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Jelgavas ielā
> 4. lpp.
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InGa BĒrZIŅa,
Kuldīgas novada Domes priekšsēdētāja

Kuldīgas pusmaratona idejas autors ir Kul-
dīgas slimnīcas valdes priekšsēdētājs Ivars 
Eglītis. Desmit gados no skrējiena ar mazliet 
vairāk nekā 200 dalībniekiem Kuldīgas pus-
maratons izveidojies par vērienīgiem skrie-
šanas svētkiem. Organizatori bija sarūpējuši 
īpaša dizaina piemiņas medaļas un kausus ar 
Kuldīgai raksturīgajām lidojošajām zivīm.

Kuldīgas novada sporta skolas direktors 
Agris Kimbors uzskata, ka laikapstākļi bijuši  
kā daudzreiz šajās sacensībās – silts gaiss un 
spoža saule. Jubilejas reizē nedaudz pietrūcis, 
lai sacensībās piedalītos 2000 skrējēju, taču 
organizatori par to nebēdā un šādu dalībnieku 
skaitu cer sapulcināt nākamgad. 

Daudz dalībnieku bijis bērnu skrējienā – 
tas pulcējis ap 500 jauno kuldīdznieku un 
pilsētas viesu. Bērnu skrējiena atbalstītājs 
šogad bija brokastu pārslu ražotājs, Kuldīgas 
uzņēmums SIA „Milzu!”.

Pusmaratona distancē pēdējā aplī nori-
sinājās sīva cīņa starp Kuldīgas pusmara-
tona trases rekorda īpašnieku ventspilnieku 
Valēriju Žolneroviču un rīdzinieku Jāni 

Višķeru. Ātrāks šoreiz izrādījās J.Višķers, 
bet V.Žolnerovičam nācās samierināties ar 
2. vietu. 3.vietā ierindojās Jānis Girgensons. 
No kuldīdzniekiem ātrākais bija Kristaps 
Bērziņš, viņam 6. vieta. 

Savukārt sieviešu konkurencē pusma-
ratonā uzvarēja Ilona Marhele, apsteidzot 
Anitu Kažemāku un Jolantu Liepiņu, kuras 
ierindojās attiecīgi 2. un 3. vietā.

Organizatori priecājas par saņemtajām 
pozitīvajām atsauksmēm no sacensību dalīb-
niekiem, pateicas iedzīvotājiem par sapratni 
saistībā ar satiksmes slēgšanu un uzteic at-
saucīgos līdzjutējus, kuri atbalstījuši skrējējus 
un uzmundrinājuši viņus ar dzeramo ūdeni 
un pat auksta ūdens dušām. Daudzi skrējēji 
pēc sacensībām devušies veldzēties Ventas 
ūdeņos Mārtiņsalas Zilā karoga pludmalē.

KrISTĪnE DuĻBInSKa,
mārketinga un sabiedrisko attiecību 

nodaļas vadītāja
jura BĒrZIŅa-SOma foto

Aizvadīts jubilejas pusmaratons 

Desmit gados no skrējiena ar mazliet vairāk nekā 200 dalībniekiem Kuldīgas pusmaratons izveidojies par vērienīgiem skriešanas svētkiem ar 
gandrīz 2000 dalībniekiem.

„milzu!” bērnu skrējiens pulcēja ap 500 jauno skriešanas entuziastu.

Organizatori bija sarūpējuši īpaša dizaina piemiņas medaļas un 
kausus ar Kuldīgai raksturīgajām lidojošajām zivīm.

Kuldīgas pus-
maratona idejas 
autors, Kuldīgas 
slimnīcas valdes 

priekšsēdētājs 
Ivars Eglītis trasē 

devās arī jubilejas 
reizē.

Augusta vidū liels daudzums sportiska un veselīga dzī-
vesveida piekritēju pulcējās Kuldīgā, lai svinētu Kuldīgas 
pusmaratona jubileju – tas šogad norisinājās jau desmito 
reizi. 

Rudenīgā asteru smarža atgādina 
par jaunā mācību gada sākumu. Jau 
pēc dažām dienām mūsu novada 
bērni, jaunieši un skolotāji vērs 
mācību iestāžu durvis, lai apgūtu 
aizvien jaunas zinības.

Visas Kuldīgas novada izglītības 
iestādes ir uzpostas, tajās ir remontē-
tas klases un gaiteņi, iegādāti jauni 
mācību materiāli, veidota zinātkāri 
rosinoša un reizē mājīga vide. Tās 
gaida katru no Jums, lai pavērtu 
ceļu uz jauniem, vēl neredzētiem 
apvāršņiem. Paldies skolu un bēr-
nudārzu direktoriem, skolotājiem, 
visiem tehniskajiem darbiniekiem 
par ieguldīto darbu un laiku, lai 
godam sagaidītu skolēnus un viņu 
vecākus pirmajā skolas dienā!

Pašvaldība ir uzsākusi Kuldīgas 
novada sporta skolas rekonstrukciju 
un baseina būvniecību, šonedēļ Do-
mes sēdē tiks lemts par aizņēmumu 
valsts kasē E.Vīgnera Kuldīgas mū-
zikas skolas rekonstrukcijai un pie-
būves būvniecībai, līdz gada beigām 
tiks izbūvētas un aprīkotas tehniskās 
jaunrades pulciņu telpas Bērnu un 
jauniešu centram. Sportistu ērtībai 
iegādāts jauns autobuss, lai viņi va-
rētu nokļūt uz dažādām sacensībām.

Turpinās arī aktīvs darbs pie ES 
fondu finansējuma piesaistes vispā-
rizglītojošajām skolām. Kuldīgas 
novada pašvaldība ir ieguldījusi 
un plāno ieguldīt finansējumu ne 
tikai ēkās un mācību līdzekļos, no 
1. septembra brīvpusdienas saņems 
visi skolēni no 1. līdz 10. klasei 
(ieskaitot). Jāatzīst, ka, neskatoties 
uz ieguldījumiem, kopējais sko-
lēnu skaits novada skolās turpina 
samazināties, īpaši laukos. Tāpēc 
mūs gaida jauni izaicinājumi, lai 
nodrošinātu sākumskolas bērniem 
izglītību iespējami tuvu dzīvesvietai 
un meklētu risinājumu valsts ģimnā-
zijas izveidei pilsētā.

1. septembris ir svētki mums 
visiem, lai cik dažādi mēs arī būtu. 
Kāds pirmoreiz sēdīsies skolas solā, 
lai satiktu savu pirmo skolotāju un 
sāktu izzināt pasauli, kādam tā pēc 
vasaras brīvlaika būs priekpilna tik-
šanās ar klases un skolas biedriem, 
kādam tas būs izlaiduma gads, kurā 
izvēlēties savu dzīves ceļu un izvirzīt 
visaugstākos mērķus. Reizē ar ziedu 
pušķiem un bērnu čalām Zinību diena 
mums atgādina, ka izglītība ir labā-
kais ieguldījums, ko katrs pats varam 
dot savai un novada izaugsmei.

Lai ar mīlestību un atbildību pret 
sevi, savu ģimeni, pret novadu un 
valsti Jums pietiek gribasspēka un 
neatlaidības sasniegt un apsteigt 
savus izvirzītos mērķus. Labas un 
teicamas sekmes jaunajā mācību 
gadā!

Cienījamie skolēni, 
skolotāji, vecāki!
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Būvniecības komisijā 2015. gada jūlijā lemtais
akceptētās būvniecības ieceres dokumentācijas un būvprojekti

Objekta nosaukums Adrese
Teritorijas apgaismojuma un video novērošanas tīklu 
tehniskā shēma Pilsētas estrādes parks, Kuldīgā

Meža autoceļa „Galdnieku ceļš” pārbūve Ēdoles pagastā, Kuldīgas novadā
Dzīvojamās mājas pārbūve  „Gobas”, Īvandes pagastā
Dzīvokļa vienkāršotā atjaunošana Leona Paegles ielā 9-5, Kuldīgā
Žoga būvniecība Raiņa ielā 19, Kuldīgā
Dzīvojamās mājas jumta seguma nomaiņa Mālu ielā 23, Kuldīgā
„Dobu ceļš” būvniecība Rendas pagastā, Kuldīgas novadā
Saimniecības ēkas pārbūve Ventas ielā 38, Kuldīgā
Dzīvojamās ēkas fasāžu vienkāršotā atjaunošana „Mazā paradīze”, Īvandes pagastā

Meliorācijas sistēmu pārbūve „Laivenieki”, „Vijolītes”, Gudenieku pagastā un 
„Mazvijolītes”, Vārmes pagastā

Meliorācijas sistēmu pārbūve  „Dzērves”, Īvandes pagastā
Ēkas atjaunošana  „Skola”, Vārmes pagastā
Saimniecības ēka Ķiršu ielā 26, Ābelē, Pelču pagastā
Telpu grupas vienkāršota atjaunošana Kalna ielā 13-1, Kuldīgā
Pagalma labiekārtošana Jelgavas ielā 38, Kuldīgā
Pagalma labiekārtošana un auto stāvlaukuma izbūve Liepājas ielā 54 un Mucenieku ielā 35, Kuldīgā
Ēku pārbūve par aktīvās atpūtas kompleksu Stacijas ielā 2, Kuldīgā
TP779 „Veldzes fermas” pārbūve Rumbas pagastā, Kuldīgas novadā

Meliorācijas sistēmu pārbūve „Todaiži”, „Smilgas”, „Vīgrieži”, Īvandes pagastā un 
„Jaunarāji”, Rendas pagastā

Žoga atjaunošana Upes ielā 9, Kuldīgā
Elektroapgādes slodzes palielinājums Jelgavas ielā 65, Kuldīgā
Ēkas atjaunošana ar lietošanas veida maiņu Jelgavas ielā 65, Kuldīgā
Meliorācijas sistēmu pārbūve „Intas”, Kabiles pagastā
Pagalma teritorijas labiekārtošana Liepājas ielā 25a, Kuldīgā
Meliorācijas sistēmu pārbūve „Liepiņas” un „Akmeņkalni”, Gudenieku pagastā
Meliorācijas sistēmas pārbūve – kopprojekts  „Bibas”, „Vējkalns” un „Zeltlejas”, Snēpeles pagastā 
Meliorācijas sistēmas pārbūve „Āderes”, Rumbas pagastā
Lauksaimniecības noliktava  „Kalna-Mikas”, Turlavas pagastā 
TP735 „Vārdupe” pārbūve Kurmāles pagastā, Kuldīgas novadā
Sakaru kanalizācijas izbūve Mucenieku ielā 35a, Kuldīgā
Sakaru kanalizācijas izbūve Planīcas ielā, Kuldīgā
Sakaru kabeļa pārvietošana Cepļa ielā 2, Kuldīgā
Siltumtrases pieslēgums Liepājas ielā 20, Kuldīgā
Ēkas vienkāršotā atjaunošana ar lietošanas veida maiņu „Sēnīte”, Rumbas pagastā
Dzīvokļa vienkāršotā atjaunošana Baznīcas ielā 22-13, Kuldīgā
Grants seguma atjaunošana Smilšu ielā 1, Kuldīgā
Meliorācijas sistēmas pārbūve „Skrēģi”, Turlavas pagastā 

2015. gada jūlijā ekspluatācijā pieņemtās būves
Nosaukums Adrese Pasūtītājs
Kūtsmēslu un vircas krātuves „Pārupes”, Pelču pagastā ZS „Pārupes”
Siltumtrases izbūve No Jelgavas ielas nr. 58 līdz Stacijas ielai nr. 6 SIA „Kuldīgas siltumtīkli”
Pilsētas dārza infrastruktūras 
izveide, 3. kārta Pils ielā, Kuldīgā Kuldīgas novada pašvaldība

Dzīvojamā māja Zemeņu ielā 12 un 14, Kuldīgā Aivars Ozoliņš

Publisko iepirkumu komisijā 2015. gada jūlijā pieņemtie lēmumi
Iepirkuma priekšmets Lēmuma pieņ.

 datums Uzvarētājs

Laimdotas, Priežu un Kraujas ielas apgaismojuma rekons-
trukcija, Kuldīgā 02.07.2015. SIA „Remus elektro”; EUR 9195,15 bez PVN

Kancelejas preču piegāde Kuldīgas novada pašvaldības 
vajadzībām 02.07.2015.

SIA „Hermess”; EUR 64,97 bez PVN (vērtējot 
tehniskajā specifikācijā minēto kancelejas preču 
(vienību) cenas kopsummu)

Dzīvojamās ēkas nesošo un norobežojošo konstrukciju 
renovācija un restaurācija Baznīcas ielā 30, Kuldīgā 02.07.2015. SIA „AB Būvniecība”; EUR 94 308,01 bez PVN

Atklāts konkurss „Datortehnikas piegāde un uzstādīšana 
Kuldīgas novada izglītības un kultūras iestādēm” 09.07.2015. AS „Capital”; EUR 57 328,87 bez PVN

Apkures sistēmas izbūve Ventspils ielā 16, Kuldīgā 09.07.2015. SIA „Kuldīgas siltumtīkli”; EUR 22 884,68 
bez PVN

Ēkas 3. stāva rekonstrukcija Pilsētas laukumā 3, Kuldīgā 16.07.2015. SIA „AB Būvniecība”; EUR 159 767,48 bez PVN
Ielas apgaismojuma rekonstrukcija Kaļķu ielā, Kuldīgā 16.07.2015. SIA „Mītavas Elektra”; EUR 5152,87 bez PVN
Malkas šķūņa būvniecība „Akas”, Laidu pagastā 23.07.2015. SIA „AB Būvniecība”; EUR 14 517,83 bez PVN
Būvprojekta „Ēkas Baznīcas ielā 30, Kuldīgā restaurācija 
un renovācija” autoruzraudzība 23.07.2015. SIA „Darbnīca A Projekti”; EUR 6300,00 bez PVN

Piešķir finansējumu Ukrainai
Kuldīgas novada Dome nolēma iesaistīties 
projektā „Pašvaldību palīdzība Ukrainai” un 
piešķirt EUR 2000.

Līdzekļus piešķirs, atsaucoties uz Ukrainas 
rajonu un apgabalu asociācijas iesūtīto vēstuli 
Latvijas Pašvaldību savienībai, kurā lūgts sniegt 
palīdzību medikamentu un aprīkojuma iegādei 
Ukrainas Čerņigovas apgabala kara hospitālim 
un ārstniecības iestādēm.

Finansējums no Kuldīgas novada pašvaldības 

budžeta līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem 
tiks pārskaitīts uz Latvijas Sarkanā Krusta zie-
dojumu kontu, jo Latvijas Pašvaldību savienība 
sadarbībā ar biedrību „Latvijas Sarkanais Krusts” 
koordinēs medikamentu un preču iegādi un piegā-
di Ukrainas Čerņigovas apgabala kara hospitālim 
un ārstniecības iestādēm.

EDuarDS DamBErGS, 
sabiedrisko attiecību speciālists

Saistošie noteikumi nr. 2015/10 „Sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtība”
(precizētā redakcija, kas apstiprināta ar Kuldīgas novada Domes 30.07.2015. sēdes lēmumu nr. 9, p. 52)

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

I VISPārĪGIE jauTājumI
1. Saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) no-

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

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

3. Pašvaldība sniedz pakalpojumus vai organizē 
to sniegšanu dzīvesvietā vai sociālo pakalpojumu 
sniedzēja institūcijā.

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

5. Par likumīgo apgādnieku šo noteikumu izpratnē 
ir uzskatāma persona, kurai ar Civillikuma 84., 179., 
un 188. pantu uzlikts apgādāšanas pienākums (bērni, 
vecāki, vecvecāki, laulātie utt.).

6. Krīzes situācija šo noteikumu izpratnē ir perso-
nas psihoemocionāls stāvoklis, kas apdraud personas 
(ģimenes) sociālo funkcionēšanu vai īslaicīgs materi-
ālo resursu trūkums, kas saistīts ar strauju ienākumu 
samazināšanos jeb zaudējumiem bezdarba, stihiskas 
nelaimes vai netipisku dzīves gadījumu, tai skaitā dzī-
vesvietas zaudējumu rezultātā, kas apdraud personas 
(ģimenes) pamatvajadzību nodrošināšanu

II SOcIālO PaKalPOjumu VEIDI
7. Pašvaldība nodrošina sociālos pakalpojumus 

atbilstoši novada iedzīvotāju vajadzībām saskaņā ar 
sociālo pakalpojumu attīstības plānošanas dokumen-
tiem un pašvaldības finansiālajām iespējām. 

8. Pašvaldība sniedz vai nodrošina šādus sociālos 

pakalpojumus:
8.1. sociālās aprūpes pakalpojumi personas 

dzīvesvietā:
8.1.1. aprūpe mājās,
8.1.2. asistenta pakalpojums,
8.1.3. saziņas sistēmas pakalpojums personas 

uzraudzībai,
8.1.4. mobilā atbalsta pakalpojums sociālās aprūpes 

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

krīzes situācijā nonākušām un no ieslodzījuma vietām 
atbrīvotām personām,

8.2.2. krīzes centra pakalpojums,
8.2.3. sociālā rehabilitācija institūcijā personām ar 

funkcionāliem traucējumiem;
8.3. sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas 

pakalpojumi institūcijā:
8.3.1. ilgstoša sociālā aprūpe un sociālā rehabilitā-

cija institūcijā pilngadīgām personām,
8.3.2. īslaicīga sociālā aprūpe un sociālā rehabili-

tācija institūcijā pilngadīgām personām, 
8.3.3. ilgstoša sociālā aprūpe un sociālā rehabilitā-

cija institūcijā bērniem, 
8.3.4. īslaicīga sociālā aprūpe un sociālā rehabili-

tācija institūcijā bērniem; 
8.4. sociālās rehabilitācijas pakalpojumi perso-

nas dzīvesvietā: 
8.4.1. dienas centra pakalpojums,
8.4.2. atbalsta ģimenes pakalpojums, 
8.4.3. uzticības personas pakalpojums, 
8.4.4. speciālista pakalpojums,
8.4.5. atgriešanās ceļa pakalpojums personu, 

ģimeņu resocializācijai sabiedrībā,
8.4.6. sociālā atbalsta grupas pakalpojums, 
8.4.7. sociālā rehabilitācija no prettiesiskām darbī-

bām cietušām personām,
8.4.8. sociālā rehabilitācija vardarbību veikušām 

personām,
8.4.9. bērnu emocionālās audzināšanas pakal-

pojums,
8.4.10. mentora pakalpojums,
8.4.11. sociālās rehabilitācijas komplekss;
8.5. sociālais darbs: 
8.5.1. pašvaldības sociālajā dienestā, 
8.5.2. ar noteiktām personu grupām,
8.5.3. sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas 

pakalpojumu saņemšanas ietvaros;

8.6. citi sociālā atbalsta pakalpojumi:
8.6.1. patversmes pakalpojums,
8.6.2. higiēnas pakalpojums,
8.6.3. zupas virtuves pakalpojums,
8.6.4. motivācijas pakalpojums, 
8.6.5. ilgstošas izmitināšanas pakalpojums perso-

nām ar zemām vajadzībām un sociālajām prasmēm.
III SOcIālO PaKalPOjumu SaŅEmšanaS 
KārTĪBa
9. aprūpe mājās 
9.1. Pakalpojums tiek sniegts, lai atbilstoši perso-

nas individuālajām vajadzībām nodrošinātu praktisku 
pakalpojumu kompleksu personas dzīvesvietā pamat-
vajadzību apmierināšanai un personas aprūpei.

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

9.2.1. pirmajā aprūpes līmenī – līdz 16 stundām 
mēnesī;

9.2.2. otrajā aprūpes līmenī – līdz 32 stundām 
mēnesī;

9.2.3. trešajā aprūpes līmenī – līdz 60 stundām 
mēnesī.

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

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

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

9.4.3. pamatojoties uz sociālā darbinieka izvērtē-
jumu, personām, kurām tiek kārtots īpašas kopšanas 
pabalsts.

9.5. Pakalpojumu piešķir personām:
9.5.1. kurām nav likumīgo apgādnieku vai apgād-

nieks ir persona ar invaliditāti, pensionārs, trūcīga vai 
maznodrošināta persona;

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

9.5.3. kuras nesaņem valsts pabalstu personas 
īpašai kopšanai;

9.5.4. kuras dzīvo kopā ar apgādniekiem vai 
personām, kuras ir pārņēmušas īpašuma tiesības no 
pakalpojuma pieprasītāja, bet, pamatojoties uz sociālā 

darbinieka izvērtējumu, nespēj nodrošināt personas 
aprūpi sociālo prasmju trūkuma dēļ vai tām tiek liegta 
iespēja iekļauties darba tirgū;

9.5.5. kuras nav noslēgušas uztura līgumus, kas pa-
redz uztura devējam nodrošināt personai nepieciešamo 
aprūpi un sociālo rehabilitāciju, pamatvajadzību nodrošinā-
šanu, pienākumu aprūpēt personu, apmaksāt izdevumus, 
kas saistīti ar sociālo pakalpojumu sniegšanu personai. 

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

10. asistenta pakalpojums 
10.1. Pakalpojums tiek sniegts, lai veicinātu perso-

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

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

10.2.1. nokļūt darbavietā, izglītības iestādē vai 
dienas aprūpes centrā; 

 10.2.2. apmeklēt ārstniecības, valsts vai pašval-
dības iestādes; 

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

10.3. Pakalpojumu piešķir saskaņā ar Ministru 
kabineta noteikumiem.

11. Saziņas sistēmas pakalpojums personas 
uzraudzībai 

11.1. Pakalpojums tiek sniegts, lai nodrošinātu 
uzraudzību personām, kurām vecuma vai funkcionālo 
traucējumu dēļ nepieciešama palīdzība un atbalsts, lai 
nenonāktu bezpalīdzības stāvoklī.

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

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

11.4. Tiesības saņemt pašvaldības finansētu pakal-
pojumu ir personām:

11.4.1. kurām nav likumīgo apgādnieku vai apgād-
nieks ir persona ar invaliditāti, pensionārs, trūcīga vai 
maznodrošināta persona;

(Turpinājums 6.-7. lpp.)
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SVInĪGIE PaSāKumI
Kuldīgas novada izglītības iestādēs

2015. gada 1. septembrī
V.Plūdoņa Kuldīgas ģimnāzijā 9.00
Kuldīgas 2. vidusskolā 10.00  
                                                       (arī neklātienes plūsmas izglītojamie)
Rendas filiālē  8.30
Kuldīgas Centra vidusskolā 10.00
Kuldīgas Alternatīvajā sākumskolā  11.00
Padures filiālē 9.30 
Kuldīgas pamatskolā 10.00 
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  10.00
Ēdoles pamatskolā  9.00
Laidu pamatskolā  11.00
Pelču speciālajā internātpamatskolā-
attīstības centrā 11.00
PIKC Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma 
tehnikumā 10.00;
projekta grupas 12.00

Atbalsts mācību līdzekļu iegādei 
un skolēnu pusdienām 

Pašvaldības pabalsts trūcīgām un 
maznodrošinātām personām
Kuldīgas novada p/a „Sociālais dienests” informē, ka, 

sākoties jaunajam mācību gadam, trūcīgās un maznodroši-
nātās ģimenes var saņemt sociālo palīdzību mācību līdzekļu 
iegādei un skolēnu ēdināšanai. 

Šos pabalstus, pamatojoties uz Kuldīgas novada Domes 
saistošajiem noteikumiem nr. 2012/32 „Par sociālās palīdzī-
bas pabalstiem Kuldīgas novadā”, nodrošina obligātās izglī-
tības, vidējās un vidējās profesionālās izglītības programmu 
audzēkņiem un var saņemt trūcīgas vai maznodrošinātas 
ģimenes.

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

Ģimene atzīstama par trūcīgu, ja tās vidējie ienākumi 
katram ģimenes loceklim mēnesī pēdējo triju mēnešu laikā 
nepārsniedz EUR 128,06. Savukārt ģimene, kurā ir nepiln-
gadīgi bērni, par maznodrošinātu uzskatāma, ja tās vidējie 
ienākumi katram ģimenes loceklim mēnesī pēdējo triju mē-
nešu laikā nepārsniedz EUR 252, kā arī atbilst citiem valstī 

noteiktiem kritērijiem.
Lai nokārtotu trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes 

statusu un saņemtu sociālo palīdzību, ir jāvēršas Kuldīgas 
novada p/a „Sociālais dienests” vai pie sava pagasta sociālā 
darbinieka. 

Eiropas atbalsta fonda palīdzība 
vistrūcīgākajām personām 
Eiropas Atbalsta fonds plāno izsniegt mācību piederumu 

komplektus 2015./2016. mācību gadam. ES atbalsta paku 
nokomplektēšanai ir izsludināta atkārtota iepirkuma proce-
dūra, tādēļ šīs pakas sāks dalīt oktobrī vai novembrī. Pakas 
varēs saņemt trūcīgās, kā arī krīzes vai ārkārtas situācijās 
nonākušas ģimenes, kurās ir 5 – 16 gadus veci skolēni.

Informāciju par sociālo palīdzību 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 (tālr. 63350107, e-pasts: soc.dienests@
kuldiga.lv ) vai pagasta pārvaldē.

maDara BrŪKlE, 
p/a „Sociālais dienests” sociālās palīdzības

 nodaļas vadītāja

Lai nodrošinātu mūsdienīgu 
mācību vidi Kuldīgas novada 
skolās, Domes deputāti šogad 
lēmuši par vairāku ilgtermiņa 
aizdevumu ņemšanu no Valsts 
kases izglītības iestāžu rekons-
trukcijai. 

Būs jauns baseins 
un autobuss
Pašvaldība sākusi Kuldīgas no-

vada sporta skolas rekonstrukciju un 
peldbaseina būvniecību Kalna ielā 
6. Jaunajā baseinā būs 4 celiņi 25 m 
garumā. Riteņbraukšanas nodaļa tiks 
pie mūsdienīgas velosipēdu nolikta-
vas, darbnīcas un ģērbtuvēm. Sakār-
tota tiks arī sporta zāle. SIA „Abora” 
būvdarbi jāpabeidz 18 mēnešos, 
kopējās izmaksas EUR 2,21 miljons 
(šī un turpmākās summas – ieskaitot 
PVN). Lai sportisti ērti nokļūtu uz 
sacensību vietām, pašvaldība iegā-
dājusies autobusu  „Volkswagen” 
ar 16 vietām par EUR 55 tūksto-
šiem. Sporta skolai ar Izglītības un 
zinātnes ministrijas un pašvaldības 
atbalstu iegādāts arī jauns inventārs 
par EUR 3,7 tūkstošiem.

lielākie remonti – centra 
vidusskolā, ģimnāzijā, 
Kuldīgas pamatskolā 
un „Bitītē”
Iepirkumā par būvdarbiem objek-

tos „Kuldīgas Centra vidusskolas 2. 
stāva koridora un fasādes remonta 
darbi Mucenieku ielā 6, Kuldīgā” 
(uzvarētājs SIA „AB Būvniecība”) 
un „V.Plūdoņa Kuldīgas ģimnāzijas 
telpu remonta darbi Piltenes ielā 25, 
Kuldīgā” (uzvarētājs IK „Lantarts”) 
šovasar ieguldīti EUR 134 tūkstoši.  
Ģimnāzijā remontēti 4. stāva kabi-
neti un gaiteņi, bibliotēkas otrā telpa 
un sanitārie mezgli 2. un 3. stāvā. 
Centra vidusskolā veikts 2. stāva 
gaiteņu un fasādes daļas remonts, 
elektrības instalācija sakārtota četros 
kabinetos, trīs kabineti remontēti 
kosmētiski, vienā veikts lielāks 
remonts.

Kuldīgas pamatskolā ievilkta 
centralizētā siltumapgādes sistēma 

Lieli ieguldījumi skolu vides 
sakārtošanā

visā skolā, vairāki kabineti kosmē-
tiski remontēti. Ieguldītā summa 
EUR 28 tūkstoši. Jaunums – pus-
dienas un launags tiks gatavots 
ģimnāzijas virtuvē, ēdiens piegādāts 
uz pamatskolu, plānots, ka pus-
dienošanu organizēs trīs maiņās. 
Kuldīgas Mākslas un humanitāro 
zinību vidusskolā remontēta vecās 
ēkas kāpņu telpa un matemātikas 
kabinets. Šobrīd pašvaldībā norit 
iepirkuma procedūra būvdarbiem 
objektā „Kuldīgas 2. vidusskolas 
telpu renovācija Jelgavas ielā 62, 
Kuldīgā”. 

Pirmsskolas izglītības iestādē 
(PII)-attīstības centrā „Bitīte” gaišas 
un saulainas tagad ir visas 12 grupu 
telpas. Darbus veikusi SIA „Bū-
vfirma P.B.A.” par kopējo summu 
EUR 42 tūkstoši,, remontdarbi tāpat 
kā kopumā „Bitītes” budžets tiek 
finansēts no valsts. „Bitītē” iekār-
toti arī trīs jauni logopēdu kabineti, 
kuros bērni labprāt pulcējas, jo ir 
daudz interesantu spēļu un mate-
riālu. PII „Ābelīte” un „Cīrulītis” 
turpinās darboties skaisti renovētajās 
telpās un jaunbūvēs, piepildītas ir arī 
„Ābelītes” Pelču filiāles grupiņas. 

Turpinās datoru programma
Lai attīstītu mūsu skolēnu digitā-

lās kompetences, jau ceturto gadu, 
ņemot vērā pašvaldības budžeta 
iespējas, skolās turpinām atjaunot 
datortehnikas bāzi. Projekta „Da-
tortehnikas piegāde un uzstādīšana 
Kuldīgas novada izglītības un kul-
tūras iestādēm” ietvaros ar jauniem 
datoriem aprīkotas klases Kuldīgas 
Centra vidusskolā, V.Plūdoņa Kuldī-
gas ģimnāzijā, kā arī atsevišķi kom-
plekti iegādāti Kuldīgas Mākslas 
un humanitāro zinību vidusskolai, 
Ēdoles un Z.A.Meierovica Kabiles 
pamatskolai un bērnudārziem. Ie-
pirkuma rezultātā līgums noslēgts 
ar AS „Capital” par kopējo summu 
EUR 47 tūkstoši.

Par aktīvu un veselīgu 
dzīvesveidu
Kuldīgas Alternatīvā sākumskola 

gatavojas dalībai Latvijas Olimpis-

kās komitejas projektā „Sporto visa 
klase”, kā rezultātā 3.a klases 22 
skolēniem papildus divām obligā-
tajām sporta stundām nedēļā notiks 
vēl trīs fakultatīvās nodarbības, 
tajā skaitā peldēšanas apmācība, 
pašvaldība skolēnus nodrošinās ar 
bezmaksas sporta tērpiem, tiks iegā-
dāts sporta aprīkojums. Sekmīgi tur-
pina darboties arī Padures filiāle, te 
labiekārtots iekšpagalms, izveidota 
lapene, sajūtu taka un citas bērniem 
interesantas atrakcijas.

Pelču speciālajā pamatskolā-at-
tīstības centrā izbūvēts vertikālais 
lifts, pa kuru bērni ar kustību traucē-
jumiem ērti varēs nokļūt pagrabstāvā 
iekārtotajos kabinetos. Pelčos bagā-
tīga tomātu raža ienākusies jaunajā 
siltumnīcā, tomāti tāpat kā skolas 
dārzā izaudzētais nonāks bērnu 
kopgaldam. Pelču bērni siltumnīcā 
audzētos zaļumus uzturā lieto jau 
kopš februāra. Šovasar sadarbībā ar 
Nodarbinātības valsts aģentūru skolā 
strādāja 14 jaunieši, kas palīdzēja 
gan trīs nometņu uzņemšanā, gan 
citos darbos. Nākamvasar Pelču 
skolā notiks 3x3 ģimeņu saiets, 
gatavojoties tam, tiks atjaunotas 
Pelču pils dienvidu kāpnes un tām 
pieguļošā 1. stāva fasādes daļa.

laukos skolas tuvāk 
bērnu dzīvesvietai
Vārmes pamatskolā pārmaiņas 

skolas bibliotēkā, zēnu mājturības 
kabinetā – jauni darba galdi, re-
montēta skolotāju istaba un direk-
tores kabinets, jauns grīdas klājums 
bērnudārza 2. stāvā, sirsnīgs sienas 
zīmējums rotaļu istabā.

Z.A.Meierovica pamatskolā 
iegādāti jauni grāmatu plaukti bib-
liotēkai, krāsotas klašu telpu grīdas, 
veikts meiteņu tualešu remonts.

Jaunajam mācību gadam sagata-
votas telpas gan Laidu pamatskolā, 
gan pirmsskolas grupas Sermītes 
filiālē.

Turlavas pamatskolā remontēts 
sanitārais mezgls mazo bērnu sko-
liņā, iegādāti jauni mācību līdzekļi 
dabaszinībai, vizuālai mākslai u.c.

Ēdoles pamatskolā dabas klasei 
no koka izgatavotas radošas spēles 

un aktivitātes, kas rosinās bērnus iz-
zināt matemātiku un dabaszinātnes. 
Iegādātas jaunas gultiņas pašiem 
mazākajiem, kā arī papildināts 
aprīkojums sanitārajos mezglos 
pirmsskolai.

Vilgāles pamatskolā kosmētiski 
remontēti ieejas gaitenis un kāpņu 
telpas, iegādāti jauni atpūtas stūrīši 
skolēniem, digitālās klavieres un 
dažādi mācību līdzekļi.

Lai nodrošinātu pēctecību izglī-
tības ieguvē vienā izglītības iestādē 
iespējami tuvu bērnu dzīvesvietai, 
no 1. septembra Centra vidusskolas 
Snēpeles filiāle darbu turpinās kā 
Vilgāles pamatskolas filiāle. Tāpat 
kā līdz šim Snēpelē darbosies rotaļu 
grupa un piecgadīgo un sešgadīgo 
bērnu grupa, ēdienu piegādās no 
Vilgāles. Snēpeles muižas ēku un 
tai piegulošo teritoriju apsaimniekos 
Snēpeles pagasta pārvalde.

Lai nodrošinātu pirmsskolas 
un sākumskolas bērnu mācības 
iespējami tuvāk dzīvesvietai, Basos 
un Rendā arī šogad tiks veidotas 
apvienotas klases un grupas.

Kabiles pamatskolā izveidota zaļā klase.

nākotnes investīciju 
projekti
Domes komisija par uzvarētāju 

iepirkumā „Mūzikas skolas pārbūve 
(rekonstrukcija) Smilšu ielā 6, Kul-
dīgā” izvēlējusies SIA „RERE04”. Ja 
viss noritēs, kā plānots, līdz 2015. gada 
beigām varētu tikt sākta mūzikas skolas 
pārbūve. Pašvaldībai nauda jāaizņemas 
Valsts kasē, jo nav pieejams ES struk-
tūrfondu atbalsts. Kuldīgas novada 
Dome nolēmusi ņemt aizņēmumu no 
Valsts kases Kuldīgas novada Bērnu un 
jauniešu centra tehniskās jaunrades at-
tīstībai. Šim mērķim tiks rekonstruētas 
un iekārtotas telpas Pilsētas laukumā 3, 
3. stāvā. Projekta kopējās izmaksas 
plānotas EUR 198 tūkstoši.

Kopā ar Kuldīgas attīstības aģen-
tūru pašvaldība turpina meklēt labā-
kās iespējas, kā turpmākajos gados 
veiksmīgi piesaistīt ES struktūrfon-
du finansējumu modernas mācību 
vides izveidei.

IlZES DamBĪTES-DamBErGaS, 
Kuldīgas novada pašvaldības

 izpilddirektores teksts un foto



4

2015. gada 27. augusts

Šķirotie atkritumi – 
plastmasa, stikls, papīrs, 

metāls
SIA „Kuldīgas komunālie pakalpojumi” (KKP) aicina iedzīvotājus 
atcerēties, ka šķiroto atkritumu konteineros metamie atkritumi ir 
tikai – plastmasa, stikls, papīrs, metāls.

Tas attiecas gan uz privātmāju, 
gan pie daudzdzīvokļu mājām no-
vietoto šķiroto atkritumu konteineru 
saturu. KKP tehniskās bāzes un 
atkritumu apsaimniekošanas daļas 
vadītājs Kaspars Poriķis uzsver, ka 
KKP bez maksas pieņem un nodod 
pārstrādei tikai šādus otrreizējo 
izejvielu veidus:

• plastmasas atkritumi (plastma-
sas plēve, maisiņi, lauksaimniecības 
plēves, saplacinātas PET pudeles, 
pārtikas preču un sadzīves ķīmijas 
plastmasas iepakojums (ar marķēju-
mu), tukšas vējstikla šķidruma, dze-
sēšanas šķidruma un eļļas kanniņas);

• stikla atkritumi (burkas, pudeles 
un to lauskas);

• metāla atkritumi (bundžas, 
skārdenes, metāllūžņi);

• papīra atkritumi (avīzes, žurnāli, 
biroja  papīrs, grāmatas, kartona 
iepakojums, proti, makulatūra).

Tas nozīmē, ka privātmāju un 
daudzdzīvokļu māju īpašnieki šķi-
rotajos atkritumu konteineros drīkst 
mest tikai plastmasas, stikla, metāla 
un papīra atkritumus!

Pārējie – sadzīves atkritumi
Savukārt apģērbs, apavi, izlie-

totie bērnu pamperi, ēku logu un 
siltumnīcu stikli, putuplasts, papīra 
salvetes, vienreizējie plastmasas 
trauki, spaiņi, bļodas, baseini, lai-
vas, rotaļlietas, kartupeļu mizas 
utt. ir sadzīves atkritumi, kas jāmet 
sadzīves atkritumu konteineros, 
kurus KKP izved par maksu. Ļoti 
liela bezatbildība no iedzīvotājiem ir 
šķiroto atkritumu konteineros izmest 
ēdienu atliekas un citas pūstošas un 
slapjas vielas.

KKP tehniskās bāzes un at-
kritumu apsaimniekošanas daļas 
dispečere Dace Grehova novērojusi 
vairāku iedzīvotāju negodīgu rīcību. 
„Pieprasa šķiroto atkritumu kontei-
neru un sadzīves atkritumus vispār 
vairs nenodod. Tas nozīmē, ka visi 
sadzīves atkritumi tiek mesti šķiroto 
atkritumu konteinerā. Taču šāda dar-
bība ir kategoriski aizliegta,” pauž 
D.Grehova.

atkritumu šķirošana
Pēc šķiroto atkritumu savākšanas 

no privātmāju un daudzdzīvokļu 
namu pagalmu konteineriem tie 
nonāk KKP teritorijā, Dārzniecī-

bas ielā 9, kur tos (daudzas tonnas 
dažādu kopā samestu atkritumu) 
darbinieki ar rokām pāršķiro. Ja tiktu 
izmesti tikai otrreiz nododamie un 
pārstrādājamie atkritumi, viss būtu 
kārtībā, bet bieži vien iedzīvotāji 
šķiroto atkritumu konteineru ir pie-
pildījuši ar visparastāko sadzīves 
atkritumu konteineru saturu – tas 
smird, tek, līp, kā arī tajā samesti 
priekšmeti, kurus KKP nevar nodot 
otrreizējai pārstrādei.  Tādēļ šķiroto 
atkritumu izlasīšana no sadzīves 
atkritumiem ir ļoti netīrs darbs, un 
tas rada zaudējumus, jo atdalītie 
sadzīves atkritumi uzņēmumam par 
saviem līdzekļiem jāved uz atkritu-
mu poligonu Ventspils novadā. Turp-
māk KKP izvērtēs šķiroto konteineru 
saturu un nepieciešamības gadījumā 
izrakstīs rēķinu kā par parastajiem 
sadzīves atkritumiem.

Jāpiebilst, ka agrāk šķiroto at-
kritumu konteineros varēja mest 
visus priekšmetus, kas nepūst, jo 
tos uzņēmums bez maksas nodeva 
pārstrādei (dedzināšanai). Diemžēl 
pārstrādātājs mainīja nosacījumus 
un noteica samaksu par šiem atkri-
tumiem.

Lai KKP darbiniekiem atvieglotu 
atkritumu šķirošanu, eksperimentālā 
kārtā tiek izbūvēta slīdošā lente, pa 
kuru slīdēs atkritumi, atvieglojot 
šķirotājiem darbu.

Iepriekš jāpiesaka
Šķiroto atkritumu savākšana no 

privātmājām Kuldīgā tiek organizēta 
pēc iepriekšēja pieteikuma pa tālruni 
63322380 vai 26674543. Atkritumi 
tiek izvesti otrdienās.

lielgabarīta atkritumi
KKP, Dārzniecības ielā 9, darba 

laikā bez maksas pieņem nolietotās 
elektropreces (ledusskapjus, televi-
zorus, putekļu sūcējus, radioaparātus 
u.c. elektropreces), automašīnu aku-
mulatorus, dienas gaismas lampas un 
dažādus koka atkritumus.

mēbeles un būvgruži
Savukārt dažādas mēbeles un 

būvgruži tiek pieņemti par samaksu.

anITaS ZVInGulES, 
KKP sabiedrisko attiecību 
speciālistes teksts un foto

Satiksmei daļēji 
slēgta Jelgavas iela 

Saistībā ar jaunā peldbaseina būv-
niecību Kuldīgā no 31. augusta 
līdz oktobra beigām būs slēgta 
satiksme Jelgavas ielā no Pasta 
ielas līdz Mucenieku ielai. 

Aicinām iedzīvotājus un pilsētas 
viesus ievērot izvietotās ceļa zīmes, 
apbraucot slēgto ielas posmu.

Satiksme šajā ielas posmā jā-
slēdz, lai sagatavotu būvbedri jau-
najam peldbaseinam, informē būv- 
uzņēmēja SIA „Abora” pārstāvji.

Kā jau iepriekš ziņots, 14. jūlijā 
Kuldīgas novada Domes priekš-
sēdētāja Inga Bērziņa un galvenā 
būvuzņēmēja SIA „Abora” valdes 
loceklis Juris Kravalis parakstīja 
līgumu par Kuldīgas novada sporta 
skolas rekonstrukciju un peldbaseina 
būvniecību. Būvuzņēmējs tika izrau-
dzīts publiskā iepirkuma procedūrā. 
Sporta skolas rekonstrukcija un jau-
na peldbaseina būvniecība kopumā 
izmaksās 2,21 miljonu eiro, ieskaitot 
PVN. Paredzams, ka būvdarbus 
pabeigs 18 mēnešos.

Sporta skolas rekonstrukcijas 
un jauna peldbaseina būvniecības 
būvprojekta autors ir SIA „Diānas 
Zalānes projektu birojs”. Būvuzrau-
dzību objektā veiks SIA „Būves un 
būvsistēmas”.

Ēka Kalna ielā 6, kurā atrodas 
vairākas sporta skolas nodaļas, ir 
valsts nozīmes pilsētbūvniecības 
pieminekļa „Kuldīgas pilsētas vēs-
turiskais centrs” un valsts nozīmes 
arheoloģijas pieminekļa „Kuldīgas 
senpilsēta” daļa. Sporta skolas ēku 
komplekss izvietots starp Kalna un 
Jelgavas ielu. Apbūve veidojusies 
19. gadsimta otrajā pusē kā Vācu 

biedrības ēka un līdz 20. gadsimta 
sākumam kalpojusi kā Kuldīgas sa-
biedriskās dzīves centrs. Tā kā Kul-
dīgas novada pašvaldības politika ir 
veidot Kuldīgas vecpilsētā sakārtotu 
vidi un koncentrēt tajā sabiedriski 
nozīmīgas iestādes, nolemts kvartā-
lu, kurā atrodas sporta skola, sakārtot 
līdzīgi kā vidi ap vēsturisko sinago-
gas ēku, kurā pēc rekonstrukcijas 
atrodas Kuldīgas Galvenā bibliotēka 
un Mākslas nams. Sporta skolas ēku 
kompleksam ieplānots vēsturiski 
bijušās apbūves vietā piebūvēt jaunu 
apjomu peldbaseina vajadzībām. 
Šāds lēmums pieņemts, balstoties 
uz vēsturisko izpēti. Sagaidāms, ka 
jaunveidojamais apjoms iekļausies 
kopējā vecpilsētas ansamblī. Sporta 
skolas ēkā fiziski un morāli noveco-
jušais baseins ir slēgts tā neatbilstošā 
tehniskā stāvokļa dēļ, līdz ar to 

novada iedzīvotājiem nav pieejami 
peldbaseina pakalpojumi. Pašreizējā 
ēkas baseina daļa tās ierobežoto 
izmēru dēļ nav pielāgojama jaunā 
baseina izmēru un tehnoloģiskajām 
prasībām. Plānots, ka jaunā baseina 
garums būs 25 m, tiks izbūvētas arī 
divas pirtis un SPA procedūru telpas.

Rekonstruējot sporta skolu, iece-
rēts nodrošināt mūsdienu prasībām 
atbilstošas telpas skolas riteņbrauk-
šanas nodaļai, izveidojot velosipēdu 
noliktavas, darbnīcu un ģērbtuves, 
kā arī iekārtot mūsdienīgas apmācī-
bu telpas šaha un dambretes nodarbī-
bām. Sakārtota tiks arī skolas sporta 
zāle, kurā treniņus aizvada jaunie 
volejbolisti un futbolisti.

KrISTĪnE DuĻBInSKa,
mārketinga un sabiedrisko attiecību 

nodaļas vadītāja
SIGnETaS rEImanES foto

Sašķirotās plastmasas pudeles tiek sapresētas un nodotas otrreizējai pārstrādei.

Sporta skolas rekonstrukcijas laikā jelgavas iela satiksmei īslaicīgi tiks slēgta.

SIA „Kuldīgas komunālie pakalpojumi” 
(KKP) gādā, lai uzturētu kārtībā pašvaldībai 
piederošos dzīvokļus un ēkas.

Šomēnes KKP sagatavojusi izīrēšanai kārtējo 
atbrīvoto dzīvokli, izremontējot telpas Dzintaru 
ielā 9, Kuldīgā. 

Dzīvokli attīrīja no sadzīves priekšmetiem un 
atkritumiem, mazgāja griestus, sienas un grīdu, 
aizzieda caurumus un plaisas, balsināja griestus, 
veica sienu apdari ar tapetēm, sagatavoja krā-
sošanai un krāsoja durvis, logus un palodzes, 
demontēja un montēja klozetpodu un tā ūdens 
tvertni, kā arī virtuves izlietni, ieklāja linoleju, 
tīrīja radiatorus, remontēja elektroinstalāciju, 
krāsoja sienas, grīdu un veica daudzus citus dar-
bus. Kopējās remonta izmaksas ir ap 2500 eiro.

KKP īpašumu apsaimniekošanas daļas vadītājs 
Dzintars Rušmanis skaidro: „Tukši pašvaldības 
dzīvokļi brīvā tirgū nav. Tie tiek izīrēti likumā 
„Par palīdzības sniegšanu dzīvokļa jautājuma 
risināšanā” noteiktajā kārtībā. Pirms ienākšanas 
jaunam īrniekam, KKP tos izremontē, tādēļ arī 
prasām pienācīgu dzīvokļu uzturēšanas kārtību, 
nosakot, ka reizi piecos gados kosmētiskais re-
monts jāveic pašiem īrniekiem. Diemžēl vairāki 
dzīvokļi pēc īrnieku iziešanas ir briesmīgā stā-
voklī. Šāda situācija izveidojusies tādēļ, ka līdz 
2011. gadam Kuldīgas novadā nebija iedibināta 
prakse apsekot īres dzīvokļus un kontrolēt īrnieku 
izturēšanos pret izīrēto īpašumu.”

Kopumā Kuldīgas novada pašvaldībai ir 1215 
dzīvokļi (pilsētā 463, pagastos 752) 54 pašvaldī-
bas apsaimniekojamās mājās. Šobrīd regulāri tiek 
veiktas dzīvokļu vizuālās apsekošanas. Šogad 
pagastos apskatīti jau 393 dzīvokļi, sastādīti 
akti par to stāvokli, nosūtītas 106 vēstules par 
nepieciešamo remontdarbu veikšanu. Savukārt 
pilsētā dzīvokļu apskate tika pabeigta 2014. gadā, 
atkārtota apsekošana sāksies 2016. gadā.

Nekustamā īpašuma apsaimniekošana no KKP 
prasa lielu darbu, tā ietver regulāru dzīvojamo 
māju apsekošanu un remontdarbu tāmēšanu, māju 
budžetu sagatavošanu, kopsapulču vadīšanu un lē-

Uztur kārtībā pašvaldības 
dzīvojamo fondu

Dzīvokļa Dzintaru ielā 9 istaba pirms un pēc remonta. 

mumu pieņemšanu. Jāveic esošo inženierkomunikāciju kārtējie 
un plānotie remontdarbi, kā arī māju lietu vešana, uzskaitvedība 
un rēķinu izrakstīšana. Bez tam tiek pārbaudītas apkures sis-
tēmas visās mājās un iedzīvotāji informēti par ugunsdrošību.

KKP labiekārtojuši arī 16 pagalmus. 2012. gadā – trīs, 
2013. gadā – 13, bet šogad tiks labiekārtoti vēl trīs.

Ir uzcelti četri malkas šķūņi/saimniecības ēkas: Piltenes ielā 
11, Jelgavas ielā 1A, Skolas ielā 3 un Skrundas ielā 4, Kuldīgā.

anITa ZVInGulE, KKP sabiedrisko attiecību speciāliste
DZInTara rušmaŅa foto
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Augusta sākumā „Alpha Baltic/ Marato-
ni.lv” komandas sportists, kuldīdznieks 
Viesturs Lukševics izcīnīja trešo vietu 
Ukrainā notiekošajā UCI 1.2 kategorijas 
vienas dienas velobraucienā „Odessa 
Grand Prix 2”.

Velobrauciens „Odessa Grand Prix 2” 
izvērtās ļoti spraigs. Tajā riteņbraucēji veica 
142 kilometru garu distanci, kas sadalījās 
pa apļiem. Visai smagajā trasē finišu spēja 
sasniegt vien 22 no teju 100 riteņbraucējiem. 
Veiksmīgi sacensības aizvadīja Latvijas brau-
cēji. Līderu trijniekā, kurā bija arī Ukrainas 
čempionāta ceturtās vietas ieguvējs Vitālijs 
Buts no „Kolss BDC” komandas un Azer-

baidžānas vienības „Baku Synergy” slovēņu 
riteņbraucējs Matejs Mugerli, brauca arī 
V.Lukševics. Cīņā par uzvaru pārāks izrādī-
jāsV.Buts, kuram turpat aiz muguras finišēja 
M.Mugerli. Tikmēr augsto trešo vietu un 
pirmo goda pjedestālu UCI sacensībās šajā 
sezonā izcīnīja kuldīdznieks V.Lukševics. 
Mūsu sportists karstajos laika apstākļos uzva-
rētājam zaudēja sešas sekundes. Viesturam arī 
16 UCI punkti, kas uzlabos Latvijas pozīcijas 
nāciju vērtējumā.

TOmS marKSS, latvijas riteņbraukšanas 
federācijas preses sekretārs

raITa KārKlIŅa foto

Latviešu pludmales volejbola 
duets līdz šim Eiropas čempionātā 

Kuldīgas novada Dome lēmu-
si finansiāli atbalstīt Latvijas 
Amatieru izlases dalībnieku Arvi 
Sprudi dalībai UCI Amatieru 
šosejas riteņbraukšanas Pasaules 
čempionātā (UWCT Final).

Čempionāts norisināsies no 3. 
līdz 6. septembrim Dānijas pilsētā 
Aalborg-Hobro. Piešķirtais finansē-
jums rasts Kuldīgas novada pašval-
dības budžeta sporta finansējumā, 
un tas ir EUR 150 dalībai četrām 
dienām.

Riteņbraucējs A.Sprude šobrīd 
ir Latvijas Amatieru izlases šosejas 
ranga līderis. Viņam ir dažādi sa-
sniegumi valstī un pasaulē. „Green 

Fondo Paolo Bettini – Le Geoter-
mia” riteņbraucējs ieguvis 48. vietu 
kopvērtējumā un 6. vietu savā grupā. 
„UCI Word Tour Copenhagen Gran 
Fondo”, kas ir atlases sacensības 
UWCT pasaules čempionātam, viņš 
ierindojies 32. vietā kopvērtējumā 
un 14. vietā savā grupā. Savukārt 
Latvijā A.Sprude ieguvis 1. vietu 
Dobeles kausā riteņbraukšanā gru-
pas braucienā, 7. vietu – Neatkarības 
velobraucienā Jūrmalā, bet Latvijas 
čempionāta šosejas riteņbraukšanā 
grupas braucienā elites grupā izcī-
nījis 13. vietu.

SIGnETa rEImanE, 
sabiedrisko attiecību speciāliste

Publicitātes foto

Atbalsta riteņbraucēju

Latvijas pludmales volejboliste, kuldīdzniece Paula Ni-
kola Ņečiporuka kopā ar pārinieci Tīnu Lauru Graudi-
ņu 9. augustā triumfēja Rīgā notiekošajā Eiropas U-18 
čempionātā, pārspējot Austrijas sportistes. 

Dažas dienas vēlāk Paula Nikola viesojās Kuldīgā un sa-
ņēma apsveikumus no novada pašvaldības un sporta skolas.

Novada Domes priekšsēdētājas 1. vietnieks Viktors Gotfrid-
sons, sveicot Eiropas čempioni, pauda lepnumu par Kuldīgas 
sportistu šogad gūtajiem panākumiem un sacīja, ka skatījies 
izšķirošo spēli un jutis līdzi jaunajai volejbolistei. Sportiste 
dāvanā saņēma ziedus un piemiņas veltes, bet gada beigās 
saņems arī naudas balvu.

Jaunā kuldīdzniece šobrīd mācās Murjāņu sporta ģimnāzijā, 
rudenī ies 11. klasē. Paula pastāstīja, ka labi saprotas ar pārinie-
ci Tīnu un cer turpināt spēlēt kopā. Volejbolistes trenē Aigars 
Birzulis. Sportiste gandrīz visu vasaru pavada treniņnometnēs, 
daudz brīvā laika neesot, tāpēc uz Kuldīgu var atbraukt tikai 
uz pāris brīvdienām.

Paula sacīja, ka pirms spēlēm ir uztraukums, ko gan cenšas 
neizrādīt. Ļoti palīdzējis skatītāju atbalsts spēļu laikā, bet 
vienlaikus bijis lielāks uztraukums, spēlējot mājās, Latvijā. 
Čempione sacīja, ka spēcīgākas emocijas bijušas pēc uzvaras 
ceturtdaļfinālā, kad latvietes spēlēja pret nīderlandietēm, kuras 
bijušas ļoti spēcīgas pretinieces, vienas no turnīra favorītēm. 
Finālspēle nav bijusi tik sīva, tāpēc arī emocijas mazākas. Gūtie 
panākumi Paulai kalpos kā stimuls turpināt iesākto sportā.

Eiropas čempionāts ir plašākais starptautiskais pludmales 
volejbola turnīrs, kāds jebkad norisinājies Rīgā. Sacensībās 
piedalījās 64 dueti no 30 Eiropas valstīm, pa 32 komandām 
meitenēm un zēniem.

Jānis Šmēdiņš – 
Eiropas čempions 

bija izcīnījis sudraba medaļas.
Jānis Šmēdiņš medijiem izteicies, 

ka uz tik augstu sasniegumu nav 
cerējis, bet rēķinājies ar iekļūšanu 
desmitniekā. Pirms sacensībām 
šķitis, ka izdosies sasniegt devīto, 
varbūt veiksmes gadījumā piekto 
vietu, taču izdevies parādīt ļoti labu 
volejbolu. Savukārt finālā jau bija 
iespējas, ko atlika pašiem izmantot. 

Jāņem vērā, ka daļu sezonas 
J.Šmēdiņš šogad izlaida ceļgala 
operācijas dēļ, un savainojums par 
sevi atgādina arī šobrīd – pēc slodzes 
sāpot kājas. J.Šmēdiņš pateicās fi-
zioterapeitam Mārim Eikenam, kurš 
turnīra laikā sniedzis viņam palīdzī-
bu un bez kura medaļas izpaliktu.   

KrISTĪnE DuĻBInSKa, 
mārketinga un sabiedrisko attiecību 

nodaļas vadītāja
InITaS šnEIDErES foto

Kuldīdznieks jānis šmēdiņš lepns 
par izcīnīto zelta medaļu Eiropas čem-

pionāta finālā.

Kuldīdznieks, pludmales volejbolists Jānis Šmēdiņš kopā ar pārinie-
ku Aleksandru Samoilovu kļuvuši par Eiropas čempioniem Austrijā, 
Klāgenfurtē notikušajā Eiropas čempionāta finālā, pārspējot Itālijas 
komandu. 

Sveic jauno volejbolisti

KrISTĪnE DuĻBInSKa, 
mārketinga un sabiedrisko attiecību nodaļas 

vadītāja
EDuarDa DamBErGa foto

Pludmales volejboliste, Eiropas u-18 čempione 
kuldīdzniece Paula nikola Ņečiporuka ar izcīnīto 

medaļu un balvu.

Viesturs Lukševics izcīna 
trešo vietu

Kuldīdznieks Viesturs lukševics ukrainas velosacensībās izcīnīja augsto 3. vietu.

2.IX 16.00 Orientēšanās seriāls „Taciņas 2015”, 14. kārta; Kazdanga
5.IX 11.00 Kuldīgas novada atklātais čempionāts strītbolā; V.Plūdoņa ģimnāzijas stadions, Piltenes iela 25, Kuldīga
9.IX 16.00 Orientēšanās seriāls „Taciņas 2015”, 15. kārta; Pumpaskalns, Zvirgzdu ezers
12.-13.IX 10.00 50. starptautiskais turnīrs volejbolā „Kurzemes kauss”; KNSS sporta bāzes, Kuldīga
15.IX 10.00 Kuldīgas novada atklātās skolēnu sacensības vieglatlētikā; Ēdoles pamatskola
16.IX 17.30 27. skriešanas seriāls „Kuldīgas apļi 2015”, 7. kārta; Krauļu priedes, Kuldīga
22.IX 10.00 Kuldīgas novada atklātās skolēnu sacensības riteņbraukšanā; Krauļu priedes, Kuldīga
23.IX 16.00 Orientēšanās seriāls „Taciņas 2015”, 16. kārta; Īvande
30.IX 16.00 Orientēšanās seriāls „Taciņas 2015”, 17. kārta; Snēpele
25.IX 10.00 Olimpiskā diena; KNSS manēža, Dzirnavu iela 13, Kuldīga
26.IX 10.00 „Kuldīgas kauss” volejbolā vīriešiem un sievietēm; KNSS halle, Piltenes iela 25, Kuldīga
29.IX 10.00 Kuldīgas novada atklātās skolēnu sacensības futbolā 2002./2003., 2004./2005.g.dz.; 
  A.Grundmaņa stadions, Īsā iela 4, Kuldīga

SPOrTa PaSāKumI SEPTEmBrĪ

Igaunijas pilsētā Tartu notikušajā Eiropas čempionātā U23 grupas 
braucienā  augusta sākumā 15. vietu izcīnīja Latvijas izlases sportists, 
kuldīdznieks Krists Neilands, kurš ar lielu aktivitāti sevi apliecināja 
tieši izšķirošajos apļos.

U23 vīru konkurencē starp 
160 dalībniekiem bija četri latvie-
ši – Krists Neilands, Aleksandrs 
Rubļevskis, Deins Kaņepējs un 
Mārtiņš Savickis. Dalībniekiem bija 
jāveic 161,2 kilometru gara distance, 
kas sadalīta 13 apļos.

Kuldīdznieks un šobrīd trenera 
Toma Flakša audzēknis K.Neilands 
pēdējā aplī bija septiņu līderu vidū, 
aktīvi kurinot tās tempu. 

„Rietumu – Delfin” komandu 
ikdienā pārstāvošais Krists, kurš 
distances laikā, īpaši tās pēdējā 
posmā, paveica lielisku darbu un 

reāli bija gatavs cīnīties par vis-
augstākajām vietām, finiša spurtā 
ieņēma 15. vietu ar tādu pašu laiku 
kā uzvarētājs. Jāuzteic arī D.Kaņe-
pējs, kurš ļoti daudz pūļu un spēka 
veltīja komandas biedra atbalstam. 
Pļaviņietis tikai pēdējā aplī zaudēja 
kontaktu no lielās grupas un finišēja 
93. vietā. Tikmēr A.Rubļevskis, kurš 
arī sākumā centās palīdzēt kopējam 
izlases darbam, sacensību protokolā 
starp finišējušajiem nebija atrodams.

SIGnETa rEImanE, sabiedrisko 
attiecību speciāliste

Publicitātes foto

Kristam Neilandam lieliski panākumi 

riteņbraucējs Krists neilands 
Eiropas čempionātā ieņēma augsto 

15. vietu.

Dome finansiāli atbalstījusi latvijas amatieru izlases riteņbraucēju, 
kuldīdznieku arvi Sprudi.
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11.4.2. kuru likumīgie apgādnieki, pamatojoties uz 

sociālā darbinieka izvērtējumu un ņemot vērā normatīvo 
aktu nosacījumus, nav spējīgi nodrošināt samaksu par 
sociālo pakalpojumu vai pašu spēkiem veikt personas 
pamatvajadzību un aprūpes nodrošināšanu;

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

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

11.4.5. kuras nav noslēgušas uztura līgumus, kas 
paredz uztura devējam nodrošināt personai nepiecie-
šamo aprūpi un sociālo rehabilitāciju, pamatvajadzību 
nodrošināšanu, pienākumu aprūpēt personu, apmaksāt 
izdevumus, kas saistīti ar sociālo pakalpojumu snieg-
šanu personai. 

12. mobilā atbalsta pakalpojums sociālās aprū-
pes nodrošināšanai personas dzīvesvietā 

12.1. Pakalpojums tiek sniegts, lai nodrošinātu prak-
tisku sociālo pakalpojumu kompleksu Kuldīgas novada 
pagastu teritorijās dzīvojošo personu pamatvajadzību 
nodrošināšanai  dzīvesvietā.

12.2. Pakalpojums ietver speciālistu komandas, tai 
skaitā, sociālā aprūpētāja regulāru ierašanos aprūpēja-
mās personas dzīvesvietā, nodrošinot aprīkojumu per-
sonas pamatvajadzību nodrošināšanā, kā arī 24 stundu 
saziņas nodrošināšanu un palīdzību pēc izsaukuma.

12.3. Pakalpojumu piešķir Kuldīgas novada pa-
gastu teritorijā dzīvojošām personām pastāvīgi vai uz 
laiku personas atveseļošanās periodā gadījumos, kad 
dzīvesvietā nav pieejams aprūpes mājās pakalpojums.

12.4. Tiesības saņemt pašvaldības finansētu pakal-
pojumu ir personām: 

12.4.1. kurām nav likumīgo apgādnieku vai apgād-
nieks ir persona ar invaliditāti, pensionārs, trūcīga vai 
maznodrošināta persona;

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

12.4.3. kuras nesaņem valsts pabalstu personas 
īpašai kopšanai;

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

12.4.5. kuras nav noslēgušas uztura līgumus, kas 
paredz uztura devējam nodrošināt personai nepiecie-
šamo aprūpi un sociālo rehabilitāciju, pamatvajadzību 
nodrošināšanu, pienākumu aprūpēt personu, apmaksāt 
izdevumus, kas saistīti ar sociālo pakalpojumu snieg-
šanu personai.

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

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

13.2. Pakalpojums ietver klienta situācijas noskaid-
rošanu, resursu piesaistīšanu, informācijas sniegšanu, 
konsultācijas veselības aprūpē.

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

13.4. Pakalpojuma nepieciešamību izvērtē un 
nosaka sociālais darbinieks. 

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

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

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

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

ietekmes dēļ nespēj pārtraukt psihoaktīvo vielu lietoša-
nu vai atbrīvoties no citām atkarībām;

 14.3.2. personām, kuras atgriezušās no ieslodzīju-
ma vietas un zaudējušas sociālās un darba prasmes;

14.3.3. personām, kuras ir nonākušas krīzes situ-
ācijā sava dzīvesveida dēļ.

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

risināšanā, pamatojoties uz sociālā darbinieka veiktu 
personas vajadzību izvērtējumu un atzinumu, pakal-
pojumu var piešķirt atkārtoti.

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

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

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

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

vardarbības, nelaimes gadījuma vai ieilgušu sociālo 
problēmu dēļ;

15.3.2. bērnam, kurš ir prettiesisku darbību – no-
ziedzīga nodarījuma, ekspluatācijas, seksuālas izman-
tošanas, vardarbības vai jebkādas citas nelikumīgas, 
cietsirdīgas vai cieņu aizskarošas darbības upuris;

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

15.4. Pakalpojumu piešķir saskaņā ar Ministru 
kabineta noteikumiem.

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

16. Sociālā rehabilitācija institūcijā personām 
ar funkcionāliem traucējumiem

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

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

16.3. Pakalpojumu piešķir saskaņā ar Ministru 
kabineta noteikumiem. 

17. Ilgstoša sociālā aprūpe un sociālā rehabili-
tācija institūcijā pilngadīgām personām

17.1. Pakalpojums tiek sniegts, lai nodrošinātu pa-
stāvīgu sociālo aprūpi un rehabilitāciju gadījumos, kad 
sociālās aprūpes un rehabilitācijas pakalpojumi dzīves-
vietā nav pietiekami vai neatbilst personas vajadzībām.

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

17.3. Pakalpojumu piešķir pensijas vecuma per-
sonām vai personām ar funkcionāliem traucējumiem, 
nosakot personas vajadzībām atbilstošāko pakalpoju-
ma sniedzēju. 

17.4. Tiesības saņemt pašvaldības finansētu pakal-
pojumu ir personām:

17.4.1. kurām nav likumīgo apgādnieku vai apgād-
nieks ir persona ar invaliditāti, pensionārs, trūcīga vai 
maznodrošināta persona;

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

17.4.3. kuras nav noslēgušas uztura līgumus, kas 
paredz uztura devējam nodrošināt personai nepiecie-
šamo aprūpi un sociālo rehabilitāciju, pamatvajadzību 
nodrošināšanu, pienākumu aprūpēt personu, apmaksāt 
izdevumus, kas saistīti ar sociālo pakalpojumu snieg-
šanu personai.

18. Īslaicīga sociālā aprūpe un sociālā rehabili-
tācija institūcijā pilngadīgām personām

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

18.2. Pakalpojums ietver personas diennakts uz-
turēšanos, pamatvajadzību nodrošināšanu, sociālās 
aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus 
sociālās aprūpes, sociālās rehabilitācijas vai ārstnie-
cības institūcijā.

18.3. Pakalpojumu piešķir uz laiku līdz 3 mēnešiem 
pilngadīgām personām:

18.3.1. kurām vecuma, funkcionālu traucējumu 
vai veselības stāvokļa dēļ ir grūtības nodrošināt sa-
vas pamatvajadzības un uzlabot vai atjaunot sociālo 
funkcionēšanu pēc ģimenes ārsta vai citu speciālistu 

nozīmētā ārstēšanas plāna;
18.3.2. kurām nepieciešamais pakalpojuma apjoms 

pārsniedz aprūpei mājās vai dienas centra noteikto 
pakalpojumu apjomu;

18.3.3. atveseļošanās periodā vai līdz pakalpojuma 
saņemšanai ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās 
rehabilitācijas institūcijā;

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

18.4. Tiesības saņemt pašvaldības finansētu pakal-
pojumu ir personām:

18.4.1. kurām nav likumīgo apgādnieku vai apgād-
nieks ir persona ar invaliditāti, pensionārs, trūcīga vai 
maznodrošināta persona;

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

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

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

18.4.5. kuras nav noslēgušas uztura līgumus, kas 
paredz uztura devējam nodrošināt personai nepiecie-
šamo aprūpi un sociālo rehabilitāciju, pamatvajadzību 
nodrošināšanu, pienākumu aprūpēt personu, apmaksāt 
izdevumus, kas saistīti ar sociālo pakalpojumu snieg-
šanu personai.

19. Ilgstoša sociālā aprūpe un sociālā rehabili-
tācija institūcijā bērniem

19.1. Pakalpojums tiek sniegts, lai bērniem bāre-
ņiem, bez vecāku gādības palikušiem bērniem un bēr-
niem ar invaliditāti nodrošinātu pastāvīgu uzturēšanos, 
ja bērna aprūpi un audzināšanu nav iespējams nodro-
šināt audžuģimenē vai pie aizbildņa.

19.2. Pakalpojums ietver diennakts uzturēšanos, 
pamatvajadzību nodrošināšanu, audzināšanu un izglī-
tību, sociālo aprūpi un rehabilitāciju.

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

atņemtas aizgādības tiesības;
19.3.2. ģimenēm, kurās ir bērns ar smagiem funkcio-

nāliem traucējumiem, kuram nepieciešama pastāvīga 
diennakts uzraudzība un medicīniskā aprūpe;

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

20. Īslaicīga sociālā aprūpe un sociālā rehabili-
tācija institūcijā bērniem 

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

20.2. Pakalpojums ietver diennakts uzturēšanos, 
pamatvajadzību nodrošināšanu, audzināšanu un izglī-
tību, sociālo aprūpi un rehabilitāciju.

20.3. Pakalpojumu, pamatojoties uz bāriņtiesas vai 
sociālā darbinieka atzinumu, piešķir:

20.3.1. ģimenei, kurā vecāku veselības stāvokļa dēļ 
nespēj nodrošināt bērna pamatvajadzības;

20.3.2. ģimenei, kurā sociālo apstākļu dēļ ir apdrau-
dēta bērna drošība.  

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

ģimenes vajadzību izvērtējumu un atzinumu, pakalpo-
jums var tikt piešķirts atkārtoti.

21. Dienas centra pakalpojums
21.1. Pakalpojums tiek sniegts, lai veicinātu per-

sonu iekļaušanos sabiedrībā, jaunu sociālo kontaktu 
veidošanu, personīgo resursu apzināšanos, sociālo 
prasmju attīstīšanu, nodrošinot personu izglītošanu, 
kvalitatīva brīvā laika pavadīšanas iespējas un psiho-
sociālo atbalstu. 

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

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

nieka veiktu personas vajadzību izvērtējumu un atzi-
numu atbilst dienas centrā piedāvātajam pakalpojumu 
klāstam;

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

22. atbalsta ģimenes pakalpojums
22.1. Pakalpojums tiek sniegts, lai nodrošinātu 

atbalstu riska vai augsta riska ģimenēm sociālo pras-
mju uzlabošanai gadījumos, kad vecāki nepietiekami 
nodrošina bērna vajadzības.

22.2. Pakalpojums ietver atbalsta ģimenes pakal-
pojumus līdz 32 stundām mēnesī.

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

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

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

ģimenes vajadzību izvērtējumu un atzinumu, pakalpo-
jumu var piešķirt atkārtoti uz laiku vai pastāvīgi.

23. uzticības personas pakalpojums
23.1. Pakalpojums tiek sniegts, lai nodrošinātu 

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

23.2. Pakalpojums ietver uzticības personas pakal-
pojumus līdz 24 stundām mēnesī.

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

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

fliktus un veidot kontaktu ar bērnu vai bērna izglītības 
iestādi. 

23.4. Pakalpojumu piešķir uz laiku līdz 6 mēnešiem. 
23.5. Pamatojoties uz sociālā darbinieka veiktu 

ģimenes vajadzību izvērtējumu un atzinumu, pakalpo-
jumu var piešķirt atkārtoti uz laiku vai pastāvīgi.

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

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

24.2. Pakalpojums ietver viena speciālista pakalpo-
jumus līdz 10 konsultācijām gadā.

24.3. Pakalpojumu piešķir:
24.3.1. personām, kuras ir nonākušas krīzes 

situācijā;
24.3.2. personām ar invaliditāti;
24.3.3. ģimenēm, kurās aug bērns ar funkcionāliem 

traucējumiem;
24.3.4. ģimenēm, kurās netiek nodrošināta pietie-

kama bērna audzināšana un attīstība vai nepieciešama 
sociālā uzvedības korekcija bērnam. 

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

25. atgriešanās ceļa pakalpojums personu 
(ģimeņu) resocializācijai sabiedrībā 

25.1. Pakalpojums tiek sniegts, lai nodrošinātu 
atkarīgo, no ieslodzījuma vietas atbrīvoto, krīzes situ-
ācijā nonākušo personu, tai skaitā, ģimeņu ar bērniem 
reintegrāciju un resocializāciju, pakāpeniski nostiprinot 
personu sociālās un darba prasmes, sagatavojot pat-
stāvīgas dzīves uzsākšanai pēc sociālās rehabilitācijas 
programmas saņemšanas.

25.2. Pakalpojums iever pagaidu dzīvesvietu un so-
ciālā darbinieka, narkologa un psihologa konsultācijas 
psihosociālā atbalsta nodrošināšanai.

25.3. Pakalpojumu piešķir personām (ģimenēm), ku-
rām pēc sociālās rehabilitācijas pakalpojuma institūcijā 
saņemšanas ir nepieciešams psihosociālais atbalsts 
patstāvīgas dzīves uzsākšanai. 

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

problēmu risināšanā, pamatojoties uz sociālā darbinie-
ka veiktu personas vajadzību izvērtējumu un atzinumu, 
pakalpojumu var piešķirt atkārtoti. 

26. Sociālā atbalsta grupas pakalpojums
26.1. Pakalpojums tiek sniegts, lai mazinātu perso-

nas sociālo izolētību, motivētu saskatīt problēmu cēloni 
un attīstītu personas resursus, saņemot grupas atbalstu 
un problēmu risināšanas pieredzi.

26.2. Pakalpojums ietver nodarbības profesionāla 
grupas vadītāja klātbūtnē saskaņā ar mērķa grupas 
vajadzībām atbilstošu programmu un nodarbību plānu.

26.3. Pakalpojums tiek nodrošināts, komplektējot 
grupu.

26.4. Pamatojoties uz sociālā darbinieka veiktu per-
sonas vajadzību izvērtējumu un atzinumu, pakalpojumu 
var piešķirt atkārtoti, iesaistot klientu citā atbalsta grupā.

27. Sociālā rehabilitācija no vardarbības cietu-
šām personām

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

27.2. Pakalpojums ietver desmit individuālās psi-

Saistošie noteikumi nr. 2015/10 „Sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtība” (precizētā redakcija, kas apstiprināta ar Kuldīgas novada Domes 30.07.2015. sēdes lēmumu nr. 9, p. 52)



7

2015. gada 27. augusts

hologa vai sociālā darbinieka konsultācijas bērnam vai 
desmit individuālās psihologa, sociālā darbinieka vai 
jurista konsultācijas pieaugušai personai.

27.3. Pakalpojumu piešķir: 
27.3.1. bērnam, kurš ir prettiesisku darbību – no-

ziedzīga nodarījuma, ekspluatācijas, seksuālas izman-
tošanas, vardarbības vai jebkādas citas nelikumīgas, 
cietsirdīgas vai cieņu aizskarošas darbības upuris;

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

27.4. Pakalpojumu piešķir saskaņā ar Ministru 
kabineta noteikumiem.

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

28. Sociālā rehabilitācija vardarbību veikušām 
personām

28.1. Pakalpojums tiek sniegts, lai novērstu vai 
mazinātu turpmākas vardarbības riskus, sniedzot psi-
hosociālu un izglītojošu atbalstu vardarbību veikušām 
personām.

28.2. Pakalpojums ietver desmit individuālās psiho-
loga konsultācijas vai sešpadsmit grupu nodarbības.

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

28.4. Pakalpojumu piešķir saskaņā ar Ministru 
kabineta noteikumiem.

29. Bērnu emocionālās audzināšanas pakal-
pojums

29.1. Pakalpojums tiek sniegts ar preventīvu mērķi, 
lai vecākiem sniegtu nepieciešamās zināšanas par 
emocionālās audzināšanas nozīmi bērna attīstībā, 
harmoniskas personības veidošanā un mazinātu var-
darbību pret nepilngadīgajiem. 

29.2. Pakalpojums ietver 10 grupas nodarbības pēc 
noteiktas programmas.

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

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

ģimenes vajadzību izvērtējums un sastādīts sociālās 
rehabilitācijas plāns.

30. mentora pakalpojums
30.1. Pakalpojums tiek sniegts, lai nodrošinātu at-

balstu pilngadīgām personām, kuras sava dzīvesveida 
vai nepietiekamu sociālo prasmju dēļ nespēj nodrošināt 
pamatvajadzības vai sociālo funkcionēšanu sabiedrībā. 

30.2. Pakalpojums ietver mentora pakalpojumus 
līdz 16 stundām mēnesī.

30.3. Pakalpojumu piešķir: 
30.3.1. atkarīgām personām;
30.3.2. no ieslodzījuma vietas atbrīvotām personām;
30.3.3. personām, kurām nav pietiekamu sociālo 

prasmju un iemaņu sadzīves organizēšanā.
30.4. Pakalpojumu piešķir uz laiku līdz 6 mēnešiem 

vai pastāvīgi.
30.5. Pamatojoties uz sociālā darbinieka veiktu per-

sonas vajadzību izvērtējumu un atzinumu, pakalpojumu 
var piešķirt atkārtoti.

30.6. Pakalpojumu nepiešķir personām, kuras sa-
ņem asistenta vai aprūpes mājās pakalpojumu.

31. Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu kom-
plekss 

31.1. Pakalpojums tiek sniegts, lai atjaunotu per-
sonas (ģimenes) funkcionēšanas spējas, iekļaušanos 
sabiedrībā un pilnveidotu sociālās prasmes.

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

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

31.4. Pakalpojums tiek nodrošināts, komplektējot 
grupu.

31.5. Pakalpojumu piešķir uz laiku, kāds paredzēts 
mērķa grupas vajadzībām izstrādātajā programmā.

31.6. Pamatojoties uz sociālā darbinieka veiktu 
ģimenes (personas) izvērtējumu un atzinumu, pakal-
pojumu var piešķirt atkārtoti.

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

profesionālu darbību ar mērķi palīdzēt personām, ģime-
nēm, personu grupām un sabiedrībai kopumā veicināt 
vai atjaunot spēju sociāli funkcionēt, radīt šai funkcio-
nēšanai labvēlīgus apstākļus, kā arī veicināt sociālās 
atstumtības un riska faktoru mazināšanu, attīstot pašas 
personas resursus un iesaistot atbalsta sistēmās, kā arī 
klientu iesaistīšanu sociālās rehabilitācijas/korekcijas 
programmās noteiktām klientu grupām.

32.2. Pakalpojums ietver profesionāla sociālā dar-
binieka konsultācijas, klientu vajadzību novērtēšanu, 
individuālā sociālā rehabilitācijas plāna izstrādi, psiho-
sociālo un starpprofesionālo atbalstu gadījuma risinā-
šanas vai sociālo pakalpojumu saņemšanas procesā.

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

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

īslaicīgu diennakts uzturēšanos pilngadīgām perso-
nām bez pastāvīgas dzīvesvietas vai krīzes situācijā 
nonākušām personām.

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

33.3. Pakalpojumu piešķir personām: 
33.3.1. kuras ir bez noteiktas dzīvesvietas vai da-

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

33.3.2. kuras bez pajumtes ir palikušas stihiskas 
nelaimes dēļ.

33.4. Pakalpojumu piešķir uz laiku līdz 3 mēnešiem. 
33.5. Pamatojoties uz sociālā darbinieka veiktu per-

sonas vajadzību izvērtējumu un atzinumu, pakalpojumu 
var piešķirt atkārtoti.

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

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

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

darbinieka atzinumu:
34.3.1. personām (ģimenēm), kurām sociālo apstāk-

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

 34.3.2. personām, kuras funkcionālo traucējumu vai 
sociālo apstākļu dēļ nespēj veikt pēdu aprūpi. 

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

sonas vajadzību izvērtējumu un atzinumu, pakalpojumu 
var piešķirt atkārtoti.   

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

personu pamatvajadzības atveseļošanās periodā vai 
krīzes situācijas pārvarēšanai. 

35.2. Pakalpojums ietver silta ēdiena (saskaņā ar 
pakalpojuma sniedzēja piedāvājumu) nodrošināšanu 
vienu reizi dienā.

35.3. Pakalpojumu, pamatojoties uz sociālā darbi-
nieka atzinumu, piešķir:

35.3.1. personām, kuras saskaņā ar ārsta norādī-
jumiem ārstējas no plaušu tuberkulozes;

35.3.1. pensijas vecuma personām vai personām 
ar funkcionāliem traucējumiem, kurām nav piemēroti 
sadzīves apstākļi vai trūkst prasmes silta ēdiena pa-

gatavošanai; 
35.3.3. krīzes situācijā nonākušām personām 

(ģimenēm);
35.3.4. personām (ģimenēm), kurām nav pieeja-

ma pašvaldības sociālā palīdzība pamatvajadzību 
nodrošināšanai.

35.4. Pakalpojumu piešķir pastāvīgi, atveseļošanās 
periodā saskaņā ar ārsta norādījumiem vai uz laiku līdz 
3 mēnešiem krīzes situācijas pārvarēšanai. 

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

36. motivācijas pakalpojums
36.1. Pakalpojums tiek sniegts, lai mazinātu perso-

nas noliegumu un palīdzētu pieņemt lēmumu par reha-
bilitācijas uzsākšanu vai sociālo problēmu risināšanu, 
kā arī veidot motivāciju pozitīvām pārmaiņām.

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

36.3. Pakalpojumu piešķir pilngadīgām vai nepiln-
gadīgām personām, kurām ir grūtības apzināties savas 
sociālās problēmas un uzsākt to risināšanu.

36.4. Pakalpojumu piešķir vienu reizi gadā.
37. Ilgstošas izmitināšanas pakalpojums perso-

nām ar zemām vajadzībām un sociālajām prasmēm 
37.1. Pakalpojums tiek sniegts, lai nodrošinātu pa-

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

37.2. Pakalpojums ietver personas izmitināšanu, 
pamatvajadzību nodrošināšanu un sociālo un darba 
prasmju attīstīšanu.

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

37.4. Pakalpojums paredz personas līdzmaksājumu 
pakalpojuma sniedzējam. 

IV  PaKalPOjumu PIEšķIršanaS 
KārTĪBa 
38. Pieprasot sociālos pakalpojumus, persona vai 

tās likumiskais pārstāvis vēršas dzīvesvietas sociālajā 
dienestā (novada pilsētā) vai pie sociālā darba speciā-
lista (novada pagastā), iesniedz iesniegumu, norādot 
problēmu un tās risināšanai vēlamo pakalpojuma veidu, 
iztikas līdzekļu deklarāciju, ja pakalpojuma saņemšanai 
nepieciešams materiālo resursu novērtējums, kā arī 
citus dokumentus (izziņu par personas veselības stā-
vokli, funkcionālajām spējām vai invaliditāti, pilnvaru, 
bāriņtiesas lēmumu, uzturlīgumu, psihologa vai sociālā 
darbinieka atzinumu u.c.) atbilstoši normatīvo aktu 
prasībām un attiecīgā sociālā pakalpojuma veidam. 

39. Sociālais dienests vai sociālā darba speciālists 
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un termiņos no-
vērtē personas vajadzības pēc pieprasītā pakalpojuma 
un pieņem lēmumu par pakalpojuma piešķiršanu vai at-
teikumu. Ja pieņemts lēmums atteikt pakalpojumu, no-
rāda tā pamatojumu un lēmuma apstrīdēšanas kārtību. 

40. Pakalpojumu pārtrauc, atsaka vai samazina 
pakalpojuma apmēru, ja:

40.1. persona neievēro pakalpojuma sniedzēja iek-
šējās kārtības noteikumus vai līguma par pakalpojumu 
nodrošināšanu nosacījumus; 

40.2. persona atsakās vai neatļauj novērtēt vaja-
dzības, nepilda sociālās rehabilitācijas plānu vai neveic 
sociālā darbinieka noteiktos līdzdarbības pienākumus;

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

40.4. piešķirts pakalpojums ilgstošas sociālās ap-
rūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā;

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

40.6. pakalpojuma saņemšanas laikā ir noslēgts 

uztura līgums, kas paredz uztura devējam nodrošināt 
personai nepieciešamo aprūpi un sociālo rehabilitāciju, 
pamatvajadzību nodrošināšanai, pienākumu aprūpēt 
personu, apmaksāt izdevumus, kas saistīti ar sociālo 
pakalpojumu sniegšanu personai;

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

40.8. persona vai tās likumiskais pārstāvis, norā-
dot iemeslu, atsakās vai lūdz pārtraukt pakalpojuma 
sniegšanu;

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

41. Krīzes situācijā sociālais dienests lēmumu par 
pakalpojuma piešķiršanu pieņem nekavējoties.

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

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

V  PaKalPOjumu SamaKSaS 
KārTĪBa
44. Pakalpojumi tiek sniegti, neizvērtējot pakalpo-

juma saņēmēja materiālos resursus, izņemot Sociālo 
pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā un Ministru 
kabineta noteikumos noteiktos gadījumus, kas paredz 
novērtēt pakalpojuma saņēmēja materiālos resursus.

45. Noteikumu 9., 11., 12., 17., 18., 19. punktā 
minētie pakalpojumi tiek sniegti, izvērtējot personas 
likumīgo apgādnieku materiālos resursus un iesaistī-
šanos pakalpojumu nodrošināšanā. 

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

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

46.2. noteikumu 11., 12. punktā minētos pakalpo-
jumus, ja saskaņā ar šo pakalpojumu piešķiršanas no-
sacījumiem, persona nav tiesīga saņemt pakalpojumu 
par pašvaldības līdzekļiem;

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

46.4. noteikumu 17., 18. punktā minētos pakalpo-
jumus, kad pakalpojums tiek finansēts daļēji, sedzot 
starpību starp pakalpojuma cenu un pakalpojuma 
saņēmēja un viņa likumīgo apgādnieku nodrošināto 
samaksu par pakalpojumu saskaņā ar MK noteikumiem;

 46.5. noteikumu 37. punktā minēto pakalpojumu, 
kad pakalpojums tiek finansēts daļēji, jo personai ir 
regulāri ienākumi un ir panākta vienošanās par līdz-
maksājumu pakalpojuma sniedzējam.

VI  lĒmumu aPSTrĪDĒšanaS un 
PārSŪDZĒšanaS KārTĪBa
47. Sociālā dienesta vai sociālā darba speciālista 

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

48. Domes lēmumu (administratīvo aktu) var pār-
sūdzēt Administratīvajā rajona tiesā likumā noteiktajā 
kārtībā.

VII  nOSlĒGuma jauTājumI
49. Noteikumi tiek publicēti pašvaldības informa-

tīvajā izdevumā „Kuldīgas Novada Vēstis” un ievietoti 
pašvaldības mājaslapā www.kuldiga.lv.

50. Noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc 
to publicēšanas likuma „Par pašvaldībām” 45. panta 
noteiktajā kārtībā.

51. Ar šo noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē 
Kuldīgas novada pašvaldības saistošie noteikumi nr. 
2013/1 „Sociālo pakalpojumu saņemšanas un samak-
sas kārtība”.

Paskaidrojuma raksts
Paskaidrojuma raksta sadaļas. Norādāmā informācija
1. Projekta nepieciešamības pamatojums. Kuldīgas novadā līdz šim ir bijuši spēkā Kuldīgas novada pašvaldības saistošie noteikumi nr. 2013/1 „Sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtība”, kas apstiprināti ar Kuldīgas novada Domes 
2013. gada 31. janvāra sēdes lēmumu  (prot. nr. 2, p. 42) un precizēti ar Kuldīgas novada Domes 2013. gada 28. marta sēdes lēmumu (prot. nr. 4, p. 62).
Ir mainījušies normatīvie akti, ieviesti jauni sociālie pakalpojumi, nepieciešams grozīt un papildināt saistošos noteikumus, sistematizēt pakalpojumu veidus un saņemšanas kārtības aprakstus. Saistošajos noteikumos grozāmo normu apjoms pārsniedz pusi 
no spēkā esošo noteikumu normu apjoma, nepieciešams sagatavot jaunu noteikumu projektu.
2. Īss projekta satura izklāsts
Saistošie noteikumi „Sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtība” nosaka pašvaldības nodrošināto sociālo pakalpojumu veidus, to saņemšanas un samaksas kārtību, kā arī lēmumu par sociālo pakalpojumu piešķiršanu vai atteikumu apstrīdē-
šanas un pārsūdzēšanas kārtību.
Sociālo pakalpojumu sniegšanas mērķis ir uzlabot personas, ģimenes, personu grupas un sabiedrības dzīves kvalitāti un atjaunot vai uzlabot personu spējas sociāli funkcionēt un iekļauties sabiedrībā.
Pašvaldība sniedz pakalpojumus vai organizē to sniegšanu dzīvesvietā vai sociālo pakalpojumu sniedzēja institūcijā.
Tiesības saņemt pakalpojumus ir personai, kura deklarējusi savu dzīvesvietu pašvaldības administratīvajā teritorijā.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu – saistošie noteikumi pašvaldības budžetu būtiski neietekmēs.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā – nav attiecināms.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām – jaunas struktūras nav jāveido. 
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām – konsultācijas ar Kuldīgas novada pašvaldības aģentūras „Sociālais dienests” un pagastu pārvalžu sociālajiem darbiniekiem.

Saistošie noteikumi nr. 2015/10 „Sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtība” (precizētā redakcija, kas apstiprināta ar Kuldīgas novada Domes 30.07.2015. sēdes lēmumu nr. 9, p. 52)



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 reimane, tālr. 63350100. Iespiests SIa „Poligrāfijas grupa mūkusala”, mūkusalas iela 15a, rīga, lV-1004. Tirāža – 10 077. reģistrācijas apliecība nr. 000702841.

mŪSu laIKS

KKc PIEDāVā

KaPu SVĒTKI KulDĪGaS nOVaDā

PaSāKumI PaGaSTOS

BrĪVDaBaS KInO KulDĪGaS PIlSĒTaS DārZā

2015. gada 27. augusts

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

S. 29.VIII 17.00 PrāTa SPĒlES
Sv. 30.VIII 16.00 ASV, 2015
O. 1.IX 15.00 Ilgums 1’34
O. 1.IX 17.00 Animācijas ģimenes filma
T. 2.IX 16.00 Filma dublēta latviešu valodā
T. 2.IX 18.00 U
C. 3.IX 17.30
P. 4.IX 16.00
Sv. 6.IX 14.00
O. 8.IX 16.00
T. 9.IX 16.00

S. 29.VIII 19.00 fanTaSTISKaIS
Sv. 30.VIII 18.00 ČETrInIEKS 2015
O. 1.IX 19.00 Ilgums 1’46
T. 2.IX 20.00 Asa sižeta filma, 
C. 3.IX 19.30 zinātniska fantastika 
   12+

P. 4.IX 18.00 mĒS ESam TaVI DrauGI
Sv. 6.IX 16.00 2015
O. 8.IX 18.00 Muzikāla filma, drāma
T. 9.IX 18.00  12+
C. 10.IX 17.30 

Ceturtdien, 27. augustā, 19.00 Kuldīgas kultūras centrā – grupas „children of 
Emotion” (Dānija) koncerts. Kristina Dabašinskaite (vokāls), Nikolajs Svaneborgs (taus-
tiņinstrumenti), Salvadors Olmos (ģitāra), Thomas Munks-Petersens (kontrabass), Stigs 
Halskovs (sitamie instrumenti). Vairāk www.childrenofemotion.com. Ieeja – EUR 1,50.

Sestdien, 5. septembrī, 18.00 Kuldīgas kultūras centrā – koncerts „Emīla Dārziņa 
pasaulē”. E.Dārziņa solodziesmas un „Melanholisko valsi” izpildīs Jānis Sproģis (tenors), 
Eduards Čudakovs (baritons), Mārtiņš Zvīgulis (tenors), Laura Perišivana (soprāns), Ventis 
Zilberts (klavieres), Gidons Grīnbergs (vijole), Rihards Štrauss (čells). Ieeja – EUR 5.

Sestdien, 20. septembrī, 17.00 Kuldīgas kultūras centrā – Noras Bumbieres fonds 
ielūdz uz koncertu „Esmu dzimusi jelgavā”. Leģendārās N.Bumbieres dziesmas izpildīs 
Samanta Tīna, Sabīne Berezina, Rūta Dūduma, Katrīna Bindere, Roberto Meloni, Viktors 
Lapčenoks, Žoržs Siksna, Māra Bumbiere, Ira Krauja-Dūduma, Anna Zaiceva. Ieeja – EUR 
5, 7, 10 (KKC kasē un www.bilesuparadize.lv).

Sestdien, 3. oktobrī – Hercoga jēkaba gadatirgus.

ĪVanDĒ
29. 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.
laIDOS
30. augustā:
15.00 – Ārzes kapos; 

16.00 – Laidu kapos. 
VārmĒ
6. septembrī:
12.00 – Alekša kapos,
13.00 – Busku kapos.

Ir augusts, un dārzi, māju pa-
galmi apbur ar pasakainu krāsu 
buķeti – dālijas, asteres, gladiolas. 
Taču toņu gamma dabā liecina par 
tuvojošos gadalaiku maiņu. Pavisam 
drīz vērsim durvis septembrim, kas, 
domāju, daudziem saistās ar jaunu 
darba cēlienu skolās.

Kuldīgas novada izglītības ies-
tādes, pateicoties iestāžu vadībai, 
pedagogiem, saimnieciskajiem dar-
biniekiem, ir gatavas uzņemt vairāk 
nekā 2500 skolēnu 13 izglītības 
iestādēs un to filiālēs un gandrīz 
1000 pirmsskolas vecuma bērnu 15 
izglītības iestādēs un to filiālēs.

Savu nozīmīgumu bērnu un jau-
niešu brīvā laika organizēšanā un 
talantu izkopšanā, protams, turpina 
apliecināt profesionālās ievirzes 
izglītības iestādes mākslā, mūzikā, 
sportā, kā arī Bērnu un jauniešu 
centrs. Papildus jau zināmajām 
interešu izglītības programmām 
šogad uz nodarbībām aicinās Jauno 
žurnālistu skola, Robotikas pulciņš.

1. klasē mācības šogad uzsāks 
240 bērnu, tas diemžēl ir mazāk nekā 
pagājušajā gadā. Pašvaldība, uzsākot 
jauno mācību gadu, sveic ikvienu 
pirmklasnieku ar veselīgas pārtikas 
„Milzu!” pārslu paku un vēl izturību, 
neatlaidību un nerimstošu zinātkāri.

Prieks, ka vairāk nekā puse 9. kla-
šu absolventu – 135 no 249 – izvēlē-
jušies turpmāk mācīties vidusskolā, 
bet 127 no šī skaita mācīsies kādā 
Kuldīgas vidusskolā. Tikai astoņi no 
kopējā vidusskolēnu skaita izvēlēju-
šies mācīties vidusskolās ārpus Kul-
dīgas novada. Savukārt 114  devīto 
klašu absolventi mācības turpinās 
profesionālās izglītības iestādēs, 46 
no viņiem Kuldīgas Tehnoloģiju un 
tūrisma tehnikumā. 

Uzsākot jauno mācību gadu, paš-
valdība organizē pasākumus vairāk 
nekā 400 novada pedagogiem, mudi-
not strādāt radoši. Šogad pirmo gadu 
mēģināsim realizēt iestāžu vadītāju 
vietnieku metodiskās apvienības 
ideju par meistarklasēm, kuras va-
dīs 4. kvalitātes pakāpes pedagogi, 
nododot savu pieredzi kolēģiem. 
Augusta izskaņā tradicionāli tiksi-
mies novada pedagogu konferencē.

Ir tik daudz jau par tradīciju 
kļuvušu pasākumu un interesantu 
ieceru – gan pensionēto pedagogu 
svinīga ikgadēja tikšanās pie Domes 
priekšsēdētājas, Jauno talantu skola, 
Karjeras nedēļa, gan izglītības iestā-
žu vadītāju izbraukuma semināri ar 
pozitīvās pieredzes popularizēšanu. 
Nav nepieciešams tos visus uzskai-
tīt, bet svarīga ir sajūta, ka ikviena 
pozitīva pieredze, ideja ir saklausīta, 
atzīta un tiek popularizēta.

Es aicinu bērnus un jauniešus, 
vecākus un pedagogus vasarā gūto 
saules gaismu, enerģiju, dzīvesprie-
ku, degsmi censties saglabāt visa 
gada garumā. Lai labās apņemša-
nās mudina neatlaidīgam, radošam 
darbam!   

Saglabāt degsmi 
jaunajā mācību gadā

SanTa DuBurE, 
Izglītības nodaļas vadītāja

28. augustā 21.00 – B.A. Cimmermaņa operas „Zaldāti” 
ieraksts no Zalcburgas festivāla, rež. Alvis Hermanis, 2012.

29. augustā 21.00 – „latvijas leļļu animācijas izlase 
bērniem”.

„Goldingen Knight Cinema” seansus ar Kuldīgas 
novada pašvaldības atbalstu rīko Kuldīgas novada 

muzejs.

UZ TIKŠANOS PILSĒTAS DĀRZĀ!

ĒDOlĒ
Līdz 31. augustam kultūras namā – Lat-

vijas – Lietuvas programmas projekta „Ezeri 
nākotnei” partneru ceļojošā fotoizstāde.

No 28. līdz 30. augustam Ēdoles pagas-
ta pasākumi – „Vasara, uzkavējies”.

28. augustā no 19.00 līdz 21.00 kultūras 
namā – „disenīte” bērniem kopā ar Pepiju 
Garzeķi, no 22.00 – atpūtas vakars jaunie-
šiem kopā ar diskotēku „Stils”.

29. augustā 10.30 pie kultūras nama 
– ģimenes velobrauciens „Pedālis 2015”. 
Galamērķī pie Dižakmens sviestmaižu 
pikniks un citas aktivitātes. Bērniem līdz 12 
gadiem atļauts piedalīties vecāku pavadībā.

30. augustā 10.00 Ēdoles skolas stadio-
nā – ģimeņu aktivitāšu diena. Paredzētas 
sportiskas nodarbes, iespēja panašķoties, 
sagaidāmi vairāki pārsteigumi, viesi no 
Talsu kinoloģiskā kluba.

KaBIlĒ
30. augustā 10.00 Kabiles baznīcā 

dievkalpojums – veltīts jaunajam mācību 
gadam.

8. septembrī tiek rīkota ekskursija 
uz Likteņdārzu. Apskatīsim arī: Latvijas 
Nacionālo bibliotēku Rīgā, Salaspils 
Botānisko dārzu, Kokneses pilsdrupas, 
Skrīveru mājas saldējuma ražotni, kur ga-
tavosim un degustēsim saldējumu. Dalības 
maksa EUR 17 + ieejas maksa apskates 

objektos (līdz EUR 11). Izbraukšana 7.00 no 
Kuldīgas un 7.30 no Kabiles. Pieteikšanās 
un naudas iemaksa līdz 2. septembrim 
pie  Dainas Ļeonovas (tālr. 29903638). Līdzi 
jāņem ūdens un vieglas uzkodas.

11. septembrī pie saietu nama „Sen-
cis” – tradicionālā rudens ražas un ziedu 
izstāde. Visas dienas garumā nāc izveido 
kompozīciju, ziedu vai dārzeņu dekoru arī tu 
–  par prieku sev un ceļiniekiem, kas dodas 
cauri mūsu pagastam.

19. septembrī 15.00 laukumā pie bib-
liotēkas – vakara rudens tirgus. Tirgotājiem 
pieteikšanās pie Agneses (tālr. 25618976). 
Tirgus laikā  loterija  „Nogaršo manu našķi 
burciņā!”. Noteikumi: ņemam savu gatavo-
to velti burciņā, to skaisti noformējam un 
nododam kultūras nama vadītājai. Pretī 
saņemam loterijas biļeti. Gaidām izlozi 
tirgus laikā!

KurmālĒ
Augustā – Priedaines bibliotēka slēgta.
laIDOS 
No 1. līdz 30. septembrim Sermītes bib-

liotēkā – Raiņa daiļrades literatūras izstāde.
11. septembrī 9.30 bibliotēkā –  Dzejas 

dienu pasākums bērnudārza audzēkņiem.
PaDurĒ
12. septembrī no 15.00 „Jautrā mašīn-

talka Padurē” ar rudens gadatirgu, izstādēm 
un dažādām atrakcijām.

Līdz 30. septembrim Padures pagasta 
bibliotēkā – Eduarda Skabja fotoizstāde 
„Mākoņu atlants un citas fotogrāfijas”.

PElČOS
29. augustā 12.00 pie tautas nama – 

divu dienu pārgājiens skolēniem „Atvadas 
no vasaras”. Līdzi jāņem telts gulēšanai, 
nedaudz pārtikas un līksms garastāvok-
lis. Informācija pa tālr. 26354396 (Edīte 
Krasnopa).

rEnDā
Līdz 30. septembrim bibliotēkā – Līvijas 

Bružes gleznu izstāde.
Līdz 30. oktobrim kultūras namā – sa-

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

rumBā
29. augustā 18.00 „Bukaišos”  viesojas 

nometne „Vārds skaņā un kustībā” ar 
I.Leimanes izrādi „Nebēdnieks”, režisore 
Gunta Krauze.

31. augustā 17.30 „Bukaišos” – pirm-
klasnieku sveikšana (ierašanās ar ielū-
gumiem).

No 3. septembra Mežvaldē, pagasta 
pārvaldes nama zālē – Mārītes Dupates 
gleznu izstāde.

1. septembrī 15.00 Ventas ciemā – 
strītbols bērniem.

12. septembrī 12.00 Mežvaldē, pagasta 

pārvaldes nama zālē – minigolfs.
15. septembrī 19.00 „Bukaišos” – zoles 

vakars.
16. septembrī 14.15 „Bukaišos” – kuli-

nārijas pasākums „Gardēži”.
23. septembrī 16.00 „Bukaišos”  atsākas 

„Radošā darbnīca”.
TurlaVā
Septembrī bibliotēkā – Ināras Zeltītes 

rokdarbu izstāde „Ne pliks, ne apģērbts”; 
PII „Lāčuks” radošo darbu izstāde „Kukai-
nīši ziedos dūc”; bērni, jaunieši un vecāki 
aicināti iesaistīties lasīšanas veicināšanas 
programmā „Bērnu, jauniešu un vecāku 
žūrija”, izlasot un vērtējot līdz decembra 
beigām 6 grāmatas.

VārmĒ
29. augustā 22.00 vasaras noslēguma 

zaļumballe kopā ar grupu „Roja.” Ieeja –  
EUR 5.

No 1. līdz 30. septembrim bibliotēkā – 
Dzintara Lejas fotoizstāde „Gudenieku 
suiti”.

2. septembrī 15.00 jauniešu centrā – 
tējas pēcpusdiena. Aicināti Vārmes pagasta 
jaunieši (no 12 gadu vecuma) uz atkalre-
dzēšanos pie kopīgas tējas tases.

19. septembrī 10.00 estrādē „Liepu 
birzs” – rudens gadatirgus. Aicināti visi 
tirgotāji un pirkt gribētāji. Piedalīsies ama-
tierteātris „Es un Tu” un kapela „Spēlmaņi”.

Eiropas kultūras mantojuma 
dienās – pilsētas spēle

Kuldīgā Eiropas kultūras mantojuma dienās šogad notiks pilsētas 
spēle „Kuldīgas tilts un vecpilsēta Ventas senlejā”. 

Spēle norisināsies 12. septembrī no 12.00 līdz 16.00,  tajā aicināti pie-
dalīties Kuldīgas novada iedzīvotāji un viesi, starts tiks dots Pilsētas dārzā.

Lai piedalītos spēlē, komandā jāapvienojas vismaz 4 dalībniekiem 
(vecums nav ierobežots). Pieteikšanās – līdz 8.  septembra plkst. 17.00, 
nosūtot aizpildītu pieteikuma anketu e-pastā: sintija.vitolina@kuldiga.lv. 
Dalībnieku anketa atrodama www.kuldiga.lv.

Komandas pārvietosies pa stacijām Kuldīgas pilsētvidē, noklausoties 
sadarbības partneru sagatavotas informatīvas un izglītojošas lekcijas, kā 
arī izpildot darba uzdevumu. Laiks staciju apmeklēšanai un uzdevumu 
izpildei ir ierobežots, komandām jāiepazīst un jāveic zināšanu pārbaude 
pēc iespējas vairāk stacijās.

Spēles tēma veltīta notikumiem, stāstiem, objektiem un faktiem, kas 
saistīti ar Kuldīgas mantojuma vietu Eiropas kultūras vēstures veidošanā 
un Eiropas ietekmi Kuldīgas kultūras vērtību veidošanās procesā. 

Spēli organizē Kuldīgas novada pašvaldība sadarbībā ar Valsts kultūras 
pieminekļu aizsardzības inspekciju, Kuldīgas novada muzeju, Restaurācijas 
centru un citiem partneriem.

SInTIja VĪTOlIŅa, 
Vecpilsētas projektu speciāliste

„Bandava” atsāk dejot un 
aicina pievienoties

Šogad ātrāk nekā citus gadus pēc vasaras atpūtas savu darbību atsāk 
Kuldīgas kultūras centra vidējās paaudzes deju kopa „Bandava”, lai 
varētu sagatavoties pirmajam sezonas koncertam jau 26. septembrī 
Alsungā.

Kolektīvs ir uzaicināts piedalīties biedrības „Etniskās kultūras centrs „Sui-
ti”” īstenotajā projektā „Suitu horeogrāfiskais mantojums. Suitu deju svētki 
Alsungā”, kas notiks Svētā Miķeļa svētku ietvaros 25. un 26. septembrī. 

Uzsākot sezonu, kolektīvs aicina pievienoties jaunus dejotgribētājus. Ie-
priekšēja dejošanas pieredze nav nepieciešama. Pirmā tikšanās 1. septembrī 
20.00 Kuldīgas kultūras centrā.

Jāpiebilst, ka 2015. gads deju kopai „Bandava” ir jubilejas gads – aprit 
35 gadi kopš kolektīva dibināšanas.


