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Kuldīgas novada pašvaldība 

izveidota 2009. gadā, 

apvienojoties Kuldīgas pilsētai 

un 13 pagastiem. 

 

Iedzīvotāju skaits – 23 515 

(CSP) 

 

Platība – 1756 km2 

Kuldīgas novads 



Iedzīvotāju sadalījums 

Vārmes pagasts

4,1%
Turlavas pagasts

3,6%
Snēpeles pagasts

3,0%

Rumbas pagasts

6,0%

Rendas pagasts

4,1%

Pelču pagasts

3,9%

Padures pagasts

4,2%

Laidu pagasts

4,7%

Kurmāles pagasts

8,2%

Kabiles pagasts

3,2%

Ēdoles pagasts

3,7%

Gudenieku pagasts

2,8%
Īvandes pagasts

1,5%

Kuldīgas pilsēta

47,0%



Pašvaldības iestādes, aģentūras un 

kapitālsabiedrības 

 
42 iestādes un aģentūras, tostarp: 

kultūras iestādes 

skolas un pirmsskolas izglītības iestādes 

pagastu pārvaldes 

4 pašvaldības kapitālsabiedrības: 

SIA «Kuldīgas komunālie pakalpojumi» 

SIA «Kuldīgas ūdens» 

SIA «Kuldīgas siltumtīkli» 

SIA «Kuldīgas slimnīca» 

 



Teritorijas attīstības plānošanas dokumenti 

 
Ilgtspējīgas attīstības stratēģija (2030) 

Kuldīgas novada vīzija (nākotnes redzējums) 

Teritorijas specializācija 

Stratēģiskie mērķi  

Ilgtermiņa prioritātes 

Telpiskās attīstības perspektīva 

Attīstības programma (2020) 

Vidēja termiņa prioritātes 

Rīcības plāns 

Investīciju plāns (projekti) 

 

Vīzija 

Stratēģiskie 
mērķi (SM) 

Ilgtermiņa 
prioritātes (IP) 

Vidēja 
termiņa 

prioritātes 
(VTP) 

Rīcību virzieni 
(RV) 

Uzdevumi 

(U) 

Rīcības 

(R) 



Pasākumi, projekti  

 Siltumsaimniecība 

Kuldīgas novada centralizētā siltumapgāde pilnībā pārorientēta 

uz atjaunojamiem energoresursiem, t.sk. īstenoti projekti: 

Apkures sistēmas rekonstrukcija Kuldīgas pilsētā, izveidojot 

videi draudzīgu siltumavotu (ERAF, 2 874 557  LVL) 

Kuldīgas pilsētas centralizētās siltumapgādes sistēmas 

rekonstrukcijas projekts (1 328 001 LVL) 

Siltumtrases būvniecība Stacijas ielā – Sūru ielā, Kuldīgā 

(KF, 350 000 LVL) 

Biomasas koģenerācijas elektrostacijas būvniecība Kuldīgā 
(KF, 4 989 242 EUR) 

Kuldīgas novada sociālās aprūpes centra "Venta" tehnoloģiju 

pāreja no fosilajiem uz atjaunojamiem energoresursiem 

(KPFI, 90 534,00 LVL) 



Pasākumi, projekti (2) 

 
Ēku energoefektivitāte 

Īstenoti pašvaldības, kā arī dzīvojamo ēku siltumnoturības 

uzlabošanas projekti, piemēram: 

Energoefektivitātes paaugstināšana Kuldīgas novada 

izglītības iestādēs (9 iestādes, KPFI,1 347 539 LVL) 

Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju 

samazināšanai Pelču speciālajā internātpamatskolā - 

attīstības centrā (KPFI, 24 994 LVL) 

Kuldīgas novada sociālo dzīvojamo ēku siltumnoturības 

uzlabošanas pasākumi (7 projekti, ERAF,1 528 827 EUR) 

Daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku siltumnoturības 

uzlabošanas projekti (piemēram, 15 SIA “Kuldīgas 

komunālie pakalpojumi” apsaimniekotās ēkas)  

 



Pasākumi, projekti (3) 

 

Publiskais apgaismojums 

Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Kuldīgas 

novada pašvaldības publisko teritoriju apgaismojuma 

infrastruktūrā (KPFI, 109 312,26 LVL) 

Transports 

Siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšana iegādājoties 

divus jaunus rūpnieciski ražotus M1 kategorijas 

automobiļus Kuldīgas novada pašvaldības vajadzībām 

(KPFI, 55 934,00 EUR) 



Pasākumi, projekti (4) 

 
Sadarbība pētniecības inovcijas jomā 

Projekta ideja “Pilna SEG emisiju inventarizācija mazām, 

vidējām un lielām pašvaldībām: trīs Kurzemes pašvaldību 

piemēri” 

Sadarbība VATP projektā “Pētījums “Reģionāla līmeņa 

stratēģijas izstrāde siltumnīcefekta gāzu emisijas 

samazināšanai Kurzemes plānošanas reģiona pilsētu 

apbūves rajonos, izmantojot tālizpētes attēlus un 

jaunākās termālās auditēšanas tehnoloģijas”” 

 





Problēmas, izaicinājumi 

 
Kompleksa oglekļa mazietilpīgas attīstības plānošana 

pašvaldības mērogā 

Datu pārvaldība oglekļa mazietilpīgas attīstības plānošanai 

Atbildības jomu sadalījums, koordinācija, īpašuma statuss 

Energoefektivitātes paaugstināšana vēsturiskajās ēkās, īpaši 

Kuldīgas vecpilsētā 

Siltuma zudumi Kuldīgas pilsētas siltumtrasēs 

Siltumapgādes un ēku energoefektivitāte pagastos 

Elektrotransporta uzlādes infrastruktūras trūkums 

Energoefektīvi risinājumi sezonāli vai neregulāri 

izmantojamās ēkās 



Nākotnes ieceres, plāni 

Pētījums par SEG emisiju avotiem Kuldīgas novadā 

Izvērtējums, analīze un priekšlikumi, aptverot: 

enerģētikas sektoru 

transporta sektoru 

rūpniecības sektoru 

lauksaimniecības sektoru 

mežsaimniecības sektoru 

atkritumu apsaimniekošanas sektoru 

Energoefektivitātes plāna izstrāde 

Energoefektivitātes ģeogrāfiskās informācijas sistēmas 

izmantošana pašvaldības ēku energoefektivitātes 

uzraudzībai 



Nākotnes ieceres, plāni (2) 

Inovatīvi risinājumi energoefektivitātes uzlabošanai 

vēsturiskās apbūves zonās 

Siltumapgādes uzlabošanas pasākumi Kuldīgas novada 

pagastos 

Energoefektivitātes uzlabošana pašvaldību un dzīvojamās 

ēkās,  

piesaistot ES fondu u.c. atbalsta instrumentu finansējumu 

Apstiprināta projekta ideja par Sociālā dienesta ēkas 

energoefektivitātes uzlabošanu (ERAF) 

U.c. 

 

 

 

 



PALDIES 

KULDĪGA, 06.01.2017. 

KASPARS RASA 

direktors 

 

Kuldīgas novada pašvaldības aģentūra 

“Kuldīgas Attīstības Aģentūra” 

Pilsētas laukums 3, Kuldīga, Kuldīgas novads, LV-3301 

+371 27840580 | +371 63322235 


