt un 
iesaistīt Kuldīgas novada pagastu 
iedzīvotājus savas sētas labiekārto-

šanā, sakopšanā, pilnveidošanā, tā 
veicinot Kuldīgas novada pagastu 
attīstību un sakoptību. 

Konkursā aicināti pieteikties 
saimnieki, kuri kādā no Kuldīgas 
novada pagastiem izveidojuši skais-
tus dārzus un uztur labā kārtībā sava 
īpašuma teritoriju. Iespējams gan 
pašiem pieteikt savu saimniecību 
konkursam, gan arī pieteikt citus 
skaistu sētu īpašniekus, piemēram, 
kaimiņus. Konkursa nolikums ir 
publicēts Kuldīgas novada mājas-
lapā www.kuldiga.lv. 

Pieteikumi iesniedzami līdz 1. jū-
lijam. Pieteikumu iespējams iesniegt:

• internetā www.kuldiga.lv, tieš-
saistē aizpildot pieteikuma anketu,

• Kuldīgas novada pašvaldības 

Apmeklētāju pieņemšanas un in-
formēšanas centrā, Baznīcas ielā 1, 
Kuldīgā, 

• Kuldīgas novada pagastu pār-
valdēs,

• nosūtot e-pastā: evita.peterso-
ne@kuldiga.lv.

Konkursa 1. kārtu organizē Kul-
dīgas novada pagastu pārvaldes, ar 
pārvaldes vadītāja rīkojumu izvei-
dojot žūrijas komisiju trīs locekļu 
sastāvā. Konkursa 2. kārtu organizē 
Kuldīgas novada pašvaldība. Kon-
kursa 1. kārtā tiek vērtētas sakoptā-
kās pagastu sētas. Konkursa 2. kārtā 
tiek vērtēti 1. kārtas 1. vietu ieguvēji. 

Teritorijas vērtēs trīs nomināci-
jās, nosakot sakoptāko Kuldīgas no-
vada lauku sētu, sakoptāko Kuldīgas 

novada zemnieku saimniecību, ra-
žošanas vai individuālo uzņēmumu, 
kā arī sakoptāko Kuldīgas novada 
daudzdzīvokļu māju.

Konkursā vērtēs kopiespaidu 
(ēku, pagalma, iebraucamā ceļa, dār-
za izvietojumu, to iekļaušanos apkār-
tējā vidē), dzīvojamo un saimniecības 
ēku stāvokli (krāsojumu, māju nosau-
kuma uzrakstu, pasta kastīti, karoga 
mastu u.c.), apzaļumošanu (zāliena 
laukumus, ziedu izvietojumu, celi-
ņus, žogus), noteikumu ievērošanu 
(sanitāro stāvokli, mājdzīvnieku 
turēšanu, ugunsdrošību), piemājas 
zemes, apkārtējās teritorijas racionālu 
izmantošanu, zemei pieguļošo grāvju 
un ceļmalu tīrību, kā arī iesaistīšanos 
ES projektos un tiešajos maksājumos.

Augstāko vērtējumu iegūs tā 
sēta, kurā būs izpildīti visi konkursa 
rādītāji.

Konkursa rezultātus paziņos un 
uzvarētājus sveiks 7. oktobrī Herco-
ga Jēkaba gadatirgus laikā. Konkur-
sa uzvarētājus – 1. vietu ieguvējus 
visās 3 nominācijās – apbalvos ar 
Kuldīgas novada Domes Atzinības 
zīmi un naudas balvu 150 EUR ap-
mērā. Žūrija pēc saviem ieskatiem 
var noteikt 2. un 3.vietas ieguvējus/
konkursa laureātus, piešķirot naudas 
balvu 100 EUR apmērā – 2. vietas 
ieguvējiem un 75 EUR – 3. vietas 
ieguvējiem.

KrISTĪnE DuĻBInSKa, 
mārketinga un sabiedrisko attiecību 

nodaļas vadītāja

Lai veicinātu pilsētvides sakop-
tību un kārtību Kuldīgas pilsētā, 
kā arī noskaidrotu skaistākos 
dārzus un to īpašniekus (ap-
saimniekotājus), arī šogad laika 
posmā no 1. jūnija līdz 31. au-
gustam norisināsies konkurss 
“Skaistākais Kuldīgas dārzs un 
sakoptākā teritorija 2017”.

Konkursa mērķis ir sekmēt pil-
sētvides sakopšanu, veicināt kārtību 
individuālo un pašvaldības māju, 
iestāžu, organizāciju, uzņēmumu, 
tirdzniecības un pakalpojuma objektu 
teritorijās, kā arī radīt interesi Kuldī-
gas pilsētas iedzīvotājos un motivēt 
piedalīties pilsētas sakopšanā.

Konkursā var piedalīties iedzīvo-
tāji, kuru īpašumi atrodas Kuldīgas 
pilsētā, kas izveidojuši skaistus 
dārzus un uztur labā kārtībā sava 
īpašuma teritoriju. Konkursa noli-
kums atrodams Kuldīgas novada 
mājaslapā www.kuldiga.lv.

Pieteikumus iespējams iesniegt 
no 1. jūnija līdz 1. jūlijam. Tos kon-

kursam var iesniegt fiziskas un ju-
ridiskas personas, aizpildot anketu, 
kurā tiek norādīta vērtējamā objekta 
adrese, īpašnieks, kontakttālrunis, 
kā arī pieteicēja vārds, uzvārds/
nosaukums, kontakttālrunis.

Pieteikumu iespējams iesniegt:
• internetā www.kuldiga.lv, tieš-

saistē aizpildot aptaujas anketu,
• Kuldīgas novada pašvaldības 

Apmeklētāju pieņemšanas un in-
formēšanas centrā, Baznīcas ielā 1, 
Kuldīgā, nosūtot e-pastā: kristine.
dulbinska@kuldiga.lv.

Vienam pieteikuma anketas 
aizpildītājam izlozes kārtībā tiks 
piešķirta pārsteiguma balva.

Konkursā pieteiktās teritorijas 
apsekos īpaši izveidota konkursa 
komisija, kuru vadīs Kuldīgas no-
vada pašvaldības vides speciāliste 
Dace Jansone. Konkursā vērtēs 
galvenokārt izveidotāja izdomu, 
nevis finansiālo ieguldījumu dārzu 
veidošanā un teritoriju kopšanā un 
uzturēšanā. Komisija novērtēs tīrību 
un kārtību īpašumā un tam pieguļo-

šajā teritorijā, iebraucamo ceļu jeb 
priekšdārzu, teritorijas zonējumu, 
telpisko plānojumu, tā atbilstību 
funkcijai, augu stādījumus, to kom-
pozīciju, ekoloģisko saderību, augu 
veselīgumu, ceļu, arhitektūras mazo 
formu kvalitāti, sakoptību, žogu 
izskatu, pārsteigumu jeb dārza sav-
dabīgumu, īpašas pozitīvas pazīmes 
vai atšķirības. Augstāko vērtējumu 
iegūs tas īpašums, kurā būs izpildīti 
visi konkursa rādītāji.

Konkursam pieteiktās teritorijas 
izvērtēs līdz 31. augustam. Uzvarē-
tājus apbalvos 7. oktobrī Hercoga 
Jēkaba gadatirgus laikā. Konkursa 
rezultātus publicēs Kuldīgas nova-
da Domes informatīvajā izdevumā 
“Kuldīgas Novada Vēstis” un Kul-
dīgas novada pašvaldības mājaslapā 
www.kuldiga.lv.

Nominācijās “Skaistākais Kuldī-
gas dārzs”, “Sakoptākais daudzdzī-
vokļu māju pagalms” un “Sakoptā-
kais uzņēmums Kuldīgas pilsētā” 
uzvarētāji saņems naudas balvas un 
atzinības rakstus:

Arī šogad norisināsies konkurss “Skaistākais Kuldīgas 
dārzs un sakoptākā teritorija 2017”

1. vieta – 150 EUR un atzinības 
zīme “Skaistākais Kuldīgas dārzs un 
sakoptākā teritorija 2017”;

2. vieta – 100 EUR;
3. vieta – 75 EUR.
Nominācijā “Skaistākais gaisa 

dārzs” uzvarētājiem piešķirs naudas 
balvas un atzinības rakstus:

1. vieta – 75 EUR;

2. vieta – 50 EUR;
3. vieta – 30 EUR.
Konkursa komisijai ir tiesības 

katrā nominācijas grupā piešķirt 
vairākas 1., 2., 3. vietas.

KrISTĪnE DuĻBInSKa, 
mārketinga un sabiedrisko 
attiecību nodaļas vadītāja

Kuldīgas novadā norisināsies konkurss 
“Sakoptākā Kuldīgas novada lauku sēta 2017”

Aicina uz Jāņu tirgu un lustīgu līgošanu
Lai kārtīgi iešūpotos svētku svinēšanai, Kuldīgā pirmais ielīgošanas pasākums pilsētas ielās un laukumos norisināsies jau trešdien, 21. jūnijā no 12.00.

Jāņu dziesmas kuldīdzniekiem un pilsētas viesiem 
nesīs paprāvs Jāņa bērnu pulciņš. Jāņa mātes grozā at-
radīsies gan gards Jāņu siers un naktī ceptie pīrāgi, gan 
kāda dzīves gudrība vai ticējums. Jāņa tēvam padomā 
kā allaž būs kāds jociņš, bet krūzē – kārtīgs Jāņu alus.

Līgo svētku svinībām visu nepieciešamo sagādāt 
būs iespējams, apmeklējot Jāņu tirgu ceturtdien, 
22. jūnijā no 12.00 līdz 20.00 Pilsētas laukumā. Tirdziņā 
piedalīsies amatnieki, amatu pratēji, tautas lietišķās 
mākslas studijas, mākslinieki, individuālie meistari, 
ekoloģiski tīru un Latvijā audzētu produktu ražotāji, 
našķu un saldumu tirgotāji.

Līgo vakarā piektdien, 23. jūnijā 17.00 Kuldīgas 
pilsētas estrādē priecēs saulgriežu koncertuzvedums 
“ĪS(t)A PAMāCĪBA MĪLĒŠANā”. Tas būs jautrs un 
mūsdienīgs stāsts par papardes zieda meklējumiem 
ar varenu līgošanu un kopā dziedāšanu. Pavasara 
plaukumā kāda kunga sirds piedzīvos trešo atmodu, 
un sievas meklēšanas avantūra uzņems apgriezienus. 
Uzveduma režisors – Intars rešetins. radošajā kolek-
tīvā apvienojušies āris rozentāls, Mirdza Martinsone, 
Vita Vārpiņa, Ērika Eglija, Inita Sondore, Akvelīna Līv-
mane, Velta Straume, Marģers Eglinskis un citi. Biļetes 
iegādājamas “Biļešu paradīzes” kasēs un internetā. 

Līgo vakarā piektdien, 23. jūnijā, tradicionāli Jā-
ņuguni iedegs Pilsētas dārzā. 22.30 varēs noskatīties 
teatralizētu uzvedumu “Tautiešam roku devu pašā 
Līgo vakarā”. Lūkošanu, līdzināšanu, mārtošanu un 
līgošanu izspēlēs, izdejos un izdziedās etnogrāfiskais 
ansamblis “Suitu sievas”, vidējās paaudzes deju kopa 

“Bandava”, jauniešu teātris “Focus” un folkloras kopa 
“Nārbuļi”. režisore daiga Pirtniece. Bet no 23.00 līdz 
pat 3.00 zaļumballē spēlēs grupa “LaBamba”. Ieeja 
pasākumā – bez maksas.

Līgo svētku pasākumi novada 
pagastos:
ēDOLē 22. jūnijā 20.00 dzirnavu dārzā – pie 

ugunskura Jāņu ielīgošana.
KaBILē 23. jūnijā 23.00 – 04.00 parka estrādē – 

Līgo nakts balle, spēlēs Edgars Ziņģe. Ieeja – bez 
maksas.

KurmāLē 23. jūnijā 20.00 krustojumā pie dālde-
riem – līgotājus sagaidīs Jāņu māte, lai dotos gājienā 
uz Vilgāles estrādi. Pašdarbnieku koncerts “Jānīts 
nāca katru gadu” un Jāņu ugunskura iedegšana. Pēc 
koncerta estrādē līdz saullēktam skanēs līgo dziesmas 
un deju mūzika.

LaIDOS 23. jūnijā 16.00 estrādē – Līgo pasākums 
ar Laidu amatierteātra izrādi “Kā mēs Jāņus svinēsim? 
Jautrā spēlē ar dziedāšanu un dejošanu”. Ieeja – bez 
maksas.

PaDurē 22. jūnijā 17.00 pie Padures klēts – va-
saras saulgriežu radošās aktivitātes. Būs iespēja pīt 
vainagus, siet sieru. dažādas aktivitātes gan bērniem, 
gan pieaugušajiem. Pasākums – bez maksas. 

PELČOS 23. jūnijā 12.00 – vasaras saulgriežu 
ieskandināšanas tūre ar kopīgu līdzdarbošanos un 
groziņiem “Līgo arī ābeļciemā!” Tiksimies Klusās 

ielas galā pļaviņā pie priedītēm. Līgotāji aicināti ar 
Jāņuzālēm un cienastu. Kursim ugunskuru, dziedāsim 
skanīgas Līgo dziesmas, izspēlēsim Jāņu rotaļas pēc 
latviešu tradīcijām. Informācijai tālr. 26803366.

24. jūnijā 22.00 pie tautas 
nama – Jāņu nakts zaļum-
balle. Spēlēs grupa 
“Lustīgais blumī-
zers”. Ieeja – bez 
maksas.

r E n D ā 
23 .  jūn i jā 
22.30 es-
t r ā d ē  – 
Jāņu nakts 
zaļumbal-
l e  “ L a i 
l ī g o j a m , 
lai svinam” 
kopā ar gru-
pu “Express” no 
Ventspils.  Ieeja – 
bez maksas.

rumBā 23. jūnijā 
22.00 Ventas ciemā – zaļum-
balle kopā ar grupu “Ugāles ritmi”.

SnēPELē 22. jūnijā 21.00 brīvdabas 
estrādē – svētku ielīgošana, koncertuzvedums “Pār 
gadskārtu Jānīts nāca...” Uzvedumā piedalās kultūras 
nama pašdarbības kolektīvi: VPdK “Snēpele”, bērnu 

deju kolektīvs, sieviešu vokālais ansamblis “Mozaīka”, 
vīru vokālais ansamblis, senioru vokālais ansamblis 
“Atvasara”, TLMS “Vēveri”, amatierteātris. Pēc koncer-

ta lustīgu balli spēlēs kapela “Kā ir, tā ir”.
TurLaVā 23. jūnijā 20.00 diž-

gaiļu parka estrādē – Turlavas 
amatierteātra pirmizrāde 

(izdomāts notikums) 
“Kā Jānis brauc 

sievu lūkoties”.
V ā r m ē 

2 3 .  j ū n i j ā 
19.30 estrā-
dē “L iepu 
b i r z s ”  – 
Līgo kon-
certs “Kur-
s i m  J ā ņ u 

u g u n t i ņ u ” . 
L īgo d ienas 

koncertā pieda-
lās deju kolektīvs 

“dimdari”, līnijdejo-
tāju grupa “romance”, 

amatierteātris “Es un Tu”. Līgu 
un Jāņu godināšana, ugunskura 

iedegšana.
23. jūnijā 22.00 estrādē “Liepu birzs” – Līgo za-

ļumballe. Spēlē grupa “Ēna” no Snēpeles. Ieeja – bez 
maksas.
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Kuldīgā virs daudzu iecienītās pludmales 
Mārtiņsalā pie Ventas jau astoto gadu 
pēc kārtas pacelts Zilais karogs – pasaulē 
populārākais tūrisma ekosertifikāts, kas 
apliecina peldvietas izcilo ūdens kvalitāti un 
sakārtotību. Mārtiņsalas peldvieta joprojām 
ir Latvijā vienīgā peldvieta pie upes, kas 
saņēmusi Zilo karogu.

Ar muzikālu priekšnesumu pasākumu ievadīja 
Līgas Aleksandras Jāvaldes vadītais saksofonistu 
kvartets. Novēlot kuldīdzniekiem un pilsētas 
viesiem siltu un saulainu vasaru, kā arī patīkamu 
atpūtu, Zilo karogu pacēla Kuldīgas novada Do-
mes priekšsēdētāja Inga Bērziņa un nodibinājuma 
“Vides izglītības fonds” pārstāvis Jānis Ulme.

Sportisku priekšnesumu pasākuma apmek-
lētājiem bija sarūpējuši Kuldīgas Alternatīvās 
sākumskolas 3.b un 4.a klases skolēni un sporta 
skolotāja Dzintra Freimane. Kā jau ziņots ie-
priekš, šajā mācību gadā Latvijas Olimpiskās 
komitejas īstenotajā projektā “Sporto visa klase” 
piedalījās jau divu Kuldīgas Alternatīvās sākum-
skolas klašu skolēni, viņu audzinātājas un sporta 
skolotājas.

Pasākuma laikā notika dažādas radošas un 
izglītojošas aktivitātes. Glābšanas dienests, 
asistējot Kuldīgas novada Pašvaldības policijas 
vecākajam kārtībniekam Dzintaram Pakalnam, 
rādīja paraugdemonstrējumus drošībai pie un uz 
ūdens. Pasākuma mazākos dalībniekus priecēja 
lielie burbuļi un piepūšamā atrakcija “Rio”, 
kā arī rīkotāju sarūpētās radošās darbnīcas un 
iespēja sportot.

Mārtiņsalas peldvieta ik gadu gūst aizvien 
lielāku cieņu un popularitāti atpūtnieku vidū, 
tāpēc, gatavojoties aktīvajai peldsezonai, Kul-
dīgas novada pašvaldība uzlabo Mārtiņsalas 

1957. gada 11. maijā Kuldīgā 
ģimeni nodibināja Valija un 
Ilmārs Ašņi. “Dieviņš vēlējis 
mums būt kopā 60 gadus. Tas ir 
ļoti liels laiks,” svinot dimanta 
kāzu jubileju, aizkustināti teic 
Valijas kundze.

Valijas kundze dzimusi Kuldīgā, 
ģimene dzīvojusi Jelgavas ielā, taču 
mierīgo un labklājīgo dzīvi pārtrau-
cis izsūtījums uz Sibīriju. Dzimtenē 
atgriezusies 1956. gadā, un drīz pēc 
tam māsīcai bijušas kāzas. Viņa 
precējusies ar Cīravas arodskolas 
skolotāju, viesu vidū bijuši arī lī-
gavaiņa kolēģi. Kāzās Vārmē pretī 
pie galda sēdējis Ilmāra kungs, un 
Valijas kundze ieskatījusies viņa 
brūnajās acīs. Sākuši satikties, drīz 
arī apprecējušies. Sākumā Valijas 
kundze pārcēlusies pie vīra uz Cīra-
vu, bet tad atgriezušies Kuldīgā un 
dzīvojuši kopā ar Valijas kundzes 

vecākiem lielā šaurībā – 14 kvad-
rātmetru lielā apdzīvojamā virtuvē, 
ko nevarot ne salīdzināt ar plašumu, 
kas ģimenes rīcībā ir šobrīd. 

Valijas kundze darba gaitās bijusi 
gan darbvede skolā, gan ilgus gadus 
nostrādājusi rajona izglītības nodaļā 
par algu grāmatvedi, bet pensijā 
devusies pēc kasieres darba Domē. 
Savukārt Ilmāra kungs vispirms bijis 
skolotājs Cīravas arodskolā, pēc tam 
strādāts Kuldīgā dažādos darbos, 
darba gaitas noslēdzot Kuldīgas 
dzelzsbetona konstrukciju rūpnīcā. 
Ģimenē izaudzināts dēls Ivars, kurš 
ir pasniedzējs Kuldīgas Tehnoloģiju 
un tūrisma tehnikumā.

Ašņu ģimenē neviens mierā 
nesēž – visu mūžu ģimenei ir bijis 
mazdārziņš, ilgus gadus vasarās at-
vaļinājuma laikā braukuši uz Vārmi 
palīdzēt Ilmāra kunga vecākiem lau-
ku darbos. Braukuši arī ekskursijās, 
lai apskatītu pasauli.

Ilmāra kungs, piepalīdzot dēlam, 
uzcēlis ģimenes māju. Būvdarbi ilguši 
deviņus gadus, un viss darīts tikai pašu 
spēkiem. Valijas kundze priecājas, ka 
var dzīvot vienā mājā ar dēla ģime-
ni – katra ģimene gan dzīvojot savā 
stāvā. “Par darbu nevaru sūdzēties,” 
smej Ilmāra kungs un stāsta, ka nu 
jau 17 gadus strādājot par kurinātāju 
un sētnieku savā mājā. Viņš arī kopj 
ģimenei piederošās vistiņas un strā-
dā dārzā. Savukārt Valijas kundze 
rosās virtuvē un kopš pašiem pirm-
sākumiem darbojas Kuldīgas novada 
politiski represēto biedrībā. “Mani 
vīrieši ir zelts, un es viņus aprūpēju 
tā, kā vajag,” smaidot saka Valijas 
kundze. Citiem bērni esot aizskrējuši 
uz ārzemēm, bet Ašņi lepojas, ka viņu 
dēls nekur prom neskrien, dzīvo un 
strādā tepat. 

“Mūsu stiprums ir klusa mīlestība. 
Un mīlestība – tas ir mūsu dzīves stāsts. 
Ja nav īstas mīlestības, uzticības, tad 

20. maijā zelta kāzu jubileju 
svinēja kuldīdznieki Biruta 
un Imants Bērici. “50 gadi 
kopā nodzīvoti, ja Dieviņš dos, 
dzīvosim vēl,” ģimenes jubilejas 
reizē teic Birutas kundze.

Abi gaviļnieki ir dzimuši un au-
guši kuldīdznieki. Birutas kundzes 
ģimene bērnībā dzīvojusi Grigulejā, 
bet Imanta kungs ar vecākiem – ģi-
menes mājā Planīcas ielā, kur Bēricu 
pāris dzīvo arī šobrīd. Imanta kungs 
stāsta, ka ir kaislīgs makšķernieks. 
Pēc dienesta armijā viņš atgriezies 
dzimtajā pilsētā, sācis strādāt elek-
trotīklos un brīvajos brīžos gājis 
uz Ventmalu makšķerēt. Ceļš uz 
Ventu vedis cauri Grigulejai, un tā, 
pateicoties makšķerēšanai, Imanta 
kungs iepazinies ar savu nākamo 
dzīvesbiedri. Bēricu pāri tagadējā 
“Rumbiņas” zālē laulājusi Rita Pē-
tersone, bet kāzas svinētas Imanta 

kunga vecāku mājās, dārzā skaisti 
ziedējušas ābeles un viss bijis kā 
jau kārtīgās latviešu kāzās pienākas.

“Kad apprecējāmies, visa dzīve 
praktiski aizgāja Ventmalā. Bērni 
kad piedzima un bija maziņi, tad 
ar visiem mazajiem dzīvojāmies pa 
Ventmalu – gan krastā, gan laivā,” 
stāsta Birutas kundze. Neviens no 
bērniem vai mazbērniem gan neesot 
mantojis kaislību uz makšķerēšanu, 
visiem esot citas nodarbes. Meita ar 
ģimeni dzīvo Rīgā, bet dēla ģime-
ne – Kuldīgā. Ar prieku un lepnumu 
zelta pāris stāsta par pieciem maz-
bērniem – trīs mazmeitām un diviem 
mazdēliem. Prieku sagādājot arī tas, 
ka tik ilgi kopā nodzīvots un paši vēl 
varot pakustēt. Darba pietiekot gan 
mājās, gan dārzā, bet Birutas kundze 
pagūst vēl arī dziedāt un dejot “Rum-
biņā”, kā arī dziedāt folkloras kopā 
“Nārbuļi” un kultūras centra jaunajā 
sieviešu korī. Savukārt Imanta kungs 

Mārtiņsalas pludmale atkal novērtēta ar Zilo karogu

mārketinga un sabiedrisko attiecību nodaļa
InESES KrOnES foto

infrastruktūru. Atjaunots informatī-
vais stends, uzliktas jaunas norādes, 
ar smiltīm papildināta pludmale, kā 
arī volejbola laukums. 

Papildus ierastajiem darbiem taps 
jauns multifunkcionāls bērnu rotaļu 
laukums ar šūpolēm, slīdkalniņu, 
dažādiem kāpelēšanas elementiem, 
pievilkšanās stieni u.c. Tā kā va-
saras sezonā atpūtnieki brīvo laiku 
iecienījuši pavadīt aktīvi, pie jau 
esošā volejbola laukuma izveidos 
otru smilšu volejbola laukumu ar 
tīklu. Paredzēti arī vairāki stendi ar 
informāciju par fizisko aktivitāšu 
nozīmību ikdienā, kā arī dažādiem 
vingrojumu veidiem un skaidro-
jumiem, kā tos pareizi pildīt. Vēl 

Mārtiņsalas peldvietu papildinās ar 
piknika galdiem un soliem. Darbus 
plānots pabeigt jūlijā.

Arī šogad, tāpat kā iepriekšējos 
gados, oficiālā peldsezona ilgs līdz 
15. septembrim. Šajā laikā pludma-
lē katru dienu no 10.00 līdz 22.00 
strādās glābēji.

Zilā karoga programma ir viena 
no piecām Vides izglītības fonda 
(FEE International) programmām. 
Tā balstās uz 33 stingriem kri-
tērijiem ūdens kvalitātes, vides 
pārvaldes, vides informācijas un 
izglītības, kā arī labiekārtojuma un 
servisa jomā. Latvijā FEE Interna-
tional pārstāv nodibinājums “Vides 
izglītības fonds”.

jau astoto gadu mārtiņsalas pludmalē svinīgi paceļ zilo karogu. 
Kuldīgas novada Domes priekšsēdētaja Inga Bērziņa un Vides izglī-
tības fonda pārstāvis jānis ulme pludmales apmeklētājiem vēlēja 
patīkamu atpūtu.

Par drošību uz ūdens un tā tuvumā stāstīja glābšanas dienests.

Mūsu stiprums ir klusa mīlestība

Valija un Ilmārs laulībā dzīvo jau 60 gadus. Viņu mīlestības noslēpums ir uzticība.

nekas nav. Es viņu visu laiku uzmanu, 
viņš mani arī uzmana – tā mēs dzīvo-
jam,” kopā aizvadītos 60 gadus laulībā 
rezumē Valijas kundze.  

KrISTĪnES DuĻBInSKaS, 
mārketinga un sabiedrisko 

attiecību nodaļas vadītājas, 
teksts un foto

50 gadi nodzīvoti, ja Dieviņš dos, dzīvosim vēl

Biruta un Imants Bērici pirms piecdesmit gadiem ziedošu ābeļu dārzā svinējuši kāzas.

no dārza darbiem brīvajā laikā dodas 
copēt vai medīt. Jautāts par labākajām 
makšķerēšanas vietām, Imanta kungs 

viennozīmīgi teic, ka tās esot tepat 
Ventā, pie Melnās kolkas.

“Visādi dzīvē ir gājis. Jāpastrīdas 

arī kādreiz, bet tas ātri pāriet, un dzīve 
aiziet uz priekšu,” par ilgās kopdzīves 
noslēpumu teic Birutas kundze. Re-
cepte esot tāda – Imanta kungs esot 
mierīgs, viņam labāk patīkot būt mā-
jās, bet Birutas kundze esot skrējēja. 
“Es jau arī mājās visus darbus izdaru, 
bet man vajag sabiedrībā,” tā Birutas 
kundze. Darba gados, kad strādājusi 
Patērētāju biedrībā, daudz braukts eks-
kursijās. Imanta kungs gan piebilst, ka 
arī viņš kādreiz esot apkārt skraidījis, 
jo ilgāku laiku bijis deputāts.

Skaistajai ģimenes jubilejai par 
godu Bērici kopā ar dēla ģimeni de-
vušies ekskursijā uz Lietuvu, kur arī 
nedaudz pasvinēts. “Tagad jāgaida 
mazmazbērni,” sarunu noslēdz zelta 
kāzu jubilāri.

KrISTĪnE DuĻBInSKa, 
mārketinga un sabiedrisko 
attiecību nodaļas vadītāja
SIgnETaS LaPIņaS foto



5

2017. gada 15. jūnijs

Iedzīvotāju sapulce Turlavas pa-
gastā aizritēja ar plašām disku-
sijām – pašvaldības pārstāvji un 
pagasta ļaudis risināja svarīgos 
un neskaidros jautājumus.

Aktuālākais jautājums iedzīvo-
tājiem bija par ceļu, kas pavasa-
ros ir grūti izbraucams. Turlavas 
pagastā ir valsts ceļi, pašvaldības 
ceļi, Latvijas Valsts meža ceļi un 
privātie ceļi. Mitrais klimats ceļus 
ātri bojā, tāpēc greiderēšana palīdz 
tikai uz kādu laiku. Pārvaldes vadī-
tājs Mārcis Brantevics norādīja, ka 
pagasta finanses ir ierobežotas, paš-
valdības ceļš tiek uzturēts kārtībā, 
cik vien tas iespējams. Par iekrāto 
naudu šogad sataisīts centra ceļš pie 
veikala, kas arī ir nozīmīgs pagasta 
iedzīvotājiem. Ceļa posmi Ķikuri – 
Maras – Alsunga un Basi – Kuldīga 
ir pašvaldības prioritāte. Kuldīgas 
novada Domes priekšsēdētājas viet-
nieks Aleksandrs Lange pastāstīja: 
“Katru posmu, par kuru ir saņemtas 
sūdzības, izbraucu un pārbaudu; 
notiek tālāka rīcība atkarībā no tā, 
kas ir atbildīgais par konkrēto ceļu. 
Pašvaldība nedrīkst labot valsts 

Ar iedzīvotāju sapulci Kurmā-
les pagasta Vilgālē noslēdzās 
Kuldīgas novada pašvaldības 
organizētās iedzīvotāju sapulces 
trīspadsmit Kuldīgas novada 
pagastos.

Vilgāles pagastmājā ar iedzī-
votājiem tikās Kuldīgas novada 
Domes priekšsēdētāja Inga Bērziņa, 
priekšsēdētājas vietnieks Aleksandrs 
Lange, Kurmāles pagasta pārvaldes 
vadītāja Dace Gūtmane, SIA “Kul-
dīgas komunālie pakalpojumi” 
(KKP) valdes priekšsēdētājs Pēteris 
Gobzemis, namu apsaimniekotāja 
Kristīne Silvestrova un Valsts polici-
jas pārstāve Svetlana Liepiņa.

Par Vilgāles ezera laipu 
un estrādi
Iedzīvotājus interesēja vairāki 

praktiski jautājumi – Vilgāles ezera 
laipas un estrādes atjaunošana, dažā-
di ar daudzdzīvokļu dzīvojamo māju 
apsaimniekošanu saistīti jautājumi 
un citi.

Lai Vilgāles ezera laipa būtu 
izmantojama vairākus gadus, to 
plānots likt uz pontoniem. I. Bērziņa: 
“Gribam, lai jau šogad tiktu uzlikta 
laipa un atjaunotas arī peldēšanas 
sacensības, kas nākotnē varētu kļūt 
par labu tradīciju. Sāksim ar laipu 
un tad skatīsimies, ko varam darīt 
estrādes atjaunošanai.”

jāatjauno ēku jumti un 
skursteņi
K. Silvestrova aicināja daudzdzī-

vokļu dzīvojamo māju iedzīvotājus 
domāt par ēku jumtu un skursteņu 
atjaunošanu. Vilgāles ciemā lielajām 
mājām, kurās ir 24 un vairāk dzīvok-
ļu, labi veidojas uzkrājums, dažām 
ēkām uzkrāti jau ap 8000 EUR. Tas 
rāda, ka piekrājot vēl, jau pēc pāris 
gadiem varēs mainīt jumtu. Arī Prie-
dainē vairākām mājām izveidojies 
labs uzkrājums.

“Šobrīd mūsu remontbrigāde 
Vilgālē remontē trīs neapdzīvotos 
dzīvokļus. Tuvāko nedēļu laikā tur-
pināsim strādāt Vilgālē, tādēļ lūgums 
informēt, kas vēl nepieciešams kop- 
īpašumu sakārtošanai, lai to varam 
paveikt pie vienas reizes,” aicināja 

namu apsaimniekotāja.
Iedzīvotāji interesējās, par kā-

diem līdzekļiem tiek remontēti šie 
dzīvokļi? K. Silvestrova: “Tie ir 
īres fonda līdzekļi. Tas, ko iedzīvo-
tāji samaksā par īri, uzkrājas un par 
šiem līdzekļiem varam izremontēt 
dzīvokļus, bet kopīpašuma uzturē-
šanai novirzītie finanšu līdzekļi tiek 
ieguldīti tikai ēkas, piemēram, jum-
ta, ārdurvju, skursteņu, inženierko-
munikāciju un citu kopējo īpašuma 
daļu remontam.”

Kurmāles pagasta pārvaldes 
vadītāja uzteica labo sadarbību, kas 
izveidojusies ar KKP, remontējot 
dzīvokļus. Par tukšajiem dzīvokļiem 
pagasta pārvalde maksā apsaimnie-
košanas maksu. Tādējādi pagasts 
ir ieinteresēts, lai šie dzīvokļi tiktu 
izremontēti un apdzīvoti. Šobrīd 
Vilgāles centrā tukši stāv divi vien- 
istabas dzīvokļi.

Ūdens skaitītāju rādījumu 
atšķirības
Kādu kungu interesēja, kāpēc 

katru mēnesi ūdens skaitītājs rāda 
vienu, bet reāli uz visu māju ūdens 
ir notērēts vairāk.

“Kamēr nebūs elektroniska 
sistēma, kas visiem iedzīvotājiem 
ūdens patēriņa rādījumus nolasīs 
vienā sekundē, tikmēr arī veido-
sies starpība ar lielo skaitītāju,” 
norādīja P. Gobzemis. Ūdens star-
pības vērojamas ne tikai Kuldīgas 
novadā, šī problēma ir visā Latvijā, 
jo skaitītāju precizitātes atšķiras. 
Piemēram, Kuldīgā, Rātskunga 
ielā 2, lai novērstu starpību rašanos, 
ir uzlikta elektroniskā nolasīša-
nas sistēma, kas ūdens skaitītāja 
rādījumus visiem iedzīvotājiem 
uzņem vienlaicīgi. Taču vēl jopro-
jām nedaudz vērojamas atšķirības. 
Tādēļ tiek salīdzināti un pārbaudīti 
dažādi skaitītāji, lai saprastu, kuri ir 
precīzākie un varētu šo jautājumu 
atrisināt.

Sapulcē izskanēja jautājums, kam 
ir jātīra ēkai pieguļošā teritorija? 
P. Gobzemis: “Pagalms ir jātīra 
konkrētajai mājai. Iedzīvotājiem 
pašiem jānolemj, kas šo darbu veiks. 
Vai to veiks paši, vai šo pakalpojumu 
nodrošinās KKP.”

Turlavas pagastā aktualizē ceļu jautājumu

ceļu. Šie jautājumi tiek risināti valsts 
līmenī – VAS “Latvijas Valsts ceļi”, 
VAS “Latvijas autoceļu uzturētājs”, 
Satiksmes ministrijā, Kurzemes 
plānošanas reģionā u.c.”

Iedzīvotāji diskutēja arī  par ceļu 
remontēšanu, platumu un profilu, 
bija jautājums par ceļu izaršanu. 
M. Brantevics atzīmēja, ka to dara 

zemnieki, līdz ar to tiek bojāti ceļi. 
Pagasta pārvalde ir pieķērusi zem-
niekus, izteikusi brīdinājumu. “Ik-
dienā uzturam pagasta pārraudzībā 
nodotos ceļus, zaļo zonu,” izklāstīja 
M. Brantevics.

Kāds iedzīvotājs jautāja par 
malkas novietošanu pie daudzdzī-
vokļu mājas Ķikuros. SIA “Kuldīgas 

komunālie pakalpojumi” valdes 
priekšsēdētājs Pēteris Gobzemis 
atbildēja, ja mājai nepieciešams, no 
uzkrātās apsaimniekošanas maksas 
var izbūvēt šķūni malkas novieto-
šanai. Tas pats attiecas uz mājām, 
kurām nepieciešams remontēt pie-
guļošo teritoriju. P. Gobzemis iedzī-
votājus aicināja piedalīties projektu 
konkursā “Darīsim paši” un sakārtot 
vidi ap sevi.

Šobrīd iedzīvotāji no sadzīves 
atkritumiem nošķiro ap 10%, pā-
rējais aiziet uz pārstrādi, poligonu. 
P. Gobzemis pastāstīja, ka Eiropa šo 
proporciju uzstādījusi otrādi – jāsa-
mazina šo atkritumu daudzums – 
10% noguldāmie, 90% – sašķirotie. 
Lai veicinātu cilvēkus par to domāt, 
poligoniem plānots palielināt dabas 
resursu nodokli. Līdz ar to poligoni 
palielinās cenu, ko iekasēs no ie-
dzīvotājiem. Šķirojot izmaksas var 
samazināt.

Pagājušais gads iezīmējās ar 
satraukumu par skolas likteni. Taču 
nu viss ir kārtībā. Turlavas pamat-
skolas mācību pārzine Elita Lampa 
pastāstīja par skolas aktīvo ikdienu 
un mācību procesu – bērni piedalās 

pulciņos, konkursos, dažādos pro-
jektos. Nākamajam mācību gadam 
1. klase jau nokomplektēta.

Arī Turlavas un Ķikuru bib-
liotēkā regulāri notiek dažādas 
aktivitātes. Turlavas bibliotēkas 
vadītāja Sandra Brantevica iedzīvo-
tājus aicināja izmantot bibliotēkas 
pakalpojumus, jo tie ir bez maksas. 
Pieejamas datu bāzes.

Sporta organizatore Džanita Frei-
ja priecājās par aktīvo sporta dzīvi 
pagastā – pagājušā gadā notikušas 
daudz sacensības un gūti panākumi. 
8. Kuldīgas novada sporta spēles 
lika sarosīties – sakārtots stadions 
un apkārtne. Šis pasākums deva 
priekšzīmi jauniešiem un bērniem, 
ar citādu attieksmi tie tagad darbojas 
sportā. Godalgas ir arī ziemas sporta 
spēlēs, kurās iesaistās arī jaunieši.

Sociālā darbiniece Dina Šimper-
mane priecājās par tendenci – sa-
mazinās trūcīgo un maznodrošināto 
mājsaimniecību skaits. Pērn tādas 
bija 75, bet šogad – 52.

SIgnETaS LaPIņaS, 
sabiedrisko attiecību speciālistes, 

teksts un foto

maras muižas saimniece Ilga Pranča-Hartingere ar pašvaldības pārstāvjiem diskutēja 
par ceļu stāvokli pagastā.

Šogad plānots atjaunot 
Vilgāles ezera laipu

aicina saņemt rēķinus 
elektroniski
Kāda sieviete vēlējās, lai KKP 

rēķini par apsaimniekošanu būtu jau 
vismaz līdz katra mēneša 15. datu-
mam. Uzņēmuma vadītājs P. Gobze-
mis aicināja visus, kuriem ir iespēja, 
pieteikties elektroniskai rēķinu 
saņemšanai, jo rēķinus e-pastā var 
izsūtīt ļoti ātri. Taču rēķinus izdrukāt 
un ar kurjeru nogādāt klientiem pa-
gastos ir daudz laikietilpīgāk. Mēne-
šos, kad ir arī rēķini par atkritumiem, 
KKP kurjerei jāizvadā ap 4500 
rēķinu. Līdz šī gada beigām tiek 
plānots informāciju par rēķiniem 
izsūtīt arī īsziņu veidā. P. Gobzemis 
mierināja vecākā gadagājuma cil-
vēkus, ka pilnībā papīra rēķini vēl 
netiks izskausti, bet jārēķinās, ka to 
piegāde nav tik ātra.

KKP valdes priekšsēdētājs vēl in-
formēja, ka Kuldīgas pārtikas preču 
tirgū šogad veikta rekonstrukcija, 
ir izbūvēta ieeja no Aizputes ielas 
puses. KKP atkritumu savākšanu 
un māju apsaimniekošanu novadā 
veic no 2014. gada 1. janvāra. 
Kopumā tiek apsaimniekotas 348 
mājas un 1133 pašvaldības dzīvokļi. 

Atkritumu apsaimniekošanas jomā 
tiek veicināta atkritumu šķirošana, 
lai mazāk atkritumu tiktu noguldīti 
atkritumu poligonā.

Pērn Kurmāles pagastā 
salaboti vairāki ceļi
D. Gūtmane iezīmēja svarī-

gākos notikumus pagasta dzī-
vē. 2009. gadā pagastā dzīvoja 
2200 edzīvotāju, bet šogad tie ir 
2082, vērojams iedzīvotāju skaita 
samazinājums. Visvairāk iedzīvotā-
ju dzīvo Priedainē. Tā kā ir bijušas 
ziemas bez sniega, tad no ietaupītās 
naudas ir izdevies sakārtot vairākus 
ceļus. Priedainē pabeigts Krauļu 
ceļa remonts, Liepu ceļā uzlikts 
ātruma slāpētājs, Vilgālē salabots 
Ezera un Centra ceļš, lielākais 
remonts veikts Vecvilgāles ceļam.  
Salabots arī ceļš posmā Priedai-
ne – Ernesti un Planīcas – Alejas. 
Uz visiem pagasta ceļiem ir atjau-
notas ceļa zīmes. Pagastā darbojas 
volejbola un futbola komandas. 
Priedainē Guntas Krauzes vadībā 
turpina darboties amatierteātris, bet 
Vilgālē – rokdarbu kopa “Darbīgās 
rokas”. Sieviešu vokālais ansam- 

blis aprīlī notikušajā skatē ieguvis 
2. kategoriju, bet vidējās paaudzes 
deju kolektīvs “Rīva” novada skatē 
ieguvis “ceļa zīmi” uz Dziesmu 
svētkiem.

Par aizdomīgiem cilvēkiem 
un automašīnām jāinformē 
policija
Valsts policijas pārstāve atgā-

dināja, ka Kuldīgā dežūrdaļa vairs 
nav. Ir izveidota viena reģionālā 
dežūrdaļa un tā atrodas Liepājā. Kul-
dīgas dežūrdaļas darbinieki vairāk 
atrodoties ielās, tā ātrāk novēršot 
likumpārkāpumus. Savukārt Kārtī-
bas policija nenodarbojas ar krimi-
nālprocesu izmeklēšanu, bet vairāk 
ar administratīvajiem pārkāpumiem. 
S. Liepiņa aicināja iedzīvotājus, 
savā apkārtnē manot aizdomīgus 
cilvēkus vai svešas automašīnas, 
zvanīt Valsts policijai pa tālruni 110 
un informēt par redzēto.

anITaS zVInguLES, 
SIa “Kuldīgas komunālie 

pakalpojumi” sabiedrisko attiecību 
speciālistes, teksts un foto 

Kuldīgas novada Domes priekšsēdētājas vietnieks aleksandrs Lange pastāstīja, ka projektā “Darīsim paši” šogad pieteikti 
70 projekti. Katram projektam pašvaldība piešķir 600 eiro. Kurmāles pagasta iedzīvotāji pērn projektā “Darīsim paši” atjaunojuši 
kapu žogu, sakārtojuši veļas žāvētavu un daudzdzīvokļu mājas koplietošanas telpu.
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Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās 
daļas 1.punktu, 43.panta pirmās daļas 11.punktu un trešo daļu,
Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma 6.panta ceturto daļu.

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

II Kārtība, kādā ūdensapgādes vai kanalizācijas tīkli 
vai būves tiek pievienotas centralizētajai ūdensap-
gādes un centralizētajai kanalizācijas sistēmai
7. Kārtību, kādā ūdensapgādes un kanalizācijas tīkli un būves 
tiek pievienotas centralizētajai ūdensapgādes sistēmai un cen-
tralizētajai kanalizācijas sistēmai, nosaka Ūdenssaimniecības 
pakalpojumu likums, saistītie Ministru kabineta noteikumi un 
šie noteikumi.
8. Nekustamā īpašuma īpašnieks vai valdītājs, iesniedzot 
pakalpojumu sniedzējam aizpildītu tehnisko noteikumu 
saņemšanas pieprasījumu, papildus normatīvajos aktos 
noteiktajam pievieno:
8.1. nekustamā īpašuma īpašnieka vai valdītāja piekrišanu 
personas datu apstrādei un pastāvīgai uzglabāšanai, kas 
ietverti tehnisko noteikumu pieprasījumā;
8.2. citus dokumentus (pilnvaras, līgumus u.c.), ja tādi nepie-
ciešami tehnisko noteikumu sagatavošanai.
9. Ja nekustamā īpašuma īpašniekam vai valdītājam, pieprasot 
tehniskos noteikumus, ir nenokārtotas parādu saistības par 
pakalpojumu sniedzēja sniegtajiem ūdenssaimniecības pakal-
pojumiem, pakalpojumu sniedzējs var atteikt izsniegt tehniskos 
noteikumus līdz minēto parādu saistību nokārtošanai.
10. Tehnisko noteikumu derīguma termiņš ir 1 gads.
11. Nekustamā īpašuma pieslēgšana centralizētās ūdensapgā-
des sistēmai un centralizētās kanalizācijas sistēmai ir obligāta 
zemes gabalam jaunbūves būvniecības gadījumā, ja pieguļo-
šajā ielā atrodas centralizētās ūdensapgādes un centralizētās 
kanalizācijas tīkli un pašvaldības teritorijas plānojumā attiecīgā 
teritorija ir noteikta kā apbūves teritorija, kur ir ierīkojamas vai 
ir ierīkotas centralizētās ūdensapgādes sistēmas un centra-
lizētās kanalizācijas sistēmas. Esošām būvēm kanalizācijas 
pieslēgšana centralizētajiem kanalizācijas tīkliem jāizdara 5 
gadu laikā no noteikumu spēkā stāšanās dienas, ja pieguļo-
šajā ielā atrodas centralizētās kanalizācijas tīkli un ja zemes 
vienībā esošā decentralizētā kanalizācijas sistēma neatbilst 
normatīvajos aktos un tehniskajā dokumentācijā attiecīgajai 
sistēmai izvirzītajām prasībām, kā rezultātā var tikt radīts 
ekoloģisks kaitējums apkārtējai videi.
12. Ja ūdens padeve ēkā paredzēta no divām neatkarīgām 
ārējās ūdensapgādes sistēmām (piemēram: no vietējās akas 
vai urbuma un centralizētās ūdensapgādes sistēmas), to 
savienošanas vietā jābūt vismaz 50 mm lielam strūklas pār-
traukumam vai speciālam pretvārstam, kas nodrošina strūklas 
pārtraukumu. Abus ievadus drīkst savienot tieši, ja tajos ierīko 
īscauruli, kura jāizņem, ja darbojas otrs ievads.
13. Ja ir paredzēta ūdens piegāde no vietējā ūdens apgādes 
avota un kanalizācija tiek novadīta centralizētajos kanalizācijas 
tīklos, notekūdeņi tiek uzskaitīti atbilstoši ar ūdens ieguves 
urbuma,  vietējās ūdens akas ūdens komercuzskaites mēra-
parātu vai uz būvju kanalizācijas izvada uzstādīto uzskaites 
ierīču mēraparātiem.

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

III Centralizētās ūdensapgādes sistēmas un cen-
tralizētās kanalizācijas sistēmas ekspluatācijas, 
lietošanas un aizsardzības prasības
3.1. Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu piederība un 
uzturēšana
22. Pakalpojumu sniedzēja īpašumā vai valdījumā ir (ja līgumā 
nav noteikts savādāk):
22.1. maģistrālie un sadalošie ūdensvada tīkli;
22.2. ūdens ieguves urbumi, ūdens attīrīšanas iekārtas, 
ūdens spiedienu paaugstinošas sūkņu stacijas, ūdenstorņi, 
rezervuāri;
22.3. ielas ūdensvada un kanalizācijas tīkli un pievadi līdz 
pirmā zemes gabala robežai vai ēkas ārējai sienai, ja tā sakrīt 
ar zemes gabala robežu;
22.4. maģistrālie un sadalošie kanalizācijas tīkli;
22.5. kanalizācijas kvartāla tīkli (tīkli, kuri atrodas ārpus ielu 
sarkanajām līnijām gar ēku apbūvi) bez ēku izvadiem, ja tie 
nodoti pakalpojumu sniedzēja bilancē;
22.6. notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, kanalizācijas sūkņu 
stacijas, kanalizācijas spiedvadi, pašteces kanalizācijas tīkli;
22.7. iepriekš minētajos apakšpunktos minēto ūdensapgādes 
un kanalizācijas tīklos esošās skatakas, kontrolakas, cau-
ruļvadu armatūra, hidranti un hidrantu plāksnītes, brīvkrāni;
22.8. komercuzskaites mēraparāti.
23. Pakalpojumu sniedzēja apkalpes zonā var būt ūdensvada 
un kanalizācijas infrastruktūras daļas, kuras nav pakalpojumu 
sniedzēja īpašumā vai valdījumā, bet kuras tam ir nodotas 
pakalpojuma sniegšanai, un noteiktas abonenta un pakalpo-
jumu sniedzēja noslēgtā līgumā vai līgumā par sabiedrisko 
pakalpojumu sniegšanu ar pašvaldību.
Pakalpojumi, kas saistīti ar šīs infrastruktūras apkalpošanu, 
nav uzskatāmi par sabiedriskajiem ūdenssaimniecības pakal-
pojumiem, un to maksai ir jābūt noteiktai attiecīgajā līgumā, 
ja tāda paredzēta.
24. Pēc saskaņošanas ar abonentu, pakalpojumu sniedzējs 
savu sistēmu uzturēšanai ir tiesīgs jebkurā laikā apsekot 
abonenta nekustamo īpašumu, lai pārliecinātos par ūdensap-
gādes un kanalizācijas inženierbūvju ekspluatācijas drošību 
un atbilstību ekspluatācijas noteikumiem.
25. Gadījumā, ja pakalpojumu sniedzējs konstatē centralizētās 
ūdensapgādes un centralizētās kanalizācijas sistēmas drošas 
ekspluatācijas apdraudējuma riskus, tas var nekavējoties 
atslēgt abonenta ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu 
no centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas.
26. Pakalpojumu sniedzējs nav atbildīgs par pārtraukumiem 
ūdens piegādē un notekūdeņu novadīšanā, ja tie izraisīti 

abonenta īpašumā vai valdījumā esošā ūdensvada un/vai 
kanalizācijas tīklu bojājumu rezultātā.
3.2. Prasības notekūdeņu novadīšanai centralizētajā kana-
lizācijas sistēmā
27. Centralizētajā kanalizācijas sistēmā ir atļauts novadīt 
notekūdeņus:
27.1. kuri nekaitē centralizētās kanalizācijas sistēmas būvēm 
un neietekmē būvju funkcijas, to ekspluatācijas mūžu;
27.2. kuri nav bīstami centralizētās kanalizācijas sistēmas un 
notekūdeņu attīrīšanas būvju apkalpojošā personāla veselībai;
27.3. kurus kopā ar sadzīves notekūdeņiem var attīrīt pakal-
pojumu sniedzēja notekūdeņu attīrīšanas iekārtās, ievērojot 
pakalpojumu sniedzējam izsniegtās piesārņojošās darbības 
atļaujas prasības un izsniegtos tehniskos noteikumus, kā arī 
attīrīšanas iekārtu tehnoloģiskos parametrus;
27.4. kuru temperatūra ir robežās no +5°C līdz +40°C, un vides 
pH ir robežās no 6,5 līdz 8,5;
27.5. kuri nesatur vielas, kuras piesārņo kanalizācijas cau-
ruļvadus vai nogulsnējas uz kanalizācijas skataku sienām 
(piemēram – tauki);
27.6. kuru sastāvā piesārņojošo vielu koncentrācijas ne-
pārsniedz 1.pielikumā  noteiktās maksimāli pieļaujamās 
koncentrācijas.
28. Ja abonenta novadāmo notekūdeņu piesārņojums pār-
sniedz 1.pielikumā  maksimāli pieļaujamās koncentrācijas, tad:
28.1. abonenta notekūdeņiem, pirms to novadīšanas centrali-
zētajā kanalizācijas sistēmā, jābūt attīrītiem vietējās attīrīšanas 
iekārtās tādā pakāpē, ka netiek pārsniegtas piesārņojošo 
vielu maksimāli pieļaujamās koncentrācijas, kas norādītas 
1.pielikumā;
28.2. atsevišķos gadījumos, ievērojot normatīvos aktus, 
pakalpojumu sniedzējs var atļaut abonentam novadīt cen-
tralizētā kanalizācijas sistēmā notekūdeņus bez iepriekšējas 
attīrīšanas vai daļēji attīrītus notekūdeņus, ja maksimāli 
pieļaujamā notekūdeņu piesārņojuma koncentrācijas un 
maksa par piesārņošanu noteikta līgumā un ja piesārņojuma 
koncentrāciju pārsniegumu gadījumā netiek nodarīts kaitē-
jums centralizētajai kanalizācijas sistēmai un/vai notekūdeņu 
attīrīšanas iekārtām.
29. Abonenta pienākums ir nekavējoties ziņot pakalpojumu 
sniedzējam par paaugstināta piesārņojuma rašanos nova-
dāmajos notekūdeņos tehnoloģisku avāriju gadījumā, kā arī 
ziņot par atklātiem bojājumiem centralizētajā ūdensapgādes 
vai centralizētajā kanalizācijas sistēmā.
30. Gadījumos, ja noteikumu 28. punktā minētais piesārņojums 
tiek konstatēts iepludinātajos notekūdeņos centralizētajā ka-
nalizācijas sistēmā un to pieņemšanas nosacījumi nav noteikti 
līgumā ar pakalpojumu sniedzēju un tas var izraisīt vai izraisa 
avāriju centralizētajā kanalizācijas sistēmā vai notekūdeņu 
attīrīšanas iekārtas darbības traucējumus, tad pakalpojumu 
sniedzējam ir tiesības pārtraukt notekūdeņu pieņemšanu 
bez brīdinājuma.
31. Pakalpojumu sniedzējam ir tiesības veikt paraugu noņem-
šanu un ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu apsekošanu 
abonenta nekustamajā īpašumā, ja tiek konstatēts pakalpo-
jumu sniedzēja notekūdeņu attīrīšanas iekārtu ieplūdē vai 
kanalizācijas tīklos paaugstināts notekūdeņu piesārņojums. 
Abonentam nav tiesību aizliegt paraugu noņemšanu.
32. Centralizētajā kanalizācijas sistēmā ir aizliegts novadīt 
notekūdeņus, kuri satur:
32.1. prioritārās un bīstamās vielas, kuras atzītas par ūdens 
videi īpaši bīstamām un kuru koncentrācija pārsniedz Latvijas 
republikas Ministru Kabineta 2002. gada 12. marta noteikumu 
Nr. 118 “Noteikumi par virszemes un pazemes ūdeņu kvalitāti” 
1.pielikumā noteikto prioritāro un bīstamo vielu robežlielumus 
un kuru emisiju un noplūdi nepieciešams novērst līdz norma-
tīvajos aktos noteiktajam laikam;
32.2. degošus piemaisījumus un izšķīdinātas gāzveida vielas, 
kuras var veicināt uzliesmojošu maisījumu rašanos centrali-
zētajā kanalizācijas sistēmā;
32.3. bioloģiski nedegradējamas sintētiskās virsmas aktīvās 
vielas (SVAV);
32.4. skābes un citas vielas, kuras var izraisīt cilvēka vese-
lībai bīstamu gāzu (sērūdeņraža oglekļa oksīda, zilskābes, 
sēroglekļa u.c.) izdalīšanos;
32.5. radioaktīvas vielas;
32.6. cietus priekšmetus, tekstilizstrādājumus, smiltis, grunti, 
eļļas, taukus un citas vielas, kas var veicināt centralizētās 
kanalizācijas sistēmas (vai cauruļvadu) aizsērēšanu, nokrišņu 
un grunts ūdeņus;
32.7. nesasmalcinātus pārtikas un ražošanas atkritumus, 
koncentrētus šķīdumus, atslāņa un krāsvielu šķīdumus, kas 
radušies, skalojot cisternas, kublus u. tml.
3.3. Prasības centralizēto ūdensapgādes un kanalizācijas 
sistēmu ekspluatācijai un aizsardzībai
33. Jebkurai personai ir aizliegts:
33.1. novietot automašīnas un cita veida transporta tehniku 
vai citus smagus priekšmetus uz atbilstoši apzīmētām hid-
rantu akām;
33.2. centralizētās kanalizācijas tīklu skatakās izliet asenizāci-
jas un citus notekūdeņus, novadīt nokrišņu un gruntsūdeņus, 
kā arī izmest cietos atkritumus vai citus priekšmetus;
33.3. nepiederošām personām veikt jebkādas darbības pa-
kalpojumu sniedzēja īpašumā vai valdījumā esošajās centra-
lizētās ūdensapgādes un centralizētās kanalizācijas sistēmās;
33.4. atvērt un nocelt centralizētās ūdensapgādes un centra-
lizētās kanalizācijas tīklu skataku vākus;
33.5. pirms komercuzskaites mēraparāta atstāt atvērtus iek-
šējās ūdensapgādes tīkla krānus, lai novērstu ūdensapgādes 
cauruļvada aizsalšanu, izņemot, ja ir saskaņojums par tādu 
rīcību ar pakalpojumu sniedzēju;
33.6. bojāt ugunsdzēsības hidrantu un citu iekārtu informa-
tīvās plāksnītes.

34. Plāksnīšu ar hidrantu, armatūras un skataku izvietojuma 
norādi izvietošana uz ēku sienām vai žogiem pieļaujama tikai 
ar nekustamā īpašuma īpašnieka, valdītāja vai pārvaldnieka 
saskaņojumu.
35. Ja abonenta ūdensapgādes sistēmā trūkst noslēgarma-
tūras, kanalizācijas sistēmā nav hermētiski aizvērtas revīzijas 
(ēkas iekšējā kanalizācijas sistēmā ierīkota speciāla lūka, 
iespējai tīrīt kanalizācijas tīklus), ir bojāti abonenta ēkas iek-
šējie ūdensapgādes vai kanalizācijas tīkli vai netiek ievērotas 
šo noteikumu un būvnormatīvu prasības, abonents ir atbildīgs 
par iespējamām sekām.
36. Pakalpojuma sniedzējam kontroles un uzraudzības no-
lūkos atļauts apmeklēt aizsargjoslu teritorijas jebkurā laikā, 
iepriekš par to informējot zemes īpašnieku, bet ja tiesības lietot 
zemi nodotas citai personai – zemes lietotāju.
37. No decentralizētajām kanalizācijas sistēmām savāktos 
notekūdeņus drīkst novadīt centralizētajā kanalizācijas sistē-
mā tikai pakalpojumu sniedzēja noteiktās, speciāli izveidotās 
notekūdeņu pieņemšanas vietās, pamatojoties uz noslēgtu 
līgumu par šiem pakalpojumiem.
3.4. Ugunsdzēsības ierīces, to lietošanas un aizsardzības 
prasības
38. Ja abonenta komercuzskaites mēraparāta mezglā ir ap-
vadlīnija, kas nodrošina ugunsdzēsības iekšējā ūdensvada 
un/vai abonenta teritorijā esošo hidrantu darbību, pakalpojumu 
sniedzējs noplombē apvadlīnijas aizbīdni noslēgtā stāvoklī un 
sastāda plombēšanas aktu. Abonents ir atbildīgs par plombas 
tehnisko stāvokli un saglabāšanu.
39. Noņemt noteikumu 38. punktā minēto plombu no 
apvadlīnijas aizbīdņa drīkst tikai, dzēšot ugunsgrēku vai 
ugunsdzēsības dienestam veicot ugunsdzēsības sistēmas 
pārbaudi. Abonentam 24 stundu laikā jāpaziņo pakalpojumu 
sniedzējam par notikušo ugunsgrēku vai ugunsdzēsības sis-
tēmas pārbaudi un jāizsauc pakalpojumu sniedzēja pārstāvis 
aizbīdņa noplombēšanai.
40. Lietot ūdeni no ugunsdzēsības hidrantiem ir atļauts tikai 
ugunsgrēka gadījumā un pakalpojumu sniedzēja vajadzībām.
41. Pakalpojumu sniedzējs atsevišķos gadījumos var atļaut 
lietot ūdeni no ugunsdzēsības hidrantiem, ja par izlietoto ūdeni 
tiek samaksāts atbilstoši komercuzskaites mēraparāta rādīju-
miem, ja tāds ir uzstādīts, vai pamatojoties uz pakalpojuma 
sniedzēja veikto aprēķinu.
3.5. Brīvkrānu izmantošanas kārtība
42. Pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs likvidēt ūdens brīvkrānus 
vietās, kur nekustamā īpašuma īpašniekiem ir nodrošināta 
iespēja izbūvēt ūdensvada ievadu un saņemt centralizētus 
ūdensapgādes pakalpojumus.
43. Lai izmantotu ūdens brīvkrānus ūdenssaimniecības pakal-
pojumu nodrošināšanai nekustamajā īpašumā, ūdens lietotā-
jam ir jāveic samaksa par faktiski izlietoto ūdens daudzumu, 
saņemot rēķinu pie pakalpojuma sniedzēja par periodu, kurā 
pakalpojums tiek izmantots. 
44. Gadījumos, ja tiek konstatēts brīvkrāna bojājums, par to 
nekavējoties jāziņo pakalpojumu sniedzējam. 
45. Abonentam, kam ir noslēgts līgums ar pakalpojumu snie-
dzēju par ūdenssaimniecības pakalpojumu nodrošināšanu ne-
kustamajam īpašumam, izmantojot ūdens brīvkrānu, patērēto 
ūdens daudzumu no brīvkrāna nosaka pēc komercuzskaites 
mēraparāta rādījumiem vai ūdens patēriņa normas, kas no-
teikta noteikumu 2.pielikumā. 

IV Sabiedriskā ūdenssaimniecības pakalpojuma 
līgumā ietveramie noteikumi, līguma slēgšanas, 
grozīšanas un izbeigšanas kārtība
4.1. Līguma slēgšana un tajā ietveramie noteikumi
46. Līgumu ar pakalpojumu sniedzēju slēdz:
46.1. nekustamā īpašuma īpašnieks vai valdītājs;
46.2. dzīvojamās mājās, kas ir sadalītas dzīvokļu īpašumos - 
dzīvojamās mājas pārvaldnieks vai dzīvokļu īpašnieku kopības 
pilnvarotā persona, attiecīgās dzīvojamās mājas īpašnieka 
vārdā, ja tas paredzēts dzīvojamās mājas pārvaldīšanas 
uzdevumā vai dzīvokļu īpašnieku kopības lēmumā, vai paš-
valdības pilnvarots pārvaldnieks, gadījumos, kad dzīvojamās 
mājas pārvaldīšanas tiesības nav pārņemtas no pašvaldības;
46.3. dzīvojamās mājās, kas nav sadalītas dzīvokļu īpašu-
mos – dzīvojamās mājas īpašnieks (kopīpašnieki) vai kāds 
no nekustamā īpašuma kopīpašniekiem, kas pilnvarots citu 
kopīpašnieku vārdā slēgt līgumu, vai neuzdotās lietvedības 
ietvaros;
46.4. nedzīvojamo ēku gadījumos - visi kopīpašnieki vai kāds 
no nekustamā īpašuma kopīpašniekiem, kas pilnvarots citu 
kopīpašnieku vārdā slēgt līgumu;
46.5. persona, kas veic būvdarbus nekustamajā īpašumā 
un izmanto sabiedriskos ūdenssaimniecības pakalpojumus 
būvniecības laikā;
47. Līguma sagatavošanai līguma slēdzējs iesniedz pakal-
pojumu sniedzējam iesniegumu, norādot līguma slēgšanai 
nepieciešamās pakalpojumu sniedzēja noteiktās ziņas un 
pievienojot sekojošo:
47.1. fiziskām personām – personu apliecinošs dokuments, 
to pilnvarotajām personām – pilnvara, personu apliecinošs 
dokuments (uzrādīšanai). Juridiskām personām – reģistrācijas 
apliecība, uzņēmuma rekvizīti (uzrādīšanai);
47.2. dokumentu, kas apliecina nekustamā īpašuma piederību, 
ja ir attiecināms uz attiecīgo abonentu (zemesgrāmatas akts, 
pirkšanas un pārdošanas līgums, maiņas līgums, dāvinājuma 
līgums vai cits dokuments, kas apliecina, ka īpašuma tiesības 
no atsavinātāja pāriet ieguvējam, vai spēkā stājies tiesas 
spriedums, mantojuma apliecība u.c.);
47.3. ūdens patēriņa skaitītāja vai komercuzskaites mērapa-
rāta plombēšanas akts;
47.4. ūdensvada un kanalizācijas sistēmas ārējo tīklu iz-
pildshēmas digitālā (dgn, dwg) un grafiskā formātā;
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47.5. informāciju par nekustamā īpašuma lietošanas veidu;
47.6. dzīvojamās mājas pārvaldīšanas līgumu vai dzīvokļu 
īpašnieku kopības lēmumu par līguma slēgšanu;
47.7. ja līgumu paraksta pilnvarota fiziska persona un šis 
pilnvarojums neizriet no likuma – dokumentu, kas apliecina 
šīs fiziskās personas tiesības parakstīt līgumu;
47.8. tehnisko informāciju par notekūdeņu decentralizēto 
savākšanas sistēmu, ja līguma slēdzējam tādas ir;
47.9. dzīvojamās mājas īpašnieka (daudzdzīvokļu dzīvoja-
mā mājā dzīvokļu īpašnieku kopības) lēmumu – gadījumā, 
ja dzīvojamās mājas īpašnieks (daudzdzīvokļu dzīvojamā 
mājā dzīvokļu īpašnieku kopība) ir nolēmis nodibināt tiešo 
maksājumu sistēmu par saņemtajiem sabiedriskajiem ūdens-
saimniecības pakalpojumiem.
48. Pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs, ja tas nepieciešams 
līguma noslēgšanai, apsekot abonenta iekšējos un ārējos 
ūdensapgādes un kanalizācijas tīklus, lai pārliecinātos, ka 
iesniegtā informācija ir patiesa, atbilstoša faktiskai situācijai, 
un tā ir pietiekama līguma noslēgšanai.
49. Abonents pirms līguma noslēgšanas informē pakalpojumu 
sniedzēju, ja tas tehnoloģiskajos procesos izmanto vai ja 
ražošanas tehnoloģiskajā procesā rodas normatīvajos aktos 
definētās prioritārās vai bīstamās vielas vai to grupas, par 
kurām sniegta detalizēta informācija iesniegumā, lai saņemtu 
atļauju piesārņojošās darbības veikšanai, un kuras var tikt 
novadītas centralizētajā kanalizācijas sistēmā.
50. Ja līguma slēdzējs, pārņemot nekustamo īpašumu, nav 
pieaicinājis pakalpojuma sniedzēju komercuzskaites mērapa-
rāta rādījumu fiksēšanai vai nevar uzrādīt komercuzskaites 
mēraparāta rādījumu fiksēšanas dokumentu (piemēram, 
rādījumu nodošanas-pieņemšanas aktu), līguma slēdzējam 
norēķini par ūdenssaimniecības pakalpojumiem jāsāk ar 
pakalpojumu sniedzēja pēdējo konkrētajā īpašumā uzskaitīto 
komercuzskaites mēraparāta rādījumu.
51. Pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs uzsākt ūdenssaimniecības 
pakalpojumu sniegšanu līguma slēdzējam pirms līguma no-
slēgšanas procedūras pabeigšanas, bet ne ilgāk kā 1 (vienu) 
mēnesi, skaitot no brīža, kad starp pakalpojumu sniedzēju un 
līguma slēdzēju ir panākta vienošanās par saņemto pakalpo-
jumu samaksas nosacījumiem.
52. Pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs iekasēt rēķina piegādes 
izmaksas un aprēķināt pakalpojuma administrēšanas maksu 
tiešo maksājumu gadījumā, kas nedrīkst pārsniegt to faktiskās 
izmaksas.
53. Komercuzskaites mēraparāta rādījumus un individuālos 
ūdens patēriņa skaitītāja rādījumus nolasa abonents un pazi-
ņo tos pakalpojuma sniedzējam tiešo maksājumu gadījumā, 
savukārt netiešo maksājumu gadījumā individuālie ūdens 
patēriņa skaitītāja rādījumi jāpaziņo mājas pārvaldniekam.
54. Ja abonents līgumā noteiktajā termiņā nesniedz pakal-
pojuma sniedzējam ziņas par ūdens skaitītāja rādījumiem 
par attiecīgo norēķinu periodu, pakalpojumu sniedzējs patē-
rētā ūdens daudzumu attiecīgajā periodā nosaka pēc ūdens 
skaitītāja vidējā patēriņa nekustamajā īpašumā iepriekšējos 
12 mēnešos.

55. Ja dzīvokļa īpašnieks neveic ūdens skaitītāja verifikāciju 
noteiktajā termiņā, tad tiek uzskatīts, ka ūdens skaitītājs nav 
uzstādīts un patēriņš tiek aprēķināts pēc normas ar nākošo 
mēnesi pēc verifikācijas termiņa beigām.
56. Norēķinu kārtību regulē “Ūdenssaimniecības pakalpojumu 
likums” un “dzīvojamo māju pārvaldīšanas likums”.
57. Pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs pārtraukt līguma no-
slēgšanas procedūru, nosūtot līguma slēdzējam rakstveida 
paziņojumu, ja līguma slēdzējs:
57.1. 1 (viena) mēneša laikā no pakalpojumu sniedzēja piepra-
sījuma nav iesniedzis pieprasītos dokumentus un informāciju 
atbilstoši prasībām;
57.2. nav veicis vai nav vienojies ar pakalpojumu sniedzēju 
par komercuzskaites mēraparāta mezgla izbūvi;
57.3. nav nodrošinājis, ka ūdensapgādes ievada un/vai ka-
nalizācijas izvada tehniskais stāvoklis atbilst ekspluatācijas 
prasībām.
58. Līguma noslēgšanas procedūras pārtraukšanas gadījumā 
pakalpojumu sniedzējs nosūtītajā rakstveida paziņojumā norā-
da datumu un laiku, kādā tiks pārtraukta ūdenssaimniecības 
pakalpojumu sniegšana līguma slēdzēja nekustamajam īpašu-
mam un pievieno aprēķinu par līguma noslēgšanas procedūras 
laikā sniegtajiem ūdenssaimniecības pakalpojumiem, kas 1 
(viena) mēneša laikā jāapmaksā līguma slēdzējam uz pakalpo-
jumu sniedzēja rakstveida paziņojumā norādīto bankas kontu.
59. Līgums tiek sagatavots 1 (viena) mēneša laikā no visu 
dokumentu iesniegšanas. Minētais termiņš tiek skaitīts no 
dienas, kad pakalpojumu sniedzējs ir saņēmis no līguma slē-
dzēja visus nepieciešamos dokumentus līguma noslēgšanas 
procedūras pabeigšanai.
60. Līgumā papildus citos normatīvajos aktos noteiktajam 
iekļaujamas vismaz šādas ziņas un nosacījumi:
60.1. informācija par līdzējiem;
60.2. sniegtā ūdenssaimniecības pakalpojuma veids un 
izmantošanas mērķis;
60.3. adrese, kurā pakalpojums tiek sniegts;
60.4. līguma un pakalpojuma sniegšanas sākuma datums 
(ja tie nesakrīt);
60.5. maksa par sniegto ūdenssaimniecības pakalpoju-
mu/-iem;
60.6. pakalpojumu uzskaites kārtība;
60.7. līgumsods vai samaksas nokavējuma procenti.
61. Līgumam pievienojama pakalpojumu sniedzēja sagatavota 
atbildības robežas shēma, kurā, ja nepieciešams, tiek norādī-
tas arī notekūdeņu paraugu ņemšanas vietas (kontrolakas). 
Shēma ir neatņemama līguma sastāvdaļa.
62. Iebildumi par pakalpojumu sniedzēja izrakstīto rēķinu 
abonentam jāiesniedz rakstiskā veidā 10 dienu laikā. Iesniegtie 
iebildumi neatbrīvo no rēķina samaksas pilnā apmērā līgumā 
noteiktajā termiņā. Pamatotu iebildumu gadījumā pakalpo-
jumu sniedzējs veic korekcijas, izrakstot rēķinu par nākamo 
norēķinu periodu.
63. Līguma noteikumu izpildes kontrolei pakalpojumu snie-
dzējs ir tiesīgs pārbaudīt abonenta īpašumā esošās iekšējās 
un ārējās ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas un to 

darbību. Pakalpojumu sniedzējs par to informē abonentu, 
kurš nav tiesīgs aizliegt pakalpojumu sniedzējam veikt inže-
nierkomunikāciju pārbaudi. Ja veiktās pārbaudes rezultātā 
tiek konstatēti pārkāpumi līguma noteikumos, pakalpojumu 
sniedzējs ir tiesīgs pārtraukt pakalpojuma sniegšanu līdz 
brīdim, kad abonents ir novērsis konstatētos pārkāpumus vai 
vienojies ar pakalpojumu sniedzēju par pārkāpumu novērša-
nas kārtību un termiņiem.
64. Pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs veikt abonenta iesniegto 
datu atbilstības pārbaudi, nolasot faktiskos komercuzskaites 
mēraparāta rādījumus par abonenta sniegto ūdenssaimnie-
cības pakalpojumu daudzumu. Ja tiek konstatēta neatbilstība 
abonenta iesniegtajiem datiem, pakalpojumu sniedzējs veic 
pārrēķinu, un abonents veic samaksu atbilstoši faktiskajiem 
rādījumiem.
65. Ja personai ir parādi par ūdenssaimniecības pakalpoju-
miem, ko tā saņem no pakalpojumu sniedzēja tās īpašumā 
vai valdījumā esošajos nekustamajos īpašumos un šī persona 
vēlas ar pakalpojumu sniedzēju noslēgt līgumu par pakalpoju-
mu saņemšanu citā īpašumā, pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs 
pieprasīt Civillikumā paredzētu saistību izpildes nodrošinājumu 
(drošības naudas iemaksu u.tml.) vai atteikties slēgt jauno 
līgumu, kamēr šī persona nav nokārtojusi parādus vai nav 
noslēgusi ar pakalpojumu sniedzēju vienošanos par minēto 
parādu nokārtošanas kārtību.
66. Sniegto ūdenssaimniecības pakalpojumu apjoma kontrolei 
pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs uzstādīt kontrolmēraparātus, 
rakstiski paziņojot par to abonentam, vai ja kontrolmēraparāts 
tiek uzstādīts abonenta atbildības robežās, saskaņojot ar abo-
nentu. Abonents nav tiesīgs traucēt pakalpojumu sniedzējam 
veikt kontrolmērījumus.
67. Pakalpojumu sniedzējs nosaka kontroles mērījumu perio-
du. Ja starpība starp patērētā ūdens daudzumu pēc komerc- 
uzskaites mēraparāta rādījumiem un kontroles mēraparāta 
rādījumiem ir lielāka par 20%, turpmākos norēķinus, bet ne 
ilgāk kā 3 (trīs) mēnešus, veic pēc kontroles mēraparāta. 
Minētajā laika periodā pakalpojumu sniedzējs un abonents 
vienojas par patērētā ūdens daudzuma uzskaites turpmāko 
kārtību un izdara grozījumus līgumā, ja tas nepieciešams. 
4.2. Līguma grozīšanas kārtība
68. Līgumu var grozīt, abām pusēm par to rakstiski vienojoties.
69. Normatīvo aktu izmaiņu gadījumā, kas būtiski groza līguma 
noteikumus, līguma noteikumi tiek piemēroti un izpildīti tiktāl, 
ciktāl tie nav pretrunā ar normatīvā akta regulējumu.
4.3. Līguma izbeigšanas kārtība
70. Līgums ir spēkā līdz brīdim, kad:
70.1. puses līgumu izbeidz savstarpēji vienojoties;
70.2. līgums, 30 dienu iepriekš rakstiski brīdinot, tiek izbeigts 
pēc abonenta pieprasījuma;
70.3. beidzas līguma termiņš;
70.4. ir atsavināts nekustamais īpašums, un jaunais īpašnieks 
3 (trīs) mēnešu laikā no nekustamā īpašuma atsavināšanas 
brīža nav nodrošinājis jauna līguma noslēgšanu.
71. Pakalpojumu sniedzējs var vienpusēji izbeigt līgumu:
71.1. ja, mainoties nekustamā īpašuma īpašniekam vai val-

dītājam, jaunais īpašnieks vai valdītājs iesniegumu līguma 
noslēgšanai ir iesniedzis, bet abonents paziņojumu par līguma 
izbeigšanu nav iesniedzis;
71.2. izbeidzas valdījuma tiesības pilnvarotās personas 
maiņas gadījumā;
71.3. ja abonents ir mainījis līgumā noteikto ūdensapgādes 
izmantošanas mērķi;
71.4. ja abonents vairāk kā 6 (sešus) mēnešus pakalpojumu 
sniedzējam nav iesniedzis informāciju par lietoto pakalpojumu 
apjomu, nav informējis par ūdenssaimniecības pakalpojumu 
nelietošanu un nav atbildējis uz pakalpojumu sniedzēja raks-
tisko brīdinājumu par līguma laušanu.
72. Izbeidzot līgumu, pakalpojumu sniedzējs nekustamajam 
īpašumam pārtrauc sniegt ūdensapgādes un/vai kanalizācijas 
pakalpojumus.
73. Ja līgums tiek izbeigts, abonents  līgumā norādītajā termiņā 
veic pilnu norēķinu par tiem ūdenssaimniecības pakalpoju-
miem, ko tas ir saņēmis līdz līguma izbeigšanai.

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

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

Kuldīgas novada domes saistošo noteikumu Nr. 2017/5
”Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Kuldīgas novada pašvaldībā” 

PASKAIdroJUMA rAKSTS
Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija

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

Īss projekta satura izklāsts

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

Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības 
budžetu Nav prognozējama ietekme uz pašvaldības budžetu

Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības 
vidi pašvaldības teritorijā Nav prognozējama ievērojama ietekme

Informācija par administratīvajām procedūrām Saistošo noteikumu izpildi nodrošina Kuldīgas novada pašvaldības policija un Kuldīgas novada domes Administratīvā komisija

Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Nav notikušas

1. pielikums
Kuldīgas novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr. 2017/5

maksimāli pieļaujamās koncentrācijas 
Pieļaujamā kaitīgo vielu koncentrācija notekūdeņos, ko sadzīves kanalizācijas tīklos pieņem
 SIA “KULdĪGAS ŪdENS”

Nr. p.k. Piesārņojošā viela, parametra kods (CAS numurs) Mērvienība Koncentrācija, ko nedrīkst pārsniegt 
(24 stundās, vidēji)

1 Amonija slāpeklis, 230 012 mg/l 40.00

2 Nitrātu slāpeklis, 230 013 mg/l 0.20

3 Kopējais slāpeklis, 230 015 mg/l 50.00

4 Fosfātu fosfors, 230010 mg/l 5.00

5 Kopējais fosfors, 230016 mg/l 15.00

6 ĶSP, 230 004 mg/l 675.00

7 BSP5, 230 003 mg/l 250.00

8 Suspendētās vielas, 230 026 mg/l 400.00

9 Tauki mg/l 30.00

10 Katjonu un aktīvās virskārtas vielas (deterģenti SVAV) mg/l 2.50

11 Ph - 6.5- 8.5

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

2. pielikums 
Kuldīgas novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr. 2017/5

Ūdens patēriņa norma dzīvojamās telpās

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

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

 5.780

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

3.640

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

2.740

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

1.000



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.

mŪSu LaIKS

KuLDĪgaS KuLTŪraS CEnTrā

 PaSāKumI PagaSTOS

2017. gada 15. jūnijs

SPOrTa PaSāKumI jŪnIjā

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!

BrĪVDaBaS KInOTEāTrIS “gOLDIngEn KnIgHT CInEma”

Sv. 18.VI 16.00 urFInS DŽĪnSS un VIņa KOKa zaLDāTI
P. 19.VI 17.30  2017, Krievija
o. 20.VI 18.00 Ilgums 1’30
T. 21.VI 17.30 Animācija, piedzīvojumu komēdija, ģimenes filma 
C. 22.VI 16.00 Filma dublēta latviešu valodā, U

Sv. 18.VI 18.00 mŪmIja
P. 19.VI 19.30  2017, ASV
o. 20.VI 20.00 Ilgums 1’51
T. 21.VI 19.30 Asa sižeta piedzīvojumu filma 
C. 22.VI 18.00 12+

P. 26.VI 17.30 nEjauKaIS ES 3
o. 27.VI 17.30  2017, ASV
T. 28.VI 18.00 Ilgums 1’36
C. 29.VI 17.30  Animācija, ģimenes filma
P. 30.VI 17.30 Filma dublēta latviešu valodā, U
Sv. 2.VII 14.00
Sv. 2.VII 16.00 
o. 4.VII 16.00 
o. 4.VII 18.00
T. 5.VII 18.00
C. 6.VII 16.00
C. 6.VII 18.00

P. 26.VI 19.30 PLuDmaLES PaTruĻa
o. 27.VI 19.30 2017, ASV, ilgums 1’59
T. 28.VI 20.00 Komēdija
C. 29.VI 19.30 16+

Piektdien, 16. jūnijā 18.00 – Dainas Lancmanes-megnes autorkoncerts “mana 
pasaule skan”. Koncertā uzstāsies popgrupas “Putas”, “Putiņas” un solisti.

Sestdien, 17. jūnijā 15.00–05.00 pilsētas estrādē – pirmo reizi notiks mūzikas festivāls 
“Kuldīga dimd 2017”. 10 grupas uz vienas skatuves. Uzstāsies “Apvedceļš”, “Lauku 
muzikanti”, “Menuets”, “Credo”, “Līvi” un Buks, “Pērkons”, “Labvēlīgais tips”, rassell & 
Sabīne, “Bermudu divstūris”, “Transleiteris”. Biļetes “Biļešu serviss“ kasēs. Cena iepriekš-
pārdošanā – 8 EUr, pasākuma dienā – 12 EUr (bērniem līdz 10 g. v. un 1. un 2. grupas 
invalīdiem, uzrādot apliecību, ieeja bez maksas). 17. un 18. jūnija vārda un dzimšanas 
dienas gaviļniekiem, uzrādot personas apliecinošu dokumentu, ieeja bez maksas.

Trešdien, 21. jūnijā 12.00 vecpilsētā – lustīga ielīgošana.
Piektdien, 23. jūnijā 17.00 pilsētas estrādē – Dailes teātra aktieri un draugi Saulgrie-

žu koncertuzvedumā “Īs(t)a pamācība mīlēšanā”. Jautrs un mūsdienīgs stāsts par 
papardes zieda meklējumiem ar varenu līgošanu un kopā dziedāšanu. Stāsta režisors 
Intars rešetins. Lomās āris rozentāls, Mirdza Martinsone, Vita Vārpiņa, Ērika Eglija, 
Inita Sondore, Akvelīna Līvmane, Velta Straume, Marģers Eglinskis un citi. Biļetes “Biļešu 
paradīze” kasēs un internetā. Cena – 8, 10, 12, 15 EUr.

Piektdien, 23. jūnijā 22.30 Pilsētas dārzā – Līgo vakars. 22.30 – teatralizēts uzve-
dums “Tautiešam roku devu pašā Līgo vakarā” ar etnogrāfisko ansambli “Suitu sievas”, 
vidējās paaudzes deju kopu “Bandava”, jauniešu teātri “Focus” un folkloras kopu “Nārbuļi”. 

BrĪVDaBaS KInO SEanSI:
17. jūnijā 23.30 – “melānijas hronika” (2016), rež. 

Viesturs Kairišs. Vecuma ierobežojums 12+.
24. jūnijā 23.30 – “Svingeri” (2016), rež. Andrejs Ēķis. 

Vecuma ierobežojums 16+.

Seansus rīko Kuldīgas novada muzejs, 
atbalsta Kuldīgas novada dome. 

“Goldingen Knight Cinema” – labs kino, brīvā dabā un par brīvu!

15.VI 18.00 Sacensības riteņbraukšanā bērniem; pilsētas estrāde, Kuldīga
16.VI 11.00 Kurzemes jaunatnes čempionāts futbolā U-10 grupā; 
 A. Grundmaņa stadions, Īsā ielā 4, Kuldīga
20.VI 19.00 Kuldīgas novada atklātais čempionāts futbolā; 
 A. Grundmaņa stadions, Īsā ielā 4, Kuldīga
27.VI 19.00 Kuldīgas novada atklātais čempionāts futbolā; 
 A. Grundmaņa stadions, Īsā ielā 4, Kuldīga
30.VI 21.00 “Čempionu kauss” riteņbraukšanā; starts un finišs rātslaukumā, Kuldīga

ēDOLē
18. jūnijā 10.00 Ēdoles pilī – Emīla tirgus, 
11.00  ar koncertu uzstāsies Ēdoles kultūras 
nama pašdarbnieki.
KaBILē
Līdz 22. jūnijam bibliotēkā – Kārļa dazarta 
gleznu izstāde.
Laikā ap Jāņiem (vadoties pēc laika apstāk-
ļiem un zemeņu gatavošanās īpatnībām) 
Kabiles iedzīvotāji aicināti piedalīties un 
veidot kopīgu zemeņu izstādi, lai apzinātu 
Kabiles dārzos augošo šķirņu daudzveidību. 
Sekojiet līdzi afišām!
LaIDOS
17. jūnijā – velo diena. reģistrācija 9.40 pie 
“Bitītes”, starts 10.00. Maršruts uz Snēpeles 
strausu fermu “Nornieki” (ieejas maksa – 
3 EUr, bērniem – 2 EUr). 
PaDurē
Jūnijā bibliotēkā – adītāju pulciņa pirmā 
darbu izstāde.
29. jūnijā – pensionāru ekskursija pa Pa-
dures pagastu. Pieteikšanās ekskursijai 
(līdz 26. jūnijam) un sīkāka informācija par 
maršrutu pa tālr. 28887059.
PELČOS
Jūnijā bibliotēkā – Kārļa dazarta gleznu 
izstāde “Skats no malas”.
rEnDā
Līdz 31. jūlijam bibliotēkā – TTMS “Palete” 
dalībnieku gleznu izstāde.
29. jūnijā 19.00 Kučleju mājās “Abavas” – 
svinēsim latviskos pirts svētkus un Pēter-
dienu “Pēc Jāņiem Pēteros”. Siesim pirts 
slotas, paši mācīsimies gatavot pirts skrubi 
un rokas “mīlnieciņu”, pērsimies pirtī, kursim 

Pavisam nemanot pienākuši gada 
latviskākie svētki – Līgo! Tie īpaši 
ar savu smaržu, garšu un tradīcijām. 
Svētki ir jāsvin! Katrs no mums 
var izvēlēties sev tīkamu svētku 
sagaidīšanas un svinēšanas veidu. 
Kādam patīk pašam organizēt, kāds 
labprātāk izvēlas cita organizētus 
pasākumus.

Kuldīgā par svētku tuvošanos 
liecinās īpašais svētku rotājums 
atbilstoši Līgo tēmai – ziedi, meijas, 
siera rituļi. Jūnijs ir ziedēšanas laiks, 
un vecajā rātsnamā jau no 14. līdz 
18. jūnijam smaržos un sevi izrādīs 
trīsdesmit peoniju šķirnes no stād- 
audzētavas “Ziedoņi”. Gatavojoties 
svētku sagaidīšanai, piedāvāsim 
ko īpašu un tikai jūnijam atbilsto-
šu. Pačukstēšu, ka vecā rātsnama 
viesiem no 20. līdz pat 25. jūnijam 
būs iespēja aplūkot unikālu, īpašu 
vēstījumu nesošu mākslinieces Intas 
Dobrājas gleznu. Radīsim jūnijam 
un svētku laikam atbilstošu atmos-
fēru. Lai apgūtu jaunas prasmes, 
vecajā rātsnamā ikviens aicināts uz 
svētku meistarklasēm pieauguša-
jiem. 20. jūnijā notiks meistarklase 
“Līgo garša. Gatavojam kopā!” ar 
uztura speciālisti Katrīnu Spulenie-
ci-Aišpuri. Zemeņu un rabarberu 
ražas plaukumā būs noderīgi apgūt 
ēdienu un dzērienu pagatavošanas 
prasmes, lai viesus svētkos sagaidītu 
ar vasarīgi vieglām uzkodām un 
veselīgiem dzērieniem. 21. jūnija 
pusdienas laikā vecpilsētā izbrauks 
vilcieniņš “Ludis” ar lustīgiem līgo-
tājiem. Sagaidiet līgotājus, ļaujieties 
Līgo dziesmu kopējam skanējumam 
un Jāņu siera īpašajai garšai!

21. jūnija vēlā pēcpusdienā 
vecajā rātsnamā pavisam noteikti 
smaržos pēc madarām, vīgriezēm 
un citām Jāņu zālēm, jo te notiks 
meistarklase “Zāļu vainagu pīšana” 
kopā ar Andu Brūveri. Uzzināsim, 
kā senās vainagu pīšanas tradīcijas 
iespējams izmantot arī mūsdie-
nīgā izpildījumā ar ļoti baudāmu 
rezultātu.

Tie, kuri labprāt vēlas Līgo va-
karu sagaidīt tepat, Ventas krastā, 
aicināti uz Pilsētas dārzu, kur varēs 
baudīt teatralizētu uzvedumu “Tau-
tiešam roku devu pašā Līgo vakarā”. 
Lūkošanu, līdzināšanu, mārtošanu 
un līgošanu izspēlēs, izdejos un 
izdziedās etnogrāfiskais ansamblis 
“Suitu sievas”, vidējās paaudzes 
deju kopa “Bandava”, jauniešu 
teātris “Focus” un folkloras kopa 
“Nārbuļi”. Pasākuma režisore Daiga 
Pirtniece. Kā jau Jāņos iederas, būs 
ugunskurs un līksma zaļumballe 
kopā ar grupu “LaBamba”.

Jautram un izklaidējošam Jāņu 
svinību noslēgumam ieplānojiet 
kino vakaru brīvā dabā, jo uz lielā 
ekrāna tiks demonstrēta latviešu 
filma “Svingeri”.

Ikdienas straujajā ritējumā atvē-
lēsim laiku sev un saviem mīļajiem, 
tversim vasaras īpašo garšu un 
smaržu, lai saglabātu to turpmāka-
jam gadam!

jana BErgmanE, 
Kuldīgas vecā rātsnama producente

Kuldīga līgo! ugunskuru, dziedāsim un dancosim Snēpe-
les kapelas “Kā ir, tā ir” pavadībā. Paņemsim 
līdzi “groziņu”, lai vēderam prieks un jautrāks 
prāts. derētu kāds ķisens vai sedziņa, kur 
uzsēdēt.  dalības maksa – 1 EUr. Sīkāka 
informācija pa tālr. 26181470.
rumBā
Jūnijā pagasta pārvaldes nama zālē – Kārļa 
dazarta gleznu izstāde.
19. jūnijā rumbas pagasta senioru ekskursija 
uz LU Botānisko dārzu un Tauriņu māju, mini 
Zoo “rančo”, salmu muzeju “Salmu lietas”, 
Jaunmoku pili un Stendes graudaugu se
20. jūnijā 14.15 Ventas ciema Bukaišos – 
“Siera dižošanās”. Uzstāsies pensionāru 
apvienība “rumbiņa” ar teātru izrādēm. 
Sadziedāšanās, siera siešana. Ja ir vēlme 
padižoties, var atnest arī pašizgatavotu 
sieru.
SnēPELē
Bibliotēkā līdz 22. jūnijam – literatūras izstāde 
“Nāc, nākdama Jāņu diena...”; 19 .– 22. jūni-
jam – alus kausu izstāde “Alutiņi, vecais brāli”.
TurLaVā
Bibliotēkā – Turlavas kultūras nama kerami-
kas pulciņa darbu izstāde (vadītāja Agnese 
Fogele); Latvijas simtgadei veltīta Jura Vītola 
pasta kartīšu kolekcija “Vasarsvētki un Jāņi 
senatnes skatījumā”; literatūras izstāde “Va-
saras saulgrieži”; līdz 14. jūlijam – PII grupas 
“Lāčuks” radošo darbu izstāde “Pavasara 
vēstneši”.
Vārmē
Pagasta bibliotēkā līdz 13. jūlijam – Kuldīgas 
fotokluba “divas upes” izstāde “Krustu šķērsu 
Turlavā”.
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