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Jautrā mašīntalka 
Padurē
> 8. lpp.

Inga BērzIņa, Kuldīgas novada 
Domes priekšsēdētāja

13. augustā 11. Kuldīgas pus-
maratonā sadalīts vairāk nekā 
2000 medaļu pusmaratona, 10 un 
5 kilometru, nūjošanas un bērnu 
distances skrējējiem, bet pats gal-
venais – noskaidroti šī gada valsts 
čempioni pusmaratonā.

Vīriešu konkurencē uz Kuldīgu 
bija devusies lielākā daļa sezonas 
līderu – gan pagājušā gada otrās vietas 
ieguvējs Jānis Višķers, gan viņa ieras-
tie trases biedri un sīvākie konkuren-
ti – Dmitrijs Serjogins, Renārs Roze, 
Jānis Girgensons, Kristaps Bērziņš, 
Anatolijs Macuks, Andris Jubelis un 
citi. Un, tā kā pagājušā gada čempions 
Valērijs Žolnerovičs šogad devās uz 
Rio olimpisko maratonu, jau pirms 
sacensībām bija gaidāma interesanta 
cīņa par čempiona titulu. To šogad 
ieguva D. Serjogins (01:08:02), kurš 
4 kilometrus pirms finiša kāpināja 
tempu, aiz sevis atstājot J. Girgen-
sonu. Viņš (01:08:36) palika otrais, 
bet trešais finišā atgriezās R. Roze 
(01:09:05). Kuldīdznieks K. Bērziņš 
21 kilometra distancē absolūtajā 
vērtējumā un savā vecuma grupā (V) 
ieguva augsto 6. vietu, bet Arvīds 
Šefanovskis V60 grupā – 3. vietu.

Līdzīga situācija cīņā par uzvarētā-
ja godu bija arī sieviešu konkurencē, 
jo pagājušā gada Kuldīgas pusmarato-
na labākā finiša laika īpašniece Ilona 
Marhele atradās Dienvidamerikā. 
Par jauno Latvijas čempioni kļuva 
Jolanta Liepiņa (01:23:32), aiz sevis 
atstājot iepriekšējā posma, Jelgavas 
nakts pusmaratona uzvarētāju Leldi 
Neimandi (01:24:09) un Zandu Ula-
novu (01:25:13). Ludmila Joce no 
Turlavas pagasta savā vecuma grupā 
(S50) izcīnīja 2. vietu.

Ne mazāk aizraujoša sāncensība 
notika 10 un 5 kilometru distancē.  
Par “Nike” skrējiena (10,57 km) 
uzvarētājiem kļuva Reinis Hartmanis 
(00:33:11) un Laura Čakle (00:41:10), 
bet Tautas skrējienā (5,3 km) ātrākie 
bija Guna Ģērmane (00:19:31) un 
Armands Bušs (00:16:36).

5,27 km nūjošanas distancē startu 
ieņēma 32 nūjotāji. Šāda distance 
šogad sacensībās iekļauta pirmo reizi. 
Visātrākais vīriešu konkurencē bija 
Valdis Slava (00:39:55), sieviešu – 
Zane Grava (00:40:46).

Daudz dalībnieku bija bērnu skrē-
jienā, ap 420 jauno kuldīdznieku 
un pilsētas viesu. Bērnu skrējiena 
atbalstītājs arī šogad bija brokastu 
pārslu ražotājs, Kuldīgas uzņēmums 
SIA „Milzu!”.

Šis Kuldīgas pusmaratons bija 
nedaudz savādāks kā citus gadus. 
Iepriekš visu distanču starti tika doti 
vienā laikā, bet šogad pusmaratonisti 
startēja pirmie – jau pulksten 10.00, 
un tikai pēc tam pārējo distanču da-
lībnieki. To atzinīgi novērtējuši gan 
dalībnieki, gan organizatori, jo starti 

Kuldīgas pusmaratonā noskaidro 
Latvijas čempionus

notika raitāk un bez drūzmēšanās.
Vēl viens jaunums bija izmaiņas 

sacensību trasē – tika atjaunots skrējie-
na posms pāri vecajam ķieģeļu tiltam, 
kas ikvienam dalībniekam pavēra 
brīnišķīgu skatu uz Ventas rumbu. 
Iepriecinošs jaunums bija arī spirdzi-
nošais gaiss pretēji ierastajai svelmei, 

kas nodrošināja papildu izaicinājumu 
iepriekšējos Kuldīgas pusmaratonos.

Uz Kuldīgu skrējiena dalībnieki 
devās ne vien pēc jauniem rekordiem, 
bet arī pēc brīvdienu garšas. To varēja 
baudīt Pilsētas dārzā, kurā notika 
brīvdabas kino seansi, kā arī peldoties 
Ventas rumbā un apskatot Kuldīgas 

uz pusmaratona starta pulcējās 439 skrējēji.

Pusmaratona iedibinātājs Ivars Eglītis šogad savā vecuma grupā izcīnīja 
21. vietu. Viņš piedalījies visos Kuldīgas pusmaratonos.

Kuldīdznieks Kristaps Bērziņš 439 
pusmaratona skrējēju konkurencē izcīnīja 

6. vietu.

jolanta Liepiņa 
21,0975 km 
distanci 
sieviešu 
konkurencē 
pievarēja 
visātrāk.

unikālo arhitektūru.
12. Kuldīgas pusmaratons notiks 

nākamgad 12. augustā.

SIgnETa LaPIņa, 
sabiedrisko attiecību speciāliste

marEKa gaĻInOVSKa un 
jura BērzIņa-SOma foto

Ar festivāliem, koncertiem, 
skriešanas un velomaratoniem ir 
paskrējusi veldzējošā un ļoti skaistā 
Latvijas vasara.

Tā bija piepildīta ne tikai ar 
kultūras un sporta pasākumiem, bet 
arī ar darbu pie jaunu investīciju 
piesaistes, kas radīs darba vietas 
un turpinās uzlabot mūsu kopējo 
dzīves telpu.

Vasarā nekur nav tik labi kā 
Kuldīgā un novadā. Es jūlija beigās 
nedēļu pavadīju Norvēģijā, kur 
kopā ar kursa biedriem izgājām 
ģeogrāfu vasaras praksi Sognej- 
fjorda apkārtnē. Fantastiski skaisti, 
elpu aizraujoši skati, nu gluži kā uz 
pastkartītēm – kalni, fjordi un saule, 
ūdenskritumi un ledāji. Skaisti, bet 
reizē skarbi, kalnu ielejās saule neie-
spīd vairākus mēnešus gadā, gumijas 
zābaki un lietusmētelis ir ikdienas 
nepieciešamība, arī cilvēku daba un 
dzīves kvalitāte ir cita. Ne labāka vai 
sliktāka, vienkārši savādāka.

Un tad ir tik jauki atgriezties 
Kuldīgas Rātslaukumā un ar katru 
šūnu sajust, ka nekur nav tik labi kā 
mājās. Mums ir mājīga un roman-
tiska vecpilsēta, skaistas un zaļas 
ainavas, tīrs gaiss un ūdens, būtībā 
viss, kas raksturo cilvēka dzīvei 
labvēlīgu vidi.

Atgriežoties no ziemeļu zemes, 
pēc dažām dienām satiku Kuldīgā 
mūziķu grupu no Portugāles, kuri 
bija sajūsmā par pilsētu, garšīgo 
latviešu ēdienu kafejnīcā “Pagra-
biņš” un kuldīdznieku viesmīlību. 
Šādus komplimentus pēdējos gados 
dzirdam diezgan bieži, bet mani 
pārsteidza viņu teiktais, ka mājās ir 
karsts, ap 40 grādiem, tāpēc labprāt 
padzīvotu pie mums vēl kādu laiku. 
Skats no malas nereti palīdz mums 
pašiem labāk apzināties savas vērtī-
bas un saprast būtisko.

Lai ikdienas dzīves ritējumā 
izdodas atrast laiku un padomāt. 
Padomāt par to, kas dzīvē ir visno-
zīmīgākais. Ceru, ka piekritīsiet – 
katra cilvēka dzīvē vissvarīgākais 
ir cits cilvēks. Mamma, tētis, ome 
vai opaps, vīrs, sieva, meita vai dēls, 
draugs, domubiedrs vai vienkārši 
kolēģis, ar kuru dalīties un kuram 
sagādāt prieku. Pagatavot vakariņas 
un nomazgāt traukus, doties kopīgā 
pastaigā un vērot dzērvju kāšus, 
audzēt puķes un marinēt gurķus, uz-
post māju un patērzēt pie tējas tases, 
darīt tādas ikdienišķas un vienkāršas 
lietas, kas dod piepildījuma un miera 
sajūtu.

Lai miers un mīlestība mājo katrā 
no jums un piedod dzīvei brīnišķīgu 
garšu!

Pārdomas par 
aizgājušo vasaru
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Būvniecības komisijā 2016. gada jūlijā lemtais

akceptētās būvniecības ieceru dokumentācijas 
Objekta nosaukums Adrese Dokumentācijas veids
Abavas tilta uz autoceļa 
P120 Talsi-Stende-Kuldīga 33,18 km pārbūve Rendā, Rendas pagastā Būvprojekts 

Ražošanas ēka Ražošanas ēka Meistaru ielā 1 un Meistaru 
ielā 3, Kuldīgā Būvprojekts 

Pļavas ielas labiekārtojums Pelčos, Pelču pagastā Apliecinājuma karte
Elektroapgādes pieslēgums Ošu ielā 4, Kuldīgā Paskaidrojuma raksts
Palīgēkas nojaukšana un ēkas pārbūve Pētera ielā 7, Kuldīgā Būvprojekts 
Teritorijas labiekārtošana Pētera ielā 7, Kuldīgā Paskaidrojuma raksts
Stāvlaukuma būvniecība Planīcas ielā 69B, Kuldīgā Paskaidrojuma raksts
Žogs Kaļķu ielā 26, Kuldīgā Paskaidrojuma raksts
0,4kV elektroapgādes pieslēgums  “Griezes”, Padures pagastā Tehniskā shēma
Galdniecības darbnīcas ēkas pārbūve Zāģu ielā 2, Kuldīgā Būvprojekts
Kuldīgas 2. vsk. grīdas un pārseguma konstrukcijas 
atjaunošana Jelgavas ielā 62, Kuldīgā Būvprojekts

Dzīvojamās mājas pārbūve Mālu ielā 16, Kuldīgā Būvprojekts
Saimniecības ēkas pārbūve Mālu ielā 16A, Kuldīgā Būvprojekts
Siltuma mehānikas, apkures sistēmas iekšējo tīklu izbūve 
Kuldīgas Mākslas un humanitāro zinību vidusskolas ēkai Pētera ielā 5, Kuldīgā Apliecinājuma karte

Ēkas fasādes vienkāršotā atjaunošana  “Vārpas”, Pelčos, Pelču pagastā Ēkas fasādes apliecinājuma karte
Ēkas fasādes vienkāršotā atjaunošana  “Lāses”, Pelčos, Pelču pagastā Ēkas fasādes apliecinājuma karte
Ēkas telpu vienkāršotā atjaunošana ar lietošanas veida 
maiņu  “Liepziedi”-12, Vārmē, Vārmes pagastā Apliecinājuma karte

Dzīvojamās mājas pārbūve  “Jaunlejas”, Kurmāles pagastā Būvprojekts minimālā sastāvā
Telpu grupas lietošanas veida maiņa bez pārbūves Liepājas ielā 12-1, Kuldīgā Paskaidrojuma raksts
Šķūņa nojaukšana Liepājas ielā 25, Kuldīgā Paskaidrojuma raksts
Dzīvojamā māja Darba ielā 4, Kuldīgā Būvprojekts
Iebrauktuves atjaunošana Aizputes ielā 22C, Kuldīgā Apliecinājuma karte
Avārijas stāvoklī esošās malkas novietnes daļas de-
montāža Baznīcas ielā 27, Kuldīgā Paskaidrojuma raksts

Žogs Vienības ielā 37, Kuldīgā Paskaidrojuma raksts
0,4kV elektroapgādes pieslēgums Ventspils ielā 10-6, Kuldīgā Tehniskā shēma
Pirts “Burziņi”, Kurmāles pagastā Paskaidrojuma raksts
Žogs Zāģu ielā 2, Kuldīgā Paskaidrojuma raksts
Dzīvojamās ēkas nesošo un norobežojošo konstrukciju 
glābšanas darbi un ēkas atjaunošana, Ķoniņu kultūr-
vēsturiskā mantojuma saglabāšanas centra vajadzībām 

 “Vidusmauļas”, Turlavas pagastā Būvprojekts

Šķūņa- saimniecības ēkas restaurācija Mucenieku ielā 8, Kuldīgā Paskaidrojuma raksts
Meža autoceļa “Zaparožeca stiga” būve Rendas pagastā, Kuldīgas novadā Būvprojekts
Minerālmēslu noliktavas (zāģētavas) demontāža, moduļu 
ražotnes un biroja ēkas jaunbūve “Varavīksnes”, Rumbas pagastā Būvprojekts minimālā sastāvā

Elektroapgaismojuma rekonstrukcija daudzdzīvokļu ēku 
iekšpagalmos Gaismas un Parka ielā, Kuldīgā Tehniskā shēma

Virtuves bloka ventilācijas pārbūve V. Plūdoņa Kuldīgas ģimnāzijā, Piltenes ielā 
25, Kuldīgā Apliecinājuma karte

Noliktavas vienkāršotā atjaunošana  “Mars”, Rumbas pagastā Apliecinājuma karte
Laukuma izbūve  “Ozolkalni-2”, Rumbas pagastā Paskaidrojuma raksts
Mājas iekšpagalma pārbūve – apkārtnes labiekārtošana Planīcas ielā 2, Kuldīgā Paskaidrojuma raksts
Autostāvvietu funkcionāla un vizuāla sakārtošana  “Atmodas”, Priedainē, Kurmāles pagastā Paskaidrojuma raksts
Pārventas parka pastaigu takas ierīkošana Kuldīgā Paskaidrojuma raksts

Izdotās būvatļaujas 
Objekta nosaukums Adrese
Palīgēkas nojaukšana un ēkas pārbūve Pētera ielā 7, Kuldīgā
Galdniecības darbnīcas ēkas pārbūve Zāģu ielā 2, Kuldīgā
Kuldīgas 2. vsk. grīdas un pārseguma konstrukcijas atjaunošana Jelgavas ielā 62, Kuldīgā
Dzīvojamās mājas pārbūve Mālu ielā 16, Kuldīgā
Saimniecības ēkas pārbūve Mālu ielā 16A, Kuldīgā
Dzīvojamā māja Darba ielā 4, Kuldīgā
Dzīvojamās ēkas nesošo un norobežojošo konstrukciju glābšanas darbi un ēkas atjaunošana, Ķoniņu kultūr-
vēsturiskā mantojuma saglabāšanas centra vajadzībām  “Vidusmauļas”, Turlavas pagastā

Minerālmēslu noliktavas (zāģētavas) demontāža, moduļu ražotnes un biroja ēkas jaunbūve “Varavīksnes”, Rumbas pagastā

Publisko iepirkumu komisijā jūlijā pieņemtie lēmumi
Iepirkuma priekšmets Lēmuma pieņemšanas

datums Uzvarētājs

Vizuālā, skaidrojošā materiāla 
“Kuldīgas vecpilsētas apbūves 
noteikumi attēlos” iespiešana 
un piegāde

28.07.2016. SIA “Māras druka”; 
EUR 3037,05 bez PVN

KuLDīgaS nOVaDa PašVaLDīBa 
saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likumu

PārDOD
mutiskā izsolē ar augšupejošu soli:

nekustamo īpašumu “Līkloči”, Laidu pagastā, Kuldīgas novadā, kadastra Nr. 62640030154, tā sastāvā ir zemes vienība ar 
kadastra apzīmējumu 62640030099, platība 3,34 ha. Nekustamā īpašuma nosacītā cena –  8600 EUR, drošības nauda –  860 EUR, 
reģistrācijas maksa –  15 EUR, izsoles solis –  100 EUR. 

Izsole notiks Kuldīgas novada pašvaldības mazajā zālē Baznīcas ielā 1, Kuldīgā, 2016. gada 5. septembrī 13.30. Dalībnieku 
reģistrācija līdz 2016. gada 2. septembra pulksten 12.00;

nekustamo īpašumu “Kokdarbnīca”, Laidu pagastā, Kuldīgas novadā, kadastra Nr. 62645040005, tā sastāvā ir ražošanas 
nozīmes ēkas – šķūnis ar kadastra apzīmējumu 62640040055003 un darbnīca–noliktava ar kadastra apzīmējumu 62640040055004. 
Būves atrodas uz citai personai piederošas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 62640040055. Nekustamā īpašuma nosacītā 
cena –  1280 EUR, drošības nauda –  128 EUR, reģistrācijas maksa –  15 EUR, izsoles solis –  100 EUR. Izsole notiks Kuldīgas 
novada pašvaldības mazajā zālē Baznīcas ielā 1, Kuldīgā 2016. gada 5. septembrī 13.00. Dalībnieku reģistrācija līdz 2016. gada 
2. septembra pulksten 11.00.

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

KuLDīgaS nOVaDa PašVaLDīBa 
saskaņā ar Publiskas personas mantas 

atsavināšanas likumu
PārDOD

mutiskā izsolē ar augšupejošu soli:
nekustamo īpašumu “Boniņi 1”, ēdoles pagastā, Kuldīgas novadā, kadastra 

Nr. 62460030002, tā sastāvā ir zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 62460030115, platība 
3,67 ha, no kuras mežs – 2,25 ha, ūdens objektu zeme – 0,09 ha un pārējās zemes 1,33 ha.

Nosacītā cena –  1800 EUR, drošības nauda –  180 EUR, reģistrācijas maksa –  15 EUR, 
izsoles solis –  100 EUR. Izsole notiks mazajā zālē Baznīcas ielā 1, Kuldīgā, 2016. gada 19. 
septembrī 13.00. Dalībnieku reģistrācija no sludinājuma publicēšanas dienas līdz 2016. gada 16. 
septembrim pulksten 12.00;

nekustamo īpašumu “Boniņi 2”, ēdoles pagastā, Kuldīgas novadā, kadastra 
Nr. 62460030005, tā sastāvā ir zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 62460030118, platība 
2,05 ha, no kuras mežs – 0,56 ha, krūmāji 0,14 ha, ūdens objektu zeme – 0,13 ha un pārējās 
zemes 1,22 ha.

Nosacītā cena – 1800 EUR, drošības nauda –  180 EUR, reģistrācijas maksa –  15 EUR, 
izsoles solis – 100 EUR.

Izsole notiks mazajā zālē Baznīcas ielā 1, Kuldīgā, 2016. gada 19. septembrī 13.30.
Dalībnieku reģistrācija no sludinājuma publicēšanas dienas līdz 2016. gada 16. septembrim 

pulksten 12.00.
Izsoļu noteikumus un informāciju par īpašumiem var saņemt Kuldīgas novada pašvaldības 

informācijas centrā Baznīcas ielā 1, Kuldīgā. Informācija pa tālruni 63350007, 63323738, 26459091; 
e-pasts: viktors.gotfridsons@kuldiga.lv.

KuLDīgaS nOVaDa PašVaLDīBa 
saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likumu

PārDOD
mutiskā izsolē ar augšupejošu soli

nekustamo īpašumu “zelmeņi”, Turlavas pagastā, Kuldīgas novadā.
Īpašums atrodas Turlavas pagastā, Kuldīgas novadā, kadastra Nr. 62920010072, tā sastāvā 

ir zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 62920010072, platība 1,4 ha, no kuras lauksaimniecībā 
izmantojamā zeme ir 1,3 ha (aramzeme 0,9 ha, augļu dārzi 0,1 ha un ganības 0,3 ha) un zeme zem 
ēkām un pagalmiem – 0,1 ha. Uz zemes vienības atrodas dzīvojamā māja 108,9 m², kūts 136,6 m², 
un šķūnis 61,2 m². Ēkas ir sliktā tehniskā stāvoklī. 

Nosacītā cena – 2100 EUR, drošības nauda – 210 EUR, reģistrācijas maksa – 15 EUR, 
izsoles solis – 100 EUR.

Izsole notiks mazajā zālē Baznīcas ielā 1, Kuldīgā, 2016. gada 19. septembrī plkst. 14.00.
Dalībnieku reģistrācija no sludinājuma publicēšanas dienas līdz 2016. gada 16. septembrim 

pulksten 12.00.
Izsoles noteikumus un informāciju par īpašumu var saņemt Kuldīgas novada pašvaldības 

informācijas centrā Baznīcas ielā 1, Kuldīgā, Kuldīgas novadā. Informācija pa tālruni 63350007, 
63323738, 26459091, e-pasts: viktors.gotfridsons@kuldiga.lv.

KuLDīgaS nOVaDa PašVaLDīBa 
saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likumu

PārDOD
atkārtotā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli

nekustamo īpašumu “zaļumi 1”, Kabiles pagastā, Kuldīgas novadā.
Īpašums atrodas Kabiles pagastā, Kuldīgas novadā, kadastra Nr. 62580080184, tā sastāvā ir 

zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 62580080184, platība 0,4578 ha, no kuras lauksaimniecībā 
izmantojamā zeme ir 0,2177 ha (aramzeme 0,2177 ha) un zeme zem ēkām un pagalmiem – 
0,2401 ha, dzīvojamā māja 218,4 m² un šķūnis 19,1 m². Ēkas ir sliktā tehniskā stāvoklī. 

Nosacītā cena – 800 EUR, drošības nauda – 80 EUR, reģistrācijas maksa – 15 EUR, izsoles 
solis – 100 EUR.

Izsole notiks mazajā zālē Baznīcas ielā 1, Kuldīgā, 2016. gada 19. septembrī plkst. 14.30.
Dalībnieku reģistrācija no sludinājuma publicēšanas dienas līdz 2016. gada 16. septembrim 

pulksten 12.00.
Izsoles noteikumus un informāciju par īpašumu var saņemt Kuldīgas novada pašvaldības 

informācijas centrā Baznīcas ielā 1, Kuldīgā, Kuldīgas novadā. Informācija pa tālruni 63350007, 
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 zirņu ielā 5, Kuldīgā, Kuldīgas novadā.
Īpašums atrodas Kuldīgā, kadastra Nr. 62010260118, tā sastāvā ir zemes vienība ar kadastra 

apzīmējumu 62010260118, platība 1046 m2;
Nosacītā cena – 200 EUR, drošības nauda – 20 EUR, reģistrācijas maksa – 15 EUR, izsoles 

solis – 20 EUR.
Izsole notiks mazajā zālē Baznīcas ielā 1, Kuldīgā, 2016. gada 19. septembrī plkst. 15.30.
Dalībnieku reģistrācija no sludinājuma publicēšanas dienas līdz 2016. gada 16. septembrim 

pulksten 12.00.
Izsoles noteikumus un informāciju par īpašumu var saņemt Kuldīgas novada pašvaldības 

informācijas centrā Baznīcas ielā 1, Kuldīgā, Kuldīgas novadā. Informācija pa tālruni 63350007, 
63323738, 26459091, e-pasts: viktors.gotfridsons@kuldiga.lv.

KuLDīgaS nOVaDa PašVaLDīBa 
saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likumu

PārDOD
rakstiskā izsolē 

dzīvokļa īpašumu Baznīcas ielā 27-10, Kuldīgā, Kuldīgas novadā.
Nekustamais īpašums Baznīcas ielā 27-10 atrodas Kuldīgā, kadastra Nr.62019000111, 

īpašuma sastāvā ir dzīvoklis ar platību 124,6 m2 un kopīpašuma 1257/4897 domājamās daļas 
(t.sk. zemesgabala 1414 m2 platībā); dzīvokļa īpašums ir avārijas stāvoklī.

Nosacītā cena – 1 EUR, drošības nauda netiek noteikta, reģistrācijas maksa – 15 EUR.
Izsole notiks mazajā zālē Baznīcas ielā 1, Kuldīgā, 2016. gada 19. septembrī plkst. 15.00.
Dalībnieku reģistrācija no sludinājuma publicēšanas dienas līdz 2016. gada 19. septembrim 

pulksten 14.45.
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 DOmE 
informē, ka, pamatojoties uz Kuldīgas novada Domes 18.08.2016. lēmumu (prot. nr. 8, p. 1), 

publiskajai apspriešanai tiek nodota
pilnveidotā redakcija Kalpaka ielas kvartāla lokālplānojumam.

Publiskā apspriešana notiek no 30.08.2016. līdz 20.09.2016. Ar lokālplānojuma pilnveidoto redakciju 
var iepazīties Kuldīgas novada Domē katru darbadienu vai www.kuldiga.lv.

Priekšlikumus var iesniegt Kuldīgas novada Domē.
Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 2016. gada 6. septembrī 17.00 Kuldīgas novada Domes mazajā zālē.
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Satiksmei atvērts Jelgavas ielas posms gar Kuldīgas sporta skolu – 
no Pasta ielas līdz Mucenieku ielai.

Kuldīgas novada pašvaldības policija autovadītājus aicina ievērot at-
jaunoto transportlīdzekļu kustību, ceļa zīmi “Stāvēt aizliegts”, kā arī ceļu 
satiksmes noteikumus nr. 121.4., kas aizliedz “apstāties un stāvēt vietās, 
kur attālums starp brauktuves nepārtraukto ceļa apzīmējuma līniju, sadalo-
šo joslu vai pretējo brauktuves malu un apturētu transportlīdzekli ir mazāks 
par 3 m”, un nenovietot auto Jelgavas ielā no Pasta līdz Mucenieku ielai. 
Šeit automašīnas novietošana rada bīstamas situācijas, kā arī apgrūtina citu 
transportlīdzekļu pārvietošanos.

Atgādinām, ka transportlīdzekļu kustība minētajā posmā bija slēgta no 
pagājušā gada rudens tādēļ, ka tika būvēts Kuldīgas sporta skolas peldbaseins.

SIgnETa LaPIņa, 
sabiedrisko attiecību speciāliste

Svinīgie pasākumi novada izglītības 
iestādēs 1. septembrī

V.Plūdoņa Kuldīgas ģimnāzijā 9.00
Kuldīgas 2. vidusskolā 9.00 
Rendas filiālē 11.00
Kuldīgas Centra vidusskolā 10.00
Kuldīgas Alternatīvajā sākumskolā 11.00
Padures filiālē 9.30
Kuldīgas pamatskolā 10.30
Basu filiālē 13.00
Kuldīgas Mākslas un humanitāro zinību vidusskolā 11.00
Mākslas skolā 16.00
E.Vīgnera Kuldīgas mūzikas skolā 15.00
Vilgāles pamatskolā 9.00
Vārmes pamatskolā 10.00
Z.A.Meierovica Kabiles pamatskolā 10.00
Turlavas pamatskolā svinīgā klases audzinātāju stunda
Svinīgā līnija

11.00
12.00

Ēdoles pamatskolā 10.00
Laidu pamatskolā 9.00
Pelču speciālajā internātpamatskolā-attīstības centrā 12.00
PIKC Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikumā 10.00
Projekta grupas 12.00

Tuvojoties jauna-
jam mācību ga-
dam, informējam 
vecākus, kuru 
b ē r n i  u z s ā k s 
mācības 1. kla-
sē vai Kuldīgas 
Tehnoloģiju un 
tūrisma tehniku-
mā, ka vispārējās 
pamatizglītības, 
vispārējās vi-
dējās izglītības, 
profesionālās un profesionālās ievirzes izglītības iestāžu izglītojamie, kuri 
iegūst izglītību Kuldīgas novada izglītības iestādēs, braucot uz skolu un 
mājās ar sabiedrisko transportu, var norēķināties ar e-taloniem. 

Šī sistēma darbojas maršrutos, ku-
ros pārvadājumus veic SIA “Sabied-
riskais autobuss”. Pārējo sabiedrisko 
pakalpojumu sniedzēju autobusos 
paliek biļešu sistēma un biļetes var 
iesniegt pagastu pārvaldēs atmaksai. 
Skolēniem, kuri izmanto skolas auto-
busus, lai nokļūtu uz mācību iestādi un 
mājās, e-taloni netiek izsniegti.

E-talona darbības princips ir vien-
kāršs – talonā tiek ievadīta informācija 
par skolēnu un maršruts, kurā bērns 
pārvietojas. Talons ir derīgs tikai 
ceļā no mājām uz skolu un no skolas 
uz mājām. Ir iespējams ievadīt arī 
četrus maršrutus, ja bērns kādā dienā 
apmeklē ārpusklases nodarbības vai 
pulciņus. Ja skolēns gribēs braukt 
citā virzienā, viņam par biļeti būs 
jāmaksā. Uz e-talona būs skolēna 
fotogrāfija, kas kalpos kā kontroles 
mehānisms, lai to neizmantotu kāds 
cits. Ja skolēns talonu pazaudē vai 
sabojā, par to jāziņo skolai, kas sa-
zinās ar pārvadātāju, un talons tiek 
automātiski bloķēts. Otrreizēja talona 
izgatavošanas izdevumus sedz bērna 
vecāki, tie ir 3,45 EUR. Pirmo talonu 
skolēni iegūst bez maksas.

Lai nokārtotu e-talonu, vecākiem 
jāuzraksta iesniegums, kuru var ie-

sniegt Kuldīgas novada pašvaldībā, 
pagasta pārvaldē vai mācību iestādē, 
kuru bērns apmeklēs. Iesniegumā 
jānorāda informācija par bērnu, vecā-
kiem, maršrutu, kurā skolēns pārvie-
tosies. Iesniegumam jāpievieno bērna 
fotogrāfija.

Tiem skolēniem, kuri beiguši mā-
cības 9. un 12. klasē, kā arī absolvē-
juši tehnikumu un neturpinās mācīties 
Kuldīgas novada vispārējās vidējās 
izglītības, profesionālās un profe-
sionālās ievirzes izglītības iestādēs, 
e-taloni ir jāatdod mācību iestādē, pa-
gastu pārvaldēs vai Kuldīgas novada 
pašvaldībā, Baznīcas ielā 1, Kuldīgā.

Līdz 31. augustam e-taloni ir blo-
ķēti tiem, kuri nav pieteikušies nodar-
binātības pasākumiem vai nometnēs. 
Ar 1. septembri visiem skolēniem 
e-taloni tiks atbloķēti.

Jautājumu un neskaidrību gadī-
jumā par e-talonu izgatavošanu un 
izmantošanu varat zvanīt priekšsēdē-
tājas vietnieka palīdzei Evitai Pēter-
sonei pa tālruni 27091623 vai rakstīt 
e-pastā: evita.petersone@kuldiga.lv.

EVITa PēTErSOnE, 
Kuldīgas novada Domes 

priekšsēdētājas vietnieka palīdze
EDuarDa DamBErga foto

Pašvaldības pabalsts 
trūcīgām un 
maznodrošinātām personām

Kuldīgas novada p/a “Sociālais 
dienests” informē, ka, sākoties 
jaunajam mācību gadam, trūcīgās 
un maznodrošinātās ģimenes var 
saņemt sociālo palīdzību mācību 
līdzekļu iegādei un skolēnu ēdinā-
šanai. 

Šos pabalstus, pamatojoties uz 
Kuldīgas novada Domes saisto-
šajiem noteikumiem Nr. 2015/21 
“Par sociālās palīdzības pabalstiem 
Kuldīgas novadā”, nodrošina obli-
gātās izglītības, vidējās un vidējās 
profesionālās izglītības programmas 
audzēkņiem un tos var saņemt trū-
cīgas vai maznodrošinātas ģimenes.

Pabalsta apmērs mācību līdzekļu 
iegādei ir 36 EUR vienam bērnam. 
Savukārt pabalsts skolēnu ēdināšanai 
tiek pārskaitīts pakalpojuma sniedzē-
jam atbilstoši noslēgtajam līgumam.

Ģimene atzīstama par trūcīgu, ja 
tās vidējie ienākumi katram ģime-
nes loceklim mēnesī pēdējos trijos 
mēnešos nepārsniedz 128,06 EUR. 
Savukārt ģimene, kurā ir nepiln-
gadīgi bērni, par maznodrošinātu 
uzskatāma, ja tās vidējie ienākumi 
katram ģimenes loceklim mēnesī 
pēdējos trijos mēnešos nepārsniedz 
255 EUR, kā arī tā atbilst citiem 
valstī noteiktajiem kritērijiem.

Lai nokārtotu trūcīgas vai maz-
nodrošinātas ģimenes statusu un 
saņemtu sociālo palīdzību, ir jāvēr-
šas Kuldīgas novada p/a “Sociālais 
dienests” vai pie sava pagasta soci-
ālā darbinieka. 

Informāciju par sociālo palīdzī-
bu var saņemt Kuldīgas novada 
p/a “Sociālais dienests” Dzirnavu 
ielā 9, Kuldīgā, pirmdienās 9.00 – 
12.00; 13.00 – 18.00; ceturtdienās 
9.00 – 12.00; 13.00 – 17.00 (tālrunis: 
63350107, e-pasts: soc.dienests@kul-
diga.lv, http://socialais.kuldiga.lv/) vai 

savas dzīves vietas pagasta pārvaldē.

Eiropas atbalsta fonda 
palīdzība vistrūcīgākajām 
personām 
Šā gada janvārī tika uzsākta 

skolas piederumu komplektu izdale 
vistrūcīgākajām personām, tādējādi 
trūcīgo ģimeņu skolēniem nodroši-
not kvalitatīvu un drošības prasībām 
atbilstošu skolas somu un individu-
ālo mācību piederumu komplektu.

Komplektus varēs saņemt trūcīgas, 
ārkārtas vai krīzes situācijā nonākušas 
ģimenes, kurās ir bērni vecumā no 5 
līdz 16 gadiem.  Katrs skolēns varēs 
saņemt vienu mācību piederumu 
komplektu kalendārā gada laikā. 
Informējam, ka šobrīd skolas somas 
vēl nav pieejamas.

maDara BrŪKLE,
Kuldīgas novada p/a “Sociālais 

dienests” sociālās palīdzības nodaļas 
vadītāja

SIA “Kuldīgas komunālie pakal-
pojumi” vairākās vietās pilsētā 
izvietojuši apstāšanās aizlieguma 
zīmes, informēja ielu un lau-
kumu apsaimniekošanas daļas 
vadītājs Gatis Ozols.

Pasta ielā starp Kalna un Jelgavas 
ielu uzstādītas divas zīmes Nr. 326 

“Apstāties aizliegts”. Tā kā iela ir 
šaura, stāvēšanai novietotās auto-
mašīnas traucē satiksmei.

Apstāšanās aizliegums ir arī Jel-
gavas ielā no L. Paegles ielas līdz 
Skrundas ielai, kā arī Mucenieku ielā 
no Dzirnavu līdz Raiņa ielai.

Zīmes uzstādītas saskaņā ar 

Kuldīgas novada Domes Transporta 
komisijas lēmumu. Jauno ceļa zīmju 
uzlikšana ir saskaņota ar VAS “Lat-
vijas valsts ceļi”.

anITaS zVInguLES, 
KKP sabiedrisko attiecību speciā-

listes, teksts un foto

Kuldīgā izvietotas vairākas 
apstāšanās aizlieguma zīmes

uzstādītas ceļa zīmes ar apstāšanās aizliegumu mucenieku ielā no Dzirnavu ielas līdz raiņa ielai.

Atbalsts mācību līdzekļu iegādei 
un skolēnu pusdienām

E-taloni skolēniem

Jelgavas iela atkal 
izbraucama

9. septembrī ar daudzveidīgu pasākuma programmu svinēs 
Dzejas dienas.
10.00–12.00 – “Trako burtu triki”. Dzejas darbnīca pirmsskolas un sākumskolas 
vecuma bērniem, Rātslaukumā.
10.00–17.00 – “Mobilā bibliotēka”, Rātslaukumā.
11.00–18.00 – “Dzejas pasts”, Vecajā rātsnamā.
12.30 – “Dzejas provokācija”. Kristīnes Austeres dzeja, Liepājas ielā.
13.00 – TTMS “Kuldīgas palete” gleznu izstāde “Nāk rudens izgleznot Kuldīgu” 
un hortenziju ziedu izstāde no Solveigas Melnaces dārza, Vecajā rātsnamā.
13.00 – “Dzejas telefons”, Rātslaukumā.
14.30 – Intas Kamparas dzejas lasījums, Rātslaukumā.
15.00 – “Dzejas telefons”, Rātslaukumā.
16.00 – dainu meditācija ar grupu “Rāmi riti”, Rātslaukumā.
16.00–18.00 – fotomirklis “Dzeja mantelī”, Vecajā rātsnamā.
17.00 – dzejas izrāde “Soļi naktī” pēc Lijas Brīdakas dzejas motīviem, Strautu 
ielas skvērā.
18.00 –  grupa “Jorspeis”, Sv. Trīsvienības Romas katoļu baznīcā.
20.00 – jaunie dzejnieki un pianists Zigurds Turss, Strautu ielas skvērā.
21.00 –  “Dzeja gardēžiem”, Strautu ielas skvērā.

Svinēs Dzejas dienas
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Skaista vide pašu priekam
“Mēs savu sētu kopjam savam priekam, nevis viesiem vai žūrijai!” 
atzīst katrs sakopto sētu saimnieks, pie kuriem ciemojās konkursa 
“Sakoptākā Kuldīgas novada lauku sēta 2016” žūrijas komisija. 

Katrā sētā, katrā saimniecībā ir sava pieeja, metode un skaistuma 
izpratne, kā vidi padarīt pievilcīgu un neatkārtojamu. Braucot no 
sētas uz sētu, pārsteidza krāšņās puķu dobes ar gaumīgiem augu un 
krāsu salikumiem, iekoptie sakņu un dārzeņu dārzi, kā arī appļautās 
piebraucamo ceļu malas. Nākas atzīt, ka saimniecību pievilcīgu rada 

ne tikai puķu dobes un gludi nopļautie mauriņi, bet paši saimnieki 
ar savu vienkāršību, laipnību, viesmīlību un pozitīvajām emocijām.

Žūrijas komisija, lai noteiktu, kura sēta ir skaistākā un sakoptākā, 
vērtē to pēc vairākiem izvirzītiem kritērijiem: kārtība puķu dobēs, 
augu daudzveidība un ekoloģiskā saderība, māju nosaukumi, karogu 
masti, tehnikas un lopu novietnes, taciņu un celiņu stāvoklis, kas 
veido vienotu kopumu. Saimniecības tiek vērtētas trīs grupās – pie-
māju saimniecības, zemnieku saimniecības un daudzdzīvokļu māju 

teritorijas. Tas zināmā mērā atvieglo žūrijas darbu, jo katras saimnie-
cības īpašnieki piedāvā atšķirīgu skatījumu par skaisto un sakopto.

Liels paldies visiem, kuri piedalījās konkursā un ļāva žūrijas ko-
misijai ielūkoties savos pagalmos. Visi konkursanti tiks aicināti uz 
konkursa “Sakoptākā Kuldīgas novada lauku sēta 2016” noslēguma 
pasākumu 1. oktobrī pulksten 15.00 Hercoga Jēkaba tirgus laikā. 
Pirmā vieta katrā kategorijā iegūs atzinības plāksni un naudas balvu 
150 EUR, otrā vieta – 100 EUR, bet 3. vieta – 75 EUR.

Piemājas saimniecību “zemnieki” apsaimnieko brāļi Birziņi, nesavtīgi 
ieguldot daudz laika un darba.

Par rendas pagasta divdzīvokļu mājas “ziediņi” labiekārtojumu rūpējas 
miķelsonu ģimene. Viņi apkārtnē izveidojuši savdabīgas puķu un apstādī-
jumu dobes.

Kabiles “Liekmaņu” dobēs  zied  rozes un citi koši ziedi, bet zālienā novie-
totas koka sēnes. Piemājas saimniecības īpašnieks ir ainārs guštilo.

zemnieku saimniecību grupā piedalās Kabiles pagasta “nogales”, kuras 
īpašnieks ir ainārs guštilo.

Kabiles pagasta daudzdzīvokļu mājas “Kalniņi” iedzīvotājiem ir patīkami 
kavēties uz soliņa, jo var priecāties par sakopto teritoriju ap māju.

 Pelču pagasta daudzdzīvokļu mājas “raidstacija 3” iedzīvotāji piedalās 
konkursā, jo lepojas ar skaisti ziedošajām puķu dobēm un iekopto terito-
riju.

Tālbergu ģimene no rumbas pagasta “Vēveriem” savu īpašumu rūpīgi kopj un lolo. Ģimene nomi-
nēta piemājas saimniecību kategorijā.

ēdoles pagasta zemnieku saimniecības “Pūjalgi” saimnieks miks Duburs rūpes par savu saimniecību uzticējis pārvaldniecei 
Ilzei Lorencei, kas rūpējas par plašo teritoriju, kurā iekoptas vairākas atpūtas zonas un daudzveidīgas puķu dobes.

Strupuļu ģimene 
no rendas pagasta 
“Dižpurviņiem” žūrijas 
komisiju priecēja 
ar skaisti iekoptu 
saimniecību un 
ģimenisko noskaņu. 
Saimniecība nominēta 
zemnieku saimniecību 
grupā.

rendas pagasta 
”abavlejas” 

saimnieki jānis 
un arnolds Libeki 

lepojas ar ļoti 
skaistu piemājas 

saimniecību abavas 
krastos.
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teritorijas. Tas zināmā mērā atvieglo žūrijas darbu, jo katras saimnie-
cības īpašnieki piedāvā atšķirīgu skatījumu par skaisto un sakopto.

Liels paldies visiem, kuri piedalījās konkursā un ļāva žūrijas ko-
misijai ielūkoties savos pagalmos. Visi konkursanti tiks aicināti uz 
konkursa “Sakoptākā Kuldīgas novada lauku sēta 2016” noslēguma 
pasākumu 1. oktobrī pulksten 15.00 Hercoga Jēkaba tirgus laikā. 
Pirmā vieta katrā kategorijā iegūs atzinības plāksni un naudas balvu 
150 EUR, otrā vieta – 100 EUR, bet 3. vieta – 75 EUR.

zemnieku saimniecību grupā piedalās Kabiles pagasta “nogales”, kuras 
īpašnieks ir ainārs guštilo.

Laidu pagasta “zemturi”, Kristovsku ģimene nominēta piemājas saimniecību grupā. Vēl šeit 
saimnieko daudz un dažādi mājlopi – truši, tītari, murkšķi, skunsks un citi dzīvnieki.

Žūrija atzinīgi novērtēja Padures pagasta daudzdzīvokļu mājas “Krāči” iedzīvotāju inicia-
tīvu kopt teritoriju ap sevi.

 Pelču pagasta daudzdzīvokļu mājas “raidstacija 3” iedzīvotāji piedalās 
konkursā, jo lepojas ar skaisti ziedošajām puķu dobēm un iekopto terito-
riju.

ēdoles pagasta zemnieku saimniecības “Pūjalgi” saimnieks miks Duburs rūpes par savu saimniecību uzticējis pārvaldniecei 
Ilzei Lorencei, kas rūpējas par plašo teritoriju, kurā iekoptas vairākas atpūtas zonas un daudzveidīgas puķu dobes.

Pelču pagasta “ziedoņi”, Voiku ģimene piedalās piemājas saimniecību grupā. īvandes pagasta “Spīdolas” piedalās daudzdzīvokļu māju grupā. mājas vecākais arvīds žūrijai 
izrādīja krāšņās puķu dobes, kuras pats iekopis sev un citiem par prieku.

Snēpeles pagasta “goblejās” saimnieko Sandra un Edgars reimaņi. Viņi 
konkursā piedalās zemnieku saimniecību grupā.

īvandes pagasta piemājas saimniecībā “Ezerkrasti” saimnieko Kira un Ivars štrausi. Saimniecības plašā 
teritorija ik dienu prasa lielas rūpes un darbu, bet saimnieki var lepoties ar skaisti koptu apkārtni.

Snēpeles pagasta “griezes”, Irēna Taube piedalās piemājas saimniecību grupā. ap ēdoles pagasta daudzdzīvokļu māju “gobas” iekoptas krāšņas puķu dobes un skaisti pļauts mauriņš.
EVITaS PēTErSOnES, 

Kuldīgas novada Domes vietnieka palīdzes, teksts un foto
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Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības pamatojums

Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 43. panta 5. punktu pašvaldības dome ir tiesīga izdot saistošos noteikumus par namu un teritoriju un būvju uzturēšanu, bet saskaņā ar 6. punktu – par sanitārās tīrības 
uzturēšanu un īpašumam piegulošās publiskā lietošanā esošās teritorijas (t.i., gājēju ietves, izņemot sabiedriskā transporta pieturvietas, grāvji, caurtekas vai zālieni līdz brauktuves malai) kopšanu. 
Kuldīgas novadā ir spēkā saistošie noteikumi Nr. 2010/14 “Saistošie noteikumi par īpašumam piegulošas publiskā lietošanā esošās teritorijas (gājēju ietves, izņemot sabiedriskā transporta pieturvietas, grāvji, 
caurtekas un zālienu līdz brauktuves malai) kopšanu” (apstiprināti ar Kuldīgas novada Domes 2010. gada 27. maija sēdes lēmumu).
Savukārt 2014. gada 6. novembrī stājies spēkā Satversmes tiesas spriedums lietā Nr. 2013-20-03, kā arī Kuldīgas novada pašvaldība saņēmusi Latvijas Republikas tiesībsarga ieteikumu saistībā ar šo sprie-
dumu pārskatīt iepriekšminētos saistošos noteikumus. 
Saskaņā ar Ministru kabineta 28.09.2010. noteikumu Nr. 906 “Dzīvojamās mājas sanitārās apkopes noteikumi” 4. punktu, dzīvojamās mājas teritorijas sakopšanas darbi veicami pašvaldības saistošajos notei-
kumos noteiktajā kārtībā.
Saskaņā ar Ministru kabineta 19.08.2014. noteikumu Nr. 500 “Vispārīgie būvnoteikumi” 158.2. apakšpunktu, būve ir jāsakārto, jāveic tās konservācija vai jānojauc, ja būves fasādes un citu ārējo konstrukciju 
tehniskais stāvoklis vai ārējais izskats neatbilst pilsētvides ainavas vai ainaviski vērtīgās teritorijas prasībām (būve ir vidi degradējoša vai bojā ainavu), kuras ir noteiktas pašvaldības saistošajos noteikumos 
par namu un to teritoriju un būvju uzturēšanu

2. Īss projekta satura izklāsts Ņemot vērā Satversmes tiesas spriedumā ietvertās atziņas, saistošie noteikumi paredz atvieglojumus īpašumam piegulošās publiskā lietošanā esošās teritorijas kopšanai
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz 
pašvaldības budžetu Pašvaldības budžeta ietvaros

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

5. Informācija par administratīvajām pro-
cedūrām

Kuldīgas novada pašvaldības institūcija, kurā var griezties saistībā ar saistošo noteikumu piemērošanu, ir Kuldīgas novada pašvaldības klientu apkalpošanas centrs. Jaunas struktūras nav jāveido.
Noteikumu kontroli nodrošinās Kuldīgas pašvaldības policija un Domes Pilsētplānošanas un būvniecības departaments, atbilstoši savai kompetencei 

6. Informācija par konsultācijām ar privāt-
personām Nav notikušas

Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām" 
43. panta pirmās daļas 5. un 6. punktu.

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

fiziskajām un juridiskajām personām Kuldīgas novadā 
jāuztur to īpašumā, valdījumā vai lietošanā esošais 
nekustamais īpašums un jānodrošina īpašumam pie-
gulošās publiskā lietošanā esošās teritorijas uzturēšana 
un kopšana.

2. Saistošajos noteikumos lietotie terminu skaidro-
jumi:

2.1. Iebrauktuve – ceļa (ielas) elements, kas pa-
redzēts transportlīdzekļu piekļūšanai no ceļa (ielas) 
braucamās daļas līdz ceļam (ielai) piegulošajai teritorijai 
un īpašumam;

2.2. Namīpašums – uz zemesgabala uzceltas ēkas 
un būves;

2.3. Zāliens – apstādījumu platība, kas blīvi nosegta 
ar zemu augošu zālienaugu zelmeni no agra pavasara 
līdz pirmajam sniegam, tiek regulāri pļauta un kopta.

3. Īpašumu un tam piegulošās publiskā lietošanā 
esošas teritorijas uzturēšanu un kopšanu nodrošina:

3.1. nekustamā īpašuma īpašnieks, lietotājs vai 
faktiskais valdītājs;

3.2. kopīpašnieki, to sabiedrība vai kopīpašnieku 
īpašuma pārvaldnieks (pilnvarotā persona);

3.3. Kuldīgas novada pašvaldības īpašumus ap-
saimniekojošās iestādes un uzņēmumi.

4. Īpašumiem piegulošo publiskā lietošanā esošo 
kopjamo teritoriju atbilstošās platības un plānus to īpaš-
niekiem, valdītājiem vai lietotājiem, pēc to pieprasījuma, 
ja to īpašniekiem, valdītājiem vai lietotājiem saskaņā ar 
šiem saistošajiem noteikumiem nav saprotama kopja-
mā teritorija, sagatavo Kuldīgas novada pašvaldības 
Attīstības pārvalde.

II nekustamo īpašumu un tiem piegulošo 
publiskā lietošanā esošu teritoriju uzturēšana 
un kopšana
5. Saistošo noteikumu 3. punktā minētās personas 

nodrošina:
5.1. īpašumā esošo namu un to teritoriju un būvju 

uzturēšanu atbilstoši pilsētvides ainavas un ainaviski 
vērtīgo teritoriju prasībām, tajā skaitā sanitārās tīrības 
uzturēšanu, nekustamā īpašuma teritorijas sakopša-
nu, zālienu nopļaušanu; sniega un ledus (arī lāsteku) 
notīrīšanu no jumta, karnīzēm, balkoniem, lodžijām 
un dzegām, ūdens noteku caurulēm, kur tas apdraud 
garāmgājēju dzīvību un/vai veselību, notīrīšanas laikā 
norobežojot bīstamo vietu vai veicot citus atbilstošus 
drošības pasākumus, kā arī ietves sakopšanu pēc 
notīrīšanas. Pasākumi sniega, ledus un lāsteku novāk-
šanai no brauktuves jāveic līdz plkst. 7.00, ja sniega un 
ledus notīrīšana tiek veikta naktī (no plkst. 21.00 līdz 
plkst. 7.00), vai vienas stundas laikā, ja sniega un ledus 
notīrīšana tiek veikta dienā (no plkst. 7.00 līdz 21.00);

5.2. nekustamam īpašumam piegulošajā publiskā 
lietošanā esošā teritorijā:

5.2.1.  regulāru piegulošās publiskā lietošanā eso-
šās teritorijas kopšanu, t.i., zālienu nopļaušanu (zāles 
garums nedrīkst pārsniegt 20 cm), ietves tīrīšanu;

5.2.2. esošo gājēju ietvju (izņemot ietves daļu 
sabiedriskā transporta pieturvietās), piebrauktuvju un 
piebraucamo ceļu attīrīšanu no sniega un ledus līdz 
ceļa segumam, pretslīdes materiāla kaisīšanu, kā arī 
publiskai lietošanai ierīkotu pagalma celiņu tīrīšanu 
un kaisīšanu katru dienu līdz plkst. 8.00 un, ja nepie-
ciešams, visas dienas laikā (pieļaujama sniega vaļņu 
veidošana, ja tie neapdraud ceļu satiksmes drošību);

5.2.3.  dažādu priekšmetu novākšanu no ietvēm, 
izņemot publiska pasākuma norises vietai piegulošajā 
teritorijā pēc publisku pasākumu norises, kad šis pie-
nākums jāveic publiskā pasākuma organizētājam/iem;

5.2.4. vietās, kur nav ielas vai ceļa, regulāru pub-
liskā lietošanā esošās teritorijas sakopšanu un zāliena 
nopļaušanu (zāles garums nedrīkst pārsniegt 20 cm): 

5.2.4.1. ap individuālu fizisko vai juridisko personu 
īpašumu, valdījumā vai lietošanā esošo īpašumu līdz 
5 m platā joslā; 

5.2.4.2. ap daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām 
saskaņā ar Kuldīgas novada pašvaldības Attīstības 
pārvaldes sagatavotiem plāniem.

6. Biedrībām un kooperatīviem jānodrošina to lie-
tošanā esošo nekustamo īpašumu piegulošo publiskā 
lietošanā esošo teritoriju, ietvju, zālienu (līdz brauktuvei) 
un ceļa grāvju sakopšana, zāliena nopļaušana gar 
iebrauktuvēm.

7. Sakņu dārzu (mazdārziņu) īpašniekiem, nomnie-
kiem vai lietotājiem jānodrošina šim īpašumam piegu-
lošās publiskā lietošanā esošās teritorijas tīrīšana un 
zāles nopļaušana līdz 2 metru platā joslā vai atbilstoši 
saskaņojumam ar Kuldīgas novada Attīstības pārvaldi.

8. Nekustamam īpašumam piegulošo publiskā lieto-
šanā esošu teritoriju uzturēšanā un kopšanā aizliegts:

8.1. izmantot tīras sāls, minerālmēslu vai visa veida 
ķimikāliju vai to maisījumus sniega vai ledus notīrīšanai;

8.2. veikt sniega vai ledus tīrīšanu no ielām vai 
ietvēm, kas segtas ar betona bruģi, ar cirtņa palīdzību.

III Prasības būvju uzturēšanai 
9. Saistošo noteikumu 3. punktā minētās personas 

nodrošina un atbild par ēku (būvju) fasāžu un citu ārējo 
konstrukciju (tajā skaitā logu, durvju, balkonu, lodžiju, 
izkārtņu u. c.) uzturēšanu tādā tehniskajā un vizuālajā 
kārtībā, kas atbilst pilsētvides ainavas un ainaviski 
vērtīgo teritoriju prasībām, t.i., būves arhitektoniskajam 
stilam, nedegradē vidi un nebojā apkārtesošo pilsētvi-
des ainavu, neizjauc kultūrvēsturiskās vides tēlu, kā 
arī pilsētvides kultūrvēsturisko vērtību kopuma radīto 
noskaņu, tajā skaitā:

9.1. nodrošina ēkas (būves) fasādes un citu ārējo 
konstrukciju tehniskā stāvokļa vai ārējā izskata atbilstī-
bu normatīvo aktu prasībām;

9.2. nepieļauj būvju un citu ārēju konstrukciju nokri-
šanu vai sabrukšanu;

9.3. demontē funkcionalitāti zaudējušus būvju ele-
mentus, kas nav nesošās konstrukcijas un potenciāli 
neietekmē būves konstruktīvo noturību, bet ir arhitek-
toniski nozīmīgi ēkas tēlam;

9.4. nepieļauj būtiskus bojājumus būvju konstrukciju 
vai jumtu konstrukcijās, būvju lietusūdens novadīšanas 
sistēmu elementos, caurrūsējumu, detaļu neesamību, 
detaļu deformāciju vai līdzīgus bojājumus;

9.5. novērš plaisas būvju konstrukcijās;
9.6. likvidē būvju konstrukcijās vai uz arhitektonis-

kajiem elementiem augošus krūmus, kokus vai sūnas;
9.7. nepieļauj būvju apdares materiālu plaisāšanu, 

nodrupšanu, koroziju, satrupēšanu, eroziju;
9.8. nodrošina būvju fasāžu un citu ārējo konstrukci-

ju savlaicīgu atjaunošanu un krāsošanu atbilstoši būves 
arhitektoniskajam stilam un apkārt esošajai pilsētvides 
ainavai, saskaņojot to ar pašvaldību, vai to nojaukšanu.

10. Pilsētvides un ainaviski vērtīgas teritorijas 
uzturēšanas prasībām neatbilstošas būves tiek kla-
sificētas šādi:

10.1. sagruvusi ēka (būve) - A kategorijas būve – 
būve, kurai stihiskas nelaimes, avārijas, personu 
darbības vai bezdarbības rezultātā daļēji vai pilnīgi 
sagrautas nesošās konstrukcijas, tā nav izmantojama 
un/vai atjaunojama iepriekš paredzētajai funkcijai;

10.2. cilvēku drošību apdraudoša būve – B kate-
gorijas būve –potenciāli bīstamā tehniskajā stāvoklī, 
t.i., būve ar atklātām logu un durvju ailām, kas nav 
noslēgtas vai arī daļēji noslēgtas, tai skaitā nepabeigtās 
būvniecības objekti, ēkas (būves) avārijas un bīstamā 
tehniskā stāvoklī, ar nedrošām konstrukcijām, kuras 
var nokrist, apgāzties vai iebrukt;

10.3. vidi degradējoša būve – C kategorijas būve –, 
kuras uzturēšanā ir konstatēta saistošo noteikumu 
9.1. – 9.8.punktā noteikto prasību neievērošana, kā arī 
būves, kurām veikta pilnīga vai daļēja konservācija, bet 
nav novērsta pilsētvides ainavu bojājošā ietekme, tai 
skaitā nepabeigti būvniecības objekti.

IV atvieglojumi un pašvaldības līdzdalība
11. No saistošo noteikumu 5.2. apakšpunktā uz-

liktajiem pienākumiem var tikt atbrīvoti viendzīvokļa 
māju, kuras netiek izmantotas saimnieciskajai darbībai, 
īpašnieki, kas ir:

11.1. trūcīgas vai maznodrošinātas personas, ja 
šīs personas turklāt ir vientuļi pensionāri, kurām nav 
kopīga deklarētā dzīvesvieta ar citām pilngadīgām 
darbspējīgām personām;

11.2. personas ar 1. vai 2. grupas invaliditāti, kurām 
nav kopīga deklarētā dzīvesvieta ar citām pilngadīgām 
darbspējīgām personām.

12. Lai saņemtu saistošo noteikumu 11. punktā 
noteiktos atvieglojumus, personai jāvēršas pašvaldībā 
ar attiecīgu iesniegumu. Kuldīgas novada pašvaldības 
Attīstības pārvalde 10 darba dienu laikā no dienas, 
kad pašvaldībā saņemts personas iesniegums, pieņem 
lēmumu par nekustamā īpašuma īpašnieka atbrīvošanu 
no saistošo noteikumu 5.2. apakšpunktā uzlikto pienā-
kumu pildīšanas uz laiku, kas nepārsniedz personai 
piešķirtā īpašā statusa termiņu.

13. Ja atvieglojuma saņēmējam ir zuduši apstākļi 
atvieglojuma saņemšanai, viņam ir pienākums 3 darba 
dienu laikā par to paziņot pašvaldībai.

14. Personas, kuru nekustamajiem īpašumiem 
piegulošās publiskā lietošanā esošās teritorijas platība 
ir lielāka par pusi no nekustamā īpašuma platības, 
var saņemt pašvaldības palīdzību nekustamajam 
īpašumam piegulošās teritorijas kopšanā, slēdzot ar 
pašvaldību vienošanos par sadarbību piegulošās pub-
liskā lietošanās esošās teritorijas kopšanā.

15. Vienošanās par sadarbību piegulošās publiskā 
lietošanā esošās teritorijas kopšanā pēc nekustamā 
īpašuma īpašnieka izvēles var paredzēt vienu no šā-
diem sadarbības veidiem:

15.1. pašvaldības pienākumu kopt nekustamajam 
īpašumam piegulošā publiskā lietošanās esošās terito-
rijas daļu, kuras platība pārsniedz pusi no nekustamā 
īpašuma platības;

15.2. cita veida sadarbību nekustamajam īpašu-
mam piegulošās publiskā lietošanās esošās teritorijas 
kopšanā.

16. Lai saņemtu saistošo noteikumu 14. punktā 
minēto palīdzību, personai jāvēršas pašvaldībā ar 
iesniegumu, norādot vēlamo sadarbības veidu nekusta-
majam īpašumam piegulošās publiskā lietošanā esošās 
teritorijas kopšanā.

17. Kuldīgas novada pašvaldības Attīstības pār-
valde viena mēneša laikā no dienas, kad pašvaldībā 
saņemts personas iesniegums, pieņem lēmumu par 
saistošajos noteikumos minētās palīdzības sniegšanu 
un vienošanās slēgšanu par sadarbību nekustamajam 
īpašumam piegulošās publiskā lietošanās esošās 
teritorijas kopšanā.

18. Ja viena mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas 
brīža starp pašvaldību un nekustamā īpašuma īpašnieku 
vai tiesisko valdītāju nav panākta vienošanās par konkrētu 
sadarbības veidu nekustamajam īpašumam piegulošās 
publiskā lietošanā esošās teritorijas kopšanā, pašvaldība 
nodrošina palīdzību nekustamajam īpašumam piegulošās 
publiskā lietošanā esošās teritorijas kopšanā saistošo 
noteikumu 15.1. apakšpunktā minētajā kārtībā.

19. Pašvaldība (attiecīgās pašvaldības institūcijas 
un uzņēmumi) nodrošina:

19.1. pašvaldības valdījumā publiskā lietošanā 
esošo pagalmu un piebraucamo ceļu labiekārtošanu 
un remontu;

19.2. piegulošo publiskā lietošanā esošo teritoriju 
kopšanu pie tiem nekustamajiem īpašumiem, kuru īpaš-
nieki saskaņā ar šiem saistošajiem noteikumiem pilnībā 
vai daļēji ir atbrīvoti no īpašumam piegulošās publiskā 
lietošanā esošās teritorijas kopšanas pienākumiem;

19.3. pašvaldības valdījumā esošo ceļu, ielu, tiltu, 
laukumu, sabiedriskā transporta pieturvietu, velosipē-
du ceļu, brauktuves sadalošo joslu un saliņu zālienu, 
krastmalu, uzturēšanu un sakopšanu;

19.4. atlikušās platības ap daudzdzīvokļu mājām, 
kuras nav nododamas apsaimniekošanā saskaņā ar 
Kuldīgas novada pašvaldības Attīstības pārvaldes 
sagatavotiem plāniem;

19.5. bezmaksas kaisāmā materiāla (smilts/sāls 
maisījuma) pieejamību pilsētas teritorijā;

19.6. sagrābto nokritušo lapu, nokaltušo augu un 
zaru savākšanu speciāli tam paredzētos konteineros 
vai bezmaksas maisu izsniegšanu (pēc pieprasījuma);

19.7. notīrītā sniega un ledus izvešanu no pub-
liskā lietošanā esošās teritorijas, ja tas traucē gājēju 
pārvietošanos un transportlīdzekļu kustību (tai skaitā 
iebraukšanu vai izbraukšanu);

19.8. informāciju par bezmaksas kaisāmā materiāla 
pieejamību, konteineru atrašanās vietām un maisu 
izsniegšanas vietām izvieto pašvaldības mājaslapā un 
masu informācijas līdzekļos.

V administratīvā atbildība par saistošo 
noteikumu neievērošanu
20. Administratīvā atbildība piemērojama par šo 

noteikumu II un III nodaļā paredzēto noteikumu pār-
kāpšanu.

21. Par Kuldīgas novada teritorijas kopšanas un 
būvju uzturēšanas saistošo noteikumu pārkāpšanu:

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu – fi-
ziskām personām līdz 145,00 (viens simts četrdesmit 
pieciem) euro, juridiskām personām līdz 285,00 (divi 
simti astoņdesmit pieciem) euro.

22. Par Kuldīgas novada teritorijas kopšanas un 
būvju uzturēšanas saistošo noteikumu pārkāpšanu, 
ja tas izdarīts atkārtoti gada laikā pēc administratīvā 
soda piemērošanas:

uzliek naudas sodu īpašniekiem un valdītājiem – 
fiziskām personām no 30,00 (trīsdesmit) līdz 285,00 
(divi simti astoņdesmit pieciem) euro, juridiskām per-
sonām – no 75,00 (septiņdesmit pieciem) līdz 715,00 
(septiņi simti piecpadsmit) euro.

VI Saistošo noteikumu izpildes kontrole
23. Kontrolēt saistošo noteikumu izpildi un sastādīt 

administratīvā pārkāpuma protokolus (izņemot par 
saistošo noteikumu 10. punktu), atbilstoši savai kom-
petencei ir tiesīgas:

23.1. Kuldīgas novada pašvaldības Attīstības pār-
valdes Būvinspekcijas nodaļas amatpersonas;

23.2. Kuldīgas pašvaldības policijas amatpersonas 
saskaņā ar likumu “Par policiju”.

24. Naudas sods netiek piemērots šo noteikumu 14. 
punktā minētajām personām.

25. Administratīvā pārkāpuma lietu izskata un lē-
mumu pieņem Kuldīgas novada Domes Administratīvā 
komisija.

26. Saistošo noteikumu 10. punktā noteikto prasību 
izpildi kontrolē un attiecīgus lēmumus, vismaz vienu 
reizi gadā un ne vēlāk kā līdz attiecīgā gada decembrim, 
pieņem Kuldīgas novada Domes Būvniecības komisija 
pēc Kuldīgas novada pašvaldības Attīstības pārvaldes 
Būvinspekcijas nodaļas ierosinājuma.

VII noslēguma jautājumi
27. Atzīt par spēku zaudējušiem Kuldīgas novada 

Domes 27.05.2010. saistošos noteikumus Nr. 2010/14 
“Saistošie noteikumi par īpašumam piegulošas publiskā 
lietošanā esošās teritorijas (gājēju ietves, izņemot sa-
biedriskā transporta pieturvietas, grāvji, caurtekas un 
zālienu līdz brauktuves malai) kopšanu”.

Saistošie noteikumi Nr. 2016/10 “Kuldīgas novada teritorijas kopšanas un būvju uzturēšanas 
saistošie noteikumi” (precizētā redakcijā, kas apstiprināta ar Kuldīgas novada Domes 

28.07.2016. lēmumu (prot. Nr. 8, p. 32).

Paskaidrojuma raksts
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Projekta nepieciešamības pamatojums

Nepieciešams precizēt norādi, uz kāda normatīvā akta pamata saistošie noteikumi izdoti, atbilstoši 03.02.2009. MK noteikumu Nr. 108 “Normatīvo aktu projektu sagatavošanas noteikumi” 181.-183. punkta 
prasībām.
2014. gada 12. martā stājušies spēkā Kuldīgas novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 2013/42 “Kuldīgas novada teritorijas plānojuma 2013. - 2025. gadam teritorijas izmantošanas un apbūves 
noteikumi un grafiskā daļa”, līdz ar to nepieciešams izdarīt grozījumus Kuldīgas novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr. 2010/9 “Par sabiedrisko kārtību Kuldīgas novadā”, jo šajos noteikumos 
izmantots formulējums „Par Kuldīgas pilsētas apbūves noteikumu pārkāpšanu”. 
Ar Kuldīgas novada pašvaldības 26.26.2016. lēmumu apstiprināti saistošie noteikumi Nr. 2016/11 „Kuldīgas novada teritorijas kopšanas un būvju uzturēšanas saistošie noteikumi”, kuros paredzēta 
atbildība par noteikumu pārkāpšanu, tādēļ nepieciešams veikt attiecīgas izmaiņas saistošo noteikumu punktos, kuros ietvertas atsauces uz novada teritorijas kopšanas un būvju uzturēšanas noteikumiem, 
tos svītrojot.
Atbilstoši Satversmes tiesas 2014. gada 12. decembra spriedumam lietā Nr. 2013-21-03 jautājumu par jebkāda veida darbību, kas rada troksni un traucē sabiedrisko kārtību, jau ir noregulējis likumdevējs, 
t.i., LAPK 167. un 167.1 pants visaptveroši regulē dažādu veidu trokšņa kontroli, tādēļ nepieciešams veikt attiecīgus grozījumus saistošajos noteikumos, dzēšot ar ārējiem normatīvajiem aktiem dublējošas 
tiesību normas

Īss projekta satura izklāsts

Veikti grozījumi, precizējot norādi, uz kāda normatīvā akta pamata saistošie noteikumi izdoti.
Noteikumu projekts paredz izdarīt grozījumus saistošo noteikumu Nr. 2010/9 12. punktā, aizstājot tekstā vārdus “Kuldīgas pilsētas apbūves noteikumu...” ar “Kuldīgas novada apbūves noteikumu...” un 
nosakot, ka noteikumu darbības spēks attiecināms uz visu Kuldīgas novadu. 
Svītroti punkti, kas skar atbildības piemērošanu par saistošo noteikumu Nr. 2016/11 “Kuldīgas novada teritorijas kopšanas un būvju uzturēšanas saistošie noteikumi” pārkāpšanu.
Veikti grozījumi saistošo noteikumu punktos, kas ir pretrunā ar Satversmes tiesas izdarītajiem secinājumiem

Projekta ietekme uz uzņēmējdarbības vidi 
pašvaldības teritorijā

Uzņēmējdarbības vidi neietekmē

Projekta ietekme uz pašvaldības budžetu No pašvaldības budžeta nav nepieciešami papildus līdzekļi

Projekta ietekme uz administratīvajām
procedūrām Noteikumi ir saistoši visām Kuldīgas novada administratīvajā teritorijā esošajām fiziskajām un juridiskajām personām

Konsultācijas ar privātpersonām Nav notikušas konsultācijas ar privātpersonām

Saistošie noteikumi Nr. 2016/11 “Grozījumi Kuldīgas novada pašvaldības 2011. gada 
27. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 2010/9 “Par sabiedrisko kārtību Kuldīgas novadā”” 
Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 

43. panta pirmās daļas 1. punktu un 4. punktu.
1. Izdarīt Kuldīgas novada pašvaldības 2011. gada 

27. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 2010/9 “Par 
sabiedrisko kārtību Kuldīgas novadā” (turpmāk tekstā 

saukti – Noteikumi) šādus grozījumus:
Izteikt norādi uz noteikumu izdošanas tiesisko 

pamatu šādā redakcijā:
„Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 43. pan-

ta pirmās daļas 1. punktu, 4. punktu un trešo daļu; 

Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 5. pantu”.
Aizstāt noteikumu 12., 12.1. un 12.2. punktā vārdu 

„pilsētas” ar vārdu „novada”.
Svītrot saistošo noteikumu 16.1. punktu, 16.2. pun-

ktu, 16.8. punktu, 16.9. punktu, 17.1. punktu, 17.2. pun-

ktu, 17.3. punktu, 17.4. punktu, 17.5. punktu, 20.1. pun-
ktu un 20.2.punktu.

2. Noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc 
to publicēšanas likuma “Par pašvaldībām” 45. pantā 
noteiktajā kārtībā.

Paskaidrojuma raksts

Kuldīgas Galvenā bibliotēka ir 
viena no sešām Latvijas biblio-
tēkām, kas lasītājiem piedāvā 
jaunu pakalpojumu – iespēju 
bez maksas lasīt e-grāmatas tieš-
saistē mobilajā ierīcē vai datorā. 
Ienāc https://e.alise.lv, reģistrē-
jies un lasi!

Daļa no vietnes https://e.alise.lv 
pieejama ikvienam interneta lietotā-
jam – var apskatīt grāmatas, lasīt to 
anotācijas un grāmatu fragmentus. 
Bet, lai lasītu e-grāmatu tekstu pilnās 
versijas, jābūt reģistrētam lietotājam 
kādā no izmēģinājumprojekta bib-
liotēkām. 

Pieslēdzoties no saraksta, jāizvēlas 
bibliotēka, kurā lasītājs reģistrēts, jāie-
vada šīs bibliotēkas publiskā kataloga 
lietotājvārds un parole. Ja lasītājam 
nav piešķirts lietotājvārds vai tas ir 
aizmirsts, jāsazinās ar bibliotēku.

Vairāk par reģistrēšanos un grā-

Pieejama e-grāmatu bibliotēka

Pieejama e-grāmatu bibliotēka – iespēja lasīt grāmatas telefonā vai datorā.

11. augustā Kuldīgas novada 
Domes priekšsēdētājas 1. viet-
nieks Viktors Gotfridsons sveica 
novada sportistus – Pasaules 
U-19 čempionāta bronzas meda-
ļas ieguvēju pludmales volejbolā 
Kristapu Šmitu, IV Latvijas 
olimpiādes medaļnieku Valdi 
Kalēju un Pasaules čempionā-
ta spēkavīriem kategorijā līdz 
105 kg 3. vietas ieguvēju Māri 
Rozentālu.

“Lepojamies ar mūsu sportistu 
panākumiem, gribam pateikt paldies 
par ieguldīto darbu, neatlaidību un 
ceram uz lielisku sniegumu arī turp-
māk. Paldies treneriem, ģimenēm 
un visiem, kas juta līdzi!” sacīja 
Domes priekšsēdētājas 1. vietnieks 
V. Gotfridsons.  

Kā jau ziņots, no 1. līdz 3. jūlijam 
Valmierā tika aizvadīta Latvijas 
4. vasaras olimpiāde, kurā Kuldī-
gas novada sportisti izcīnīja divas 
sudraba un divas bronzas medaļas. 
Vieglatlētikā bronzas medaļu 5000 
m skrējienā ieguva U. Jocis, plud-
males volejbolā vīriešiem sudraba 
medaļas izcīnīja T. Šmēdiņš pārī ar 
A. Soloveju, stenda šaušanā pa apaļo 
stendu sudrabu izcīnīja V. Kalējs, 

riteņbraukšanā grupas braucienā 
bronza – V. Lukševicam. Ar Kuldī-
gas novada Domes 28. jūlija sēdes 
lēmumu “Par naudas balvu piešķir-
šanu Kuldīgas novada sportistiem 
par godalgotām vietām IV Latvijas 
olimpiādē” no pašvaldības līdzek-
ļiem neparedzētiem gadījumiem 
bronzas medaļu ieguvēji saņems 200 
EUR balvu, bet sudraba – 300 EUR.

Varam būt lepni, ka spēkavīrs 
M. Rozentāls Ziemeļīrijas pilsē-
tā Belfāstā 31. jūlijā notikušajās 
“World’s Strongest Man” sacensībās 
izcīnījis bronzas godalgu, kļūstot par 
planētas trešo spēcīgāko vīru svara 
kategorijā līdz 105 kg. Sacensībās 
konkurence bija nopietna, piedalī-
jās 18 spēcīgi atlēti no 13 pasaules 
valstīm. Tāpat esam gandarīti, ka 
pludmales volejbolā kuldīdzniekam 
Kristapam Šmitam pārī ar Mihailu 
Samoilovu pēc zaudējuma pusfinālā 
izdevās mobilizēties un svinēt uz-
varu bronzas mačā Larnakā (Kipra) 
Pasaules U-19 čempionātā. Par M. 
Rozentāla un K. Šmita apbalvošanu 
Dome lems gada beigās, atbilstoši 
Kuldīgas novada Domes nolikumam 
“Naudas balva par izciliem sasnie-
gumiem sportā”.

Sveic sportistus par izcilu sniegumu

Kuldīgas novada Domes vadība un sporta skola sveic sportistus par sasniegumiem – Kristapu šmitu (no kreisās), Valdi 
Kalēju un māri rozentālu.

ILzE DamBīTE-DamBErga, izpilddirektore
EDuarDa DamBErga foto

matu lasīšanas nosacījumiem var 
lasīt e-grāmatu bibliotēkā.

E-grāmatu bibliotēka ir SIA “Tieto 
Latvia” izveidota interneta vietne, 
kurā izmēģinājumprojektā pieejamas 
27 e-grāmatas – izdevēju “Zvaigzne 
ABC”, “Jumava” un “Jāņa Rozes 

apgāds” izdotie Latvijas autoru darbi.  
Paldies izdevējiem un autoriem par 
piedalīšanos projektā!

gunTa grunDmanE, Kuldīgas 
galvenās bibliotēkas automatizācijas 

un informācijas resursu apstrādes 
nodaļas vadītāja

Krāsu mācības un gleznošanas nodarbības
Kuldīgas mākslas namā jau ce-
turto gadu notiek krāsu mācības 
un gleznošanas nodarbības.

Kursus pieaugušajiem vada māks-
liniece Ieva Vītola-Lindkvista. Nodar-
bības ir domātas ikvienam, kurš sapņo 
par gleznošanu, bet nav iznācis turēt 
otu rokā, vai arī tiem, kuri atrod laiku 
un glezno mājās, bet pietrūkst teorētis-
ko zināšanu par krāsām, kompozīciju 
un gleznošanas tehnikām vai vienkārši 
meklē iedvesmu saviem darbiem.

Pasniedzēja stāsta, ka cilvēki uz 
kursiem nāk dažādu apstākļu motivēti: 
„Vieni grib relaksēties pēc saspringta 
darba, jo pašā gleznošanas procesā 
ir šī relaksējošā – meditatīvā un te-
rapeitiskā – daļa. Savukārt citiem ir 
vajadzīga vieta, kurā izteikties radoši 
un attīstīt mākslinieciskās dotības. 
Bet vienojošais visiem ir interese par 
mākslu. Nodarbībās lielākais uzsvars 
ir praktiskajai daļai, taču kursantiem 

tiek dots ieskats dažādu stilu gleznie-
cībā un mākslinieku daiļradē.”

8. septembrī 18.00 Mākslas namā 
ikviens gleznot gribētājs aicināts uz 
iepazīšanās nodarbību.

Šogad pirmo gadu Kuldīgas no-
vada pašvaldības kultūras projektu 
ietvaros kursi “Krāsu mācība un 
gleznošana” tiek finansiāli atbalstīta 
ar krāsu iegādi.

2014. gadā Muzeju naktī glezno-
šanas kursu dalībnieki izstādīja savus 
darbus apskatei apmeklētājiem. Atkal 
ir pienācis laiks parādīt savu veikumu, 
un tas notiks pirms mūsu valsts svēt-
kiem novembrī.

Nodarbības notiek divas reizes 
mēnesī: trešdienu vai ceturtdienu 
vakaros. Interesenti var pieteikties pa 
tālruni: 26135858 vai e-pastā: m22art-
space@gmail.com.

SIgnETa LaPIņa, 
sabiedrisko attiecību speciāliste



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

2016. gada 25. augusts

SPOrTa PaSāKumI auguSTā un SEPTEmBrī

BrīVDaBaS KInOTEāTrIS “gOLDIngEn KnIghT cInEma”

KaPu SVēTKI PagaSTOS

Darba dienās – EUR 2,60; brīvdienās un svētku dienās – EUR 3.  
Bērniem līdz 3 gadu vecumam, neaizņemot atsevišķu sēdvietu, ieeja bez maksas.
KKC Kuldīgā, Raiņa ielā 21. Tālrunis 29542242.

KInO afIša

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

ēDOLē
26.–27. augustā –  pasākumi vasarai aizejot: 26. au-

gustā 20.00 – orientēšanās sacensības “Ēd – ol’? Skrien – 
ol’?”; 27. augustā 10.00 no kultūras nama – velobrauciens 
“Ēdoles pedālis – 2016”, brauciena kopgarums 20 km pa 
Ēdoles pagasta teritoriju. Brauciens uz seno kulta “Ģeru” 
bedrīšakmeni, ciemošanās pie dabas pētnieka Ilmāra 
Tīrmaņa, dižozolu apskate. Pieteikšanās tālr. 29619084.

27. augustā 19.00 –  Turlavas amatieru teātris, Ritas 
Missūnes komēdija – farss “Šauj mani nost!”.

īVanDē
Augustā Īvandes bibliotēkā – Kārļa Dazarta gleznu 

izstāde.
KaBILē
Visu vasaru bibliotēkā – Kabiles pamatskolas 

mākslas pulciņa dalībnieku zīmējumi “Taurenis – skais-
tākais vasaras zieds”.

No 12. septembra līdz 26. oktobrim bibliotēkā – 
Riharda Lasmaņa darinātās koka lāpstiņas un nazīši. 
Izstādes laikā konkurss “Atpazīsti koka sugu”.

26. augustā 20.00 saieta namā “Sencis” – Šķēdes 
Dailas teātra viesizrāde – F. Arnolda, E. Baha komēdija 
“Traks numurs”. Ieeja – 1,50 EUR, skolēniem – 1 EUR.

27. augustā – atklātās sporta spēles. Svētku atklā-
šana 10.00 skolas stadionā. Pieteikšanās un sīkāka 
informācija pie Z.Blinda (25617954). Pēc sporta spēlēm 
22.00–3.00 Kabiles parka estrādē – zaļumballe. Spēlēs 
Gints & Ojārs. Ieeja – 4 EUR.

KurmāLē
Septembrī pagasta izstāžu zālē – Skaidrītes Vjaksas 

fotogrāfijas.
No 5. septembra vēstures istabā – izstāde “Dar’ 

man, tēvis, pastaliņas…” Izstāde par skolu vēsturi 
Kurmāles pagastā.

16. septembrī 20.00 pagasta pasākumu zālē – Kur-
māles amatierteātra izpildījumā Lijas Brīdakas dzejas 
izrāde “Soļi tumsā”. Režisore Gunta Krauze.

30. septembrī 13.00 “Pagastmājas” pagalmā – Miķeļ-
tirgus; 15.30 pagasta pasākumu zālē – Skolotāju dienai 
veltīta pēcpusdiena. Ieeja ar ielūgumiem.

LaIDOS
7. septembrī 15.00 Laidu pagasta “Bitītē” –  pensio-

nāru pēcpusdiena, dalības maksa – 3 EUR. Pieteikšanās 
līdz 4. septembrim.

12. septembrī 10.30 “Bitītē” – Dzejas diena kopā ar 
Mārīti Kviesi un Hariju Krūzi. Ieeja bez maksas.

Teātra mīļotāji aicināti pieteikties braucienam 
uz 29. septembra izrādi “Piafa” Liepājā. Biļešu 
cena – 12–15 EUR. Pieteikšanās līdz 8. septem-
brim (tālr. 29925202).

PaDurē
Līdz 31. augustam bibliotēkā – ceļojošā Latvijas–Lie-

tuvas kopprojekta fotoizstāde “Ezeri nākotnei”.
10. septembrī pie Padures muižas klēts – apkūlību 

svētki “Jautrā mašīntalka Padurē” ar rudens gadatirgu 
un bagātu koncertprogrammu.

PELČOS
Otrdienās 11.00 bibliotēkā – e-prasmes.
Trešdienās 16.30, ceturtdienās, piektdienās 18.00 

bibliotēkā – spāņu valodas nodarbības.
No 1. septembra bibliotēkā – Kārļa Dazarta gleznu 

izstāde.
15. septembrī 13.00 bibliotēkā – Dzejas dienas 

mazajiem ar dzejnieci Ivetu Skapsti.
22. septembrī 16.00 bibliotēkā – “Iedvesmas avoti 

dzīvespriekam”, saruna ar Santu Braslu.
rEnDā
Līdz 31. augustam bibliotēkā –  Jolantas Alkšares 

krustdūrienu tehnikā darināto darbu izstāde.
rumBā
27. augustā 15.00 Rumbas pagasta pārvaldes nama 

zālē – minigolfs.
31. augustā – pagasta pirmklasnieku sveikšana.
2.–29. septembrī Rumbas pagasta pārvaldes nama 

zālē – Oļģerta Visvalda Grūbas fotoizstāde.
7. septembrī 14.15 Ventas ciema “Bukaišos” – kuli-

nārijas pasākums “Gardēži”.
20. septembrī 11.00 Mežvaldē, Rumbas pagasta 

bibliotēkā; 18.00 Ventas ciema “Bukaišos” – radošā 
darbnīca.

SnēPELē
Līdz 31. augustam bibliotēkā – Mudītes Martinovas 

un Katrīnas Annas Martinovas gleznu izstāde.
2. septembrī 17.00 brīvdabas estrādē – jautrās 

sporta spēles “Jauns vai vecs, ka tik lec...”. Sporta akti-
vitātes ar muzikāliem pārtraukumiem dažādām vecuma 
grupām. Pasākuma izskaņā –  kopīgi vārīta zupa.

No 5. septembra bibliotēkā būs  Daces Cielavas 
fotogrāfiju izstāde.

15. septembrī 15.00 bibliotēkā – Dzejas diena, 
tikšanās ar dzejnieci Ivetu Skrapsti.

Vārmē
27. augustā 22.00 brīvdabas estrādē “Liepu birzs” – 

zaļumballe, spēlēs grupa “Roja ”. Ieeja – 5 EUR.
1.–28. septembrī Vārmes pagasta bibliotēkā – izstā-

de “Mārtiņš Freimanis amatieru fotoredzējumā”.
17. septembrī 10.00 brīvdabas estrādē “Liepu 

birzs” – rudens gadatirgus. Aicinām tirgotājus pieteikties 
pa tālr. 27884937.

Teātris  ir  Visur 

T e ā t r i s  i r  a t n ā c i s  u z  K u l d ī g u !

L a i  K u l d ī g a  t o p  p a r  
j a u n u  s k a t u v e s  m ā k s l a s  p l a t f o r m u !

0 8  u n  0 9

o k t o b r i s !

Teātris ir visur – festivāla nosaukums patiesi atspoguļos 
savu skanējumu. Ne tikai tradicionālas teātra izrādes būs 
festivāla centrā, bet dažādas transformācijas, interakcijas 
gan dejas, gan filmu un pat gadatirgus veidā. Kā arī  
iespēja iejukt uz skatuves un kino redzētu tēlu pūlī krāšņā 
masku ballē!

Festivāls iepriecinās kā lielus, tā mazus teātra mīļus. Uz 
Kuldīgu dosies izrādes mazajiem skatītājiem no Dirty Deal 
Teatro, galerijas “Istaba”, savukārt pieaugušajiem patiesi 
interesantus un gan Latvijā, gan ārpus zināmus uzvedu-
mus rādīs Karaliskais improvizācijas teātris, Maskavas 
dramatiskais teātris “Театр на Малой Бронной”, Latvijas 
Kultūras akadēmijas “Patriarha rudens” balvu ieguvēji, un 
vēl daudzi citi.

8. un 9. oktobrī kuldīdzniekus un pilsētas viesus no 
tuvākas un tālākas apkārtnes sagaida jauns un vēl nebijis 
teātra festivāls ”Teātris ir visur”!

Vasara rit jau uz otru pusi, bet 
tas mums netraucē turpināt baudīt 
kustību prieku brīvā dabā.

Šogad Kuldīgā pašā vasaras vidū 
Estrādes parkā tika atklāts bērnu 
rotaļu laukums 12 gadus veciem un 
vecākiem bērniem un jauniešiem ar 
dažāda veida inventāru – daudzfunk-
cionālām tīklu kāpelēšanas iekārtām 
ar dažādiem elementiem, piramīdu, 
alpīnista kubu un bumbām, kā arī 
lielām metāla arkām līdzsvara tre-
niņiem, lai bērni varētu karāties, 
lēkāt un kāpelēt. Jaunums ir parkūra 
multifunkcionālais komplekts, kas 
sastāv no vairākiem elementiem un 
veido karkasa tipa labirintu, kā arī 
vairākas vertikālas sienas dažādos 
augstumos. Tās paredzētas skrie-
šanai augšup, iespējai atsperties 
dažādu triku veikšanai. Vēl laukumā 
uzstādīts lēkšanas stienis un siena, 
rāmji vingrošanai un līšanai, kā 
arī citi šķēršļi līdzsvara un preci-
zitātes treniņiem. Vārds “parkūrs” 
franču valodā nozīmē “šķēršļu 
josla”, un cilvēku, kuri nodarbojas 
ar parkūru, moto ir: “Nav robežu, 
ir tikai šķēršļi, un katrs šķērslis 
ir jāpārvar.” Šie elementi ne tikai 
trenē kustību brīvību un fiziskās 
dotības, bet attīsta arī domāšanu, jo 
vienmēr pirms šķēršļu pārvarēšanas 
ir jāizdomā, kā to izdarīt. Laukums 
nodrošināts ar triecienabsorbējošu 
segumu, kas mīkstina kritienus. Te 
izveidots arī informatīvais stends, 
uz kura attēlotas parka iekārtas un 
QR kodi ar internetā pieejamām 
videoinstrukcijām, lai apmeklētāji 
var apskatīt padomus, kā pareizi 
izmantot aprīkojumu.

SIA “FIXMAN”, kas parūpējās 
par parkūra laukuma ierīkošanu, 
pilsētai uzdāvināja arī karuselīti, 
kas uzstādīts Zilā karoga pludmalē 
Mārtiņsalā, papildinot jau esošo 
bērnu rotaļu laukumu. Liels paldies 
būvniekam!

Prieks, ka Estrādes parks – lielākā 
organizētā apzaļumotā platība – ir 
kļuvis par vienu no aktīvās atpū-
tas vietām Kuldīgā. Parks atklāts 
1967. gadā ar nosaukumu Kuldī-
gas kultūras un atpūtas parks, bet 
pašreizējo nosaukumu tas ieguvis 
1969. gadā, kad tajā uzbūvēja es-
trādi un izveidoja asfaltētu celiņu 
tīklu, kas laika gaitā maz mainījies. 
Pēdējos gados parkā ierīkotas bērnu 
un jauniešu atpūtas un sporta zonas: 
Eiropas līmeņa skeitparks, kurā 
jau šo sestdien, 27. augustā, notiks 
ekstrēmo sporta veidu sacensības 
“Kuldiga Open 2016”; bērnu rota-
ļu laukumi “Ābolītis” 1–4 gadus 
veciem bērniem un “Bumbierītis” 
3–6 gadu veciem bērniem. Nākama-
jā gadā plānots ierīkot bērnu rotaļu 
laukumu “Ķirbītis” 6–10 gadus ve-
ciem bērniem.

Aicinu bērnus un jauniešus iepa-
zīt un izmantot iespējas pavadīt brī-
vo laiku Estrādes parkā kādā bērnu 
rotaļu laukumā, jo tie atbilst starp-
tautiskajiem drošības standartiem.

BrīVDaBaS KInO SEanSI
Kuldīgas brīvdabas kino “Goldingen Knight 
Cinema” sezona tuvojas beigām, taču augustā 
kuldīdzniekus un pilsētas viesus gaida aizraujoša 
programma – vairākas Latvijas filmas, ISSP (In-
ternational Summer School of Photography) darbu 
prezentācijas, filmas, kas balstītas uz patiesiem 
notikumiem, un sezonas noslēguma animācijas 
filma, kas priecēs gan mazos, gan lielos – “Ma-
zais princis”.
26. augustā 21.30 – “mācība”, rež. K. Grozeva, 
P. Valchanov, 2014
27. augustā 21.30 – “mazais princis”, rež. M. Osborne, 2015
Sekot jaunumiem, filmu aprakstiem, kā arī apskatīt filmu treilerus var Kuldīgas muzeja 
mājaslapas sadaļā “Goldingen Knight Cinema”. 
Seansus rīko Kuldīgas novada muzejs, atbalsta Kuldīgas novada Dome.
“Goldingen Knight Cinema” – labs kino, brīvā dabā un par brīvu!

28.VIII 16.00 2. līgas čempionāts futbolā: FC “Nikers”–Talsi/FK “Laidze”; 
  A.Grundmaņa stadions, Īsā iela 4, Kuldīga
3.IX 11.00 Kuldīgas novada atklātais čempionāts strītbolā; 
  V.Plūdoņa ģimnāzijas stadions, Kuldīga
10.–11.IX 10.00 Kurzemes kauss; KNSS bāzes, Kuldīga
14.IX 17.30 28. skriešanas seriāla “Kuldīgas apļi – 2016” 7. kārta; 
  Krauļu priedes, Kuldīga
17.IX  2016. gada Kurzemes kausa izcīņa futbolā “7 pret 7”; 
  A.Grundmaņa stadions, Īsā iela 4, Kuldīga
17.IX  MMA cīņas; KNSS halle, Piltenes iela 25, Kuldīga

P. 26.VIII 15.00 LEDuS LaIKmETS: 
Sv. 28.VIII 14.00  LIELā SaDurSmE
O. 30.VIII 17.30  2016, ASV, ilgums 1’40, U
T. 31.VIII 15.30 Animācijas ģimenes filma
C. 1.IX 16.00 Filma dublēta latviešu valodā

P. 26.VIII 17.00 mEKLējOT DOrIju 
S. 27.VIII 15.00; 17.00  2016, ASV
Sv. 28.VIII 16.00 Ilgums 1’43
O. 30.VIII 15.30 Animācijas ģimenes filma
T. 31VIII 17.30  Filma dublēta latviešu valodā
C. 1.IX 14.00; 18.00 U

P. 26.VIII 19.00 KaPTEInIS fanTaSTIKa 
S. 27.VIII 19.00  2016, ASV
Sv. 28.VIII 18.00  Ilgums 1’59
O. 30.VIII 19.30 Komēdija, drāma
T. 31.VIII 19.30 16+
 
P. 2.IX 16.00 mīLuĻu SLEPEnā DzīVE
S. 3.IX 15.00; 17.00  2016, ASV
Sv. 4.IX 14.00; 16.00  Ilgums 1’30
O. 6.IX 16.00; 18.00 Animācijas ģimenes filma
T. 7.IX 16.00; 18.00 Filma dublēta latviešu valodā
C. 8.IX 16.00 7+

P. 2.IX 18.00 SmaLKāS aPrInDaS
Sv. 4.IX 18.00  2016, ASV, ilgums 1’36
O. 6.IX 20.00  Romantiska drāma, komēdija 
C. 8.IX 20.00 12+

P. 2.IX 20.00 SLIKTāS mammaS
S. 3.IX 19.00  2016, ASV, ilgums 1’41
T. 7.IX 20.00  Komēdija 
C. 8.IX 18.00 16+

Piektdien, 9. septembrī – “Dzejas kvartāls”.

īVanDē
27. augustā:
10.00 – Zvinguļu kapos,
11.00 – Apuzes kapos,
12.00 – Balgāļu kapos,
13.00 – Todaižu kapos,
14.00 – Kunču kapos,
15.00 – Ķaupu kapos,
16.00 – Deksnes kapos.

KurmāLē
3. septembrī
11.00 – Vilgāles kapsētā;
11.30 – Viļenieku kapsētā;
12.00 – Pūķu kapsētā;
12.30 – Ēmu kapsētā;
13.00 – Pūcu kapsētā;
14.00 – Paulīnes kapsētā;
14.30 – Siliņu kapsētā;
15.00 – Kurmāles kapsētā;

15.30 – Segļu kapsētā.
LaIDOS
28. augustā:
15.00 – Ārzes kapos,
16.00 – Laidu kapos.
Vārmē
4. septembrī:
10.00 – Alekša kapos,
11.00 – Busku kapos.

DacE janSOnE, vides speciāliste

Eiropas 
standartiem 

atbilstoša atpūta

10. septembrī pie Padures klēts
“JAUTRĀ MAŠĪNTALKA 

PADURĒ”
13.00 – pasākuma atklāšana,
17.00 – “Laižam vaļā dampi!”,
19.00 – muzikālās apvienības “Raxtu raxti” koncerts.
Viesosies leijerkastnieks, stāstniece Liesma Lagzdiņa un citi gada-
tirgus tēli. Būs atvērti “Padures vēstures apcirkņi”. Varēs vizināties 
droškā, darboties pastalu un salmu darbnīcā, piedalīties atrakcijās, 
aplūkot izstādes, iestiprināties bufetēs.


