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“Vētru muzeja” ekspozīcija Jūrkalnes tautas namā 
pašlaik nav apskatāma, bet Jūrkalnes pagasta pārval-
des vadītājs Guntars Reķis gudro par āra ekspozīcijas 
veidošanu. To paredzēts iekārtot tautas nama noju-
mē, izrādot no jūras izskalotus senākus priekšmetus. 
Trīs jau ir Guntara rīcībā. Viens atvests no pludma-
les Vārves pagastā, tas ir apkalts koka pālis, savukārt 
otrs ceļu uz Jūrkalni mērojis no Tārgales Jaunupes. 
Tas ir masīvs laivas borta fragments, kurā redzams 
caurums, kas izmantots, lai ielaistu ūdenī enkuru. Tā 
atradējs ir Tārgales pagasta pārvaldes vadītājs Mārcis 
Laksbergs, kurš spriež, ka fragments, visticamāk, pie-
derējis kādai dižlaivai, kas izmantota zvejai jūrā. Mār-
cis kolēģim atdevis arī Irbes upes malā atrasto trīsi, 
kas, iespējams, lietots kolhoza laikos. Guntars Reķis 
aicina uzticēt viņam arī citas interesantas un zvejas 
laikmetu raksturojošas liecības, lai varētu izveidot 
saistošu brīvdabas ekspozīciju.

Marlena Zvaigzne 

Guntars Reķis rāda 
Irbes upes malā atrasto trīsi.        

7. un 8. aprīlī novada mācību iestāžu 350 audzēkņi saņēma pašval-
dības sarūpētās pārtikas pakas. Tās izsniedza pirmsskolēniem un skolē-
niem, kuriem ārkārtējā situācijā visvairāk bija nepieciešams atbalsts (to 
noskaidrot palīdzēja skolotāji). Vienas pārtikas pakas vērtība bija 33 eiro. 
Pēc pašvaldības pasūtījuma bakaleju, piena un gaļas produktus un aug-
ļus sasaiņoja SIA “Miesnieks” darbinieki. Pašvaldības apmaksātā pārtikas 
paka paredzēta valstī izsludinātās ārkārtējās situācijas pirmajam mēne-
sim. Pēc tam 16. aprīļa ārkārtas domes sēdē deputāti pieņēma lēmumu 
par izglītojamo ēdināšanu ārkārtējās situācijas laikā. Ventspils novada 
pašvaldība ar 703 pārtikas pakām 28 eiro vērtībā nodrošinās 1.–12. kla-
šu izglītojamos un pirmsskolas vecuma audzēkņus no trūcīgām, mazno-
drošinātām un daudzbērnu ģimenēm, kā arī krīzes situācijā nonākušās 
ģimenes. Pārtikas pakas var saņemt, piesakoties Sociālajā dienestā, kā arī 
aiz pildot pieteikuma anketu un nosūtot e-pastā soc.dienests@ventspilsnd.
lv vai iesniedzot sociālajai darbiniecei pagasta pārvaldē. Arī šoreiz pārti-
kas pakas sagatavoja SIA “Miesnieks” darbinieki, finansējums šim nolū-
kam rasts no Ventspils novada pašvaldības 2020. gada budžeta līdzekļiem. 
Paku piegādi nodrošināja Ventspils novada pagastu pārvaldes sadarbībā 
ar Sociālā dienesta darbiniecēm un izglītības iestāžu vadītājām. Pēc divām 
nedēļām piegādās nākamo paku partiju.   

Marlena Zvaigzne

Pašvaldība ir parūpējusies, lai ārkārtējā situācijā bērniem 
un krīzes skartajām ģimenēm būtu, ko likt galdā.   

Mārča Laksberga foto

Pašvaldība atbalsta krīzes skartās ģimenes un izglītojamos

Jūrkalnē 
top brīvdabas 
ekspozīcija
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Licences veids skaits 
(gab.) 5 
gadiem

Cena 
(eUr)

7.1. Dienas licence, izņemot spiningošanu 
(velcēšanu) maijā no laivas vai citiem peldošiem 
ūdens transportlīdzekļiem (pielikums Nr.2)

10000 2,50

7.2. trīs dienu  licence, izņemot spiningošanu 
(velcēšanu) maijā no laivas vai citiem peldošiem 
ūdens transportlīdzekļiem (pielikums Nr.3)

5000 5,00

7.3. Dienas licence iegādei makšķerēšanas 
vietā, izņemot spiningošanu (velcēšanu) 
maijā no laivas vai citiem peldošiem ūdens 
transportlīdzekļiem (pielikums Nr.4)

700 5,00

7.4. Mēneša licence, izņemot spiningošanu 
(velcēšanu) maijā no laivas vai citiem peldošiem 
ūdens transportlīdzekļiem (pielikums Nr.5)

700 10,00

7.5. sezonas licence makšķerēšanai no 1. maija līdz 
31. oktobrim, izņemot spiningošanu (velcēšanu) 
maijā no laivas vai citiem peldošiem ūdens 
transportlīdzekļiem (pielikums Nr.6)

700 15,00

7.6. gada (12 mēneši) licence, izņemot spiningošanu 
(velcēšanu) maijā no laivas vai citiem peldošiem 
ūdens transportlīdzekļiem (pielikums Nr.7)

700 20,00

7.7. spiningošanas (velcēšanas) mēneša licence 
no laivas vai citiem peldošiem ūdens 
transportlīdzekļiem laika periodā no 1. līdz 
31. maijam (pielikums Nr.8)

700 15,00

7.8. spiningošanas (velcēšanas) dienas licence 
no laivas vai citiem peldošiem ūdens 
transportlīdzekļiem laika periodā no 1. līdz 
31. maijam (pielikums Nr.9)

700 5,00

7.9. gada bezmaksas licence, izņemot spiningošanu 
(velcēšanu) maijā no laivas vai citiem peldošiem 
ūdens transportlīdzekļiem (pielikums Nr.10)

bez skaita 
ierobe-
žojuma

8. Makšķerēšanas licenču cenu 
atlaižu piemērošana:

8.1. makšķerēt, saņemot gada 
bezmaksas licenci, atļauts:

8.1.1. bērniem un pusaudžiem 
vecumā līdz 16 gadiem, personām, 
kuras vecākas par 65 gadiem. gada 
bezmaksas licenci var saņemt un 
izmantot, uzrādot dokumentu, 
kas ļauj identificēt personu un tās 
vecumu;

8.1.2. Usmas ezera krastu 
zemju īpašniekiem un viņu pirmās 
pakāpes radiniekiem, uzrādot 
dokumentu, kas ļauj identificēt 
personu.

8.1.3. personām ar invaliditāti, 
uzrādot invalīda apliecību;

8.1.4. politiski represētām 
personām, uzrādot politiski 
represētās personas apliecību;

8.1.5. Ventspils novada 
maznodrošinātām personām, 
uzrādot Ventspils novada 
sociālā dienesta izdoto izziņu un 
dokumentu, kas ļauj identificēt 
personu.

8.1.6. personām, kuras 
sniegušas ievērojamu ieguldījumu 
Usmas ezera sakopšanā, attīstībā, 
maluzvejniecības novēršanā, 
informācijas sniegšanā, kas 
palīdzējušas novērst būtiskus 
draudus videi,  kuras, veicot 
šo ieguldījumu, ir darbojušās 
bez atlīdzības un kurām to ar 
lēmumu piešķīrusi biedrības 
“UsMas krasts” valde. Par 
šajā apakšpunktā paredzēto un 
izsniegto licenču skaitu biedrība 
“UsMas krasts “ vienu reizi 
gadā rakstveidā informē Ventspils 
novada pašvaldību.

9. gada bezmaksas licenci var 
saņemt:

9.1. pie organizētāja biedrībā 
“UsMas krasts”, “Priežkalni”, 
Usmas pagasts, Ventspils novads, 
katru darba dienu no plkst. 8.00 
līdz 18.00, tālr. 25701744. 

9.2. Usmas pagasta pārvaldē 
“auseklīši”, Usma, Usmas pagasts, 
Ventspils novads, pirmdien no 
plkst. 8.00 līdz 12.00 un no plkst. 
13.00 līdz 18.00, otrdien, trešdien, 
ceturtdien no plkst. 8.00 līdz 12.00 
un no plkst. 13.00 līdz 17.00, 
piektdien no plkst. 8.00 līdz 12.00 
un no plkst. 13.00 līdz 16.00, 
tālr. Usmas pagasta pārvaldē 
28357620.

IV. Makšķerēšanas licenču 
saturs un noformējums, 
realizācija

10. Licencē (paraugi pielikumos 
no Nr.2 līdz Nr.10) tiek uzrādīts 
licencētās makšķerēšanas 
organizētāja nosaukums, licences 
veids, makšķerēšanas vieta, 
kārtas numurs, cena, licences 
derīguma termiņš, izsniegšanas 
datums, zīmogs, makšķernieka 
vārds, uzvārds, licences saņēmēja 
paraksts.

11. Personas datus un 
makšķerēšanas laiku vai termiņu 
licencē ieraksta tās izsniedzējs 
(licence bez tajā ierakstītiem, 
nepilnīgi ierakstītiem vai 
nepatiesiem personas datiem vai 
bez makšķerēšanas laika (termiņa) 
uzskatāma par nederīgu).

12. Interneta vietnēs  
www.epakalpojumi.lv  un  
www.manacope.lv iegādātajās 
licencēs tiek norādīts:

12.1. makšķernieka vārds, 
uzvārds (minēto apliecina, 
autorizējoties ar internetbanku vai 
ar elektronisko parakstu);

12.2. e-pasta adrese;
12.3. licences derīguma 

datums;
12.4. licences veids;

12.5. licences cena;
12.6. ūdenstilpes nosaukums.
13. Licences ar labojumiem 

uzskatāmas par nederīgām.
14. Makšķerēšanas licences, 

izņemot gada bezmaksas licences 
un dienas licences iegādei 
makšķerēšanas vietā, kuru 
saņemšanas un iegādes iespējas 
noteiktas šī nolikuma 9. punktā, var 
iegādāties šādās tirdzniecības vietās:

14.1. biedrībā “UsMas 
krasts”, “Priežkalni”, Usmas 
pagasts, Ventspils novads, katru 
darba dienu no plkst. 8.00 līdz 
18.00, tālr. 25701744.

14.2. Usmas pagasta pārvaldē, 
“auseklīši”, Usmas pagasts, 
Ventspils novads, pirmdien no 
plkst. 8.00 līdz 12.00 un no plkst. 
13.00 līdz 18.00, otrdien, trešdien, 
ceturtdien no plkst. 8.00 līdz 12.00 
un no plkst. 13.00 līdz 17.00,  
piektdien no plkst. 8.00 līdz 12.00 
un no plkst. 13.00 līdz 16.00, 
tālr. Usmas pagasta pārvaldē 
28357620.

14.3. sIa “Usma sPa”, 
“Priežkalni”, Usmas pagasts, 
Ventspils novads, tālr. 26334500, 
kempinga darba laikā.

14.4. kempings “Mežmalas”, 
Usmas pagasts, Ventspils novads, 
tālr. 29159944, kempinga darba 
laikā. 

14.5. kempings “godeļi”, 
Ģibuļu pagasts, talsu novads, tālr. 
29289349, kempinga darba laikā.

14.6. degvielas uzpildes stacija 
“Usma”, ausmas, Ventspils–rīgas 
šoseja 141. km, tālr. 27892825, 
DUs darba laikā.

14.7. kempings “Muižnieki”, 
rendas pagasts, kuldīgas novads, tālr. 
22001442, kempinga darba laikā.

14.8. kempings “Zāgkalni”, 
rendas pagasts, kuldīgas novads, 
tālr. 29195412, kempinga darba 
laikā.

14.9. kempings “bukdangas”, 
Ģibuļu pagasts, talsu novads, tālr. 
29256487, kempinga darba laikā.

14.10. kempings “Usmas Meķi”, 
rendas pagasts, kuldīgas novads, 
tālr. 29166276, kempinga darba 
laikā.

14.11. kempings “Dižāpas”, 
rendas pagasts, kuldīgas novads, 
tālr. 26396247, kempinga darba 
laikā.

14.12. biedrība sab “Usma”, 
Ģibuļu pagasts, talsu novads, tālr. 
29457419, kempinga darba laikā.

14.13. kempings 
“Lejastiezumi”, rendas pagasts, 
kuldīgas novads, tālr. 29396599, 
kempinga darba laikā.

14.14. kempings “grāveri”, 
rendas pagasts, kuldīgas novads, 
tālr. 29288407, kempinga darba 
laikā

14.15. interneta vietnē  
www.epakalpojumi.lv, sadaļā 
e-Loms, un vietnē www.manacope.
lv, sadaļā – kartes un licences.

15. Makšķerēšanai neizmantoto 
vai pārkāpumu dēļ izņemto licenču 
vērtība makšķerniekiem netiek 
atdota.

V. No licenču realizācijas 
iegūto līdzekļu izlietojums

16. No makšķerēšanas licencēm 
iegūtos līdzekļus sadala šādi:

16.1. makšķerēšanas 
organizētājs no licenču realizācijā 
iegūtās kopējās summas 20% reizi 
pusgadā – līdz 10. jūlijam par pirmo 
pusgadu un līdz 10. janvārim par 
otro pusgadu – pārskaita valsts 
pamatbudžetā Zivju fonda dotācijas 
ieņēmumu veidošanai; 

16.2. organizētāja rīcībā 
paliek 80% no licenču realizācijā 
iegūtās kopējās summas zivju 

krājumu pavairošanai, vides un 
zivju aizsardzības un licencētās 
makšķerēšanas organizēšanas 
nodrošināšanai.

VI. Makšķernieku lomu 
uzskaites kārtība

17. Lomu uzskaiti veic 
licencētās makšķerēšanas 
organizētājs saskaņā ar 
makšķernieku deklarētajām ziņām.

18. Visiem licenču īpašniekiem, 
neatkarīgi no to veida, beidzot 
makšķerēšanu, reizi dienā 
obligāti jāreģistrē loma lielums 
(paturēto zivju skaits un svars), 
norādot datumu, zivju sugu, 
tos ierakstot licencē norādītajā 
tabulā, bet interneta vietnēs www.
epakalpojumi.lv un www.manacope.
lv  iegādātajām licencēm reģistrēt 
šajās vietnēs paredzētā kārtībā.

19. Makšķernieka pienākums 
ir 5 darba dienu laikā pēc licences 
derīguma termiņa beigām licenci, 
izņemot elektroniski iegādātu 
licenci, nodot jebkurā no licences 
saņemšanas vietām vai nosūtīt pa 
pastu uz adresi: biedrība “UsMas 
krasts”, “Priežkalni”, Usmas 
pagasts, Ventspils novads, LV-
3619, aizpildot licencē paredzēto 
makšķernieka loma uzskaites 
formu. elektroniski iegādāto licenču 
īpašniekam 5 darba dienu laikā pēc 
licences derīguma termiņa beigām 
ir jāreģistrē loms attiecīgajā 
interneta vietnē. Licencētās 
makšķerēšanas organizētājiem ir 
tiesības turpmāk neizsniegt licenci 
divu gadu laikā pēc pārkāpuma 
konstatēšanas makšķerniekiem, 
kuri neievēro šī punkta prasības.

20. apkopotos lomu 
uzskaites datus par iepriekšējo 
gadu licencētās makšķerēšanas 
organizētājs līdz katra gada 
1. februārim iesniedz Pārtikas 
drošības, dzīvnieku veselības un 
vides zinātniskajam institūtam 
“bIor”.

VII. Licencētās 
makšķerēšanas organizētāja 
pienākumi

21. Informēt sabiedrības 
informācijas līdzekļos par 
licencētās makšķerēšanas kārtību 
Usmas ezerā un izvietot norādes 
zīmes pie šīs teritorijas.

22. Nodrošināt makšķerēšanas 
licenču pieejamību saskaņā ar šī 
nolikuma 14. punktu.

23. reģistrēt, uzskaitīt un 
realizēt makšķerēšanas licences 
atbilstoši normatīvajos aktos 
noteiktajām prasībām.

24. Nodrošināt līdzekļu, kas 
iegūti realizējot makšķerēšanas 
licences, izlietošanu atbilstoši šī 
nolikuma 16. punktam.

25. reģistrēt licenču 
realizācijas vietās izsniegtās 
makšķerēšanas licences (izņemot 
elektroniski pārdotās licences) 
īpašā licenču uzskaites žurnālā.

26. Piedalīties vides un zivju 
resursu aizsardzības un uzraudzības 
pasākumos.

27. Iepazīstināt makšķerniekus 
ar šo nolikumu.

28. Veikt makšķernieku lomu 
uzskaiti atbilstoši šī nolikuma VI. 
nodaļā noteiktajai kārtībai un sniegt 
ziņas Pārtikas drošības, dzīvnieku 
veselības un vides zinātniskajam 
institūtam “bIor”.

29. Iesniegt Lauku atbalsta 
dienestā pārskatu par realizēto 
makšķerēšanas licenču skaitu un 
licenču veidiem, iegūtajiem naudas 
līdzekļiem un to izlietojumu divas 
reizes gadā – līdz 15. jūlijam un 
15. janvārim – par iepriekšējo 
pusgadu, vispirms to saskaņojot ar 
Ventspils novada pašvaldību.       >>

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.2
Ventspils novadā

2020. gada 27. februārī  
(protokols Nr.59, 1.§)

Izdoti saskaņā ar 
“Zvejniecības likuma” 
10. panta piekto daļu.

NOLIKUMS PAR 
LICENCĒTO 
MAKŠĶERĒŠANU 
USMAS EZERĀ  
2020.–2025. GADAM

I. Vispārīgie jautājumi
1. Usmas ezers atrodas 

Ventspils novada Usmas pagasta 
teritorijā un saskaņā ar Civillikuma I 
pielikumu 1102. pantam ir publiska 
ūdenstilpe, kurā zvejas tiesības 
pieder valstij. Usmas ezera daļas, 
kas atrodas ārpus Moricsalas dabas 
rezervāta, valdītājs ir Ventspils 
novada pašvaldība, bet Moricsalas 
dabas rezervāta pārvaldi īsteno 
Dabas aizsardzības pārvalde.

2. Licencētā makšķerēšana 
Usmas ezerā tiek ieviesta saskaņā 
ar Ministru kabineta 2015. gada 
22. decembra noteikumu Nr.799 
“Licencētās makšķerēšanas, 
vēžošanas un zemūdens medību 
kārtība” (turpmāk – Mk noteikumi 
Nr.799) 5.2. apakšpunktu, lai 
racionāli izmantotu vērtīgo zivju 
krājumus ūdeņos, kuros zivju ieguve 
ir pieļaujama ierobežotā apjomā 
un tā sniedz papildu līdzekļus zivju 
krājumu pavairošanai, aizsardzībai 
un makšķerēšanas tūrisma un citu 
rekreācijas aktivitāšu veicināšanai.

3. Licencētā makšķerēšana 
Usmas ezerā tiek organizēta 
saskaņā ar Mk noteikumiem Nr.799, 
Ministru kabineta 2015. gada 22. 
decembra noteikumiem Nr.800 
“Makšķerēšanas, vēžošanas un 
zemūdens medību noteikumi” 
(turpmāk – Mk noteikumi Nr.800), 
ievērojot 2017. gadā biedrības 
“Vides risinājumu institūts” 
izstrādātos un ar Pārtikas 
drošības, dzīvnieku veselības 
un vides zinātniskā institūta 
“bIor” 13.11.2017. vēstuli Nr.1-
9/1280-e saskaņotos Usmas ezera 

zivsaimnieciskās ekspluatācijas 
noteikumus.

4. Licencēto makšķerēšanu 
Usmas ezerā, pamatojoties uz 
Ventspils novada pašvaldības 
2019. gada 30. decembra 
pilnvarojuma līgumu 
Nr.sL/2019/683, organizē biedrība 
“UsMas krasts”,  (turpmāk – 
organizētājs), reģ. Nr. 40008071891 
(adrese: “Priežkalni”, Usmas 
pagasts, Ventspils novads, LV-3619, 
e-pasts info@usmasezers.lv, tālrunis 
25701744, mājaslapa  
www.usmasezers.lv).

II. Licencētās makšķerēšanas 
noteikumi

5. Licencētā makšķerēšana 
atļauta visā Usmas ezera platībā, tai 
skaitā Moricsalas dabas rezervāta 
(turpmāk – rezervāts) teritorijā. (skat. 
ūdenstilpes shēmu pielikumā Nr.1). 
rezervātā makšķerēšana ir atļauta, 
ja ir saņemta atļauja un ievēroti 
tās nosacījumi uzturēties rezervāta 
teritorijā. atļauja saņemama Dabas 
aizsardzības pārvaldes kurzemes 
reģionālajā administrācijā (“Šlīteres 
mežniecība” Dundagas pagasts, 
Dundagas novads, LV-3270, tālrunis 
63286000, e-pasts kurzeme@daba.
gov.lv).

6. Licencētā makšķerēšana 
Usmas ezerā notiek saskaņā ar  
Mk noteikumiem Nr.800, ievērojot 
šādus papildu nosacījumus:

6.1. lomā vienam 
makšķerniekam atļauts uzglabāt un 
paturēt 3 līdakas un 3 zandartus uz 
vienu licenci diennaktī;

6.2. aizliegts nodarboties ar 
zemūdens medībām;

6.3. aizliegta vēžu ieguve;
6.4. aizliegts maijā izmantot 

dabīgo ēsmu – zivi;
6.5. visām laivām un 

citiem peldošiem ūdens 
transportlīdzekļiem diennakts 
tumšajā laikā jālieto nepārtraukti 
un skaidri saskatāms mākslīgās 
gaismas avots.

III. Licenču veidi, skaits un 
maksa par licencēm

7. Licencētā makšķerēšana 
Usmas ezerā atļauta, iegādājoties 
vai saņemot kādu no šādām 
licencēm:
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< <  30. Veikt zivju krājumu pavairošanu 
saskaņā ar spēkā esošajiem Usmas ezera 
zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumiem.

31. Norīkot atbildīgo personu, kura pēc 
Valsts vides dienesta pilnvarotās personas 
vai pašvaldības pilnvarotās personas statusa 
iegūšanas piedalās vides un zivju resursu 
aizsardzības un uzraudzības pasākumos, kā arī 
katru gadu līdz 31. decembrim iesniedz Valsts 
vides dienestā informāciju par veiktajiem 
pasākumiem ūdenstilpes apsaimniekošanā, 
vispirms pārskatu saskaņojot ar Ventspils 
novada pašvaldību.

32. Veikt makšķerēšanas sacensību 
nosacījumu izstrādi un to saskaņošanu.

33. Veikt licencētās makšķerēšanas 
un vides aizsardzības prasību ievērošanas 
kontroli;

34. Uzskaitīt interneta vietnēs  
www.epakalpojumi.lv un www.manacope.lv 
pārdotās licences hronoloģiskā secībā 
elektroniski par katru pusgadu un pēc katra 
pusgada noslēguma veikt attiecīgā pusgada 
elektroniski uzskaitīto licenču saraksta 
izdruku, nodrošinot izdrukāto licenču sarakstu 
uzglabāšanu kopā ar licenču uzskaites 
žurnālu. Uzskaitīt interneta vietnēs reģistrētos 
lomus un katru gadu līdz 1. februārim iesniegt 
valsts zinātniskajā institūtā “bIor” pārskatu 
par iepriekšējā gadā iegūtajiem lomiem.

35. reģistrēt personas, kas pārkāpušas 

nolikumā noteikto lomu uzskaites kārtību, 
un neizsniegt tām licenci divus gadus pēc 
pārkāpuma konstatēšanas.

VIII. Licencētās makšķerēšanas un 
vides aizsardzības prasību kontrole

36. kontroli par licencētās makšķerēšanas 
un vides aizsardzības noteikumu ievērošanu 
savas kompetences ietvaros veic licencētās 
makšķerēšanas organizētājs, kā arī Ventspils 
novada domes pilnvarotās personas.

37. Šī nolikuma 36. punktā minētās 
amatpersonas un pilnvarotās personas ir 
tiesīgas pārbaudīt makšķernieku lomu un 
izmantotos makšķerēšanas rīkus Usmas ezerā 
un tā tiešā tuvumā, kā arī veikt citas darbības 
saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem 
aktiem.

IX. Noslēguma jautājumi
38. Nolikums stājas spēkā likuma “Par 

pašvaldībām” 45. pantā noteiktajā kārtībā 
2020. gada 1. maijā.

39. Šis nolikums ir spēkā 5 (piecus) gadus 
no tā spēkā stāšanās brīža.

X. Nolikuma pielikumi
40. Licencētās makšķerēšanas vietas 

shēma (pielikums Nr.1).
41. Makšķerēšanas licenču paraugi 

(pielikumi Nr. 2–10).
43. Lomu uzskaites tabula (pielikums 

Nr.11).

Domes priekšsēdētājs A. Mucenieks 

PIELIKUMS NR.1

NOLIKUMAM PAR LICENCĒTO MAKŠĶERĒŠANU  
USMAS EZERĀ 2020.–2025. GADĀ
Licencētās makšķerēšanas vietas shēma bIeDrĪba

“UsMas krasts”
reģ. Nr. 40008071891
adrese: “Priežkalni”, Usmas pagasts, Ventspils 
novads, LV-3619
tālrunis 25701744
Pasaknis
Trīs dienu licence, izņemot spiningošanu 
(velcēšanu) maija mēnesī
no laivas vai citiem peldošiem ūdens 
transportlīdzekļiem
 sērija UN Nr. 0000000
5,00 eiro          MakŠĶerĒŠaNaI
                            UsMas eZerā
Izdota_________________________________________
                  Vārds, uzvārds
Laika posmā
no 202__. gada_________________
līdz 202__. gada________________
Licencētās makšķerēšanas organizētājs: 
biedrība “UsMas krasts”

Izdeva:________________________________________
                          Vārds, uzvārds
202__. gada ___. _________________

Makšķernieka paraksts__________________________
par iepazīšanos ar licencētās makšķerēšanas 
noteikumiem 

bIeDrĪba
“UsMas krasts”
reģ. Nr. 40008071891
adrese: “Priežkalni”, Usmas pagasts, Ventspils 
novads, LV-3619
tālrunis 25701744, e-pasts info@usmasezers.lv
Kvīts
Trīs dienu licence, izņemot spiningošanu 
(velcēšanu) maija mēnesī no laivas vai citiem 
peldošiem ūdens transportlīdzekļiem
 sērija UN Nr. 0000000
5,00 eiro          MakŠĶerĒŠaNaI
                             UsMas eZerā

Izdota________________________________________
                  Vārds, uzvārds
Laika posmā
no 202__. gada _________________
līdz 202__. gada ________________
Licencētās makšķerēšanas organizētājs: biedrība 
“UsMas krasts”

Izdeva:_______________________________________
                          Vārds, uzvārds
202__. gada ___. _________________

Makšķernieka paraksts_________________________
par iepazīšanos ar licencētās makšķerēšanas 
noteikumiem

bIeDrĪba
“UsMas krasts”
reģ. Nr. 40008071891
adrese: “Priežkalni”, Usmas pagasts, Ventspils 
novads, LV-3619
tālrunis 25701744
Pasaknis
Dienas licence iegādei makšķerēšanas vietā, 
izņemot spiningošanu (velcēšanu) maija 
mēnesī no laivas vai citiem peldošiem ūdens 
transportlīdzekļiem
             sērija UD Nr. 000000
5,00 eiro          MakŠĶerĒŠaNaI
                             UsMas eZerā

Izdota_________________________________________
                  Vārds, uzvārds
Makšķerēšanas datums 
202__. gada ___.______________
Licencētās makšķerēšanas organizētājs: 
biedrība “UsMas krasts
Izdeva:________________________________________
                         Vārds, uzvārds
202__. gada ___. ______________

Makšķernieka paraksts__________________________
par iepazīšanos ar licencētās makšķerēšanas 
noteikumiem 

bIeDrĪba
“UsMas krasts”
reģ. Nr. 40008071891
adrese: “Priežkalni”, Usmas pagasts, Ventspils 
novads, LV-3619
tālrunis 25701744, e-pasts info@usmasezers.lv
Kvīts
Dienas licence iegādei makšķerēšanas vietā, 
izņemot spiningošanu (velcēšanu) maija 
mēnesī no laivas vai citiem peldošiem ūdens 
transportlīdzekļiem
               sērija UD Nr. 000000
5,00 eiro          MakŠĶerĒŠaNaI
                             UsMas eZerā

Izdota________________________________________
                  Vārds, uzvārds
Makšķerēšanas datums 
202__. gada ___. ______________
Licencētās makšķerēšanas organizētājs: 
biedrība “UsMas krasts”
Izdeva:_______________________________________
                         Vārds, uzvārds
202__. gada ___. ______________

Makšķernieka paraksts_________________________
par iepazīšanos ar licencētās makšķerēšanas 
noteikumiem

bIeDrĪba
“UsMas krasts”
reģ. Nr. 40008071891
adrese: “Priežkalni”, Usmas pagasts, Ventspils 
novads, LV-3619
tālrunis 25701744
Pasaknis
Dienas licence, izņemot spiningošanu 
(velcēšanu) maija mēnesī no laivas vai citiem 
peldošiem ūdens transportlīdzekļiem  
             sērija UD Nr. 0000000
2,50 eiro          MakŠĶerĒŠaNaI
                             UsMas eZerā

Izdota_________________________________________
                  Vārds, uzvārds
Makšķerēšanas datums 
202__. gada ___._________________
Licencētās makšķerēšanas organizētājs: 
biedrība “UsMas krasts”

Izdeva:________________________________________
                          Vārds, uzvārds
202__. gada ___. _________________

Makšķernieka paraksts__________________________
par iepazīšanos ar licencētās makšķerēšanas 
noteikumiem 

bIeDrĪba
“UsMas krasts”
reģ. Nr. 40008071891
adrese: “Priežkalni”, Usmas pagasts, Ventspils 
novads, LV-3619
tālrunis 25701744, e-pasts info@usmasezers.lv
Kvīts
Dienas licence, izņemot spiningošanu 
(velcēšanu) maija mēnesī no laivas vai citiem 
peldošiem ūdens transportlīdzekļiem 
               sērija UD Nr. 0000000
2,50 eiro          MakŠĶerĒŠaNaI
                             UsMas eZerā

Izdota________________________________________
                  Vārds, uzvārds
Makšķerēšanas datums 
202__. gada ___. _________________
Licencētās makšķerēšanas organizētājs: 
biedrība “UsMas krasts”

Izdeva:________________________________
                          Vārds, uzvārds
202__. gada ___._________________

Makšķernieka paraksts_________________________
par iepazīšanos ar licencētās makšķerēšanas 
noteikumiem

PIELIKUMS NR.2

NOLIKUMAM PAR LICENCĒTO  MAKŠĶERĒŠANU  
USMAS EZERĀ 2020.–2025. GADĀ

PIELIKUMS NR.3

NOLIKUMAM PAR LICENCĒTO MAKŠĶERĒŠANU  
USMAS EZERĀ 2020.–2025. GADĀ

PIELIKUMS NR.4

NOLIKUMAM PAR LICENCĒTO  MAKŠĶERĒŠANU 
USMAS EZERĀ 2020.–2025. GADĀ
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bIeDrĪba
“UsMas krasts”
reģ. Nr. 40008071891
adrese: “Priežkalni”, Usmas pagasts, Ventspils 
novads, LV-3619
tālrunis 25701744
Pasaknis
GADA BEZMAKSAS licence, izņemot 
spiningošanu (velcēšanu) maija mēnesī 
no laivas vai citiem peldošiem ūdens 
transportlīdzekļiem
             Licence: sērija Ub Nr. 000000
MakŠĶerĒŠaNaI
                             UsMas eZerā
Laika posmā
no 202__. gada 1. maija 
līdz 202___. gada 30. aprīlim
Izdota_________________________________________
                  Vārds, uzvārds
Licencētās makšķerēšanas organizētājs: 
biedrība “UsMas krasts”

Izdeva:________________________________________
                          Vārds, uzvārds
202___. gada__________________
Makšķernieka paraksts__________________________
par iepazīšanos ar licencētās makšķerēšanas 
noteikumiem 

bIeDrĪba
 “UsMas krasts”
reģ. Nr. 0008071891
adrese: “Priežkalni”, Usmas pagasts, Ventspils 
novads, LV-3619
tālrunis 25701744, e-pasts info@usmasezers.lv
Kvīts
GADA BEZMAKSAS licence, izņemot 
spiningošanu (velcēšanu) maija mēnesī 
no laivas vai citiem peldošiem ūdens 
transportlīdzekļiem
               Licence: sērija Ub Nr. 000000
MakŠĶerĒŠaNaI
                             UsMas eZerā
Laika posmā
no 202__. gada 1. maija 
līdz 202___. gada 30. aprīlim
Izdota________________________________________
                  Vārds, uzvārds
Licencētās makšķerēšanas organizētājs: 
biedrība “UsMas krasts”

Izdeva:_______________________________________
                          Vārds, uzvārds
202___. gada__________________
Makšķernieka paraksts_________________________
par iepazīšanos ar licencētās makšķerēšanas 
noteikumiem

bIeDrĪba
“UsMas krasts”
reģ. Nr. 40008071891
adrese: “Priežkalni”, Usmas pagasts, Ventspils 
novads, LV-3619
tālrunis 25701744
Pasaknis
Mēneša licence, izņemot spiningošanu 
(velcēšanu) maija mēnesī no laivas vai citiem 
peldošiem ūdens transportlīdzekļiem 
             sērija UM Nr. 000000
10,00 eiro          MakŠĶerĒŠaNaI
                            UsMas eZerā
Izdota_________________________________________
                  Vārds, uzvārds
Laika posmā
no 202__. gada ________________ 
līdz 202__. gada _______________
Licencētās makšķerēšanas organizētājs: 
biedrība “UsMas krasts”

Izdeva:________________________________________
                          Vārds, uzvārds
202__. gada ___. ______________

Makšķernieka paraksts__________________________
par iepazīšanos ar licencētās makšķerēšanas 
noteikumiem 

bIeDrĪba
“UsMas krasts”
reģ. Nr. 40008071891
adrese: “Priežkalni”, Usmas pagasts, Ventspils 
novads, LV-3619
tālrunis 25701744, e-pasts info@usmasezers.lv
Kvīts
Mēneša licence, izņemot spiningošanu 
(velcēšanu) maija mēnesī no laivas vai citiem 
peldošiem ūdens transportlīdzekļiem
               sērija UM Nr. 000000
10,00 eiro          MakŠĶerĒŠaNaI
                             UsMas eZerā
Izdota________________________________________
                  Vārds, uzvārds
Laika posmā
no 202__. gada ________________
līdz 202__. gada _______________
Licencētās makšķerēšanas organizētājs: 
biedrība “UsMas krasts”

Izdeva:_______________________________________
                          Vārds, uzvārds
202__. gada ___. _______________

Makšķernieka paraksts_________________________
par iepazīšanos ar licencētās makšķerēšanas 
noteikumiem

bIeDrĪba
“UsMas krasts”
reģ. Nr. 40008071891
adrese: “Priežkalni”, Usmas pagasts, Ventspils 
novads, LV-3619
tālrunis 25701744
Pasaknis
GADA (12 mēneši) licence, izņemot spiningošanu 
(velcēšanu) maija mēnesī no laivas vai citiem 
peldošiem ūdens transportlīdzekļiem
             sērija Ug Nr. 0000000
20,00 eiro          MakŠĶerĒŠaNaI
                             UsMas eZerā
Izdota________________________________________
                  Vārds, uzvārds
Laika posmā
no 202__. gada 1. maija 
līdz 202___. gada 30. aprīlim
Licencētās makšķerēšanas organizētājs: 
biedrība “UsMas krasts”

Izdeva:________________________________________
                          Vārds, uzvārds
202___. gada__________________

Makšķernieka paraksts__________________________
par iepazīšanos ar licencētās makšķerēšanas 
noteikumiem 

bIeDrĪba
“UsMas krasts”
reģ. Nr. 40008071891
adrese: “Priežkalni”, Usmas pagasts, Ventspils 
novads, LV-3619
tālrunis 25701744, e-pasts info@usmasezers.lv
Kvīts
GADA (12 mēneši) licence, izņemot spiningošanu 
(velcēšanu) maija mēnesī no laivas vai citiem 
peldošiem ūdens transportlīdzekļiem
               sērija Ug Nr. 0000000
20,00 eiro          MakŠĶerĒŠaNaI
                             UsMas eZerā
Izdota________________________________________
                  Vārds, uzvārds
Laika posmā
no 202__. gada 1. maija 
līdz 202___. gada 30. aprīlim
Licencētās makšķerēšanas organizētājs: 
biedrība “UsMas krasts”

Izdeva:________________________________
                          Vārds, uzvārds
202___. gada___________________

Makšķernieka paraksts__________________________
par iepazīšanos ar licencētās makšķerēšanas 
noteikumiem

bIeDrĪba
“UsMas krasts”
reģ. Nr. 40008071891
adrese: “Priežkalni”, Usmas pagasts, Ventspils 
novads, LV-3619
tālrunis 25701744
Pasaknis
Spiningošanas (velcēšanas) mēneša licence 
no laivas vai citiem peldošiem ūdens 
transportlīdzekļiem laika periodā 
no 1. līdz 31. maijam
             sērija UV Nr. 0000000
15,00 eiro          MakŠĶerĒŠaNaI
                             UsMas eZerā
Laika posmā
no 202__. gada 1. maija 
līdz 202__. gada 31. maijam
Izdota_________________________________________
                  Vārds, uzvārds
Licencētās makšķerēšanas organizētājs: 
biedrība “UsMas krasts”

Izdeva:________________________________________
                          Vārds, uzvārds
202__. gada ___. _______________
Makšķernieka paraksts__________________________
par iepazīšanos ar licencētās makšķerēšanas 
noteikumiem 

bIeDrĪba
“UsMas krasts”
reģ. Nr. 40008071891
adrese: “Priežkalni”, Usmas pagasts, Ventspils 
novads, LV-3619 
tālrunis 25701744, e-pasts info@usmasezers.lv
Kvīts
Spiningošanas (velcēšanas) mēneša licence 
no laivas vai citiem peldošiem ūdens 
transportlīdzekļiem laika periodā 
no 1. līdz 31. maijam
               sērija UV Nr. 0000000
15,00 eiro          MakŠĶerĒŠaNaI
                             UsMas eZerā
Laika posmā
no 202__. gada 1. maija 
līdz 202__. gada 31. maijam
Izdota________________________________________
                  Vārds, uzvārds
Licencētās makšķerēšanas organizētājs: 
biedrība “UsMas krasts”

Izdeva:_______________________________________
                          Vārds, uzvārds
202__. gada ___. _______________
Makšķernieka paraksts_________________________
par iepazīšanos ar licencētās makšķerēšanas 
noteikumiem

bIeDrĪba
“UsMas krasts”
reģ. Nr. 40008071891
adrese: “Priežkalni”, Usmas pagasts, Ventspils 
novads, LV-3619
tālrunis 25701744
Pasaknis
Spiningošanas (velcēšanas) dienas licence 
no laivas vai citiem peldošiem ūdens 
transportlīdzekļiem laika periodā 
no 1. līdz 31. maijam
             sērija UV Nr. 0000000
5,00 eiro          MakŠĶerĒŠaNaI
                             UsMas eZerā
Laika posmā
no 202__. gada 1. maija
līdz 202__. gada 31. maijam
Izdota_________________________________________
                  Vārds, uzvārds
Makšķerēšanas datums 202___. gada ___. maijs
Licencētās makšķerēšanas organizētājs: 
biedrība “UsMas krasts”

Izdeva:________________________________
                          Vārds, uzvārds
202___. gada ___. maijs

Makšķernieka paraksts__________________________
par iepazīšanos ar licencētās makšķerēšanas 
noteikumiem 

bIeDrĪba
“UsMas krasts”
reģ. Nr. 40008071891
adrese: “Priežkalni”, Usmas pagasts, Ventspils 
novads, LV-3619 
tālrunis 25701744, e-pasts info@usmasezers.lv
Kvīts
Spiningošanas (velcēšanas) dienas licence 
no laivas vai citiem peldošiem ūdens 
transportlīdzekļiem laika periodā 
no 1. līdz 31. maijam
               sērija UV Nr. 0000000
5,00 eiro          MakŠĶerĒŠaNaI
                             UsMas eZerā
Laika posmā
no 202__. gada 1. maija 
līdz 202__. gada 31. maijam
Izdota________________________________________
                  Vārds, uzvārds
Makšķerēšanas datums 202___ . gada ___. maijs
Licencētās makšķerēšanas organizētājs: 
biedrība “UsMas krasts”

Izdeva:_______________________________________
                          Vārds, uzvārds
202___. gada___. maijs

Makšķernieka paraksts_________________________
par iepazīšanos ar licencētās makšķerēšanas 
noteikumiem

PIELIKUMS NR.5

NOLIKUMAM PAR LICENCĒTO MAKŠĶERĒŠANU  
USMAS EZERĀ 2020.–2025. GADĀ

PIELIKUMS NR.6

NOLIKUMAM PAR LICENCĒTO MAKŠĶERĒŠANU 
USMAS EZERĀ 2020.–2025. GADĀ

bIeDrĪba
 “UsMas krasts”
reģ. Nr. 40008071891
adrese: “Priežkalni”, Usmas pagasts, Ventspils 
novads, LV-3619
tālrunis 25701744
Pasaknis
SEZONAS licence makšķerēšanai no 1. maija 
līdz 31. oktobrim, izņemot spiningošanu 
(velcēšanu) maija mēnesī no laivas vai citiem 
peldošiem ūdens transportlīdzekļiem
             sērija Us Nr. 0000000
15,00 eiro          MakŠĶerĒŠaNaI
                             UsMas eZerā
Laika posmā
no 202__. gada 1. maija 
līdz 202__. gada 31. oktobrim

Izdota_________________________________________
                  Vārds, uzvārds
Licencētās makšķerēšanas organizētājs: biedrība 
“UsMas krasts”

Izdeva:_____________________________________
                          Vārds, uzvārds
202___. gada__________________

Makšķernieka paraksts__________________________
par iepazīšanos ar licencētās makšķerēšanas 
noteikumiem 

bIeDrĪba
“UsMas krasts”
reģ. Nr. 40008071891
adrese: “Priežkalni”, Usmas pagasts, Ventspils 
novads, LV-3619 
tālrunis 25701744, e-pasts info@usmasezers.lv
Kvīts
SEZONAS licence makšķerēšanai no 1. maija 
līdz 31. oktobrim, izņemot spiningošanu 
(velcēšanu) maija mēnesī no laivas vai citiem 
peldošiem ūdens transportlīdzekļiem
               sērija Us Nr. 0000000
15,00 eiro          MakŠĶerĒŠaNaI
                             UsMas eZerā
Laika posmā
no 202__. gada 1. maija 
līdz 202__. gada 31. oktobrim

Izdota_________________________________________
                  Vārds, uzvārds
Licencētās makšķerēšanas organizētājs: 
biedrība “UsMas krasts”

Izdeva:________________________________________
                         Vārds, uzvārds
202___. gada__________________

Makšķernieka paraksts_________________________
par iepazīšanos ar licencētās makšķerēšanas 
noteikumiem

PIELIKUMS NR.7

NOLIKUMAM PAR LICENCĒTO MAKŠĶERĒŠANU  
USMAS EZERĀ 2020.–2025. GADĀ

PIELIKUMS NR.8

NOLIKUMAM PAR LICENCĒTO MAKŠĶERĒŠANU  
USMAS EZERĀ 2020.–2025. GADĀ

PIELIKUMS NR.9

NOLIKUMAM PAR LICENCĒTO MAKŠĶERĒŠANU  
USMAS EZERĀ 2020.–2025. GADĀ

PIELIKUMS NR.10

NOLIKUMAM PAR LICENCĒTO MAKŠĶERĒŠANU 
USMAS EZERĀ 2020.–2025. GADĀ
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PIELIKUMS NR.11

Nolikumam par licencēto makšķerēšanu 
Usmas ezerā 2020.–2025. gadā

LOMA UZSKAITES TABULA
 

Datums Zivju suga Zivju skaits 
(gab.)

Zivju svars 
(kg)

Piezīmes

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

                                                                                                  
             

 (makšķernieka paraksts)

aizpildītas licences obligāti jāatdod to izsniedzējam 5 darba dienu laikā pēc 
licences derīguma termiņa beigām. elektroniski iegādāto licenču īpašniekam 5 darba 
dienu laikā pēc licences derīguma termiņa beigām ir jāreģistrē loms attiecīgajā 
interneta vietnē. Licencētās makšķerēšanas organizētājam ir tiesības turpmāk 
neizsniegt licenci divu gadu laikā no pārkāpuma konstatēšanas  tiem makšķerniekiem, 
kuri  neatdos attiecīgās licences vai cita pārkāpuma dēļ.

Licencētā makšķerēšana notiek saskaņā ar Mk noteikumiem Nr.800  un ievērojot 
šādus papildus nosacījumus:

- visām laivām un citiem peldošiem ūdens transportlīdzekļiem diennakts tumšajā 
laikā jālieto nepārtraukti un skaidri saskatāms mākslīgās gaismas avots;

- lomā vienam makšķerniekam atļauts uzglabāt un paturēt 3 līdakas un 3 
zandartus uz vienu licenci diennaktī;

- Usmas ezerā aizliegts nodarboties ar zemūdens medībām;
- Usmas ezerā aizliegta vēžu ieguve;
- aizliegts maijā izmantot dabīgu ēsmu – zivi.

PASKAIDROJUMA RAKSTS

Ventspils novada domes 2020. gada 27. februāra saistošajiem  
noteikumiem Nr.2 “Nolikums par licencēto makšķerēšanu  
Usmas ezerā 2020.–2025. gadam” 

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija
1. Projekta nepieciešamības 
pamatojums

atbilstoši “Zvejniecības likuma” 10. panta piektās daļas nosacījumiem, 
pašvaldība izdod saistošos noteikumus par licencēto makšķerēšanu tās 
administratīvajā teritorijā esošajos ūdeņos, ja saskaņā ar normatīvajiem 
aktiem par licencēto makšķerēšanu šajos ūdeņos paredzēta makšķerēšanas 
tiesību izmantošana ar īpašām atļaujām (licencēm). biedrība “UsMas 
krasts”, kas ir Latvijas republikas “Valsts pārvaldes iekārtas likumā” 
paredzētajā kārtībā ar Ventspils novada domes 2019. gada 28. novembra 
lēmumu (protokols Nr.53, 4.§) pilnvarotā privātpersona organizēt licencēto 
makšķerēšanu Usmas ezerā, nolikumu par licencēto makšķerēšanu Usmas 
ezerā uz 5 gadiem saskaņojusi ar Ministru kabineta 2015. gada 22. 
decembra noteikuma Nr.799 “Licencētās makšķerēšanas, vēžošanas un 
zemūdens medību kārtība” 10. punktā noteiktajām institūcijām. 
saistošo noteikumu izdošanas mērķis ir makšķernieku ietekmes uz vidi 
regulēšana, lai radītu labvēlīgus apstākļus zivju krājumu bioloģiskās 
daudzveidības saglabāšanai, aizsardzībai un racionālai izmantošanai. 
Licencētā makšķerēšana sniedz papildu līdzekļus zivju krājumu 
pavairošanai un aizsardzībai, kā arī licencētās makšķerēšanas un ar to 
saistītā lauku tūrisma un rekreācijas attīstībai.

2. Īss projekta satura izklāsts saistošie noteikumi nosaka Usmas ezerā licencētās makšķerēšanas 
noteikumus; vides un dabas resursu aizsardzības prasības; licenču veidus, 
skaitu, maksu par licencēm, saturu, realizāciju; licencētās makšķerēšanas 
organizētāja pienākumus un tiesības. 

3. Informācija par plānoto projekta 
ietekmi uz pašvaldības budžetu

saistošie noteikumi šo jomu neskar. Lai nodrošinātu saistošo noteikumu 
projekta izpildi, nav nepieciešams veidot jaunas institūcijas vai radīt jaunas 
darba vietas.

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

Nav attiecināms. 

5. Informācija par administratīvajām 
procedūrām

saistošo noteikumu izpildi nodrošinās pašvaldības pilnvarotā persona 
licencētās makšķerēšanas organizēšanai biedrība “UsMas krasts”, 
sniedzot pašvaldībai atskaites par realizēto makšķerēšanas licenču uzskaiti, 
ieņēmumiem un lomiem. 

6. Informācija par konsultācijām ar 
privātpersonām

Notikušas konsultācijas ar biedrībām “Ventspils makšķernieku klubs”, 
“UsMas krasts” un “Usmas jahtklubs”, ir ņemti vērā lēmuma 
pieņemšanas procesā piedalījušos uzņēmēju un iedzīvotāju paustie viedokļi. 

Domes priekšsēdētājs A. Mucenieks

Akmeņu valstība. Es ilgu laiku uzskatīju, ka ak-
mens ir akmens, dabā skatāms objekts. Izdabūt no tā 
informāciju ir grūti, tomēr akmeņi ir dzīvi. Raksti jeb 
zīmes uz akmeņiem – tās ir fantastiskas ainas, un pēc 
noteikta laika tās mainās. Fotografējot vai filmējot, 
izjutu akmeņu dziednieciskās spējas – kad biju pie 
tiem, visas sāpes pazuda, un es fotografēju ar prieku. 
Jautāju veciem ļaudīm, kāpēc pie akmeņiem jūtos la-
bāk. Atbilde bija vienkārša – izrādās, esmu apmeklē-

jis akmeņu valstību. Var jau būt, ka akmeņu valstībā 
sākas brīnums. Lasīju, ka mūsu senči pie akmeņiem 
rīkojuši kulta vietas, tātad tie jau sen ir pievilkuši 
cilvēkus. Nu es arī zinu – kaut kas notiek akmeņu 
valstībā. To apjaust man palīdzēja ārkārtējā situācija, 
kad tik daudz nevarēja iet cilvēkos un bija jādistancē-
jas. Sašķeltais akmens atrodas Ugāles pagastā, netālu 
no Popes robežas.

Aleksandrs Hmeļņickis

līdz 15. jūnijam lauku atbalsta dienesta klienti 
elektroniskajā pieteikšanās sistēmā (Eps) var pieteikties 
platību maksājumu saņemšanai, aizpildot vienoto 
iesniegumu. 

Ņemot vērā valstī izsludināto ārkārtējo situāciju, dienests ir vei-
cis izmaiņas klientu apkalpošanas darbā. Klientiem nav iespējams 
saņemt klātienes konsultācijas un klātienes palīdzību. Visu nepie-
ciešamo atbalstu dienests sniedz pa tālruni – šādi iespējams saņemt 
ne tikai konsultācijas, bet dienesta darbinieki tālruņa sarunas laikā 
klienta vietā var arī aizpildīt un iesniegt vienoto iesniegumu.

Dienesta speciālisti līdz šā gada 8. maijam pa tālruni sazināsies ar 
tiem klientiem, kuriem iepriekšējā gadā bija nepaciešama klātienes 
palīdzība iesniegumu aizpildīšanā, lai noskaidrotu, vai palīdzība ne-
pieciešama arī šogad. Šāda palīdzība tiks sniegta tikai tiem klientiem, 
kuri paši nevar aizpildīt iesniegumu EPS. 

Vienotais iesniegums pa tālruni tiek aizpildīts, pamatojoties uz 
2019. gada atbalsta iesnieguma datiem un klienta pa tālruni snieg-
to informāciju par izmaiņām tajos. Dienesta darbinieki ar klientu 
pārrunā aizpildītā vienotā iesnieguma saturu, tas ir, deklarēto lauku 
skaitu, kopējo pieteikto platību, deklarētos kultūraugus un to platī-
bas, pieteiktos atbalsta veidus. Klienta pa tālruni izteiktais mutvār-
du iesniegums ir pamats vienotā iesnieguma iesniegšanai. Saruna ar 
klientu tiks ierakstīta un būs apliecinājums datu pareizībai. Pirms ie-
snieguma aizpildīšanas dienesta speciālisti pārliecināsies par klienta 
identitāti. 

Ja klients piesakās akcīzes degvielas saņemšanai, arī šo iesniegu-
mu dienesta speciālisti palīdz aizpildīt un iesniegt attālināti pēc saru-
nas ar klientu. Konsultācijas par pieteikšanos platību maksājumiem 
var saņemt pa tālruni 67095000. 

Marlena Zvaigzne 

Esmu iepazinis akmeņu valstību

Mežā sastapu daudz skaistu akmeņu, arī šos.  aLeksaNDra HMeļņICka foto

Var pieteikties 
platību maksājumiem
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SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.3
Ventspils novadā

2020. gada 27. februārī
 (protokols Nr.59, 3.§)

GROZĪJUMI “VENTSPILS NOVADA 
DOMES 2018. GADA 15. MARTA 
SAISTOŠAJOS NOTEIKUMOS  
NR.9  
“NOLIKUMS PAR LICENCĒTO 
MAKŠĶERĒŠANU PUZES EZERĀ””

Izdoti saskaņā ar “Zvejniecības likuma” 
10. panta piekto daļu.

Izdarīt Ventspils novada domes 2018. gada 
15. marta saistošajos noteikumos Nr.9 “Nolikums 
par licencēto makšķerēšanu Puzes ezerā” šādus 
grozījumus:

1. aizstāt 4. punktā skaitļus un vārdus  
“2002. gadā izstrādāto noteikumu “Puzes ezera 
zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumi” 7.2. punktu, 
ņemot vērā, ka Puzes ezerā regulāri tiek veikta vērtīgo 
zivju sugu mazuļu ielaišana”, ar skaitļiem un vārdiem 
“2018. gadā izstrādāto noteikumu “Puzes ezera 
zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumi”  
5.2. punktu”.

2. aizstāt 7. punktā skaitli un vārdus “Nr.799 
“Licencētās makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens 
medību kārtība”” ar skaitli un vārdiem “Nr.800 
“Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību 
noteikumi””.

3. Izteikt 7.2. apakšpunktu šādā redakcijā:
“7.2. viena makšķernieka dienas lomā atļauts 

paturēt: 
7.2.1. līdakas – 3 gabalus, kuru garums nav mazāks 

par 50 cm un nav lielāks par 80 cm;
7.2.2. zandartus – 3 gabalus, kuru garums nav 

mazāks par 50 cm un nav lielāks par 75 cm;
7.2.3. samus – 1 gabalu, kura garums nav mazāks 

par 70 cm”.
4. Izteikt 7.3. apakšpunktu šādā redakcijā: 
“7.3. no 1. marta līdz 31. maijam aizliegts 

makšķerēšanai izmantot dabīgās ēsmas – zivis vai to 
daļas”.

5. Papildināt 7. punktu ar 7.6. apakšpunktu šādā 
redakcijā:

“7.6. no 1. jūnija līdz 31. jūlijam velcēšana atļauta 
tikai no airu laivas un izmantojot vienu makšķerēšanas 
rīku”.

6. Izteikt 13.1. apakšpunktu šādā redakcijā:
“13.1. veikals “Zāģeriem”, Ugāle, “eniņi-1”, darba 

dienās no plkst. 8.00 līdz 17.00, sestdienās no plkst. 
8.00 līdz 14.00, tālr. 25669961”.

       
Domes priekšsēdētājs A. Mucenieks

PASKAIDROJUMA RAKSTS

Ventspils novada domes 2020. gada 27. februāra saistošajiem  
noteikumiem Nr.3 “Grozījumi Ventspils novada domes  
2018. gada 15. marta saistošajos noteikumos Nr.9  
“Nolikums par licencēto makšķerēšanu puzes ezerā””

Paskaidrojuma raksta 
sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības 
pamatojums

atbilstoši “Zvejniecības likuma” 10. panta piektās daļas nosacījumiem 
pašvaldība izdod saistošos noteikumus par licencēto makšķerēšanu tās 
administratīvajā teritorijā esošajos ūdeņos, ja saskaņā ar normatīvajiem  
aktiem par licencēto makšķerēšanu šajos ūdeņos paredzēta makšķerēšanas 
tiesību izmantošana ar īpašām atļaujām (licencēm). sIa “Puzes ezers”, kas ir 
Latvijas republikas “Valsts pārvaldes iekārtas likumā” paredzētajā kārtībā ar 
Ventspils novada domes 2018. gada 22. janvāra lēmumu (protokols Nr.12, 4.§) 
pilnvarota juridiskā persona organizēt licencēto makšķerēšanu  
Puzes ezerā, izstrādāto nolikuma par licencēto makšķerēšanu Puzes ezerā 
grozījumu projektu ir saskaņojusi ar Latvijas republikas Ministru kabineta 
2015. gada 22. decembra noteikuma Nr.799 “Licencētās makšķerēšanas, 
vēžošanas un zemūdens medību kārtība” 10. punktā noteiktajām institūcijām. 
saistošo noteikumu izdošanas mērķis ir makšķernieku ietekmes uz vidi 
regulēšana, lai radītu labvēlīgus apstākļus zivju krājumu bioloģiskās 
daudzveidības saglabāšanai, aizsardzībai un racionālai izmantošanai.  
Licencētā makšķerēšana sniedz papildu līdzekļus zivju krājumu pavairošanai un 
aizsardzībai, kā arī licencētās makšķerēšanas un ar to saistītā lauku tūrisma un 
rekreācijas attīstībai. 

2. Īss projekta satura izklāsts Ievērojot to, ka 2018. gadā ir izstrādāti jauni Puzes ezera zivsaimnieciskās 
ekspluatācijas noteikumi, nolikuma par licencēto makšķerēšanu  
Puzes ezerā 4. punkta teksta saturā norādītie 2002. gada Puzes ezera 
zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumi aizstāti ar atsauci uz iepriekš 
minētiem spēkā esošajiem noteikumiem. saistošie noteikumi paredz 
makšķerēšanas nosacījumus, kas ir vairāk ierobežojoši salīdzinājumā ar 
nolikumā par licencētās makšķerēšanas organizēšanu Puzes ezerā pašlaik 
noteiktajiem, tostarp tie regulē makšķernieka dienas lomā atstājamo zivju 
kritērijus, ilgāku aizliegumu izmantot dabīgo ēsmu un nosaka zivju iegūšanas 
(velcēšanas) papildu aprobežojumu, kuru nepieciešamības pamatojums  
izriet no 2018. gada Puzes ezera zivsaimnieciskās ekspluatācijas  
noteikumos ietvertajiem atzinumiem par zinātniskās izpētes rezultātiem, 
zivju sugām un to populāciju. Makšķerēšanas licences tirdzniecības vietas 
nosaukuma un darba laika maiņas dēļ izdarīti grozījumi 13.1. apakšpunktā, 
lai nodrošinātu aktuālu un pareizu informāciju nolikumā par licencēto 
makšķerēšanu Puzes ezerā.

3. Informācija par plānoto 
projekta ietekmi uz 
pašvaldības budžetu

Nav attiecināms.

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

Nav attiecināms. 

5. Informācija par 
administratīvajām 
procedūrām

Nav ietekmes uz administratīvajām procedūrām.

6. Informācija par 
konsultācijām ar 
privātpersonām

saistošo noteikumu projekta sagatavošanas laikā notikušas konsultācijas ar 
biedrību “Ventspils makšķernieku klubs”, kā arī ņemti vērā tajā piedalījušos 
iedzīvotāju paustie viedokļi.

Domes priekšsēdētājs A. Mucenieks 

līdz 1. jūnijam 
lauku atbalsta dienesta 
klienti var pieteikties 
marķētās dīzeļdegvielas 
ar samazinātu akcīzes 
nodokļa likmi saņemšanai 
– ir jāaizpilda akcīzes 
degvielas iesniegums 
elektroniskajā 
pieteikšanās sistēmā (Eps). 

Iesniegumā jānorāda ie-
ņēmumi no lauksaimnieciskās 
ražošanas par 2019.  gadu. No 
2020. gada tiek palielinātas prasī-
bas attiecībā uz ieņēmumiem no 
lauksaimnieciskās ražošanas vai 
akvakultūras produkcijas ražo-
šanas atbilstoši Valsts ieņēmumu 
dienestā iesniegtajai gada ienā-
kumu deklarācijai vai uzņēmu-
ma gada pārskatam par iepriek-
šējo taksācijas gadu. Ja līdz šim, 
piesakoties dīzeļdegvielai ar sa-
mazināto akcīzes nodokļa likmi, 
bija jānodrošina vismaz 285 eiro 
par ha, tad 2020. gadā tie ir 350 

eiro par ha, sertificētām bioloģis-
kajām saimniecībām – 210 eiro 
par ha līdzšinējo 200 eiro vietā.

Svarīgi! Lai atvieglotu Co-
vid-19 radītās īstermiņa ekono-
miskās grūtības lauksaimniecības 
produkcijas ražotājiem, dienests 
tiem lauksaimniekiem, kas būs 
iesnieguši iesniegumus vienotā 
platību maksājuma un akcīzes 
degvielas saņemšanai 2020. gadā, 
ir tiesīgs, sākot ar šā gada 1. maiju, 
piešķirt dīzeļdegvielu 50% apmē-
rā no 2019./2020. saimnieciskajā 
gadā piešķirtā marķētās dīzeļdeg-
vielas kopējā daudzuma. Šis dau-
dzums pēc tam tiks atrēķināts no 
piešķirtā dīzeļdegvielas daudzu-
ma 2020./2021. saimnieciskajam 
gadam. Dīzeļdegvielu var izman-
tot tikai lauksaimniecības tehnikā 
– traktortehnikā un lauksaimnie-
cības pašgājējmašīnās lauksaim-
niecības produkcijas ražošanai, 
kā arī kravas pašpārvadājumiem.

Marlena Zvaigzne 

par akcīzes degvielas 
saņemšanu

Ventspils novada pašvaldība, NMK 90000052035, mutiskā izsolē 
ar augšupejošu soli pārdod nekustamos īpašumus Ugālē, Ugāles pag., 
Ventspils nov.:

l 2-istabu dzīvokli Rūpnīcas ielā 3 – 14, kadastra Nr. 98709000356, 
izsoles sākumcena – 470 eiro, nodrošinājums – 47 eiro, izsoles solis –  
40 eiro; izsoles sākums 27. maijā plkst. 14.00;

l 3-istabu dzīvokli Rūpnīcas ielā 3 – 45, kadastra Nr. 98709000357, 
izsoles sākumcena – 520 eiro, nodrošinājums – 52 eiro, izsoles solis – 
50 eiro; izsoles sākums 27. maijā plkst. 14.10;

l 2-istabu dzīvokli Rūpnīcas ielā 3 – 48, kadastra Nr. 98709000355, 
izsoles sākumcena – 320 eiro, nodrošinājums – 32 eiro, izsoles solis – 
30 eiro; izsoles sākums 27. maijā plkst. 14.20;

l 2-istabu dzīvokli Rūpnīcas ielā 4 – 13, kadastra Nr. 98709000353, 
izsoles sākumcena – 320 eiro, nodrošinājums – 32 eiro, izsoles solis – 
30 eiro; izsoles sākums 27. maijā plkst. 14.30.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Ventspils novada pašvaldības 
Apmeklētāju pieņemšanas centrā, Skolas ielā 4, Ventspilī, un Ventspils 
novada interneta vietnē www.ventspilsnovads.lv, īpašumi apskatāmi 
darbadienās līdz 2020. gada 26. maijam, iepriekš saskaņojot laiku ar SIA 
“VNK serviss” pārstāvi, tālrunis 25454948.

Nodrošinājums jāiemaksā Ventspils novada pašvaldības kontā 
LV04HABA0551025783903, AS “Swedbank”, kods HABALV22.

Pieteikumu reģistrācija izsolei darbadienās līdz 2020. gada 26. mai-
jam plkst. 17.00, izsoles vieta – Ventspils novada pašvaldība, Skolas ielā 
4, Ventspilī.

Izsola nekustamos īpašumus Ugālē
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1. aprīlī Latvijā stājās spēkā 
Pasaules Veselības organizācijas 
(PVO) un Ekonomiskās sadar-
bības un attīstības organizācijas 
(OECD) rekomendēta valsts kom-
pensējamo zāļu izrakstīšanas kār-
tība. Tā paredz, ka ārsti Latvijā, 
tāpat kā Igaunijā, Lietuvā un tādās 
turīgās valstīs kā Vācija, Somija, 
Nīderlande, Dānija, Zviedrija un 
citās Eiropas valstīs, kompensē-
jamo zāļu A saraksta receptēs no-
rādīs zāļu aktīvo vielu, nevis me-
dikamenta nosaukumu. Savukārt 
aptiekās no vienādas iedarbības 
zālēm pacientam izsniegs tās, ku-
rām ir zemākā cena. Šādu prasību 
paredz Ministru kabineta notei-
kumi par kompensējamo zāļu un 
medicīnisko ierīču apmaksas kār-
tību, lai Latvija pārņemtu Eiropas 
praksi zāļu izrakstīšanā, kā arī no-
vērstu situāciju, kad pacientiem 
jāiegādājas dārgākās zāles, ik gadu 
pārmaksājot ap 25 miljoniem eiro, 
lai arī zāles par zemāku cenu ir 
tikpat kvalitatīvas un drošas un ar 
tādu pašu ārstniecisko iedarbību. 

“Pārejai uz zāļu aktīvās vielas 
jeb starptautisko nepatentēto no-
saukumu lietošanu zāļu receptēs 
ir nacionāla mēroga nozīme, jo tā-
dējādi Latvija ne vien ievieš līdzī-
gu praksi kā citviet Eiropā, bet arī 
nodrošina, ka zāles pacientiem, 
sevišķi ar zemākiem ienākumiem, 
kļūs ievērojami pieejamākas, gada 
laikā ļaujot iedzīvotājiem ietaupīt 
līdz pat 25 miljoniem eiro,” jaunās 
kārtības ieguvumus uzsver veselī-
bas ministre Ilze Viņķele.   

Jaunā kārtība paredz, ka 70% 
gadījumu no visu ārstniecības 
personas izrakstīto kompensēja-
mo zāļu recepšu skaita gada laikā 
tiks norādīta zāļu aktīvā viela, ne-
vis zāļu komerciālais nosaukums, 
bet aptiekā pacientam no vienā-

das iedarbības zālēm ir jāizsniedz 
tās, kurām ir zemākā cena.  Savu-
kārt gandrīz katrā trešajā kom-
pensējamo zāļu receptē jeb 30% 
gadījumu ārsti varēs izrakstīt zāļu 
komerciālo nosaukumu, norādot 
tam medicīnisku pamatojumu. 
“Citās Eiropas valstīs, kur darbo-
jas šī kārtība, zāļu komerciālais 
nosaukums tiek izrakstīts krietni 
retāk nekā Latvijas 70/30 modelī. 
Tādējādi Latvijā ieviestais modelis 
ļauj nodrošināt gan pacientu tiesī-
bu, gan ārstu profesionālās darbī-
bas ievērošanu,” uzsver I. Viņķele. 
Savukārt PVO Eiropas reģionālā 
direktora īpašais pārstāvis Latvijā 
Dr. Mišels Tjerāns norāda, ka zāļu 
aktīvās vielas izrakstīšana veicina 
racionālu zāļu lietošanu un ievē-
rojami uzlabo vispārējo veselības 
aprūpes kvalitāti, pacientiem no-
drošinot līdzvērtīgas efektivitātes 
zāles par zemāku cenu. “Šīs sistē-
mas ieviešana ir būtiska arī saziņai 
un informācijas apmaiņai starp 
veselības jomas profesionāļiem, 
zinātniekiem un visām iesaistīta-
jām valstīm un starptautiskajām 
organizācijām, kas strādā, lai uz-
labotu veselības aprūpes kvalitāti 
un zāļu pieejamību,” akcentē Dr. 
M. Tjerāns.  

 Zāļu valsts aģentūras direk-
tors Svens Henkuzens uzsver: 
“Aktīvā viela ir zāļu galvenā ār-
stējošā viela, tā ir uzrakstīta uz 
visiem iepakojumiem latīniski, lai 
to saprastu ārsti un farmaceiti visā 
pasaulē vienādi. Pirms zāles ar 
jaunām aktīvām vielām tiek pār-
dotas, Zāļu valsts aģentūra vienā 
no Eiropas Savienības valstīm 
pārliecinās, vai tās pacientam pa-
līdz uzlabot veselību, pārliecinās, 
ka tās ir drošas un neizraisa tādas 
blakusparādības, kas ir tik sma-
gas, ka neatsver ieguvumu veselī-

bai, un vai tablete satur nepiecie-
šamo aktīvo vielu, palīgvielas, kas 
nodrošina zāļu krāsu un formu, 
un tajās nav nekā lieka. Un šim 
uzņēmumam, kas zāles reģistrējis, 
ir ekskluzīvas tiesības vienīgajam 
pārdot šo aktīvo vielu. Pēc 10 ga-
diem arī citi uzņēmumi drīkst ra-
žot šo aktīvo vielu. Bet pirms tam 
uzņēmumam ir jāpierāda, ka zāles 
tiks ražotas tikpat augstā kvalitātē 
un ka aktīvā viela cilvēka organis-
mā nonāks līdzvērtīgā daudzumā. 
Turklāt izejvielas zālēm ar vienu 
aktīvo vielu dažkārt nāk no vienas 
un tās pašas rūpnīcas. Tā kā par 
šīs aktīvās vielas drošību un ie-
darbību jau zinām 10 gadus, nav 
nepieciešams veikt ar cilvēkiem 
jaunus pētījumus par šo zāļu ie-
darbību un drošību, kas rada iz-
maksu ietaupījumu. 

Līdz ar to daudzām zālēm 
atšķiras tikai iepakojums, zāļu 
izskats, palīgvielas, taču aktīvā 
viela, kas pacientu ārstē, ir viena 
un tā pati.  Šie pierādījumi jāsagā-
dā kompānijai, kas medikamentu 
vēlas reģistrēt, savukārt viena no 
Eiropas zāļu aģentūrām šos pie-
rādījumus novērtēs. Darbu mēs 
Eiropā nedarām dubulti – ja kom-
pānija zāles vēlas pārdot vairākās 
valstīs, tās novērtē tikai vienā val-
stī, bet pārējo valstu zaļu aģentū-
ras pārliecinās par novērtējuma 
kvalitāti. Jau šobrīd septiņi no des-
mit pārdotajiem iepakojumiem ir 
ar zināmām aktīvām vielām jeb tā 
sauktās ģenēriskās zāles.” 

 Savukārt Nacionālā veselības 
dienesta direktors Edgars Labs-
vīrs norāda, ka zāļu aktīvās vielas 
izrakstīšana valsts kompensējamo 
zāļu receptēs jau līdz šim ir bijusi 
ierasta prakse daudziem ārstiem 
arī Latvijā: “Ja kopumā e-recep-
tes e-veselības sistēmā regulāri 

Ņemot vērā paaugstinātās drošības 
apstākļus un noteikto sociālās distancēšanās 
aicinājumu, lielā talka šogad tiek 
organizēta 16. maijā, lielāku uzsvaru liekot 
uz individuālo talkošanu, kas nozīmē arī 
vairāk individuālo talkas vietu pieteikumu. 

Līdz ar to Lielā talka aicina rīkot: 
l Solo talkas – talkojiet vienatnē, pastaigājoties 

pa mežu vai gar jūru, sakopjot savas mājas apkārti;
l Duo talkas – talkojiet divatā. Ja esat vienas māj-

saimniecības pārstāvji, talkojiet droši kopā, ja esat drau-
gi vai paziņas, ievērojiet vismaz divu metru distanci;

l Ģimenes talkas – talkojiet visa ģimene kopā, 
bet ievērojiet, ka jums jābūt vienas mājsaimniecības 
pārstāvjiem. 

Mūsu pienākums ir būt veseliem, pietiekami 
daudz laika pavadīt svaigā gaisā, kā arī saglabāt Latvi-
ju tīru un zaļu nākamajām paaudzēm. Būsim piesar-
dzīgi un atbildīgi, bet nezaudēsim optimismu!

Visus talkotājus aicinām atzīmēt savas talkošanas 
vietas interaktīvajā kartē, kuru atradīsiet Lielās talkas 

mājaslapā https://talkas.lv/pieteikt-talku/, kurā šo-
gad ir notikušas izmaiņas:

l labiekārtošanas talkas var pieteikt ikviens tal-
kotājs neatkarīgi, vai talkošana notiek privātajā vai 
publiskajā sektorā. Tās var būt talkas, kuras notiek uz 
privātas zemes un kurām nav vajadzīgs saskaņojums 
ar pašvaldību, un kurās atkritumus, ja tādi ir radu-
šies, aizved paši rīkotāji; 

l uzkopšanas talkas ir tās, kuras notiek publiskās 
teritorijās un kurām ir nepieciešams pašvaldības sa-
skaņojums, lai saņemtu bezmaksas maisus, un kurās 
tiek nodrošināta savākto atkritumu izvešana.

Līdz ar labiekārtošanas vai uzkopšanas talkas 
vietas atzīmēšanu kartē, cilvēks saņems pieeju savam 
talkas profilam, kas ļaus dalīties ar informāciju par 
konkrēto talkošanas vietu sociālajos tīklos. 

Arī šogad Lielās talkas moto ir “Mēs piederam 
nākotnei – Latvija pieder nākotnei!”, taču šogad šim 
sauklim ir arī papildu vēstījums: “Sakop savu sētu, 
tava sēta – Latvija”.

Marlena Zvaigzne 

1. aprīlī spēkā stājās jauna valsts kompensējamo zāļu izrakstīšanas kārtība: 
plānotais pacientu ietaupījums – līdz 25 miljoniem eiro gadā

izraksta aptuveni 2500 ārstu, tad 
laikā no 2019.  gada janvāra līdz 
2020. gada janvārim zāļu aktīvās 
vielas nosaukumu receptēs kopu-
mā izrakstījuši 1808 ārsti. Savu-
kārt 2020. gada janvārī vien zāles 
ar aktīvo vielu vairāk nekā 70% ga-
dījumu izrakstījuši aptuveni 3,5% 
ārstu. E-veselības sistēma jaunajai 
e-recepšu izrakstīšanas kārtībai ir 
gatava. Šobrīd apzinātas iespējas 
padarīt aktīvās vielas izrakstīša-
nu ērtāku un ātrāku, jo salīdzinā-
jumā ar oriģinālo medikamentu 
izrakstīšanu aktīvās vielas izraks-
tīšana ārstam ir nedaudz darbie-
tilpīgāka. Taču, izrakstot recepti 
atkārtoti, sistēmā saglabājas tās 
sagatave un nav nepieciešams 
recepti rakstīt no jauna.  Lielākā 
daļa pacientu, kuri līdz šim lieto-
juši lētākās references zāles, kas ir 
kompensējamo zāļu sarakstā, arī 
turpmāk varēs lietot sev ierasto 
medikamentu, jo Nacionālais ve-
selības dienests izvērtējis, ka vai-
rāk nekā 85% gadījumu references 
medikamenti sarakstā nav mai-
nījušies.  Līdz ar brīdi, kad tapa 
zināms, ka 1. aprīlī stāsies spēkā 
jaunā kārtība, 250 kompensēja-
miem medikamentiem ražotājs ir 
samazinājis cenu, tai skaitā 50 lē-
tākajām zālēm ir samazināta cena.  
Lai atvieglotu pāreju uz jauno 
valsts kompensējamo zāļu izraks-
tīšanas kārtību, Veselības minis-
trija (VM), Zāļu valsts aģentūra, 
Nacionālais veselības dienests un 
Veselības inspekcija   jau kopš aiz-
vadītā gada novembra ir uzsākuši 
ārstu un farmaceitu informēšanu 
par aktīvās vielas izrakstīšanas 
kārtību. “Līdz šim ir ieguldīts ie-
vērojams darbs ārstu un farmacei-
tu informēšanā: ir sagatavoti un 
izplatīti skaidrojoši video par zāļu 
aktīvās vielas izrakstīšanu e-vese-
lības sistēmā, bukleti gan digitālā, 

gan drukātā formā, esam piedalī-
jušies un skaidrojuši jauno kārtību 
ārstu un farmaceitu pasākumos – 
konferencēs un semināros, kā arī 
izvietota informācija tematiskajos 
ārstu un farmaceitu medijos un 
izsūtīti informatīvi materiāli, ko 
izsniegt pacientiem. Savukārt no 
16. marta līdz aprīļa sākumam no-
tika nacionāla mēroga iedzīvotāju 
informēšanas kampaņa “Zini un 
nepārmaksā”,” par ārstu, farmacei-
tu un pacientu informēšanu stāsta 
veselības ministre.  

Kas jāņem vērā  
pacientiem? 

Iedzīvotājiem jaunā valsts 
kompensējamo zāļu izrakstīša-
nas kārtība būtiskas izmaiņas 
vai neērtības nerada. Ir iespē-
jamas situācijas, kad farmaceits 
izsniedz zāles, kuru iepakojums, 
krāsa vai forma atšķiras no ie-
rastajām, bet šo zāļu iedarbība ir 
vienāda un arī tāda pati kvalitāte 
un drošums.  

Veselības ministrija un Zāļu 
valsts aģentūra aicina iedzīvo-
tājus, kam nepieciešamas valsts 
kompensējamās zāles, izvairīties 
no nevajadzīgiem satraukumiem 
un tāpat kā līdz šim receptes sa-
ņemšanai savlaicīgi apmeklēt 
savu ārstu.

 2020. gada 1. aprīlī stājās 
spēkā grozījumi Ministru kabi-
neta 2006. gada 31. oktobra no-
teikumos Nr. 899 “Ambulatora-
jai ārstēšanai paredzēto zāļu un 
medicīnisko ierīču iegādes izde-
vumu kompensācijas kārtība”. 

 Dita Okmane, 
Zāļu valsts aģentūras Sabied-

risko attiecību nodaļas vadītāja, 
tālr. 67078422, 25400181, 

e-pasts 
Dita.Okmane@zva.gov.lv 

FAKTI

n aktīvā viela ir zāļu galvenā ārstējošā viela. Palīgvielas veido zāļu 
formu, krāsu, garšu un citas īpašības. 

n Zālēm ar vienādu aktīvo vielu un tādu pašu iedarbību var būt 
dažādi ražotāji, nosaukumi, izskats (krāsa, forma vai iepakojums), var 
atšķirties arī to cena. 

n Lai pacientiem būtu jāmaksā mazāk, ārsts kompensējamo zāļu 
receptē no 1. aprīļa norāda tikai zāļu aktīvās vielas nosaukumu. 

n No zālēm ar vienādu aktīvo vielu un iedarbību valsts maksā par 
tām (kompensē), kurām ir zemākā cena. 

n Ja būs medicīnisks pamatojums, ārsts kompensējamo zāļu receptē 
norādīs un valsts pacientam kompensēs arī dārgākas zāles ar tādu pašu 
aktīvo vielu un iedarbību.  

n ārsts un pacients sarunas laikā vienojas par to, vai pacients lietos 
valsts kompensētās zālēs, šādā gadījumā ārsts izrakstīs kompensējamo 
zāļu recepti. 

n ņemiet vērā, ka no 1. aprīļa aptiekā piemaksāt par dārgākām 
valsts kompensējamām zālēm vairs nevar.  

n Zāļu aktīvās vielas jeb starptautiskais nepatentētais nosaukums 
ir norādīts uz zāļu iepakojuma maziem burtiem un nereti slīprakstā, tas 
ir lasāms arī visu medikamentu lietošanas instrukcijās. Šis nosaukums 
uz iepakojuma atrodas līdzās lielajiem burtiem uzrakstītajam konkrēta 
ražotāja ieviestajam zāļu nosaukumam.  

n Iedzīvotājiem noderīga informācija par jauno kārtību un kampaņas 
“Zini un nepārmaksā!” materiāli ir publicēti tīmekļa vietnē  
www.esparveselibu.lv.  

lielā talka notiks 16. maijā



8  | 
2020. gada 27. aprīlis

l Klientu apkalpošanas 
centrs līdz 12. maijam apmeklētājus 
nepieņems. ar Ventspils novada 
pašvaldības klientu apkalpošanas 
centru iespējams sazināties, zvanot 
uz tālruņiem 63629450, 26645977 
vai 225721101. Var rakstīt e-pastu 
info@ventspilsnd.lv. 
aicinām izmantot e-pakalpojumus 
portālā www.latvija.lv, bet Valsts 
ieņēmuma dienesta sniegtos 
pakalpojumus pieteikt eDs elektro-
niskajā sistēmā www.eds.gov.lv.

l Ventspils novada pašvaldības 
Dzimtsarakstu nodaļa informē, 
ka valstī pieņemtās ārkārtējās 
situācijas dēļ apmeklētājus klātienē 
pieņems tikai apmeklētāju 
pieņemšanas laikos: 
pirmdienās no plkst. 9.00 līdz 12.00 
un no plkst. 13.00 līdz 17.00, 
trešdienās no plkst. 9.00 līdz 12.00, 
piektdienās no plkst. 9.00 līdz 12.00.

l Ventspils novada bāriņtiesa 
līdz 12. maijam saziņu un 
konsultācijas ar iedzīvotājiem 
nodrošinās attālināti, izņemot 
gadījumus, kad nepieciešams 
izbraukt uz vietas, ja tiek 
apdraudēta bērna veselība, dzīvība 
vai drošība. bāriņtiesa aicina 
iedzīvotājus iesniegt dokumentus, 
tos nosūtot elektroniski e-pastā 
sandra.jurcika@ventspilsnd.lv vai 
pa pastu uz adresi: skolas iela 4, 
Ventspils, LV-3601. bāriņtiesa 
aicina izvērtēt iespēju notariālos 
pakalpojumus saņemt pēc 
12. maija.  
ar bāriņtiesas darbiniecēm var 
sazināties, zvanot: 
sandrai Jurcikai – 63620507, 
28675879; 
kitijai goldmanei – 26693829; 
Ingrīdai Jansonei – 27805995; 
kristīnei krilovskai – 26480352; 
Ingrīdai girvaitei – 26488971; 
Unai teibei – 27867120; 
Laimai erlihai-Štrankai – 
28371752. 

l Būvvalde līdz 12. maijam 
pārtrauc klientu apkalpošanu 
klātienē.

Iedzīvotāji visus pakalpojumus 
var saņemt elektroniski būvniecības 
informācijas sistēmā (bIs), 
piezvanot speciālistiem pa tālruni, 
kā arī uzdodot savu jautājumu 
rakstiski e-pastā  
info@ventspilsnd.lv. 
kontaktinformācija atrodama 
novada pašvaldības mājaslapā 
www.ventspilsnovads.lv. 

l Kultūras nodaļa informē, ka 
Ventspils novada kultūras un tautas 
nami līdz 12. maijam atceļ visus 
publiskos pasākumus, mēģinājumus 
un nodarbības neatkarīgi no 
apmeklētāju skaita.

l Ventspils novada  
bibliotēkas strādā pēc parastā 
darba laika grafika (skatīt  
www.biblioteka.ventspils.lv) ar 
šādiem nosacījumiem:

l veic tikai grāmatu apmaiņu,
l nodrošina datoru pieejamību 

saziņai ar valsts un pašvaldības 
iestādēm,

l nodrošina datoru pieejamību 
maksājumu veikšanai internetā.

l Novadpētniecības 
ekspozīcijas apmeklētājiem 
slēgtas līdz 12. maijam.

l Piltenes Mūzikas skolā un  
Ugāles Mūzikas un mākslas skolā  
līdz 12. maijam mācības notiek 
attālināti. 

l Nekustamo īpašumu 
nodaļa apmeklētājus klātienē 
nepieņems. Pakalpojumi un 
konsultācijas tiks nodrošināti 
attālināti pa tālruņiem un 
e-pastā. rakstiskus iesniegumus, 
pievienojamos dokumentus lūdzam 
ievietot pastkastē pie domes ēkas. 
Zemes nomas jautājumi, telpu 
noma, pirmpirkuma tiesību 
izmantošana: tālr. 63629454, 
29115691, 27334202, e-pasts 
ausma.zeidmane@ventspilsnd.lv vai 
inga.berzina@ventspilsnd.lv. 
Dzīvokļu īres jautājumi, palīdzība 
mājokļa jautājuma risināšanā: tālr. 
63629465, 29347755 vai e-pastā 
evita.slanke@ventspilsnd.lv. 
Nekustamo īpašumu sadale, 
zemes ierīcības projekti, adreses, 
nosaukuma piešķiršana, zemes 
lietošanas mērķa noteikšana, 
maiņa: tālr. 63629418, 26499010, 
29478380 vai e-pastā  
taiga.dadze@ventspilsnd.lv.

Dzīvokļa, zemesgabala 
atsavināšana, nekustamo īpašumu 
izsoles: tālr. 63629418, 25749170, 
29478380 vai e-pastā  
gita.horste@ventspilsnd.lv,  
gatis.landmanis@ventspilsnd.lv.

Pakalpojumu pieteikuma 
veidlapas pieejamas šeit: http://
ventspilsnovads.lv/pakalpojumi/
nekustamie-ipasumi/ 

l Iepirkumu nodaļā (ja 
ir jautājumi par iepirkumiem): 
nodaļas vadītājs alfrēds Paulāns, 
tālrunis 26643261, e-pasts alfreds.
paulans@ventspilsnd.lv; iepirkumu 
speciālists Mārtiņš stūris, tālrunis 
25703900, e-pasts martins.sturis@
ventspilsnd.lv; iepirkumu speciāliste 
guna Punkstiņa, tālrunis 20010652, 
e-pasts guna.punkstina@
ventspilsnd.lv. 

l Nodokļu nodaļa informē: 
jautājumos par nekustamā īpašuma 
nodokli (NĪN) lūgums sazināties 
telefoniski 26180529, 29295376 
vai 27861900. Droši un ērti NĪN 
var nomaksāt portālos www.
epakalpojumi.lv vai www.latvija.lv. 
abos portālos pieejami pašvaldību 
banku konti NĪN samaksai, kā arī 
nodokļa maksātājam automātiski 
uzrādās visa nepieciešamā 
informācija maksājuma veikšanai. 
Portālā www.epakalpojumi.lv 
iespējams veikt nomaksu arī par 
citas fiziskas vai juridiskas personas 
īpašumiem. 

l Komunālā nodaļa līdz 
12. maijam apmeklētājus klātienē 
nepieņems. Pakalpojumi un 
konsultācijas tiks nodrošināti 
attālināti pa tālruni vai e-pastā. 
Nodaļas vadītājs andris Šlangens, 
tālrunis 26439539, e-pasts andris.
slangens@ventspilsnd.lv; 
vecākais speciālists raivis Millers, 
tālrunis 26632883, e-pasts  
raivis.millers@ventspilsnd.lv; 
ceļu būvinženieris  
aivars Mincenbergs, tālrunis 
29187310, e-pasts aivars.
mincenbergs@ventspilsnd.lv. 

l Izglītības pārvalde līdz 
12. maijam saziņu un konsultācijas 

ar izglītības iestāžu darbiniekiem, 
izglītojamo vecākiem, izglītojamiem 
un iedzīvotājiem nodrošinās attālināti, 
izņemot ārkārtējas situācijas, kad 
apdraudēta bērnu drošība.

Izglītības pārvalde aicina 
iedzīvotājus iesniegt dokumentus, 
sūtot elektroniski uz e-pastu. 
Par mācību procesa organizāciju 
un vispārīgu informāciju zvanīt 
29167302 vai rakstīt e-pastā 
aina.klimovica@ventspilsnd.lv, par 
saimnieciska rakstura jautājumiem 
zvanīt 22002755 vai rakstīt e-pastā 
skaidrite.diebele@ventspilsnd.lv. 
Dokumentus lūdzam atstāt 
pastkastē skolas ielā 4, Ventspilī.

Ugāles vidusskola: Pārtraukts 
mācību process līdz 12. maijam, 
mācības notiek attālināti. 
saziņai – tālrunis 28806603 vai 
elektroniski ugalesvsk@ventspilsnd.lv.

Piltenes vidusskola: 
Pārtraukts mācību process līdz 12. 
maijam, mācības notiek attālināti. 
saziņai – tālrunis 22400786  
vai elektroniski  
piltenesvsk@ventspilsnd.lv.

Ances pamatskola: Pārtraukts 
mācību process līdz 12. maijam, 
mācības notiek attālināti. 
saziņai – tālrunis 26124913 vai 
elektroniski ancespsk@ventspilsnd.lv.

Popes pamatskola: Pārtraukts 
mācību process līdz 12. maijam, 
mācības notiek attālināti. 
saziņai – tālrunis 26018423 vai 
elektroniski popespsk@ventspilsnd.lv.

Puzes pamatskola: Pārtraukts 
mācību process līdz 12. maijam, 
mācības notiek attālināti. 
strādā pirmsskolas dežūrgrupa. 
saziņai – tālrunis 29458014 vai 
elektroniski puzespsk@ventspilsnd.lv.

Tārgales pamatskola: 
Pārtraukts mācību process līdz  
12. maijam, mācības notiek 
attālināti. strādā pirmsskolas 
dežūrgrupa. saziņai – tālrunis 
25411196 vai elektroniski 
targalespsk@ventspilsnd.lv.

Užavas pamatskola: 
Pārtraukts mācību process līdz  
12. maijam, mācības notiek 
attālināti. strādā pirmsskolas 
dežūrgrupa. saziņai – tālrunis 
26331028 vai elektroniski  
uzavasspsk@ventspilsnd.lv.

Zūru pamatskola: Pārtraukts 
mācību process līdz 12. maijam, 
mācības notiek attālināti. 
strādā pirmsskolas dežūrgrupa. 
saziņai – tālrunis 26664060 vai 
elektroniski zurupsk@ventspilsnd.lv.

Annahites pamatskola: 
Pārtraukts mācību process līdz  
12. maijam, apmācībai dežūrklases 
netiek veidotas. saziņai – tālrunis 
20018165 vai elektroniski  
stikli@ventspilsnd.lv.

Ances PII “Vālodzīte” strādā 
dežūrgrupa. saziņai – tālrunis 
27867120 vai elektroniski 
valodzite@ventspilsnd.lv.

Piltenes PII “Taurenītis” 
strādā dežūrgrupa. saziņai – 
tālrunis 22026344 vai elektroniski 
taurenitis@ventspilsnd.lv.

Popes PII “Zemenīte” strādā 
dežūrgrupa. saziņai – tālrunis 
22008224 vai elektroniski 
zemenite@ventspilsnd.lv.

Ugāles PII “Lācītis” strādā 

dežūrgrupa. saziņai – tālrunis 
26264864 vai elektroniski  
lacitis@ventspilsnd.lv.

Vārves PII “Zīļuks” strādā 
dežūrgrupa. saziņai – tālrunis 
27866958 vai elektroniski  
ziluks@ventspilsnd.lv.

Zlēku PII “Rūķītis” strādā 
dežūrgrupa. saziņai – tālrunis 
25906206 vai elektroniski  
rukitis@ventspilsnd.lv.

Piltenes Mūzikas skola: 
Pārtraukts mācību process līdz 12. 
maijam, mācības notiek attālināti. 
saziņai – tālrunis 22036306 vai 
elektroniski pilmuzsk@inbox.lv.

Ugāles Mūzikas un mākslas 
skola: Pārtraukts mācību process 
līdz 12. maijam, mācības notiek 
attālināti. saziņai – tālrunis 
29486235 vai elektroniski 
ugalemuz@inbox.lv.

Bērnu un jauniešu sporta 
skola: Mācību un treniņu darbs 
pārtraukts līdz 12. maijam. 
saziņai – tālrunis 22046833  
vai elektroniski  
sportaskola@ventspilsnd.lv. 

 l Attīstības nodaļa līdz 12. 
maijam apmeklētājus nepieņems. 
Ja iedzīvotājiem ir jautājumi, var 
sazināties ar nodaļas vadītāju 
gintu roderti, tālrunis 27870866, 
e-pasts ginta.roderte@ventspilsnd.
lv. Jūs uzklausīs arī licencēšanas 
un vides pārvaldības speciāliste 
Ivita Meinarde, tālrunis 22029846, 
e-pasts ivita.meinarde@ventspilsnd.
lv, projektu koordinatore  
evita roģe, tālrunis 29295234, 
e-pasts evita.roge@ventspilsnd.lv 
un uzņēmējdarbības atbalsta 
konsultante Īrisa roze-Posuma, 
tālrunis 26663245, e-pasts irisa.
roze-posuma@ventspilsnd.lv. 

l Juridiskās nodaļas 
vadītāja kristīne ņikoļenko būs 
sasniedzama pa tālruni 63629467 
vai 26446915, e-pasts kristine.
nikolenko@ventspilsnd.lv, savukārt 
jurists andris stepanovičs atbildēs 
pa tālruni 63629467 vai 26688898 
un e-pastā andris.stepanovics@
ventspilsnd.lv. 

l Finanšu nodaļa informē, ka 
pašvaldības kase Ventspilī, kuldīgas 
ielā 3, ir slēgta, norēķinus iespējams 
veikt bankās un citās finanšu 
iestādēs, arī internetbankā. finanšu 
nodaļa apmeklētājiem klātienē 
ir slēgta, ar galveno grāmatvedi 
aldu siliņu var sazināties pa tālruni 
28674645. 

l SIA “VNK serviss” līdz  
12. maijam slēdz komunālo 
maksājumu pieņemšanas kases 
Ugālē, Vārvē, blāzmā, Zirās, 
Usmā, kā arī pārtrauc apmeklētāju 
pieņemšanu klātienē Ugālē, Vārvē, 
blāzmā, Zirās, Usmā.

sIa “VNk serviss” šajā laikā 
nepieņems apmeklētājus klātienē 
arī centrālajā ofisā andreja ielā 6, 
Ventspilī, un Ugālē, Vārvē, blāzmā, 

Zirās un Usmā.
Publisko maksājumu 

pieņemšanas punktu īslaicīga 
slēgšana neatbrīvo no pienākuma 
veikt norēķinus par saņemtajiem 
pakalpojumiem, tādēļ aicinām 
veikt maksājumus par sIa “VNk 
serviss” sniegtajiem pakalpojumiem 
internetbankā atbilstoši rēķinos 
izrakstītajiem bankas norēķinu 
rekvizītiem.

Ja radušās neskaidrības 
vai jautājumi, aicinām izmantot 
attālinātas komunikācijas iespējas, 
rakstot uz e-pastu info@vnkserviss.
lv vai zvanot pa tālruni 63637588 
(Ventspils), 29434842 (Ugāle), 
25749314 (Vārve) darba laikā:

P 8.30 – 16.00
o 8.30 – 16.00
t 8.30 – 16.00
C 8.30 – 16.00
Pt 8.30 – 13.30
arī pieteikumi par avārijām, 

iedzīvotāju sūdzības un ierosinājumi 
tiek pieņemti pa iepriekš 
minētajiem tālruņiem vai e-pastā. 
elektroniskā vai telefoniskā formā 
tiek sniegtas arī atbildes. 

l Sociālais dienests līdz 
12. maijam pārtrauc klientu 
apkalpošanu klātienē, piemērojot 
izņēmumus krīzes situācijās. 
Ventspils novada sociālais dienests 
sniegs klātienes pakalpojumus tikai 
neatliekamos gadījumos vai krīzes 
situācijās un gadījumos, ja klients 
pieprasa pakalpojumu vai pabalstu 
pirmo reizi. Pirms došanās uz 
sociālo dienestu aicinām izvērtēt 
iespēju iesniegt iesniegumu 
attālināti, parakstot ar drošu 
elektronisku parakstu un nosūtot uz 
e-pastu soc.dienests@ventspilsnd.lv 
vai uz e-pastu pagasta pārvaldes 
sociālajam darbiniekam. 
Ja nav šādas iespējas, pieteikumus 
var iesniegt pagastu pārvaldēs, 
kur būs nodrošināta atsevišķa 
dokumentu iesniegšanas vieta, 
kur atstāt iesniegumus ar tiem 
pievienotajiem dokumentiem. 
Valsts finansētā asistenta 
pakalpojuma sniedzēji aicināti 
laikā no 1. līdz 7. aprīlim 
atskaites iesniegt elektroniski 
vai pagasta pārvaldē, kur 
ir izvietota atsevišķa kaste 
iesniedzamajiem dokumentiem. 
Neskaidrību gadījumos lūdzam 
sazināties telefoniski ar savu 
sociālo darbinieku. Ja kaut kas 
nav saprotams, var zvanīt arī 
27803037. Pagastu sociālo 
darbinieku tālruņu numuri 
atrodami pašvaldības mājaslapā 
www.ventspilsnovads.lv_Sociālais 
dienests_kontakti. 

l Pagastu pārvaldes no 
26.03. nodrošina apmeklētāju 
apkalpošanu attālināti. apmeklētāji 
klātienē netiek pieņemti, saziņa tiek 
nodrošināta pa tālruni un e-pastā.

Marlena Zvaigzne 

Tā kā valstī tiek pagarināta ārkārtējā situācija Covid-19 vīrusa izplatības ierobežošanai, 
Ventspils novada pašvaldība paziņo, ka līdz 12. maijam tiek pārtraukta apmeklētāju 
pieņemšana klātienē, izņemot Dzimtsarakstu nodaļu. aicinām izmantot e-pakalpojumus 
un saziņu pa telefonu. pie domes ēkas skolas ielā 4 ir novietota īpaša pastkastīte, kurā var 
ievietot dokumentus. Kastīti iztukšo divas reizes dienā.

adrese: skolas iela 4
tālrunis: 25427257, 29478085
Izdevējs: Ventspils novada dome
redaktore: Marlena Zvaigzne
e-pasts: 
marlena.zvaigzne@ventspilsnd.lv
vai novadnieks@ventspilsnd.lv          
tirāža:  5000  eks.
tipogrāfija: “kurzemes Vārds”

bezmaksas informatīvajā 
izdevumā “Ventspils Novadnieks” 
publicētie materiāli ne vienmēr 
atspoguļo Ventspils novada domes 
viedokli. Par faktu, personu un 
vietvārdu precizitāti atbild autors.

NOVADA IEDZĪVOTĀJU 
IEVĒRĪBAI!
Novada domes informatīvajā 
izdevumā “Ventspils Novadnieks” 
netiek publicēti privātpersonu un 
novada domei nesaistītu institūciju 
sludinājumi vai reklāma.

Domes informatīvais izdevums 
iznāk vienu reizi mēnesī. 
Materiālu pēdējais iesniegšanas 
termiņš “Ventspils Novadnieka” 
nākamajam numuram – 
otrdien, 5. maijā. 
Nākamais numurs iznāks 
19. maijā.

Pašvaldība joprojām strādā attālināti


