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Šogad, paziņojot 
par iespēju pieteikties 
projektu konkursā «Solis», 
paredzētu uzņēmējdarbības 
attīstīšanai, nenojautām, 
ka saņemsim tik daudz 
pieteikumu – 42! Tas kopš 
2015. gada, kad pašvaldība 
sāka finansiāli atbalstīt 
novada uzņēmējus, ir 
rekords.

Dalība projektu konkursā 
“Solis” šajā sezonā ļaus īstenot 11 
projektus par kopējo summu 13 
000 eiro. Teritorijas un ekonomi-
kas attīstības komitejas pārstāvji 
lēma, ka SIA “Ērģeļbūves darbnī-
ca” 1300 eiro varēs izmantot pacē-
lāja iegādei, lai būvētu un atjauno-
tu apjomīgākas ērģeles, uzņēmēja 
Dace Andersone šādu pašu sum-

mu izlietos, nopērkot svarus ar 
marķēšanas printeri un autotrans-
porta ledusskapi. Z/s “Bišudārzi” 
piešķirti 1289,98 eiro, lai tiktu 
pie siera kūpinātavas, ledusskapja 
svaigās produkcijas un ledusskap-
ja kūpinātās produkcijas uzglabā-
šanai, bet Sanita Ālīte 1300 eiro 
izmantos, lai iegādātos dārzeņu 
griezēju ar papildu aprīkojumu 
un cidoniju griezēju. Egonam 
Gūtmanim 1300 eiro noderēs, lai 
viņš savā saimniecībā varētu dar-
bināt konvekcijas krāsni, graudu 
dzirnavas, mikseri, plāceņu vei-
dotāju un groziņu veidotāju. SIA 
“Daba Laba” šādu pašu summu 
liks lietā, lai nopirktu konvekcijas 
krāsni, ledusskapi, sakņu griezēju, 
ledus gabaliņu ražotāju un saldē-
tavu. IK “Doniņi 5” 1300 eiro iz-

mantos virtuves iekārtas dārzeņu 
griešanai ar aprīkojumu iegādei, 
bet SIA “Rivera” šādu summu iz-
lietos, lai nopirktu spriguļnažu 
pļāvēju darbam nelīdzenās vietās 
un krūmāju izpļaušanai. Guntim 
Niedoliņam 915,24 eiro noderēs 
šujmašīnas, overloka un šūšanas 
piederumu un aksesuāru iegādei, 
bet z/s “Muižarāji A” par 1090,96 
eiro nopirks saldējuma ražošanas 
iekārtu. Atlikušo konkursam pie-
šķirto finansējumu – 603,82 eiro 
– komiteja nolēma piešķirt Kristī-
nei Sviridjukai, daļēji atbalstot vi-
ņas projektu. Anceniece iecerējusi 
nopirkt izšūšanas iekārtu, šujma-
šīnu, diegus, audumus, zeķes un T 
kreklus, lai uzsāktu personalizētu 
apģērbu un aksesuāru izšūšanu. 

Dacei Andersonei pieder Lat-

vijā vienīgā mobilā maza apjoma 
kautuve, paredzēta mājputniem 
un zaķveidīgajiem. Putnkopībai 
ģimene pievērsās pirms gada ar 
domu lietot uzturā kvalitatīvu 
gaļu. Vārvenieku piedāvāto pro-
dukciju atpazīstamu dara zīmols 
“Kanna”, atvasināts no dēla Kārļa 
un meitas Annas vārda. Ander-
sonu gaļas šķirnes vistas dzīvo 
kolhoza bijušajā fermā, telpas ir 
iekārtotas tā, lai putni justos ērti, 
ziemā tās tiek sildītas. Paiet divi 
trīs mēneši, līdz vistas ir izaugušas 
un var sākt domāt par gaļas pār-
došanu. Lai to varētu izdarīt atbil-
stīgi visām prasībām, Dace ar vīru 
izgatavoja mobilo kautuvi. Ikdienā 
tā atrodas sētā, bet, kad ir jākauj 
putni, to izved līdz fermai. Gada 
sākumā “Kanna” sāka piegādāt 

gaļu vairākiem veikaliem Ventspilī 
un vienam Kuldīgā. Tirdzniecības 
vietās nonāk sadalītas vistas, tā-
pēc pircējs var izvēlēties – pirkt, 
piemēram, fileju vai stilbiņus. 
Pašvaldības izsludinātajā projektu 
konkursā Dace pieteicās tādēļ, ka 
mazajam lauksaimniekam vien-
mēr trūkst līdzekļu, lai uzlabotu 
darba efektivitāti, tādēļ ikviens 
atbalsts ir novērtējams. Nu viņai 
būs printeris, lai marķētu produk-
ciju, un ledusskapis, lai vistas gaļu 
aizvestu ne tikai līdz Ventspilij, bet 
pat uz Rīgu. Līdz šim gaļu tuvējā 
apkārtnē transportēja aukstuma 
somās, bet ledusskapis ir daudz 
piemērotāks un prasībām atbilsto-
šāks risinājums. 

Projektu konkursā rekordliels pieteikumu skaits

“Radio SWH” šogad, 
atzīmējot 28. dzimšanas 
dienu, devās Latvijas izziņas 
tūrē, 6. maija rītā piestājot 
arī Ugālē. Radio personības 
Sanda Dejus un Kaspars 
Breidaks sarunājās ar 
sešiem Ventspils novada 
pārstāvjiem.

Pirmā studijas viešņa – an-
ceniece Līga Grīnberga – ieradās 
ar gardi smaržojošiem sklandrau-
šiem. Tas ir viņas meistarstiķis, 
rauši tiek cepti gan mājās, gan An-
ces muižā, kur tam ir piemēroti 
apstākļi. Līga atzina, ka pirms 50 
gadiem, kad no Vidzemes atbrau-
kusi uz Anci, sklandrausis bija īsts 
izaicinājums, bet pēc tam kļuva 
par mīlestību mūža garumā.

Anceniece pastāstīja arī par 
Kurzemei raksturīgo svīdeni – 
rudzu miltu plācenīšiem, kurus 
cep uz plīts virsmas un pasniedz, 
pārziestus ar izkausētu sviestu 
vai pārlietus ar buljonu. Līga pa-
dižojās ar to, ka Ance teritorijas 
ziņā ir otrs lielākais pagasts Lat-
vijā. 

Agrāk tas bija arī vismazāk ap-
dzīvotais, bet nu situācija ir mai-
nījusies. Sanda smaidot teica, ka 

Tik tālu no Rīgas, bet skaistas vietas

Grupas “Zvaigžņu lietus” taustiņinstrumentālists Armands stāstīja Sandai, cik labi spēkus atjauno Usmas ezers.  
Daiņa VeiDemaņa foto 

tad jau masku jautājums Ancē nav 
aktuāls, un aizdomājās par dažā-

diem māju nosaukumiem. Līga 
pastāstīja arī par atjaunoto Ances 

muižu, kurā savu vietu atraduši 
vairāku interešu grupu pārstāvji, 

piemēram, rokdarbnieki un dejo-
tāji. 
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no domes sēdes

Aprīļa domes sēdēs
l Saņemts novada domes Darījumu ar lauksaimniecības zemi izvēr-

tēšanas komisijas locekles Ināras Steberas iesniegums ar lūgumu izslēgt 
viņu no komisijas sastāva sakarā ar darba tiesisko attiecību izbeigšanu 
novada pašvaldībā. Deputāti par komisijas locekli iecēla novada pašval-
dības administrācijas Nekustamo īpašumu nodaļas zemes lietu un ne-
kustamā īpašuma speciālisti Iritu Āpsi.

l Deputāti precizēja saistošos noteikumus Nr. 4 “Par maznodroši-
nātās mājsaimniecības statusa noteikšanu Ventspils novada pašvaldībā” 
atbilstoši Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas atzinu-
mam (skatīt 10. lpp.).

l Apstiprināja novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs 
un novada izglītības iestādēs, kurās ir pirmsskolas izglītības grupas, dar-
ba laiku 2021. gada vasaras periodā (skatīt 11. lpp.).

l Veica grozījumus telpu nomas (neregulāru) un naktsmītņu mak-
sas pakalpojumu tarifos, nosakot kompleksā pakalpojuma tarifu Zūru 
pamatskolā sporta nometnes dalībnieku grupām – viena diennakts vie-
nai personai (bez PVN) 8,36 eiro (kompleksais pakalpojums sporta no-
metnes grupām Vārves pagastā, Ventavas ciemā, Zūru pamatskolā, kas 
iekļauj: nakšņošanu skolā un sporta infrastruktūras (stadiona vai skolas 
sporta zāles) izmantošanu līdz sešām stundām diennaktī.

l Apstiprināja nomas pakalpojumu maksas cenrādi par naktsmīt-
nes izmantošanu Ances pagasta sociālās dzīvojamās mājas “Ambulance” 
viesu istabā – vienas diennakts vienas guļvietas noma 4,26 eiro.

l Pagarināja novada domes lēmuma par detālplānojuma izstrādes 
uzsākšanu nekustamā īpašumā “Alki” Tārgales pagastā darba uzdevuma 
derīguma termiņu līdz 2022. gada 29. aprīlim.

l Atcēla novada domes lēmumu par detālplānojuma nekustamā 
īpašumā “Bisītes” Usmas pagastā gala redakciju un atzina par spēku 
zaudējušu detālplānojumu nekustamā īpašumā “Bisītes” Usmas pa-
gastā.

l Apstiprināja saistošos noteikumus “Par Ventspils novada domes 
2009. gada 24. septembra saistošo noteikumu Nr. 45 “Par detālplāno-
juma nekustamā īpašumā “Rožlejas”” atzīšanu par spēku zaudējušiem”.

l Izdarīja grozījumus novada domes apstiprinātajā Ventspils nova-
da Attīstības programmas 2020.–2026. gadam Investīciju plāna 17. pun-
ktā, izsakot to šādā redakcijā: “Projekta nosaukums –  “Jūras kultūras 
mantojuma centrs Vinda”.

Indikatīvā summa – 2 653 450,91 eiro.
Pašvaldības budžets – 398 017,91 eiro.
Valsts finansējums – 2 255 433 eiro.
Valsts, ES fondu u.c. finanšu avotu nosaukums – Valsts.
Projekta īstenošanas periods – 2021.–2023.”.
l Noteica atlīdzību par vienu darba stundu novada Vēlēšanu ko-

misijai par darbu komisijā 2021. gada 5. jūnija pašvaldību vēlēšanu no-
drošināšanai – Ventspils novada vēlēšanu komisijai: komisijas priekš-
sēdētājs – 7,20 eiro, komisijas sekretārs – 7,20 eiro, komisijas loceklis 
– 6,20 eiro. Ventspils novada vēlēšanu iecirkņu komisijām: komisijas 
priekšsēdētājs – 6,50 eiro, komisijas sekretārs – 6,50 eiro; komisijas 
loceklis – 6,20 eiro.

l Nolēma atsavināt pašvaldībai piederošo dzīvokļa īpašumu “Krā-
ces” – 4 Užavā, kopējā platība 69,6 m2, un dzīvokļa īpašumu “Liepzari” 
– 7 Zirās, kopējā platība 90,5 m2 (skatīt 3. lpp.).

l Nolēma ņemt aizņēmumu prioritārām vajadzībām no Valsts kases 
teritorijas labiekārtojumam Rožu ielā 2 un Rožu ielā 4 Piltenē 187 107,18 
eiro un aizņēmumu pašvaldības autoceļu sakārtošanai (skatīt 9. lpp.).

l Deputāti atzina par lietderīgu un atbalstīja projektu iesniegu-
mu iesniegšanu biedrībai “Ziemeļkurzemes biznesa asociācija” atklā-
tam projektu iesniegumu konkursam EJZF Latvijas Rīcības program-
mas zivsaimniecības attīstībai 2014.–2020. gadam apakšpasākumā 
43.02. “Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana” 
aktivitātē 43.02.3. “Vides resursu vairošanai vai izmantošanai, kā arī 
klimata pārmaiņu mazināšanai” ietvaros līdz 2021. gada 10. maijam 
(skatīt 9. lpp.).

l Deputāti apstiprināja Ventspils novada pašvaldības konsolidēto 
2020. gada pārskatu.

l Vēl deputāti lēma par piekrišanu iegūt Krievijas pilsoņa īpašumā 
zemesgabalu “Priedes 254” Tārgales pagastā, kā arī par dzīvokļu īpašu-
mu atsavināšanu Piltenē un Vārves, Tārgales, Ugāles pagastā.

Detalizēta informācija www.ventspilsnovads.lv 
Publicēšanai sagatavojis Dainis Veidemanis 
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Runātāja aicināja ikvienu ra-
dio klausītāju apmeklēt Ziemeļ-
kurzemi, piesakot, ka cilvēki bieži 
saka: “Braucām, braucām, meži 
un meži, tik tālu no Rīgas, bet te 
pēkšņi tik skaista vieta!”

Novada domes Kultūras no-
daļas vadītāja Zane Pamše sacīja, 
ka katram pagastam ir savs spēks 
un identitāte, bet tie visi prot tu-
rēties kopā un darbos būt vienoti. 
Novadā godā tur gan lībiešu, gan 
ventiņu, gan suitu tradīcijas. Zane 
pastāstīja, ka novadā ir 42 ama-
tiermākslas kolektīvi un daudzi 
no tiem 21. jūnijā satiekas Jūrkal-
nē, kur jau daudzus gadus skaisti 
svin saulgriežus. Šo pasākumu ap-
meklē ciemiņi no visas Latvijas un 
citām valstīm. Tāpat nevar nepie-
minēt Vasarsvētku lielkoncertus, 
kuros satiekas pašdarbnieki no 
visa novada. Zane sacīja, ka kul-
tūras jomā aktīvas ir visu vecumu 
grupas, vien nedaudz vajadzē-
tu paskubināt jauniešus, bet par 
jaunās maiņas audzināšanu tiek 
domāts, jo novadā ir gan Piltenes 
Mūzikas skola, gan Ugāles Mūzi-
kas un mākslas skola. Katrā pa-
gastā ir sava odziņa – notikums, 
personība, sakopta vide – un ne-
reti tieši kultūras darbinieki ir tie, 
kuri pamana šīs vērtības un ceļ tās 
godā. Zane norādīja, ka pandē-
mijas laikā kultūras darbinieces 
mūsu novadā sākušas rīkot ko-
pīgus pasākumus, kas guvuši ļoti 
labas atsauksmes. Te jāpiemin au-
to-foto-orientēšanās abos Ventas 
krastos un nesenā gaismas stāstu 
mirdzēšana Vārvē, Zirās, Jūrkalnē 
un Užavā. 

Pužiņš Agris Āboliņš, kurš 
daudz var runāt par novada da-
bas bagātībām, atgādināja, ka 
mūsu pusē ir ne tikai meži, purvi 
un ūdeņi, bet arī vēl viena vērtī-

ga ekosistēma – kāpas. Teritorijā, 
kurā ir tik daudz mežu, cilvēkiem, 
protams, ir savi pienākumi, jo no-
tiek rūpnieciskā darbība, atstājot 
sekas. Pandēmijas laikā, ievēro-
jis Agris, daudzi labprāt atpūšas 
mežā un izstaigā purva takas. Pu-
žiņš ir meža nozares balvas “Zelta 
čiekurs” laureāts, to viņam pasnie-
dza tā brīža zemkopības ministrs 
Raimonds Vējonis. 2005. gadā bija 
liela vētra, un Agra ģimene ne ti-
kai novāca sagāztos kokus, bet arī 
iestādīja jaunus, turklāt tas tika 
izdarīts, ieķīlājot dzīvokli. Radio 
studijas viesis aicināja ikvienu, ja 
ir tāda vēlme, par savu dzīvesvie-
tu izvēlēties Ventspils novadu, jo 
te ir daudz vietu, kur apmesties, 
izraugoties jau uzceltu ēku vai bū-
vējot jaunu. 

Armands Sviķis ir mūzikas 
grupas “Zvaigžņu lietus” taus-
tiņinstrumentālists. Pirms 29 
gadiem viņš kopā ar vēl diviem 
puišiem izveidoja grupu, kurā ta-
gad jau ir seši mūziķi, pašlaik tiek 
ierakstīts astotais albums. Parasti 
apvienība gadā uzstājas 40–50 
reižu, bet nu pandēmijas dēļ nav 
spēlēts jau pusgadu. Vaicāts, kā 
ar ballēm novadā, Armands atgā-
dināja, ka vasarā katrā vietā no-
tiek pagasta svētki, kuros tiek arī 
dejots. “Zvaigžņu lietus” parasti 
spēlē balli Puzē, un cilvēki to no-
vērtē un labprāt izbauda mūziku. 
Armands Usmā ir iekārtojis resto-
rānu un viesnīcu “Usmas muiža”, 
tā atrodas pretim Moricsalai. Uz-
ņēmējs pats, atpūšoties pie ezera, 
vienmēr sasmeļ enerģiju nākama-
jam darba cēlienam un aicina arī 
savus viesus darīt tāpat, lai nāka-
mo rītu varētu sagaidīt ar prieku. 

Evita Roģe, novada domes 
Attīstības nodaļas projektu vadī-
tāja, uzņēmējdarbības un tūris-
ma speciāliste, ciemkukulī atnesa 
jauno novada tūrisma ceļvedi ar 

karti. Tas ir viņas izstrādāts, Evita 
labi pazīst daudzus novada tūris-
ma uzņēmējus, mājražotājus un 
amatniekus. Viņa īpaši palepojās 
ar anceniekiem Loretu un Reini 
Pižikiem, kuri Ancē piedāvā ne ti-
kai aktīvās atpūtas iespējas, bet arī 
ieturēties “Meža” kafejnīcā. Tāpat 
domes pārstāve pieminēja kokļu 
meistaru Gunti Niedoliņu no Jūr-
kalnes, kurš darina arī relaksācijai 
domātās skaņu gultas, un Ilzi Še-
fanovsku, kura tirgo dažādus pašu 
saimniecībā ražotus produktus, 
– 20. maijā viņa atvērs siera nami-
ņu. Evita piebilda pāris vārdu arī 
par novada kulināro mantojumu, 
piesakot, ka Jūrkalnē dažādi rau-
ši nāk komplektā ar suitu sievām, 
kuras izstāsta un parāda, kā katrs 
pats var tikt pie gardumiem. 

Cilvēki mūsu pusē ir atvērti, 
sirsnīgi un pretimnākoši, teica 
novada domes priekšsēdētājs Aiv-
ars Mucenieks. Viņš pieminēja 
tradicionālo “Pagastu dienu”, kad 
Ventspilī savas dažādās prasmes 
rāda ļaudis no visiem pagastiem 
un var apbrīnot rokdarbnieču un 
amatnieku veikumu, nogaršot 
pēc sentēvu receptēm gatavotus 
ēdienus, pavērot amatiermākslas 
kolektīvu veikumu, un tas vēl nav 
viss! Ikvienam novada viesim ru-
nātājs ieteica apskatīt trīs bākas: 
Ovīšu, Užavas un Miķeļbāku, 
turklāt divās pirmajās var uzkāpt, 
pavērojot apkārtni no augšas un 
izbaudot jūras skatus.  

Rezumējot Ventspils novadā 
dzirdēto, piedzīvoto un izjusto, 
Sanda Dejus sacīja – var manīt, 
ka te dzīvo saliedēti cilvēki, kuri 
nebūt nav savrupi un atturīgi, bet 
atsaucīgi. Paldies radio darbinie-
kiem par veiksmīgo sadarbību 
pusotra mēneša garumā, organi-
zējot intervijas Ugālē, – tencinām, 
ka pamanījāt un novērtējāt!     

Marlena Zvaigzne 

Tik tālu no Rīgas, 
bet skaistas vietas

Līga no Ances (pa kreisi) ieradās studijā ar pašas ceptiem sklandraušiem. 
Daiņa VeiDemaņa foto 
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Ancē notiks militārās mācības 
Nacionālie bruņotie spēki informē par meža platību 

izmantošanu militāro mācību organizēšanai. Tās notiks 
Ances pagasta Irbenē no 24. līdz 27. maijam, mācībās 
piedalīsies ap 50 karavīru. 

Paredzams, ka šajā laikā izmantos salūtmunīciju, būs dzirdami 
trokšņi, notiks minimāla transportlīdzekļu iesaiste personāla pārvadī-
šanai pa meža ceļiem un stigām. Meža ceļus slēgt nav plānots. 

Marlena Zvaigzne    

Novada Bērnu un 
jaunatnes sporta skolas 
direktore Jolanta Ziemele ar 
savu komandu no 22. marta 
līdz 18. aprīlim piedāvāja 
sporta skolas audzēkņiem 
iesaistīties attālinātajās 
sacensībās “Mājsēdes 
četrcīņa”. 

Šāda aktivitāte tika organizēta, 
lai uzmundrinātu jaunos sportistus, 
kuriem nebija iespēju piedalīties klā-
tienes sacensībās un gūt pozitīvas 
emocijas. Daudzi sporta skolas au-
dzēkņi trenējas arī pandēmijas laikā, 
bet, ja kādam bija zudusi motivācija 
nodarboties ar sportu, “Mājsēdes 
četrcīņa” bija kā radīta viņam. 

Tie, kuri iesaistījās sacensībās, 
četras nedēļas veica noteiktus uz-
devumus. Viņi piecas reizes nedēļā 
desmit reižu dienā salieca rokas, 
veica 20 pietupienu, bet 30 reižu 
– vēdera preses vingrinājumu, sa-

vukārt plankā noturējās 40 sekun-
žu. Video pamācība, kā veicami 
vingrinājumi, bija pieejama sporta 
skolas “Facebook” lapā. Sacensību 
dalībnieki katru dienu filmēja savas 
aktivitātes, viņi saņēma sporta sko-
las treneru Kaspara Gulbja, Aivara 
Čakļa, Reiņa Ziemeļa un Annas 
Gulbes atbalstu.  

Noslēdzoties “Mājsēdes četrcī-
ņai”, secināts, ka sacensībās pieda-
lījās vairāk nekā 50 sporta skolas 
audzēkņu, bet visi līdz izaicinājuma 
galamērķim neizturēja. Katrs, kurš 
iesaistījās sacensībās un izpildīja 
vismaz 50% kritēriju, saņēma pie-
miņas balvu. Par mazajām balvām 
(ūdens pudelēm, basketbola, volej-
bola un futbola bumbu) un galveno 
balvu izlozē piedalījās vairāk nekā 
30 audzēkņu. Galveno balvu – skri-
tuļslidas – laimēja Ugāles vidussko-
las 3. klases skolēns Reinis Prātiņš. 

Marlena Zvaigzne

Zirās 
Ventspils novada pašvaldība, NMK 90000052035, 

mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod nekustamo 
īpašumu 4-istabu dzīvokli “Liepzari” – 7, kadastra 
Nr. 98909000062, adrese: “Liepzari” – 7, Ziras, Ziru 
pag., Ventspils nov.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Ventspils 
novada pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas cen-
trā Skolas ielā 4, Ventspilī, un Ventspils novada paš-
valdības portālā: www.ventspilsnovads.lv, īpašums 
apskatāms darbadienās līdz 2021. gada 15. jūnijam, 
iepriekš saskaņojot laiku ar SIA “VNK serviss” pār-
stāvi, tālr. 25431808.

Izsoles sākumcena – 1700 eiro, nodrošinājums – 
170 eiro, izsoles solis – 100 eiro.

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

Pieteikumu reģistrācija izsolei līdz 15. jūnija 
plkst. 17.00 (izsoles komisijas kontakttālrunis – 
25749170). Izsoles sākums 2021. gada 16. jūnijā 
plkst. 13.00 Ventspils novada pašvaldībā Skolas ielā 
4, Ventspilī.

Užavā
Ventspils novada pašvaldība, NMK 90000052035, 

mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod nekustamo 
īpašumu – 3-istabu dzīvokli “Krāces” – 4, kadastra 
Nr. 98789000067, adrese: “Krāces” – 4, Užava, Uža-
vas pag., Ventspils nov.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Ventspils 
novada pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas cen-
trā Skolas ielā 4, Ventspilī, un Ventspils novada paš-
valdības portālā: www.ventspilsnovads.lv, īpašums 
apskatāms darbadienās līdz 2021. gada 15. jūnijam, 
iepriekš saskaņojot laiku ar SIA “VNK serviss” pār-
stāvi, tālr. 25431808.

Izsoles sākumcena – 2000 eiro, nodrošinājums – 
200 eiro, izsoles solis –100 eiro.

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

Pieteikumu reģistrācija izsolei līdz 15. jūnija 
plkst. 17.00 (izsoles komisijas kontakttālrunis – 
25749170). Izsoles sākums 2021. gada 16. jūnijā 
plkst. 13.15 Ventspils novada pašvaldībā Skolas ielā 
4, Ventspilī.

Tirdzniecības vietās nonāk “Kannā” sadalītas vistas, 
tāpēc pircējs var izvēlēties – pirkt, piemēram, fileju vai 
stilbiņus.        Daces anDersones foto

Projektu konkursā 
rekordliels pieteikumu skaits

SIA “Daba Laba” ir Latvijā labi 
pazīstams uzņēmums – daudzi ir 
iecienījuši Reiņa un Loretas Piži-
ku piedāvāto iespēju laivot, šaut 
ar loku, doties safari braucienos, 
iesaistīties fotomedībās, meklēt 
ragus, bet pirms četriem gadiem 
ancenieki meža ielokā atvēra ka-
fejnīcu. Pavisam drīz tā kļuva ļoti 
pieprasīta, jo uzņēmuma viesiem 
garšo svaigā gaisā pasniegtās mal-
tītes, tapušas, izmantojot svai-
gus sezonas produktus, turklāt 
ir padomāts arī par vegāniem un 
veģetāriešiem, piedāvājumā ir 
bezglutēna ēdiena versijas. Lo-
reta stāsta, ka daudzi atpūtnieki 
labprāt mielojas ar zupu, un pan-
dēmijas laikā ir padomāts par to, 
lai uzņēmējiem nebūtu jāsatiekas 
ar viesiem. Viņi ir iecienījuši meža 
kafejnīcā ceptās picas, īpašu ra-
solu un krēmzupu, gardus deser-
tus un citus ēdienus. Ēdināšanas 
uzņēmums būs atvērts no jūnija 
līdz augustam, bet jau maijā var 
vienoties par maltītes sagatavoša-
nu līdzņemšanai vai notiesāšanai 
meža ielokā vai pļavā. Loreta at-
ceras, ka, atverot kafejnīcu, viņi ar 

vīru neiegādājās daudz palīgierīču, 
bet attīstoties kļuva skaidrs – vajag 
gan ledus gabaliņu ražotāju, jo at-
pūtniekiem ļoti garšo kokteiļi, gan 
krāsni maizes cepšanai. To pēc vie-
tējās receptes dara Reiņa mamma 
Agrita – viesi “Daba Laba”  tūrēs 

bauda tikai viņas ceptās rikas. Lo-
reta ar gandarījumu atklāj, ka arī 
šajā laikā cilvēkiem ir interese par 
atpūtu dabā un viņi rezervē kon-
krētus datumus, kad iecerēts uztu-
rēties Ventspils novadā. 

Marlena Zvaigzne

Nobeigums. sākums 1. lpp.

Sporta skolas audzēkņi 
piedalījās “Mājsēdes četrcīņā”

Galvenā balva “Mājsēdes četrcīņā” tika Ugāles 
vidusskolas 3. klases skolēnam Reinim Prātiņam. Viņš 
bija viens no tiem, kas izpildīja visas prasības.

ZanDas BlumfelDes foto Izsolēs pārdod nekustamo īpašumu  

Ministru kabinets piešķīris 
finansējumu valsts reģionālo 
un vietējo autoceļu pārbūvei un 
atjaunošanai 2021. gadā. 

Ventspils novadā šogad tiks 
atjaunots asfalta segums autoceļam 

P122 Ventspils–Piltene ceļa posmā 
no 11,17 kilometra līdz 23,64 
kilometram, no tārgales līdz Piltenei. 
Kopējās autoceļa sakārtošanas 
izmaksas – 2 200 000 eiro.

Marlena Zvaigzne

Paredzēts sakārtot autoceļa Ventspils–Piltene posmu
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Skaidrojums 
par vēja parku 
“Tārgale” 

Ventspils novada pašvaldībā ir vērsusies 
iedzīvotāju iniciatīvas grupa “Pret vēja 
turbīnām Z-Kurzemē”, pievēršot uzmanību tam, 
ka daļai no vēja parka “Tārgale” nav veikts 
ietekmes uz vidi novērtējums un apšaubīta 
novada pašvaldības būvvaldes izsniegto 
būvatļauju likumība. 

Iesniegums vienlaicīgi adresēts Vides aizsardzības 
un reģionālās attīstības ministrijai, Būvniecības valsts 
kontroles birojam, Vides pārraudzības valsts birojam un 
Tiesībsarga birojam. Lai informētu pēc iespējas lielāku 
sabiedrības daļu, pašvaldība dara zināmu, ka par iedzī-
votāju iniciatīvas grupas “Pret vēja turbīnām Z-Kurze-
mē” iesniegumā norādīto atbildi sniedzis Vides pārrau-
dzības valsts birojs, kurā skaidri un saprotami sniegta 
izsmeļoša informācija par veiktajām ietekmes uz vidi 
novērtējuma procedūrām, kā arī pašvaldības būvvalde 
sniegusi skaidrojumu par izsniegto būvatļauju likumību.

Tā kā plašsaziņas līdzekļos ir izskanējusi informācija 
par plānoto 168 vēja elektrostaciju būvniecību Ventspils 
novada teritorijā, pievēršam uzmanību faktam, ka pēc 
pašvaldības rīcībā esošās informācijas un ņemot vērā jau 
uzstādītās vēja elektrostacijas, izstrādes procesā esošos 
detālplānojumus un lokālplānojumus, kopējais skaits var 
sasniegt 63 vēja elektrostacijas.

Ventspils novada pašvaldības attīstības plānotāja 
Iveta Straume

Par vēja parku lasiet arī 5. - 7.lpp.

Kurzemes plānošanas reģiona 
izsludinātajā AS “Latvijas Valsts meži” un 
Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstītajā 
projektu konkursā “Kurzemes kultūras 
programma – 2021” atbalstīts Ventspils 
novada pašvaldības iesniegtais projekts 
par Popes muižas baronu kapsētas vārtu 
atjaunošanu.

Šim nolūkam saņemti 3666 eiro, bet darāmā ir 
daudz vairāk, tāpēc pilnvērtīgai objekta restaurēšanai 
novada pašvaldība ir iesniegusi projekta pieteikumu 
Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes izsludinā-
tajā Kultūras pieminekļu konservācijas un restaurāci-
jas programmas 2021. gada konkursā, kura rezultāti, 
visticamāk, būs zināmi maija vidū. Kā norāda projekta 
pieteikuma sagatavotājs vēstures entuziasts Roberts 
Grinbergs, piešķirtie 3666 eiro pietiks jumta atjauno-
šanai, pasargājot to no turpmākajiem bojājumiem, bet 
nopietnākiem darbiem nepieciešams papildu finansē-
jums. 

Projekta pieteikumā norādīts – kapsētas vārtiem 
ir pilnībā bojāta jumta daļa, kas veicina būves stāvok-
ļa pasliktināšanos, turklāt nokrišņu dēļ ir stipri bojāta 
fasādes daļa. Vārtu fasādē ir izskalotas saistvielas starp 
ķieģeļiem, veicinot to brukšanu, fasādē novērojamas 
lielas plaisas. 

Pieejamās vēsturiskās liecības un 20. gs. pirmās 
puses fotoattēli sniedz vizuālās liecības, lai kapsētas vārtu 
korpusu un jumta daļu varētu atjaunot autentiskā veido-
lā. Vārtiem šā brīža jumta konstrukcija ir veidota 20. gs. 
80. gados un atšķiras no vēsturiskā. Jauno jumtu uzliks 
pēc vēsturiskā parauga, tiesa, sākotnējais kapsētas vārtu 
jumta segums bija veidots no kapara, bet kapsētas nomaļā 
novietojuma dēļ tas bija iekāres objekts garnadžiem. Tā-
dēļ, izvērtējot iespējamos zādzību draudus arī mūsdienās, 

atjaunotā jumta segumam plānots izmantot mazāk vērtī-
gu metālu. Popes muižas baronu kapsētas vārti, atgādina 
Roberts Grinbergs, atrodas blakus brīvdabas estrādei un ir 
nozīmīga Popes muižas kultūrvēsturiskās apbūves un tai 
raksturīgās ainavas sastāvdaļa. Tieši tāpēc vārtu saglabāša-
na un atjaunošana ir īpaši vērtīgs ieguldījums Popes pagas-
ta vides un kultūrvēsturiskā mantojuma sakārtošanā.

Marlena Zvaigzne 

tārgale

Šogad Lielajā talkā 
piedalījāmies katrs 
individuāli. Talkojot vienatnē, 
mēs katrs vēlējāmies tiekties 
uz mūsu kopīgo mērķi – tīru 
un zaļu Latviju nākamajām 
paaudzēm! 

Tārgales pagastā šogad bija ie-
spējas talkot dažādās vietās – gan 
pagasta centrā, gan vairākos pie-
jūras ciemos. Mēs, daļa folkloras 
kopas “Kāndla” dalībnieku, šoreiz 
devāmies uz mūsu iemīļoto pie-
krastes ciemu – Ovīšiem. Šis ciems 
mums ir kļuvis īpašs, jo esam bijuši 
klāt biedrības “Ovīšu draugu kopa” 

pārstāvja mediķa Raula Vēliņa ideju 
īstenošanas vēsturiskajos brīžos – 
vides objekta “Austras koks” uzstādī-
šanā 2017. gada 1. oktobrī un ozola 
stādīšanā par godu Latvijas simtga-
dei ar Latvijas eksprezidentes Vai-
ras Vīķes-Freibergas piedalīšanos 
2018. gada 2. novembrī. 

Šajā ciemā kopā ar Ovīšu drau-
giem esam atzīmējuši latviešu gads-
kārtas – vasaras, rudens saulgriežus, 
Mārtiņus un Baltā galdauta svētkus. 
Tāpēc uzskatām, ka Ovīši ir mūsu 
ciems, kurā varam darboties, rīkot 
pasākumus un vienmēr gribas at-
griezties.

Ar lielu entuziasmu talkas dienā 
kopā ar “Ovīšu draugu kopas” bied-
riem līdzdarbojāmies ciema teritori-
jas vides sakopšanā un atveseļošanā. 

Nevarējām vien nobrīnīties par 
cilvēku piesārņojuma atstātajām se-
kām. Gribētos, lai cilvēki novērtētu 
piekrastes neskarto dabu, nepie-
gružotu to ar sadzīves atkritumiem, 
iemācītos plašāk domāt un laikus 
rīkoties, lai par skaisto Latvijas dabu 
priecātos ikviens no mums, ne tikai 
šodien, bet arī rīt, parīt un aizparīt. 

Tārgales kultūras darba 
organizatore Ilga Porniece

Šogad sāks atjaunot baronu kapsētas vārtus

Popes muižas baronu kapsētas vārti ir saudzējams 
kultūras piemineklis.    roBerta GrinBerGa foto

Par zaļu Latviju – katrs atsevišķi, bet visi kopā

Folkloras kopas “Kāndla” pārstāvji talkā Ovīšos.    ilGas Pornieces arhīVa foto 

Ventspils novada domes deputāti pieņēma lēmumu ņemt 
aizdevumu Valsts kasē trīs projektu īstenošanai, tādējādi 
sakārtojot novadā vairākus autoceļus. Tas ir iespējams, 
pateicoties Ministru kabineta rīkojumam “Par atbalstītajiem 
pašvaldību investīciju projektiem valsts aizdevumu piešķiršanai 
Covid-19 izraisītās krīzes seku mazināšanai un novēršanai”.

ir apstiprināts Ventspils novada pašvaldības iesniegtais projekts 
par pašvaldības autoceļa P–04 “Gaiļkalnu kapi–Vecmuižciems” no 
3,01 līdz 3,46 km un autoceļa P–06 “Vējdzirnavas–lielferma” no 
0,00 līdz 0,25 km brauktuves virsmas atjaunošanai Piltenes pagastā. 
saskaņā ar iepirkumu darbu veikšanai nepieciešamais finansējums 
ir 76 557,50 eiro. aizņēmums Valsts kasē būs 65 073,88 eiro, bet 
pašvaldības līdzfinansējums no 2021. gada budžeta no autoceļa 
fonda līdzekļiem – 11 483,62 eiro. īstenojot projektu, atjaunos asfalta 
segumu diviem ceļa posmiem 0,7 km garumā un nomainīs liela 
izmēra caurteku. Darbus veiks sia “Via” speciālisti. 

otrs projekts paredz pašvaldības autoceļa P–03 “Gārzde–
Ūdrandes darbnīca” brauktuves virsmas atjaunošanu, nepieciešamā 
summa – 108 646,38 eiro. aizņēmums Valsts kasē būs 92 349,42 
eiro, pašvaldības līdzfinansējums no 2021. gada budžeta no autoceļa 
fonda līdzekļiem – 16 296,96 eiro. ceļa virskārtu 1,57 km garumā 
atjaunos ar dubulto virsmas apstrādi. objektā strādās sia “Vianova” 
darbinieki.  

īstenojot trešo projektu, Piltenē 1,077  km garumā atjaunos 
Ganību ielas brauktuves virsmu un notiks pašvaldības autoceļa t–07 
“laukceltnieks–spīdolas” brauktuves virsmas atjaunošana tārgales 
pagastā. Kopējais nepieciešamais finansējums ir 125 356,80 eiro. 
aizņēmums Valsts kasē būs 106 553,28 eiro, bet pašvaldības 
līdzfinansējums no 2021. gada budžeta no autoceļa fonda līdzekļiem 
– 18 803,52 eiro. Piltenē Ganību ielā tās virskārtu atjaunos ar 
dubultās virsmas apstrādes metodi, bet autoceļam tārgales pagastā 
0,17 km garumā uzliks asfalta segumu. Darbus veiks sia “Venta 1” 
speciālisti. Paredzams, ka būvniecība visos objektos sāksies jūnijā.  

Marlena Zvaigzne  

Novadā īstenos vairākus 
autoceļu projektus
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Līgai Gabrānei
Uģim Ofkantam
Janai Berkai
Dacei Vašukai
Agnesei Jansonei

InFORMāCIJAI: 
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 
ministrijai
Būvniecības valsts kontroles birojam
Tiesībsarga birojam
Ventspils novada pašvaldībai
Valsts vides dienestam

 

Par saņemto 
iesniegumu 
saistībā ar vēja 
elektrostaciju 
parku “Tārgale”

Vides pārraudzības valsts birojs (turpmāk – Birojs) ir 
saņēmis Līgas Gabrānes, Uģa Ofkanta, Janas Berkas, Daces 
Vašukas un Agneses Jansones (turpmāk – iesniedzēji) 
2021. gada 8. aprīļa iesniegumu “Par vēja parku “Tārgale”” 
(turpmāk – Iesniegums), kas adresēts  Vides aizsardzības un 
reģionālās attīstības ministrijai, Būvniecības valsts kontroles 
birojam, Tiesībsarga birojam, Birojam un Ventspils novada 
pašvaldībai ar lūgumu izvērtēt vēja elektrostaciju (turpmāk 
– VES) parka “Ziemeļvējš” un “Dienvidparks” būvniecībai 
izsniegto būvatļauju likumību un veikt likumā paredzētās 
darbības, lai apturētu nelikumīgu būvniecību. 

Iesniegumā cita starpā norādīts uz to, ka iesniedzēju 
ieskatā ietekmes uz vidi novērtējums (turpmāk – IVN) 
bijis veikts nepilnīgi, mākslīgi sadalot un izslēdzot no 
vērtējuma daļu no būvējamā vēja parka. Izteikts iebildums, 
ka VES parkam “Dienvidparks” nav bijis veikts ietekmes 
sākotnējais izvērtējums atbilstoši likuma “Par ietekmes 
uz vidi novērtējumu” (turpmāk – Novērtējuma likums) 
prasībām un sabiedriskā apspriešana notikusi tikai par daļu 
no VES. Iesniegumā arī norādīts, ka nav saprotams, kā 
iespējams balstīties uz 10 gadus veca IVN rezultātiem, jo ir 
mainījusies vide un apstākļi, kā arī norādīts uz to, ka VES 
skaita, jaudu un augstuma ziņā vēsturiski ir mainījušies. 
Turklāt – iesniedzēju ieskatā – plānotā būvniecības vieta 
parka “Ziemeļvējš” būvniecībai izsniegtajā būvatļaujā 
norādīta nepareizi, citējot Iesniegumu: “nav saprotams, kā 
iespējams, ka parka “Ziemeļvējš” būvatļaujā, kas atrodama 
bis.gov.lv, norādīts, ka visas 4 VES atradīsies uz viena zemes 
gabala ar kadastra Nr. 98660170025, bet reāli uz šīs zemes 
plānota tikai viena turbīna, pārējās 3 paredzētas uz jau 
pavisam citas zemes vienības (kadastra Nr. 98660170026), 
kas būvatļaujā neuzrādās”.

Saistībā ar saņemto Iesniegumu Birojs vērš iesniedzēju 
uzmanību uz to, ka katra valsts pārvaldes iestāde 
pilda noteiktas funkcijas ar normatīvo aktu noteiktas 
kompetences robežās. Attiecīgi Birojs sniedz atbildi uz 
Iesniegumu tik tālu, cik tajā norādītā informācija saistīta 
ar Biroja kompetencē esošo jautājumu loku, kas neietver 
būvniecības kontroli.

Vadoties no Birojam sniegtās un publiski pieejamās 
informācijas Latvijas Sabiedrisko Mediju portālā lsm.lv 
https://www.lsm.lv/raksts/zinas/ekonomika/sak-veja-parka-
targale-buvniecibu-ventspils-novada.a398548/, secināms, 
ka Iesniegums iesniegts par attīstītāja SIA “TCK” (reg.
Nr.40003766284) iepriekš plānotajiem vēja elektrostaciju 
parkiem “Dienvidparks” un “Ziemeļvējš”, kas pēc attīstītāja 

maiņas pārsaukts par vēja parku “Tārgale”. 
Novērtējuma likuma 2. pielikuma 3. punkta 8. punkts 

redakcijā līdz 2015. gada 1. janvārim noteica, ka visa 
veida VES būvniecībai, ja būves augstums ir virs 20 m, 
neatkarīgi no to skaita vai jaudas, ir jāveic ietekmes 
sākotnējais izvērtējums, kas saskaņā ar Novērtējuma likuma 
1. panta 2. prim punktu ir procedūra, kas šajā likumā 
noteiktajā kārtībā veicama paredzētajai darbībai, kurai 
var būt būtiska ietekme uz vidi, lai izvērtētu šīs darbības 
īstenošanas iespējamās nelabvēlīgās ietekmes būtiskumu 
un lemtu par IVN piemērošanu vai nepiemērošanu. VES 
parka “Dienvidparks” būvniecības iecerei 2008. gadā tika 
veikts sākotnējais izvērtējums un IVN netika piemērots, 
ņemot vērā vērtējumu par ietekmes būtiskumu, kas veikts, 
pamatojoties uz Novērtējuma likuma 11. panta kritērijiem. 
Savukārt VES parka “Ziemeļvējš” būvniecībai sākotnējā 
izvērtējuma rezultātā 2012. gadā IVN tika piemērots, jo 
tika secināts, ka ar VES parka “Ziemeļvējš” būvniecību 
paplašinātos teritorijas Ventspils novada Tārgales pagastā, 
kur plānota VES būvniecība, ka ietekmes skartās teritorijas 
palielinātos un summāri tās varētu būt būtiskas. 

Vēršam uzmanību, ka IVN tika veikts laika posmā 
no 2012. līdz 2013. gadam, un atbilstoši Novērtējuma 
likuma prasībām VES parka “Ziemeļvējš” IVN ietvaros 
tika sagatavots IVN ziņojums (turpmāk – Ziņojums), 
kurā sagaidāmo ietekmju novērtējums tika veikts ne tikai 
VES parkā “Ziemeļvējš” plānotajām 14 VES, bet arī SIA 
“TCK” VES parkā “Dienvidparks” paredzētajām 12 VES, 
kas plānotas uz dienvidiem no VES parka “Ziemeļvējš”, 
SIA “Gilovigi” esošajām VES, kas atrodas uz ziemeļiem 
no VES parka “Ziemeļvējš”, kā arī SIA “E.S. Green” 
plānotajām VES, kas bija paredzētas uz ziemeļiem/
ziemeļrietumiem no VES parka “Ziemeļvējš”, jo arī šādai 
iecerei tobrīd bija uzsākts un tika veikts IVN (informācija 
par SIA “E.S. Green” ieceres IVN procedūru pieejama 
Biroja tīmekļa vietnē http://www.vpvb.gov.lv/lv/ivn/
projekti/?status=3&id=608).  IVN rezultātā Birojs par 
sagatavoto IVN ziņojumu 2013. gada 12. aprīlī sniedza 
atzinumu Nr. 3 (turpmāk – Biroja Atzinums Nr. 3) atbilstoši 
Novērtējuma likuma 20. panta nosacījumiem, izvirzot tajā 
nosacījumus, ar kādiem paredzētā darbība īstenojama vai 
nav pieļaujama (Novērtējuma likuma 20. panta desmitā 
daļa). Secinājumi par VES parka “Ziemeļvējš” ietekmi uz vidi 
un nosacījumiem, ar kādiem tā īstenošana iespējama vai nav 
pieļaujama, izdarīti, balstoties uz VES parka “Dienvidparks” 
un “Ziemeļvējš” kopējās ietekmes novērtējumu, kā kopējās 
ietekmes novērtējumu vēl arī ar citām VES (SIA “Gilovigi” 
un SIA “E.S. Green”  VES). Biroja Atzinums Nr. 3 ir publiski 
pieejams Biroja tīmekļa vietnē http://www.vpvb.gov.lv/lv/
ivn/projekti/?status=3&id=947. 

Ņemot vērā minēto, Biroja ieskatā nav saskatāms 
nodoms projekta attīstību plānot tā, lai izvairītos no kopējās 
ietekmes novērtēšanas, jo ieceres attīstība nav novedusi 
pie tā, ka VES parka “Dienvidparks” ietekmes nebūtu 
novērtētas. Ņemot vērā to, ka IVN nepieciešamību VES 
parkam “Ziemeļvējš” pamatoja secinājumi par savstarpējo 
ietekmi ar citām VES, arī IVN uzdevums bija novērtēt 
šādas savstarpējās un summārās ietekmes, tai skaitā ar 
VES parku “Dienvidparks”, un tās tika novērtētas. Citiem 
vārdiem sakot, lai arī paredzētā darbība, kam secīgas 
sākotnējā izvērtējuma procedūrās tika piemērots IVN, bija 
VES parks “Ziemeļvējš”, ar IVN uzdevumu un tā izpildi tika 
nodrošināts, ka tiek novērtēta visu SIA “TCK” paredzēto 
VES ietekme uz vidi būtiskajos ietekmes aspektos. Arī 
sabiedrības līdzdalības pasākumu ietvaros, apspriežot 
Ziņojumu, sabiedrībai bija iespēja uzzināt informāciju un 
izteikt viedokli par abu VES parku ietekmi kopumā.

Saistībā ar izmaiņām VES parka “Dienvidparks” un 
“Ziemeļvējš” risinājumos (salīdzinājumā ar Ziņojumā 
vērtēto), skaidrojam, ka atbilstoši Novērtējuma likuma 
3. divi prim panta pirmās daļas 3. punkta c. apakšpunktam 
izmaiņas iepriekš vērtētās un akceptētās, arī notiekošās 
Novērtējuma likuma 1. pielikuma darbībās ir pieļaujamas, 
un tas, vai tās pakļaujamas atkārtotam vērtējumam, 
atkarīgs no tā, vai izmaiņas rada būtisku ietekmi uz 
vidi. Kompetentā iestāde par šāda lēmuma pieņemšanu 
saskaņā ar Novērtējuma likuma 6. panta otro daļu ir Valsts 
vides dienests (turpmāk – Dienests). Vadoties no Biroja 
rīcībā esošās informācijas par izmaiņām, secinām, ka 

VES parkā “Ziemeļvējš” un “Dienvidparks” IVN ietvaros 
vērtēto 26 VES vietā plānots uzstādīt lielākas jaudas, bet 
mazāka skaita VES (kopā 14), no kurām 4 VES paredzētas 
VES parkā “Ziemeļvējš” un 10 VES paredzētas VES 
parkā “Dienvidparks”. Atbilstoši pašlaik spēkā esošajam 
Novērtējuma likuma 1. pielikuma 26. viens prim punkta 
1. un 2. apakšpunktam – par kritēriju IVN nepieciešamībai 
VES būvniecības gadījumā noteikts VES skaits (15 VES 
un vairāk) un kopējā jauda (15 MW un vairāk). No 
iecerētajām izmaiņām VES parkā izriet, ka iepriekš vērtēto 
VES skaitu paredzēts nozīmīgi samazināt, un arī kopējais 
abu parku VES skaits vairs nesasniegtu Novērtējuma 
likuma 1. pielikuma 26. viens prim punkta 1. apakšpunkta 
robežvērtību. Vienlaikus paredzēts uzstādīt lielākas ražības 
stacijas, kas ļautu VES parku saražotās elektroenerģijas 
mērķus (plānoto VES parku jaudu) nodrošināt ar mazāku 
turbīnu skaitu. Šādas izmaiņas nozīmē arī mazāku summāro 
ietekmi uz vidi, piemēram, ietekmi uz ainavu, vides troksni, 
mirguļošanas ietekmi, arī mazāku ietekmi uz ornitofaunu, 
sikspārņiem u.c. aspektos. 

Lielākas jaudas VES uzstādīšana pati par sevi nenozīmē, 
ka iekārta rada lielāku vai būtiski lielāku ietekmi uz vidi, 
jo šajā ziņā nozīmīgāks aspekts ir nevis tas, cik noteiktā 
laika vienībā iekārta var saražot elektroenerģiju, bet tas, vai 
būtiski mainās pašas iekārtas parametri un vides sniegums. 
Tā, piemēram, ja salīdzina iekārtu vides sniegumu trokšņa 
aspektā, secināms, ka IVN ietvaros vērtētās Siemens SWT 
101 2,3 MW iekārtas maksimālā skaņas jauda var sasniegt 
107 dB(A), bet IVN ietvaros vērtētās iekārtas Vestas V100 
1,8 MW skaņas jauda var sasniegt 105 dB(A), savukārt 
modeļa Vestas V136-4.2, kas ir viena no šī ražotāja iekārtām 
ar jaudu 4,2 MW, maksimālā skaņas jauda ir mazāka – 
103,9 dB (avots: www.vestas.com). Atkarībā no tādiem 
parametriem kā VES spārnu garums, pamatu laukums, 
rotora apgriezienu skaits minūtē u.c. var nebūtiski izmainīties 
VES vides sniegums arī citos aspektos, piemēram, ietekme 
uz ornitofaunu, bet ne nozīmīgi, ja šīs parametru atšķirības 
nav būtiskas. No publiski pieejamās un Biroja rīcībā esošās 
informācijas neizriet, ka būtu nozīmīgi paredzēts palielināt 
šos VES parametrus, tai skaitā VES augstumu. Vienlaikus 
minētais nenozīmē, ka izmaiņas iepriekš vērtētās darbībās 
būtu pieļaujamas bez ietekmju salīdzinājuma un izmaiņu 
vērtējuma, – atbilstoši Biroja rīcībā esošajai informācijai 
Dienests izmaiņas ir vērtējis, lemjot, ka ir iespējams veikt 
grozījumus iepriekš izsniegtajos tehniskajos noteikumos. 
Pirms tehnisko noteikumu grozīšanas ticis sagatavots 
arī aktualizēts ietekmes uz ornitofaunu un ietekmes uz 
sikspārņiem novērtējums, kā arī vides trokšņa un mirgošanas 
ietekmes novērtējuma modelis, tehniskajos noteikumos 
aktualizējot arī vides aizsardzības prasības atbilstoši ekspertu 
secinājumiem un ieteikumiem. 

Saistībā ar Iesniegumā minēto, ka Biroja atzinumā 
Nr.3 norādīts, ka tas ir derīgs līdz 2016. gada 12. aprīlim, 
izskaidrojam, ka Novērtējuma likuma 20. panta vienpadsmitā 
daļa noteic termiņa ierobežojumu Biroja atzinumam par IVN 
ziņojumu, ja šajā laikā netiek pieņemts paredzētās darbības 
akcepta lēmums, kas noslēdz IVN procedūru ar atļauju 
īstenot paredzēto darbību. Biroja Atzinumā Nr.3 norādītais 
termiņa ierobežojums uz darbību attiektos, ja šajā norādītajā 
termiņā nebūtu noslēgusies IVN procedūra.

Savukārt attiecībā uz Iesniegumā izteikto iebildumu par 
nekustamo īpašumu zemes vienību kadastru apzīmējumiem 
varam norādīt, ka Biroja rīcībā nav VES būvniecības 
dokumentācijas un Birojs arī nav tās izdevējs. Tādēļ Birojs 
var savas kompetences ietvaros informēt, ka saskaņā ar 
Biroja Atzinumu Nr. 3, tas izdots VES būvniecībai šādu 
nekustamo īpašumu vai to zemes vienību teritorijās 
Ventspils novada Tārgales pagastā: “Birztalas” (kadastra 
Nr.98660170026), “Betontilts” (kadastra Nr.98660170024, 
98660170025), “Vanagi” (kadastra Nr.98660170016), 
“Zintas” (kadastra Nr.98660220024), “Almači” (kadastra 
Nr.98660220037), “Mazzaķi” (kadastra Nr.98660220052). 
No minētā izriet, ka VES būvniecība IVN ietvaros ir bijusi 
vērtēta gan Iesniegumā norādītajā zemes vienībā ar kadastra 
apzīmējumu 98660170025, gan 98660170026. 

Ar cieņu,
Vides pārraudzības valsts biroja direktors

A. Lukšēvics
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Iedzīvotāju iniciatīvas grupai  
“Pret vēja turbīnām Z-Kurzemē”
ziemelkurzeme@gmail.com 

Par vēja parku 
“Tārgale”  

Saistībā ar Jūsu 08.04.2021. vēstuli (reģ. Nr. IN5661), ar 
kuru tiek apšaubīta vēja elektrostaciju parka būvniecības 
likumība Tārgales pagastā, informējam par sekojošo:

1. Ventspils novada dome 2011.gada 27.janvārī 
pieņēma lēmumu Nr.33, 1§ “PAR SIA “TCK” 
IEROSINĀTĀ DETĀLPLĀNOJUMA TĀRGALES 
PAGASTĀ, VENTSPILS NOVADĀ, APSTIPRINĀŠANU 
UN SAISTOŠO NOTEIKUMU IZDOŠANU”, ar kuru 
tika apstiprināta SIA “TCK” izstrādātā, pilnveidotā 
detālplānojuma redakcija ar nosaukumu “Detālplānojuma 
nekustamiem īpašumiem: “Vanagi”, kadastra numurs 
986601700 16; “Birztalas”, kadastra numurs 98660170026; 
“Vējbirzes”, kadastra numurs 98660170028; “Betontilts”, 
kadastra numurs 98660170024; 98660170025; 
“Osīši”, kadastra numurs 98660190029; 98660210022; 
98660210023; “Mazkalēji”, kadastra numurs 98660210006; 
“Lāčplēši”, kadastra numurs 98660210010; “Lejupes”, 
kadastra numurs 98660210018; “Drenas”, kadastra numurs 
98660210019; “Vīnejas”, kadastra numurs 98660210020; 
“Kamārce”, kadastra numurs 98660210021; “Pureņi”, 
kadastra numurs 98660210027; “Zintas”, kadastra numurs 
98660220024; “Almači”, kadastra numurs 98660220037; 
“Vanadziņi”, kadastra numurs 98660220051; “Mazzaķi”, 
kadastra numurs 98660220052; “Alkas”, kadastra numurs 
98660270027; “Silarāji”, kadastra numurs 98660270043, 
“Pērses”, kadastra numurs 98660270047, Tārgales pagastā, 
Ventspils novadā, pilnveidotā redakcija”. Šī detālplānojuma 
risinājums paredzēja 26 vēja elektrostaciju būvniecību 
augšminētajos zemes gabalos ar kopējo jaudu 46,8 MW. 
Detālplānojumā vēja parks bija sadalīts divās daļās – 
Ziemeļu daļa un Dienvidu daļa (skat. Plānu pielikumā). 
Vēja staciju plānotais augstums – 100 m līdz rotora asij, 
153 m kopējais. Detālplānojuma izstrādes gaitā tika veikta 
ieceres sabiedriskā apspriešana, tās materiāli ir iekļauti 
detālplānojuma sastāvā. Par detālplānojuma papildināto 
redakciju ir saņemti atzinumi no Valsts vides dienesta 
(10.12.2010., 9.5.-33/48,), Latvijas Ornitologu biedrības 
(0l.1l.2010., LOB20101122), Veselības inspekcijas 
(03.09.2010., Nr.57), Ventspils pilsētas domes (08.12.2010., 
1-46/4013) un citiem dienestiem. Detālplānojumā 
iekļautajos iestāžu izdotajos nosacījumos un atzinumos 
nav noteikti to derīguma termiņu ierobežojumi, 
šāds ierobežojums nav noteikts arī domes lēmumam 
par detālplānojuma apstiprināšanu. Informācija par 
detālplānojuma izstrādi un pieņemtie domes lēmumi tika 
publicēti laikrakstos “Latvijas Vēstnesis” un “Ventas Balss”;

2. 2011.gada 24.februārī Ventspils novada pašvaldības 
būvvalde (turpmāk – būvvalde), atbilstoši tā laika 
normatīvo aktu prasībām izsniedza Plānošanas un 
arhitektūras uzdevumu Nr.23 “Vēja ģeneratoru parka 
“Ziemeļvējš” ar jaudu 30 MW būvniecībai, Tārgales 
pagastā, Ventspils novadā” būvprojekta izstrādei. 
Plānošanas un arhitektūras uzdevuma derīguma termiņš 
2013. gadā tika pagarināts līdz 24.02.2015., kas atbilda 
tajā laikā spēkā esošo normatīvo aktu prasībām. 2014.
gada maijā būvvaldē tika saņemts izskatīšanai Tehniskais 
projekts, kura sastāvā atradās vides aizsardzības jomā 
kompetentas iestādes – Valsts vides dienesta – 29.05.2013. 
Tehniskie noteikumi Nr.VE13TN0058 vēja elektrostaciju 
parka “Ziemeļvējš” izveidei ar kopējo jaudu ne lielāku par 
42 MW, kuros dota atsauce uz Vides pārraudzības valsts 
biroja 2013.gada 12.aprīļa Atzinumu Nr.3 par ietekmes uz 
vidi novērtējuma ziņojumu SIA “TCK” vēja elektrostaciju 
parka “Ziemeļvējš” ierīkošanai Ventspils novada Tārgales 
pagastā. Būvprojektā bija paredzēts izvietot četrpadsmit 

“SIEMENS SWT-2.3.-101” vēja ģeneratorus ar kopējo 
augstumu 150 m, jaudu 2,3 MW (kopā 32,2 MW, kas 
atbilst tehniskajam projektam pievienoto VVD tehnisko 
noteikumu prasībām), realizāciju veicot septiņās kārtās. 
Pirmā kārta – “Birztalas”, otrā kārta – “Betontilts”, trešā 
kārta – “Betontilts”, ceturtā kārta – “Vanagi”, piektā kārta – 
“Zintas”, sestā kārta – “Almači”, septītā kārta – “Mazzaķi”. 
Tehniskais projekts pēc sastāva un noformējuma atbilda 
normatīvo aktu prasībām un tika akceptēts 13.05.2014., 
Nr.110-7/14.;

3. 2011.gada 25.februārī būvvalde, atbilstoši tā laika 
normatīvo aktu prasībām izsniedza Plānošanas un 
arhitektūras uzdevumu Nr.24 “Vēja ģeneratoru parka 
“Dienvidvējš” ar jaudu 30 MW būvniecībai, Tārgales 
pagastā, Ventspils novadā” būvprojekta izstrādei. 
Plānošanas un arhitektūras uzdevuma derīguma termiņš 
2013.gadā tika pagarināts līdz 24.02.2015., kas atbilda tajā 
laikā spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.  
2014.gada maijā Būvvaldē tika saņemts izskatīšanai 
Tehniskais projekts, kura sastāvā atradās vides aizsardzības 
jomā kompetentas iestādes – Valsts vides dienesta – 
09.012012. Tehniskie noteikumi Nr.VE12TN0003 “12 vēja 
elektrostaciju (modelis Vestas V100-1,8 MW) būvniecībai, 
paredzot katras vēja elektrostacijas kopējo augstumu – 
152 m (masta augstums – 95 m, maksimālais turbīnas 
rotora diametrs – 100 m, maksimālais rotora griešanās 
ātrums 16,6 m/s), maksimālā turbīnas jauda ~1,8 MW 
un infrastruktūras ierīkošanai Ventspils novada Tārgales 
pagasta nekustamajos īpašumos “Osīši” (zemes gabala 
kadastra Nr.9866 019 0029, t.sk. zemes vienībā ar kadastra 
Nr.9866 021 0022), “Lāčplēši” (zemes kadastra  
Nr.9866 021 0010), “Lejupes” (zemes gabala kadastra 
Nr.9866 021 0018), “Drenas” (zemes gabala kadastra 
Nr.9866 021 0019), “Vīnlejas” (zemes gabala kadastra 
Nr.9866 021 0020), “Kamārce” (zemes gabala kadastra 
Nr.9866 021 0021) “, kuros dota atsauce uz Vides 
pārraudzības valsts biroja 23.12.2008. lēmumu Nr.714 “Par 
ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras nepiemērošanu” 
un Valsts vides dienesta 2013.gada 12.jūnija Lēmums 
Nr.9.5-6/743 “Par grozījumu veikšanu Valsts vides dienesta 
Ventspils reģionālās vides pārvaldes 2012.gada 9.janvāra 
tehniskajos noteikumos Nr.VE12TN0003”. Tehnisko 
noteikumu grozījumi paredzēja papildināt tehniskos 
noteikumus Nr. VE12TN0003 ar apakšpunktu 1.1.prim, 
sekojošā redakcijā: “VES parka “Ziemeļvējš” projektēšanas 
laikā VES parkam “Dienvidparks” izstrādāt mirgošanas 
ietekmes samazināšanas pasākumus”. Būvprojektā bija 
paredzēts izvietot divpadsmit “SIEMENS  
SWT-2.3.-101” vēja ģeneratorus ar kopējo augstumu  
150 m, jaudu 2,3 MW (kopā 27,6MW, realizāciju veicot 
sešās kārtās. Pirmā kārta – “Osīši”, otrā kārta – “Kamārce”, 
trešā kārta – “Drenas”, ceturtā kārta – “Vīnlejas”, piektā 
kārta – “Lejupes”, sestā kārta – “Lāčplēši”. Tehniskais 
projekts pēc sastāva un noformējuma atbilda normatīvo 
aktu prasībām, tā sastāvā bija iekļauti prasītie mirgošanas 
aprēķini un tas tika akceptēts 13.05.2014., Nr.109-7/14.;

4. 2014.gada maijā Būvvaldē tika saņemti 
būvniecības uzsākšanai nepieciešamie dokumenti un 
tika izsniegtas būvatļaujas būvniecības uzsākšanai 
visām būvniecības kārtām – pirmā kārta “Ziemeļvējš” 
(būvatļauja Nr.61/14), otrā kārta “Ziemeļvējš” (būvatļauja 
Nr.63/14), trešā kārta “Ziemeļvējš” (būvatļauja Nr.64/14), 
ceturtā kārta “Ziemeļvējš” (būvatļauja Nr.65/14), 
piektā kārta “Ziemeļvējš” (būvatļauja Nr.66/14), 
sestā kārta “Ziemeļvējš” (būvatļauja Nr.67/14), 
septītā kārta “Ziemeļvējš” (būvatļauja Nr.68/14), 
pirmā kārta “Dienvidvējš” (būvatļauja Nr.56/14), 
otrā kārta “Dienvidvējš” (būvatļauja Nr.57/14), trešā 
kārta “Dienvidvējš” (būvatļauja Nr.58/14), ceturtā 
kārta “Dienvidvējš” (būvatļauja Nr.59/14), piektā 
kārta “Dienvidvējš” (būvatļauja Nr.60/14), sestā kārta 
“Dienvidvējš” (būvatļauja Nr.61/14);

5. 2015.gadā, veicot būvatļauju derīguma termiņa 
pagarināšanu, tās tika nomainītas pret jaunajai 
likumdošanai būvniecības jomā atbilstošas formas 
būvatļaujām – pirmā kārta “Ziemeļvējš” (būvatļauja 
Nr.9.8/2015/IZ093), otrā kārta “Ziemeļvējš” (būvatļauja 
Nr.9.8/2015/IZ092), trešā kārta “Ziemeļvējš” (būvatļauja 
Nr.9.8/2015/IZ091), ceturtā kārta “Ziemeļvējš” (būvatļauja 

Nr.9.8/2015/IZ090), piektā kārta “Ziemeļvējš” (būvatļauja 
Nr.9.8/2015/IZ089), sestā kārta “Ziemeļvējš” (būvatļauja 
Nr.9.8/2015/IZ088), septītā kārta “Ziemeļvējš” (būvatļauja 
Nr.9.8/2015/IZ087), pirmā kārta “Dienvidvējš” (būvatļauja 
Nr.9.8./2015/IZ077), otrā kārta “Dienvidvējš” (būvatļauja 
Nr.9.8./2015/IZ078), trešā kārta “Dienvidvējš” (būvatļauja 
Nr.9.8./2015/IZ079), ceturtā kārta “Dienvidvējš” 
(būvatļauja Nr.9.8./2015/IZ080), piektā kārta “Dienvidvējš” 
(būvatļauja Nr.9.8./2015/IZ081), sestā kārta “Dienvidvējš” 
(būvatļauja Nr.9.8./2015/IZ082). Būvatļaujās tika norādīts, 
ka būves ir jānodod ekspluatācijā līdz 28.05.2023. 
Būvatļauju izdošanas brīdī spēkā esošā “Būvniecības 
likuma” 14.p. (9) daļa noteica, ka būvatļauju var apstrīdēt 
“Administratīvā procesa likumā” noteiktajā kārtībā mēneša 
laikā no tās spēkā stāšanās brīža. Apstrīdēšanas kārtība 
tika norādīta būvatļaujas pēdējā lapā, informācija par 
izsniegtajām būvatļaujām publicēta Ventspils novada 
interneta portālā http://ventspilsnovads.lv/. Apstrīdēšana 
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā nenotika un 
iepriekšminētās būvatļaujas kļuva neapstrīdamas;

6. Mainoties būvniecības normatīvajiem aktiem,  
2016.gadā būvatļaujas vēja elektrostaciju parkiem tika  
(izdotas) pagarinātas no jauna, izmantojot Būvniecības 
informācijas sistēmu. No jauna (izdoto) pagarināto 
būvatļauju numuri ir sekojoši – pirmā kārta “Ziemeļvējš” 
(būvatļauja BIS/BV-4.7-2016-25), otrā kārta “Ziemeļvējš” 
(būvatļauja BIS/BV-4.7-2016-23), trešā kārta “Ziemeļvējš” 
(būvatļauja BIS/BV-4.7-2016-24), ceturtā kārta 
“Ziemeļvējš” (būvatļauja BIS/BV-4.7-2016-22), piektā kārta 
“Ziemeļvējš” (būvatļauja BIS/BV-4.7-2016-21), sestā kārta 
“Ziemeļvējš” (būvatļauja BIS/BV-4.7-2016-20), septītā 
kārta “Ziemeļvējš” (būvatļauja BIS/BV-4.7-2016-19),  
pirmā kārta “Dienvidvējš” (būvatļauja  
BIS/BV-4.7-2016-12), otrā kārta “Dienvidvējš” (būvatļauja 
BIS/BV-4.7-2016-14), trešā kārta “Dienvidvējš” (būvatļauja 
BIS/BV-4.7-2016-15), ceturtā kārta “Dienvidvējš” 
(būvatļauja BIS/BV-4.7-2016-16), piektā kārta 
“Dienvidvējš” (būvatļauja BIS/BV-4.7-2016-17), sestā kārta 
“Dienvidvējš” (būvatļauja BIS/BV-4.7-2016-18);

7. 2020.gada jūlijā Būvniecības informācijas sistēmā 
tika saņemts būvniecības iesniegums BIS-BV-1.2-2020-503 
un vairākkārt atkārtoti izmaiņu būvprojekts  
BIS-BV-7.2-2020-15710, BIS-BV-7.2-2020-41412,  
BIS-BV-7.2-2020-43862, saskaņā ar kuru parkā 
“Ziemeļvējš” ir paredzēts uzstādīt četras vēja 
elektrostacijas “Vestas V136”, ar kopējo augstumu 150 m. 
Būvniecības dokumentācijai ir pievienots Ekonomikas 
ministrijas 11.02.2020. lēmums Nr. 3.11-8/2020/38 atļaut 
SIA “TCK” (Reģ.Nr. 40003766284) uzsākt jaunu ražošanas 
iekārtu – vēja elektrostacijas – ieviešanu ar jaudu  
16,8 MW (vēja elektrostacijas parks “Ziemeļvējš”) 
nekustamā īpašuma sastāvā “Birztalas” (kadastra 
Nr.9866 017 0026) esošā zemes vienības daļā ar kadastra 
apzīmējumu 9866 017 0026 8001 Tārgales pagastā, 
Ventspils novadā, un nekustamā īpašuma sastāvā 
“Birztalas” (kadastra Nr.9866 017 0026) esošā zemes 
vienības daļā ar kadastra apzīmējumu  
9866 017 0026 8001 Tārgales pagastā, Ventspils novadā. 
Atļauja derīga piecus gadus, sākot no atļaujas spēkā 
stāšanās dienas. Vēl dokumentācijai ir pievienoti 
Valsts vides dienesta 07.04.2016. tehniskie noteikumi 
VE16TN0080 “Vēja elektrostaciju parka “Ziemeļvējš” 
būvniecībai ar kopējo jaudu ne lielāku par 42 MW un 
VES parkam nepieciešamās infrastruktūras būvniecība”, 
kuros dota atsauce uz Vides pārraudzības valsts biroja 
2013.gada 12.aprīļa atzinumu Nr.3 par ietekmes uz vidi 
novērtējuma ziņojumu SIA “TCK” vēja elektrostaciju 
parka “Ziemeļvējš” ierīkošanai Ventspils novada 
Tārgales pagastā un Valsts vides dienesta 12.03.2020. 
lēmums Nr.VE20VL0014 “Par grozījumiem tehniskajos 
noteikumos Nr.VE16TN0080”, ar kuriem tiek izmainīts 
paredzētās darbības nosaukums uz “Vēja elektrostaciju 
parka “Ziemeļvējš” būvniecība ar kopējo jaudu 16,8 
MW un VES parkam nepieciešamās infrastruktūras 
būvniecība. VES parka būvniecības laikā plānots uzstādīt 
4 VES (modelis Vestas V136-4.2, katras VES nominālā 
jauda 4,2 MW), katras VES kopējais augstums – 152 m 
(masta augstums – 84 m, maksimālais turbīnas rotora 
diametrs – 136 m, maksimālais rotora griešanās ātrums 
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10,4 apgr./min.), nekustamajā 
īpašumā “Birztalas” plānots 
izvietot VES T01, T02 un T03, 
nekustamajā īpašumā “Betontilts” 
plānots izvietot VES T05, 
saskaņā ar tehnisko noteikumu 
Nr.VE16TN0080 pielikumu”. 
Izmaiņu projektam ir pievienots 
2020.gadā veikts SIA “TCK” 
plānoto vēja elektrostaciju parku 
“Ziemeļvējš” un “Dienvidparks” 
paredzētās darbības trokšņa 
novērtējums, 2020.gadā 
izstrādāta atskaite par plānoto 
vēja elektrostaciju mirguļošanas 
ietekmes novērtējumu un 2020.
gadā izstrādāts plānoto vēja 
elektrostaciju parku “Ziemeļvējš” 
un “Dienvidparks” radītā 
elektromagnētiskā starojuma 
ietekmes novērtējums. Tā 
kā izmaiņu projekts bija 
izstrādāts atbilstoši normatīvo 
aktu prasībām, būvvalde to 
akceptēja 14.12.2020., Nr. 
BIS-BV-7.2-2020-43862 un 
Būvniecības informācijas 
sistēmā izsniedza būvatļauju 
BIS-BV-4.2-2020-384, kas pēc 
būtības aizstāj iepriekš izdotās 
būvatļaujas septiņām būvniecības 
kārtām ar vienu kārtu – četru 
vēja elektrostaciju izbūve ar 
kopējo jaudu 16,8 MW, jo no 
iepriekš plānotajām septiņām 
kārtām tiek realizēta daļa no 
pirmās un trešās kārtas;

8. 2021.gada janvārī būvvaldē 
tika saņemts izmaiņu projekts 
BIS-BV-7.5-2021-70, saskaņā ar 
kuru ir paredzēts uzstādīt desmit 
vēja elektrostacijas “Vestas 
V136-4.2”, kopējais augstums 153 
m, parka kopējā jauda 42 MW. 
Būvniecības dokumentācijai ir 
pievienots Valsts vides dienesta 
lēmums Nr.VE20VL0015 
“Par grozījumiem tehniskajos 
noteikumos Nr.VE16TN0046”, 
kur nolemts paredzētās darbības 
nosaukumu izteikt šādā redakcijā: 
“Vēja elektrostaciju parka 
“Dienvidparks” būvniecība 
ar kopējo jaudu 42 MW un 
VES parkam nepieciešamās 
infrastruktūras būvniecība”. 
VES parka būvniecības laikā 
plānots uzstādīt 10 VES  (modelis 
Vestas  V136-4.2, katras VES 
nominālā jauda 4,2 MW), 
katras VES kopējais augstums 
– 153 m  (masta  augstums 
–84 m, maksimālais turbīnas 
rotora diametrs – 136 m, 
maksimālais rotora griešanās 
ātrums 10,4 apgr./min.), 
nekustamajā īpašumā “Osīši” 
plānots izvietot VES T15, T16 
un T20, nekustamajā īpašumā 
“Kamārce” plānots izvietot 
VES T17, VES T18, VES T19, 
nekustamajā īpašumā “Drenas” 
VES T23, VES T24, VES T25 un 
nekustamajā īpašumā “Lāčplēši” 
VES T26, saskaņā ar tehnisko 
noteikumu Nr.VE16TN0046 
pielikumu. Izmaiņu projektam 
bija pievienots 2020.gadā 
veikts SIA “TCK” plānoto vēja Jaunā izvietojuma shēma.

Publikācija laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”.

elektrostaciju parku “Ziemeļvējš” un “Dienvidparks” paredzētās 
darbības trokšņa novērtējums, 2020.gadā izstrādāta atskaite par 
plānoto vēja elektrostaciju mirguļošanas ietekmes novērtējumu un 
2020.gadā izstrādāts plānoto vēja elektrostaciju parku “Ziemeļvējš” 
un “Dienvidparks” radītā elektromagnētiskā starojuma ietekmes 
novērtējums. Tā kā izmaiņu projekts bija izstrādāts atbilstoši 
normatīvo aktu prasībām, būvvalde to akceptēja. Pēc izmaiņu projekta 
akceptēšanas netiek izbūvēta ceturtā kārta – “Vīnlejas” un piektā kārta 
– “Lejupes”. Joprojām ir spēkā sekojošas esošās būvatļaujas: pirmā kārta 
“Osīši” (būvatļauja Nr. BIS/BV-4.7-2016-12 (19.05.2014. būvatļauja 
Nr.56/14*, 25.05.2015. pagarinājums Nr. 9.8./2015/IZ077), otrā kārta 
“Kamārce” (būvatļauja Nr. BIS/BV-4.7-2016-14 (19.05.2014. būvatļauja 
Nr.57/14*, 25.05.2015 pagarinājums Nr. 9.8./2015/IZ078)), trešā kārta 
“Drenas” (būvatļauja Nr. BIS/BV-4.7-2016-15 (19.05.2014. būvatļauja 
Nr.58/14*, 25.05.2015. pagarinājums Nr. 9.8./2015/IZ079)), sestā kārta 
“Lāčplēši” (būvatļauja Nr. BIS/BV-4.7-2016-18 (19.05.2014. būvatļauja 
Nr.61/14*, 25.05.2015. pagarinājums Nr. 9.8./2015/IZ082));

9. Apkopojot visu iepriekš minēto, ir secināms, ka laika gaitā 
ir bijušas izmaiņas vēja elektrostaciju skaitā, gabarītos un jaudā, bet 
visām šīm izmaiņām sekoja līdzi kompetenta iestāde vides aizsardzības 
jomā – Valsts vides dienests – un visas izmaiņas ir veiktas Valsts 
vides dienesta izsniegto tehnisko noteikumu un lēmumu ietvaros un 
pildot Valsts vides dienesta izvirzītās prasības. Savukārt, runājot par 
būvatļauju atcelšanu, jāvērš uzmanība uz to, ka atbilstoši “Būvniecības 
likuma” 1.panta 1) definīcijai būvatļauja ir administratīvais akts ar 
nosacījumiem būvniecības ieceres realizācijai dabā – projektēšanai 
un būvdarbiem – līdz būves pieņemšanai ekspluatācijā. Būvatļauju, 
pēc tās spēkā stāšanās aizsargā “Administratīvā procesa likums”. 
Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu 
departamenta 27.08.2007. lēmums lietā Nr.SKA-495/2007 nosaka, 
ka būvatļaujas derīguma termiņš ir laiks, kurā persona var izmantot 
tiesības veikt būvdarbus, taču pilnīgi būvatļauja kā tiesību akts savu 
darbību beidz līdz ar tās atcelšanu vai anulēšanu, vai arī to izpildot 
– līdz ar ēkas uzbūvēšanu un nodošanu ekspluatācijā. Augstākās 
tiesas Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmumiem ir likuma 
spēks. Iepriekšminētais nozīmē, ka, beidzoties būvatļaujas derīguma 
termiņam, neizbeidzas piešķirtās tiesības būvēt. Atbilstoši būvniecības 
likuma prasībām, šādā gadījumā būvniecības process ir uzsākams no 
jauna, izstrādājot jaunu dokumentāciju. Būvvaldes lietvedībā pašreiz 
nav tādu pierādījumu nelikumīgu darbību veikšanā, lai būtu pamats 
atcelt spēkā esošās būvatļaujas.

Domes izpilddirektors Juris Krilovskis 

Izkopējums no apstiprinātā detālplānojuma gala 
redakcijas.
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nabadzība un sociālā 
atstumtība joprojām daudzās 
Eiropas Savienības valstīs  
ir liels izaicinājums, kam īpaši 
pakļautas viena vecāka un 
daudzbērnu ģimenes, pensionāri, 
cilvēki ar invaliditāti un 
bezpajumtnieki. 

lai mazinātu sociālo 
nevienlīdzību starp dažādām 
sabiedrības grupām, sabiedrības 
integrācijas fonds eiropas atbalsta 
fonda vistrūcīgākajām personām 
ietvaros sniedz pārtikas un pamata 
materiālo atbalstu, kā arī veicina 
sociālo iekļaušanu ar dažādu 
papildpasākumu palīdzību. 

Kas var saņemt palīdzību?
saņemt pārtikas un pamata 

materiālo palīdzību, kā arī 
piedalīties papildpasākumos, ir 
iespējams ģimenēm vai atsevišķi 
dzīvojošām personām, kuras:

l atbilst trūcīgas 
mājsaimniecības statusam;

l nonākušas krīzes situācijā;
l atbilst maznodrošinātas 

mājsaimniecības statusam, kurā 
ienākumi mēnesī nepārsniedz 327 
eiro pirmajai vai vienīgajai personai, 
bet katrai nākamai personai 
mājsaimniecībā 229 eiro.

Kādi dokumenti nepieciešami, 
lai saņemtu atbalstu?

Personai ir jāvēršas pašvaldības 
sociālajā dienestā, lai saņemtu 
izziņu par trūcīgas, maznodrošinātas 
vai krīzes situācijā nonākušas 
mājsaimniecības statusu.

Kādu atbalstu var saņemt?
I Atbalsta pakas
l  pārtikas preču komplekti;
l higiēnas un saimniecības preču 

komplekti;
l pārtikas preču komplekti 

maziem bērniem (3 veidi atkarībā no 
bērna vecuma);

l higiēnas preču komplekti 
maziem bērniem (4 veidi atkarībā no 
bērna vecuma);

l skolas piederumu komplekti 

(bērniem vecumā no 5 līdz 16 
gadiem).

II Zupas virtuves
ar fonda atbalstu latvijā 23 

zupas virtuves nodrošina maltīšu 
izsniegšanu. lai saņemtu maltītes, 
personai nav jāuzrāda statusa izziņa.

III Papildpasākumi
Papildpasākumu mērķis ir 

mazināt personu sociālo atstumtību, 
kā arī veicināt personu patstāvību 
savu sociālo problēmu risināšanā. 
Papildpasākumi ir brīvprātīgi, tajos 
var iesaistīties bez maksas.

informācija no www.atbalstapakas.lv. 

Izdales vietu adreses Kontaktinformācija izdales vietai Darba laiks Partnerorganizācija Partnerorganizācijas 
kontaktinformācija

“Kultūras nams”, Zlēkas, Zlēku pagasts, 
Ventspils novads, lV-3617

liesma Viļumsone, tālr. 20275576 Pirmdienās 13.00–18.00 un 
trešdienās 9.00–12.00

Biedrība “integrācijas centrs 
“atvērtās durvis””

Jekaterina Pūrīte, 26717841, 
atvertas.durvis@inbox.lv

“ambulance”, ance, ances pagasts, 
Ventspils novads, lV-3612

skaidrīte sproģe, tālr. 27837981 Pirmdienās, 
ceturtdienās 10.00–16.00

Biedrība “integrācijas centrs 
“atvērtās durvis””

Jekaterina Pūrīte, 26717841, 
atvertas.durvis@inbox.lv

“auseklīši”, usma, usmas pagasts, 
Ventspils novads, lV-3609

andra auza, tālr. 27831979 ceturtdienās 9.00–16.00 Biedrība “integrācijas centrs 
“atvērtās durvis””

Jekaterina Pūrīte, 26717841, 
atvertas.durvis@inbox.lv

“avoti”, užava, užavas pagasts, 
Ventspils novads, lV-3627

irisa Kozuba, tālr. 27830440 Pirmdienās 9.00–16.00 Biedrība “integrācijas centrs 
“atvērtās durvis””

Jekaterina Pūrīte, 26717841, 
atvertas.durvis@inbox.lv

“Dzintarkalni”, tārgale, tārgales pagasts, 
Ventspils novads, lV-3621

Vineta avdjukeviča, tālr. 25655939 Pirmdienās 8.00–12.00 un 
ceturtdienās 13.00–17.00

Biedrība “integrācijas centrs 
“atvērtās durvis””

Jekaterina Pūrīte, 26717841, 
atvertas.durvis@inbox.lv

“Pagastmāja”, Pope, Popes pagasts, 
Ventspils novads, lV-3620

sandra citoviča, tel. 26722742 Pirmdienās 8.00–18.00, 
ceturtdienās 8.00–17.00

Biedrība “integrācijas centrs 
“atvērtās durvis””

Jekaterina Pūrīte, 26717841, 
atvertas.durvis@inbox.lv

“saulgrieži”, Ziras, Ziru pagasts, 
Ventspils novads, lV-3624

irisa Kozuba, tālr. 27830440 trešdienās 8.00–16.00 Biedrība “integrācijas centrs 
“atvērtās durvis””

Jekaterina Pūrīte, 26717841, 
atvertas.durvis@inbox.lv

“Šalkas-1”, Jūrkalne, Jūrkalnes pagasts, 
Ventspils novads, lV-3626

aldona Janvāre, tālr. 27831832 Pirmdienās 9.00–16.00 Biedrība “integrācijas centrs 
“atvērtās durvis””

Jekaterina Pūrīte, 26717841, 
atvertas.durvis@inbox.lv

“ugāles pagasta nams”, ugāle, 
ugāles pagasts, Ventspils novads, lV-3615

aiga strazdiņa, tālr. 29287043 Pirmdienās, 
trešdienās 9.00–17.00

Biedrība “integrācijas centrs 
“atvērtās durvis””

Jekaterina Pūrīte, 26717841, 
atvertas.durvis@inbox.lv

“Valde”, Blāzma, Puzes pagasts, 
Ventspils novads, lV-3615

skaidrīte Bruhanova, tālr. 27824407 Pirmdienās, 
ceturtdienās 9.00–16.00

Biedrība “integrācijas centrs 
“atvērtās durvis””

Jekaterina Pūrīte, 26717841, 
atvertas.durvis@inbox.lv

lielā iela 28, Piltene, 
Ventspils novads, lV-3620

anda Petrova, tālr. 27834313 Pirmdienās 13.00–18.00 un 
ceturtdienās 8.00–12.00

Biedrība “integrācijas centrs 
“atvērtās durvis””

Jekaterina Pūrīte, 26717841, 
atvertas.durvis@inbox.lv

skolas iela 1, Ventava, Vārves pagasts, 
Ventspils novads, lV-3622

inta silarāja, tālr. 27834018 Pirmdienās, 
ceturtdienās 9.00–16.00

Biedrība “integrācijas centrs 
“atvērtās durvis””

Jekaterina Pūrīte, 26717841, 
atvertas.durvis@inbox.lv

Atbalsta paku un maltīšu saņemšanas vietas

užava

Marta beigās pirmsskolā 
notika Lieldienu 
ieskandināšanas pasākums. 
Tā laikā bērni dižojās 
ar dzejoļiem, kurus bija 
iemācījušies, kā arī kopīgi 
dziedāja dziesmas. 

Bija arī mīklu minēšanas kon-
kurss par Lieldienām. Ikviens tika 
pie olu medaļas, atminot kādu no 
mīklām. Pasākuma laikā ienāca 
ziņas, ka rotaļu laukumiņā notiek 
kaut kāda rosība. Tad nu bērni 
devās ārā, lai apskatītos, kas tur 
noticis. Un, par lielu brīnumu, 
laukumiņā bija izbirušas krāsotas 
olas. Bērni nosprieda, ka tās noli-
cis zaķis. Viņi cītīgi visas sameklē-
ja, lai varētu ripināt un priecāties 
par skaisti krāsotajām olām. Vēl 
rotaļu laukumā bija sagatavoti da-
žādi uzdevumi un aktivitātes: lēk-

šana ar maisiem, podu dauzīšana, 
olu nešana karotē, olu skriešanas 
stafete. Neiztika arī bez olu kau-
jām un ēšanas. Bērniem patika 
Lieldienu pasākums. Šogad viņi 
pirmo reizi veidoja video sveicie-
nu svētkos. Liels paldies jāsaka ve-
cākiem par iesūtītajiem video, jo 
tapa ļoti skaists sveiciens Lieldie-
nās. Bērni ar aizrautību skatījās 
sveicienu un teica, ka vēlas atkal 
ko tādu darīt. 

Aprīļa otrajā nedēļā pirms-
skolā bija krāsainā nedēļa. Katrai 
dienai bija sava krāsa, kurā bija 
jāģērbjas. Savukārt mēs, skolotā-
jas, bijām sagatavojušas dažādus 
uzdevumus un aktivitātes attiecī-
gajai dienas krāsai. Pirmdiena bija 
zaļās krāsas diena. Bērni darbo-
jās zaļajā stūrītī un iesēja dažādu 
augu sēklas. Tika iekārtots dabas 

stūrītis, lai varētu vērot, kas iz-
augs. Kad augi izstiepsies no ze-
mes, tad varēs gan apēst pašu 
audzētos zaļumus, gan priecāties 
par ziediem, kurus iecerēts izstā-
dīt rotaļu laukumā. Otrdiena bija 
zilā diena. Šajā dienā audzēkņi 
izzināja daudz lietu par ūdens 
iemītniekiem un paši izgatavoja 
savas zivis, kuras dzīvo zilā ūdenī. 
Tika arī meklētas krāsainas zivis, 
kuras bija noslēpušās zilā ūdenī. 
Trešdiena bija dzeltenā diena. Lai 
mūs vairāk iepriecinātu saulīte, 
arī grupā izveidojām savu saulīti 
no bērnu plaukstām. Tagad mūsu 
grupā vienmēr būs saulains. Ce-
turtdiena bija sarkanā diena. Šajā 
dienā zēni un meitenes izveidoja 
telpiskas mārītes un tulpju glez-
niņas. Piektdiena bija raibā diena. 
Šajā dienā bērni varēja izvēlēties, 

kādu krāsu paši vēlas vilkt un kura 
ir vismīļākā. Bijām raibi, un gāja 
mums raibi. Šajā dienā izveidojām 
krāsainus taureņus. Notika arī 
krāsainā stafete, kurā ar salmiņa 
palīdzību bija jāpielasa glāze ar 
krāsainiem papīra kvadrātiņiem. 
Tos nevarēja ņemt ar rokām, 
kvadrātiņi bija jāpiesūc pie salmi-

ņa un jāieliek krūzē. Paldies ve-
cākiem par iesaistīšanos, lai viņu 
mīlulis katru dienu varētu ieras-
ties citas krāsas apģērbā. Bērniem 
ļoti patika šāda veida aktivitātes, 
un viņi ar lielu aizrautību iesais-
tījās visās piedāvātajās nodarbēs.

Užavas pirmsskolas grupas 
skolotāja Vita Dāve

Pavasaris Užavas pirmsskolas grupā

Zaļās dienas aktivitātes – tiek stādīti dažādi augi. 
Vitas DāVes arhīVa foto
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Ventspils novada pašvaldība sagatavojusi iesniegšanai 
divus projektus “Ziemeļkurzemes biznesa asociācijas” 
izsludinātajā konkursā, ko finansē Eiropas Jūrlietu un 
zivsaimniecības fonds.  

Pirmais no tiem ir “Pašvaldības autoceļu pārbūve Užavas pagastā”. 
Ventspils novada attīstības programmas 2020.–2026. gadam Investīciju 
plāna vidējtermiņa prioritātē VTP2: “Ekoloģiski tīras vides saglabāšana un 
dabas resursu ilgtspējīga izmantošana” uzdevumā U.11.4 pozīcijā Nr. 58 pa-
redzēts īstenot projektu “Ceļa Uz–28 “Lejiņas–pludmale” Užavas pagastā 
pārbūve/atjaunošana piekrastes pieejamības uzlabošanai”, pašvaldībā ir iz-
strādāts būvprojekts “Pašvaldības autoceļa Uz–28 “Lejiņas–pludmale” no 
2,32 līdz 3,20 km un pašvaldības autoceļa Uz–35 “Lībciems–Vārnas–plud-
male” no 0,00 līdz 0,41 km brauktuves pārbūve Užavas pagastā, Ventspils 
novadā”. Projekta mērķis ir piekrastes sasniedzamības un pieejamības uz-
labošana antropogēnās slodzes mazināšanai krasta kāpu aizsargjoslā. Plā-
notās kopējās būvdarbu izmaksas ir 136 520,02 eiro ar PVN. Būvuzraudzī-
bas izmaksas plānotas 4000 eiro apmērā, bet autoruzraudzība – 605 eiro. 
Projekta kopējās izmaksas plānotas 141 125,02 eiro, tostarp Eiropas Jūrlietu 
un zivsaimniecības fonda finansējums – 127 012,52 eiro, bet pašvaldības 
līdzfinansējums projektā būtu 14 112,50 eiro.

Otrs projekts, ko apņēmusies īstenot Ventspils novada pašvaldība, ir 
“Pašvaldības autoceļa pārbūve un sanitārā mezgla uzstādīšana Jūrkalnes 
pagastā”. Ņemot vērā, ka Ventspils novada attīstības programmas 2020.–
2026. gadam Investīciju plāna vidējtermiņa prioritātē VTP2: “Ekoloģiski 
tīras vides saglabāšana un dabas resursu ilgtspējīga izmantošana” 
uzdevumā U.11.4 pozīcijā Nr. 56 paredzēts īstenot projektu “Piebraucamā 
ceļa, auto stāvlaukuma Centra pludmalē Jūrkalnē pārbūve/atjaunošana 
piekrastes pieejamības uzlabošanai”, pašvaldībā ir izstrādāti būvprojekti 
“Pašvaldības autoceļa J-13 “Centra pludmale” izbūve, piekļuves uzlabo-
šana Baltijas jūras pludmalei, Jūrkalnes pagastā, Ventspils novadā” un 
“Ūdens kanalizācijas tīklu izbūve, sanitārā mezgla uzstādīšana dabas un 
atpūtas parkā “Ugunspļava”, Jūrkalnes pagastā, Ventspils novadā”. Projekta 
mērķis ir piekrastes sasniedzamības un pieejamības uzlabošana antropo-
gēnās slodzes mazināšanai krasta kāpu aizsargjoslā, kā arī piekrastes da-
bas mantojuma saglabāšana, tūrisma attīstība un droša piekļuve atpūtas 
objektiem. Projekta kopējās izmaksas plānotas 248  545,53 eiro, tostarp 
Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda finansējums 223  690,98 eiro. 
Pašvaldības līdzfinansējums projektā – 24 854,55 eiro.

Marlena Zvaigzne

Pašvaldības projektu 
konkursā “Mēs savā novadā” 
vides kvalitātes uzlabošanai 
saņemti 15 pieteikumi, 
atbalstīti desmit par summu 
7884,86 eiro.   

Teritorijas un ekonomikas at-
tīstības komitejas pārstāvji lēma 
piešķirt biedrībai “EKC Suiti” 800 
eiro vides objekta – sola ar metāla 
grāmatu – uzstādīšanai par godu 
Jūrkalnes bibliotēkai, nodibinā-
jums “Zlēku attīstības fonds” šādu 
summu izmantos, lai Zlēku mui-
žas kompleksā bijušā kavalierna-
ma logu ailēs izvietotu lielformāta 
fotogrāfijas ar muižas ēku agrāko 
izskatu. Biedrībai “Sabiedriskā 
organizācija “Zigate”” 800 eiro at-
vēlēti, lai Ances centrā uzstādītu 
informatīvu stendu, kurā būs zi-
ņas par apskates vietām, pagasta 
vēsturi, kultūrvēsturiskajām vēr-
tībām, mājražotājiem un tūrisma 
uzņēmējiem. 

Fondam “Gaismas ceplis” 800 
eiro piešķirti Ziru parka alejas 
teritorijas sakārtošanai – solu 
izgatavošanai, laipas uzstādīša-
nai, rotaļu laukuma iekārtoša-
nai. Biedrība “Annahite” 800 eiro 

izmantos laivu izgatavošanas 
materiālu, aprīkojuma, vestu ie-
gādei, lai nodrošinātu laivošanas 
iespējas Puzes ezeros, savukārt 
biedrībai “Popes muiža” šāda 
summa paredzēta, lai izgaismotu 
Popes pamatskolas ēkas fasādi un 
tai piegulošo teritoriju, novieto-
jot mūsdienīgus apgaismes ķer-
meņus. Zlēku evaņģēliski luteris-
kā draudze 684,86 eiro izlietos, 
labiekārtojot Centra kapu terito-
riju pie Zlēku baznīcas, uzstādot 
soliņus un izvietojot puķu podus. 
Biedrībai “Niedre” 800 eiro pie-
šķirti informatīvo baneru pie Pu-
zes pagasta apskates objektiem 
izvietošanai un arī tādēļ, lai varē-
tu turpināt digitalizēt vēsturiskos 
materiālus un faktus. Biedrība 
“Ovīšu draugu kopa” 800 eiro 
izmantos stendu un pastkastītes 
uzstādīšanai atbilstīgi labiekār-
tošanas projektam “Lašu placis”, 
bet biedrība “Maģie suiti” 800 
eiro liks lietā, lai 20 apskates vie-
tas un objektus Jūrkalnē aprīkotu 
ar QR kodiem un audiofailiem.

Biedrības “Annahite” valdes 
priekšsēdētāja Una Bērente atklāj, 
ka, īstenojot projektu, ir iecerēts 

izgatavot divas stiklšķiedras lai-
vas, turklāt to pedagogu uzrau-
dzībā paveiks Annahites pamat-
skolas audzēkņi. Una norāda, ka 
Stikli ir ļoti skaista vieta, kuru 
labprāt apskata viesi no dažādiem 
Latvijas novadiem: “Viņi vēlas 
iepazīt arī ezerus, kuru mums 
netrūkst. Tagad, kad mums būs 
laivas, tas būs vieglāk paveicams. 
Mūsu biedrība regulāri piedalās 
pašvaldības projektu konkursos. 
Piemēram, pagājušajā gadā, pa-
teicoties atbalstītajam projektam 
konkursā “Jaunietis darbībā”, varē-
jām uzstādīt četrus informatīvos 
stendus, kas vēsta arī par Stiklos 
augošajiem ozoliem un Annahites 
medību pili.” 

Savukārt fonda “Gaismas cep-
lis” valdes locekle Anželika Brālīte 
atgādina, ka pirms sešiem gadiem 
fonds, izmantojot programmas 
“Leader” finansējumu, ierīkoja 
Zirās trenažieru laukumu. Šogad 
aktīvisti sasparojās jaunam veiku-
mam. Iecere labiekārtot Ziru par-
ku radās, uzklausot tautas nama 
vadītājas Baibas Grīniņas ieteiku-
mus, domājot par to, lai teritori-
jā labi justos kā pieaugušie, tā arī 

Projekti dabas resursu 
ilgtspējīgai izmantošanai

bērni. “Kad vienojāmies par darā-
mo, bija jāsaprot, kā visu paveik-
sim tīri tehniski, un te noderēja 

Andra Purekļa un Kārļa Dzirnieka 
atbalsts,” norāda Anželika. 

Marlena Zvaigzne           

Digitalizēs vēsturi, uzstādīs soliņus un vides objektu

Ventspils novada 
pašvaldībā saņemts Vides 
aizsardzības un reģionālās 
attīstības ministrijas 
saskaņojums aizdevuma 
pieteikumam investīciju 
projektam “Teritorijas 
labiekārtojums Rožu ielā 
2 un Rožu ielā 4 Piltenē, 
Ventspils novadā”. 

Saskaņā ar iepirkumu ne-
pieciešamais finansējums darbu 
veikšanai ir 183  419,70 eiro. Pēc 
veiktās cenu aptaujas noskaidrots, 
ka būvuzraudzības pakalpojumus 
sniegs SIA “BŪUZ” par līguma 
cenu 3687,48 eiro.

Projekta īstenošanai Ventspils 
novada domes deputāti nolēma 
no Valsts kases ņemt aizņēmumu 
– 187  107,18 eiro – prioritārām 
vajadzībām teritorijas  labiekārto-
jumam Rožu ielā 2 un Rožu ielā 4 
Piltenē. 

Būvdarbus objektā veiks SIA 
“AB Būvniecība”.  

Projekta mērķis ir ilgtspējī-
gas dzīves vides un drošas infra-
struktūras izveide, labiekārtojot 
teritoriju Rožu ielā 2 un Rožu ielā 
4. Ieguvēji būs ne tikai Piltenes 
pilsētas iedzīvotāji, bet arī tūristi, 
tostarp cilvēki ar īpašām vajadzī-
bām. Rožu ielā plānots pārbūvēt 
brauktuves segumu un zem lab-
iekārtojamās teritorijas esošos sa-
dzīves kanalizācijas tīklus, ierīkot 

lietus ūdens sistēmas kanalizāciju, 
iekārtot autostāvvietu un labie-
kārtot teritoriju, uzstādot soliņus, 
atkritumu urnas, velosipēdu sta-
tīvus, bērnu rotaļu laukuma ele-

mentus, teritoriju apzaļumos. Pa-
redzams, ka darbus Piltenē, Rožu 
ielā 2 un Rožu ielā 4, sāks jūnijā. 

Marlena Zvaigzne

Biedrība “Popes muiža” iecerējusi izgaismot Popes 
pamatskolas ēkas fasādi un tai piegulošo teritoriju, 
uzstādot mūsdienīgus apgaismes ķermeņus.

roBerta GrinBerGa foto  

Piltenē labiekārtos 
daudzdzīvokļu māju teritoriju

Šovasar Piltenē, Rožu ielā 2 un Rožu ielā 4, sāks 
labiekārtot daudzdzīvokļu māju teritoriju.  

aiGara Kresa foto 
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SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Ventspils novadā

2021. gada 25. martā                                                                                                                         
Nr. 5  (protokols Nr.81, 3.§)

GROZĪJUMI VEnTSPILS nOVADA DOMES 2018. 
GADA 22. FEBRUāRA SAISTOŠAJOS nOTEIKUMOS  
nR.7. “PAR PABALSTIEM PILnGADĪBU 
SASnIEGUŠAJIEM BāREŅIEM Un BEZ VECāKU 
GāDĪBAS PALIKUŠIEM BĒRnIEM”

Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 43. panta trešo daļu,
likumu “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”

25.² panta pirmo un piekto daļu, 
Ministru kabineta 2005. gada 15. novembra 

noteikumu Nr.857 “Noteikumi par sociālajām garantijām bārenim un
bez vecāku gādības palikušajam bērnam, kurš ir ārpusģimenes aprūpē,

kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanas” 27., 30., 31. un 31.1 punktu

        izdarīt Ventspils novada domes 2018. gada 22. februāra saistošajos 
noteikumos nr.7 “Par pabalstiem pilngadību sasniegušajiem bāreņiem un bez 
vecāku gādības palikušiem bērniem” šādus grozījumus:

1. izteikt 7. punktu šādā redakcijā:
“7. Vienreizēju pabalstu patstāvīgās dzīves uzsākšanai izmaksā skaidrā 

naudā vai ar pārskaitījumu, un tā apmērs ir 218,00 euro, un personām ar 
invaliditāti kopš bērnības – 327,00 euro.”;

2. aizstāt 9. punktā skaitli “500,00” ar skaitli “820,05”;
3. aizstāt 10.1. apakšpunktā vārdus “turpina mācības” ar vārdu “mācās”;
4. aizstāt 10.2. apakšpunktā vārdus “turpina studijas” ar vārdu “studē”; 
5. izteikt 11. punktu šādā redakcijā:
“11. Pabalsts ikmēneša izdevumiem ir 109,00 euro un personām ar 

invaliditāti kopš bērnības – 163,00 euro.“.

Domes priekšsēdētājs  A. MUCEnIEKS 

SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Ventspils novadā

2021. gada 25. martā   
 Nr.3  (protokols Nr.81, 1.§)

PAR VEnTSPILS nOVADA DOMES 2016. GADA 17. MARTA SAISTOŠO 
nOTEIKUMU nR.6 “PAR nOSACĪJUMIEM MATERIāLā STāVOKĻA 
nOVĒRTĒŠAnAI, nOSAKOT ATBILSTĪBU TRŪCĪGāS ĢIMEnES (PERSOnAS) 
STATUSAM” ATZĪŠAnU PAR SPĒKU ZAUDĒJUŠIEM

Izdoti saskaņā ar likumu “Par pašvaldībām”
14. panta trešo daļu un “Sociālo pakalpojumu un  sociālās palīdzības likuma” 33. panta otro daļu

atzīt par spēku zaudējušiem Ventspils novada domes 2016. gada 17. marta saistošos noteikumus nr.6 “Par 
nosacījumiem materiālā stāvokļa novērtēšanai, nosakot atbilstību trūcīgās ģimenes (personas) statusam”.

Domes priekšsēdētājs A. MUCEnIEKS                

PASKAIDROJUMA RAKSTS
Ventspils novada domes saistošiem noteikumiem nr.3

“PAR VEnTSPILS nOVADA DOMES 2016. GADA 17. MARTA SAISTOŠO 
nOTEIKUMU nR.6 “PAR nOSACĪJUMIEM MATERIāLā STāVOKĻA 
nOVĒRTĒŠAnAI, nOSAKOT ATBILSTĪBU TRŪCĪGāS ĢIMEnES (PERSOnAS ) 
STATUSAM” ATZĪŠAnU PAR SPĒKU ZAUDĒJUŠIEM”

Paskaidrojuma raksta sadaļas norādāmā informācija 
1. Projekta nepieciešamības 
pamatojums 

2021. gada 1. janvārī stājas spēkā grozījumi “sociālo pakalpojumu un sociālās 
palīdzības likumā” un ministru kabineta 2020. gada 17. decembra noteikumi nr.809 
“noteikumi par mājsaimniecības materiālās situācijas izvērtēšanu un sociālās 
palīdzības saņemšanu”, kuros ir noteikti mājsaimniecības ienākumu un materiālās 
situācijas izvērtēšanas un sociālās palīdzības pabalstu piešķiršanas kritēriji, kas ir 
vienoti visā valsts teritorijā, bez deleģējuma pašvaldību domēm noteikt papildus 
labvēlīgākus kritērijus. 
ņemot vērā minēto, Ventspils novada domes 2016. gada 17. marta saistošie 
noteikumi nr.6 “Par nosacījumiem materiālā stāvokļa novērtēšanai, nosakot 
atbilstību trūcīgās ģimenes (personas) statusam” atzīstami par spēku zaudējušiem.

2. īss projekta satura izklāsts saistošo noteikumu projekts paredz atzīt par spēku zaudējušiem Ventspils 
novada domes 2016. gada 17. marta saistošos noteikumus nr.6 “Par 
nosacījumiem materiālā stāvokļa novērtēšanai, nosakot atbilstību trūcīgās 
ģimenes (personas) statusam”.

3. informācija par plānoto 
projekta ietekmi uz 
pašvaldības budžetu 

nav attiecināms.

4. informācija par plānoto 
projekta ietekmi uz sociāli 
ekonomisko stāvokli 
(uzņēmējdarbības vidi) 
pašvaldības teritorijā 

nav attiecināms.

5. informācija par 
administratīvajām procedūrām 

nav attiecināms.

6. informācija par konsultācijām 
ar privātpersonām 

Konsultācijas nav veiktas.

Domes priekšsēdētājs A. Mucenieks

PASKAIDROJUMA RAKSTS

Ventspils novada domes saistošajiem noteikumiem nr.5 “Grozījumi Ventspils novada domes 2018. gada 
22. februāra saistošajos noteikumos nr.7 “Par pabalstiem pilngadību sasniegušajiem bāreņiem un bez vecāku 
gādības palikušiem bērniem””

Paskaidrojuma raksta sadaļas norādāmā informācija 
1. Projekta nepieciešamības 
pamatojums 

2021. gada 1. janvārī ir stājušies spēkā ministru kabineta 2020. gada 17. 
decembra noteikumi nr.829 “Grozījumi ministru kabineta 2005. gada 15. 
novembra noteikumos nr.857 “noteikumi par sociālajām garantijām bārenim 
un bez vecāku gādības palikušajam bērnam, kurš ir ārpusģimenes aprūpē, kā 
arī pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās””, kas paredz grozītajā normatīvajā 
aktā palielināt piešķiramā pabalsta pēc ārpusģimenes aprūpes izbeigšanas 
pilngadību sasniegušam bārenim un bez vecāku gādības palikušam bērnam 
apmēru. līdz ar to ir nepieciešams veikt grozījumus 2018. gada 22. februāra 
Ventspils novada domes saistošajos noteikumos nr.7 “Par pabalstiem 
pilngadību sasniegušajiem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem 
bērniem”, lai nodrošinātu pašvaldības normatīvo aktu sociālās palīdzības 
jomā atbilstību hierarhiski augstāku juridiska spēka tiesību aktu prasībām.

2. īss projekta satura izklāsts saistošie noteikumi paredz palielināt ministru kabineta noteikumos 2005. 
gada 15. novembra nr.857 “noteikumi par sociālajām garantijām bārenim 
un bez vecāku gādības palikušajam bērnam, kurš ir ārpusģimenes aprūpē, 
kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās” noteikto pabalstu apmēru.

3. informācija par plānoto 
projekta ietekmi uz pašvaldības 
budžetu 

Ventspils novada sociālā dienesta 2021. gada budžetā papildu finansējums 
nav nepieciešams. 

4. informācija par plānoto 
projekta ietekmi uz sociāli 
ekonomisko stāvokli 
(uzņēmējdarbības vidi) 
pašvaldības teritorijā 

nav attiecināms.

5. informācija par 
administratīvajām procedūrām 

noteikumu izpildi nodrošinās Ventspils novada pašvaldības iestāde 
“Ventspils novada sociālais dienests”.

6. informācija par konsultācijām 
ar privātpersonām 

Konsultācijas nav notikušas.

   Domes priekšsēdētājs A. Mucenieks 

Domā par vietējo 
kopienu saliedēšanu 

Kultūras projektu konkurss šogad notiek divās 
kārtās. Pirmo izsludināja martā, otrai varēs 
pieteikties tad, kad būs atļauts rīkot pasākumus. 

Pirmajā kārtā pašvaldība saņēma 17 iesniegumus, 
atbalstot sešus, vienu novirzot projektu konkursa 
otrajai kārtai. sociālās, izglītības, kultūras un sporta 
komitejas dalībnieki nolēma atbalstīt biedrības “ugāles 
dzirnavas” pieteikumu, lai vasarā varētu sarīkot ugāles 
dzirnavu bijušo iedzīvotāju un darbinieku salidojumu vai 
individuālas tikšanās. Pašvaldības līdzfinansējums –  
400 eiro. 

Popes pamatskola saņēma 750 eiro, lai īstenotu 
projektu “Popes skolai 170”, daloties kultūrvēsturiskajās 
atmiņās un demonstrējot dažādu paaudžu un interešu 
grupu saliedētību vietējā kopienā mūsdienās. Puzes 
bibliotēkai piešķirti 420 eiro, lai organizētu aktivitāti 
“māz priek šļuk no Pūz”, domātu latviešu valodas 
bagātību akcentēšanai. ugāles tautas nams 800 eiro 
izlietos, īstenojot projektu “lai skan!”, izveidojot 
skaņdarbu, kas popularizēs un atspoguļos suitu 
tradīcijas. Zlēku pagasta bibliotēkas pasākuma “Zlēku 
bibliotēkai 100” atvēlēti 100 eiro, tādējādi atbalstot 
vietējās kopienas un pagasta viesu iepazīstināšanu ar 
bibliotēkas vēsturi un veicinot bibliotēkas atpazīstamību. 
savukārt Zūru novadpētniecības ekspozīcija iesniedza 
projektu “novadpētniecības āra ekspozīcija”, veicinot 
mūsdienīgas, intelektuālas kultūrvides veidošanu, kas 
rosinātu dažādu paaudžu apmeklētājus izzināt mūsu 
novada kultūrvēsturisko mantojumu. Pašvaldības 
līdzfinansējums ir 800 eiro. 

landzes evaņģēliski luteriskās draudzes pieteikumu 
“landze svin 320!” jubilejas pasākuma rīkošanai, 
pieaicinot profesionālus mūziķus, komiteja izskatīs 
kultūras projektu konkursa otrajā kārtā. Pirmās kārtas 
finansējums ir 3270 eiro. atgādinām, ka Kultūras nodaļas 
budžetā ir rezervēti 2000 eiro ērģeļmūzikas koncertu 
organizēšanai Ventspils novada sakrālajās ēkās. 

Marlena Zvaigzne
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jūrkalne

Bez stresa, nesaprotamiem 
zvaniem, rindām, birojiem un 
vietu meklējumiem Jūrkalnē 
viss notiek, jo liela daļa mūsu 
iedzīvotāju ir ģimenes ārstes 
Agritas Kalniņas aprūpē. 
Tāpēc šoreiz lūdzu tikšanos ar 
dakteri, lai uzzinātu, kā viņa 
pati jūtas šajā saspringtajā 
laikā.

– Sāksim ar atkāpi pagāt-
nē. Cik atceros, sākoties prakšu 
veidošanai, mums bija diezgan 
neveiksmīga pieredze ar izvēlē-
to dakteri no Ventspils. Kā jūs 
izraudzījāties prakses vietu arī 
Jūrkalnē? 

– Man ģimenes ārstes prakse 
bija Pāvilostā. Jūrkalnē cilvēki ne-
spēja saprasties ar ģimenes ārsti no 
Ventspils un palika bez aprūpes. 
Tā kā es bieži braucu pie vecākiem, 
cilvēkus pazinu, sapratu, ka varu 
Jūrkalnē iekārtot prakses filiāli. Ie-
dzīvotāju sapulcē informēju par ie-
spēju izvēlēties, un gandrīz visi arī 
izvēlējās mani kā ģimenes ārsti. Tā 
arī sākās, un kopā esam daudz gadu.

– Šo gadu laikā daudz piedzī-
vots, arī personīgajā dzīvē izmai-
ņas. Tagad esi pārcēlusies uz dzīvi 
Jūrkalnē. Kā jūties?

– Jūtos labi, esmu mājās. Vecāku 
māja labā vietā centrā bija jāsaglabā. 
Tā tas arī bija domāts, ka māja Pā-
vilostā būs kādam no bērniem, bet 
es dzīvošu vecāku mājās. Tagad viss 
kārtībā. Bērni izauguši, izmācījušies, 
ieguvuši labas profesijas, visi tepat 
Latvijā strādā. Tagad varu vairāk pa-
domāt par sevi, plānot, kā saglabāt 
dzimtas māju, palēnām remontējot.

– Vai darbā ir piepildījies tei-
ciens, ka mājās pat sienas palīdz? 

– Jā, noteikti! Jūtu atbalstu gan 
no iedzīvotājiem, saviem pacien-
tiem, gan no pagasta vadības. Gun-
tars Reķis vienmēr atsaucīgs. Jūtos 
kā starp savējiem.

– Ir arī cits teiciens: pravie-
tis savā zemē netiek cienīts. Bija 
viens gadījums, ko ar pašvaldību 
varēja atrisināt pavisam vienkārši 
– ar vienu telefona zvanu, bet viss 
notika publiski. Diezin vai ar sve-
šu speciālistu tā atļautos?

– Tas bija pirms vairākiem ga-
diem. Man toreiz bija grūts laiks, ar 
bērniem pēc vīra nāves paliku vie-
na, darba daudz, naudas maz, tēva 
smagā slimība. Nebiju pamanījusi, 
ka man nav atsūtīts rēķins par prak-
ses vietas nomu. Iedzīvotāju sapulcē 
zālē publiski tika pateikts, ka nav 
samaksāts par īri. Es attapos pateikt, 
ka gaidu rēķinu, tad samaksāšu. 
Beigās jau viss nokārtojās, rēķins 
tika izrakstīts, nauda samaksāta, 
bet toreiz sāpīgi bija gan. Pie visiem 
pārdzīvojumiem šis publiskais pazi-
ņojums. Bet tas ir pārdzīvots, neko 
līdzi nevelku.

Spēcīga komanda. no kreisās IIze Rače, Anita Šeiko un ģimenes ārste Agrita Kalniņa.     aGritas Kalniņas arhīVa foto

Ārste pazīst pacientus 
un zina viņu vajadzības

– Kā praksē ar slaveno “karaļ-
vīrusu”? Liekas, ka esam pratuši 
pasargāties un tīši neuzskriet vir-
sū?

– Darba daudz, nav īsti laika 
piedomāt par izjūtām. Ir bijušas 
dažas kontaktpersonas gan te, gan 
Pāvilostā, bet gada laikā kādi pāris 
no kaut kurienes vīrusu atveduši, 
bet ar šo teritoriju tie nav saistīti. Tā 
ka esam uzvedušies saprātīgi, ievē-
rojuši noteikumus un līdz šim bijuši 
pasargāti no nevēlamā ciemiņa. 

– Ne visas ģimenes ārstu 
prakses piedalās vakcinēšanā. 
Kāpēc tu uzņēmies?

– Nav jau citas iespējas. Zināju, 
ka tas būs jādara. Sāku gatavoties 
jau laikus. Praksē liela daļa senioru. 
Kur viņi pieteiksies, kur aizbrauks? 
Līdz šejienei katrs kaut kā var atkļūt. 
Ja nevar atbraukt, piedāvājām arī 
aizbraukt uz māju, bet pagaidām no 
vakcīnas atteicās.

– Kāda vispār atsaucība? Vai 
daudz jāskaidro?

– Jūrkalnē mazāk, citur vairāk. 
Gadījies, ka atnāk pārbijies cilvēks, 
tad jāskaidro un jāiedrošina. Nevie-
nam no mūsu vakcinētajiem pacien-
tiem nekādas nopietnas blaknes nav 
bijušas. Tās jau var būt no jebkuras 
vakcīnas. Cilvēki saklausās, ko ziņās 
runā, un viens otru nobiedē, katrs 
cilvēks reaģē citādi. Jūrkalnē tā nav 
gadījies, cilvēki atsaucīgi, laipni. Savus 
pacientus pazīstu un zinu viņu vaja-
dzības. Uz vietas visu labāk izdarīt.

– Par to arī tavi pacienti ir 
ļoti pateicīgi. Tieši daudzi no vi-
ņiem rosināja izteikt pateicību 
tev un tavai komandai par iespēju 
saņemt vakcīnas bez liekiem uz-
traukumiem. 

– Jā, strādājam visas. Reģistra-
tore Anita Šeiko zvana un kārto rin-
du, ārsta palīdze Ilze Rače vakcinē, 
es visu procesu uzraugu un kontro-
lēju. Viss notiek raiti, te neviens īpaši 
nobijies neatnāk. 

1.pielikums
Apstiprināts ar Ventspils novada domes 29.04.2021. lēmumu (protokols Nr.83, 3.§)

VEnTSPILS nOVADA PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTāžU Un SKOLU 
PIRMSSKOLAS GRUPU DARBA GRAFIKS 2021. GADA VASARAS PERIODā 

Izglītības iestādes 
nosaukums

Jūnijs Jūlijs Augusts

1. užavas 
pamatskolas 
pirmsskolas grupa

strādā viena grupa
7.30 – 18.00

slēgts 01.07. – 31.07 
Bērniem vietu nodrošina 

Vārves Pii “Zīļuks” (Vārvē)

strādā viena grupa
7.30 – 18.00

2. tārgales 
pamatskolas 
pirmsskolas grupas

strādā trīs grupas
7.30 – 18.00

slēgts 01.07. – 31.07.
Bērniem vietu nodrošina 
Piltenes Pii “taurenītis”

strādā trīs grupas 
7.30 – 18.00

3. Zlēku Pii “rūķītis” strādā viena grupa 
7.30 - 18.00

slēgts 01.07. – 31.07 
Bērniem vietu nodrošina 
Piltenes Pii “taurenītis”

strādā viena grupa
 7.30 – 18.00

4. Puzes 
pamatskolas 
pirmsskolas grupas

strādā divas grupas 
7.30 – 18.00

strādā divas  grupas 
7.30 – 18.00

slēgts 01.08. – 31.08. 
Bērniem vietu nodrošina 

ugāles Pii “lācītis”
5. Zūru pamatskolas 
pirmsskolas grupas

strādā viena grupa 
7.00 – 18.00

strādā viena grupa 
7.00 – 18.00

strādā viena grupa 
7.00 – 18.00

6. ances 
pamatskolas 
pirmsskolas grupas

strādā viena grupa 
8.00 – 17.30

slēgts 01.07. – 31.07 
Bērniem vietu nodrošina Puzes 
pamatskolas pirmsskolas grupa

strādā viena grupa 
8.00 – 17.30

7. Piltenes 
Pii “taurenītis”

strādā divas grupas 
7.00 – 18.00

strādā  trīs grupas 
7.00 – 18.00

slēgts 01.08. – 31.08.
Bērniem vietu nodrošina 

tārgales pamatskolas 
pirmsskolas grupas

8. Popes 
Pii “Zemenīte”

strādā divas grupas 
7.00 – 18.00
7.30 – 17. 00

slēgts 01.07 – 31.07.
Bērniem vietu nodrošina Puzes 
pamatskolas pirmsskolas grupa

strādā divas grupas
7.00 – 18.00
7.30 – 17.00

9. ugāles 
Pii “lācītis”

strādā trīs grupas
7.00 – 18.00

slēgts 01.07. – 31.07.
Bērniem vietu nodrošina Puzes 
pamatskolas pirmsskolas grupa

strādā trīs grupas
7.00 – 18.00

10. Vārves 
Pii “Zīļuks” (Ventavā)

strādā viena grupa
7.00 – 18.00

slēgts 01.07. – 31.07.
Bērniem vietas nodrošina 
Vārves Pii “Zīļuks” (Vārvē)

strādā viena grupa 7.00 – 18.00
Bērniem vietas nodrošina 
Vārves Pii “Zīļuks” (Vārvē)

Vārves Pii “Zīļuks” 
(Vārvē)

strādā divas grupas 
7.00 – 18.00

strādā viena grupa
7.00 – 18.00

slēgts 01.08. – 31.08.
Bērniem vietu nodrošina

Vārves Pii “Zīļuks” (Vārvē)

– Tā arī bijis visu laiku. No-
teiktas ierašanās minūtes, mas-
kas, divi metri, 15 minūtes pār-
baudes laiks un pa vidu jautras 
sarunas un vienošanās, ka  visai 
komandai jāizsaka pateicība.   

– Galvenā problēma, ka trūkst 
vakcīnu. Varētu arī ātrāk visu izda-
rīt, arī jaunākos cilvēkus vakcinēt. 

– Kādas ir nākotnes ieceres? 

– Pati jau esmu seniore, vēl jau 
kādu gadu pastrādāšu, bet par to, 
kas pārņems praksi, gan satraucos. 
Iedzīvotājiem labi jāpadomā, kam 
tagad uzticēt vadīt pašvaldību. Gal-
venais ir cilvēku veselība. Jūrkalnē 
senioru daudz, kuriem grūti būs 
atrast ģimenes ārstu, pie kura tiktu 
bez problēmām. Mūsu pagastā tu-
vāko gadu laikā būs ļoti svarīgi, lai 

veselības aprūpe būtu prioritāte.  
– Šoreiz izpildu daudzu tavu 

pacientu lūgumu un izsaku pa-
teicību tev un tavai komandai 
par gādību, uzmanību un rūpību. 
Redzot TV tās stundām garās rin-
das, pārpratumus un nesapraša-
nos, jūtamies pasargāti un aprū-
pēti.  Par to paldies! 

Marija Janvāre
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kultūras vēstis

Jūrkalnē Daci Nasteviču 
pazīst labi – turp viņa 
devusies spēlēt kokli, 
iepazīstināt ar savām 
grāmatām, dižojusies ar 
rokdarbiem. Kādudien 
aizbraucu uz Alsungu 
iepazīties ar Daci tuvāk. 
Viņa dzīvo netālu no 
dievnama, dzīvoklī ir atrasta 
vieta novadpētniecības 
materiāliem un mūzikas 
instrumentam.

“Esmu muzikoloģe, var teikt, 
arī etnomuzikoloģe. Konservatori-
ju pabeidzu kā folkloriste. Tu man 
prasi, ko es daru. Redzi to grāma-
tu? Ja pareizi sapratu, tā ir atrasta 
makulatūrā, bet tajā ir apkopots 
Alšvangas pagasta iedzīvotāju re-
ģistrs no 1928. līdz 1930. gadam. 
Var uzzināt, kas katrā mājā dzī-
vojis, no kurienes nācis un kurp 
aizgājis, kādas pases bijušas. Es šo 
informāciju ievadu datorā. Laikam 
esmu urķis. Kopš sevi atceros, visu 
laiku kaut ko krāju un vācu,” stāsta 
Dace, piebilstot, ka viņas dzimtā 
vieta ir Liepāja, bet tēvs gan nācis 
no Alsungas. “Šīs man ir kādas 
septiņpadsmitās mājas. Esmu mē-
tāta pa pasauli kā skaida, bet – kur 
mani noliek, tur es roku. Ir rakstīts 
par Alsungas vēsturi, vācu vietvār-
dus, uzzinot par tiem iepriekš pub-
licētā informācijā, es to tikai apko-
poju. Man ir milzīgs daudzums 
suitos pierakstītā folkloras mate-
riāla – kādas 2000 dziesmas. Ir zi-
ņas par teicējiem, ir dažādi teksti,” 
turpina Dace, piesakot, ka bieži 

spēlē kokli un klavieres, pašmācī-
bas ceļā apgūta ērģeļspēle. “Esmu 
dzimusi mūziķu ģimenē, smejos, 
ka mūzikas skolā sāku iet no devi-
ņu mēnešu vecuma. Folklora man 
ir kaut kas ļoti intīms… Kad gata-
vojos kāzām, secināju, ka mammai 
plauktā ir dainu sējumi, un prasīju 
viņai, kāpēc es tos nebiju pamanī-
jusi agrāk – tad būtu zinājusi, kā 
jādzīvo. Bet es gāju kā pa celmiem, 
skatījos, ko dara citi, jo nezināju, 
kā ir pareizi. Nu jau daudzus gadus 
dainas ir mana dzīve, lai gan arī 
dainas un jēdziens “folklora” nav 
pareizie apzīmējumi, lai nosauktu 
to, ko mums atstājuši senči. Tam 
visam mums nav īsta nosauku-
ma. Tautasdziesma? Ko nozīmē 
tauta? Ja vienā mājā dzied tā, bet 
kaimiņos savādāk, tad tas nav vi-
sas tautas mantojums. Bet tieši šī 
krāsainība un atšķirība veido mūsu 
bagātību. Mūsu tautai ir ārkārtīgi 
spēcīga ētiskā bāze, tai nevajadzē-
ja nekādus baušļus. Mūs pat dzina 
atpakaļ zemākā slānī, tāpēc ir zinā-
ma disonanse.”

Dace norāda, ka nav “tīra” sui-
te ne, šis jēdziens viņai šķiet pārāk 
šaurs un ierobežojošs. “Es nejūtos 
tāds īpaši suitisks. Tagad izskan 
vēlme daudzus padarīt par suitiem, 
nenoformulējot, ko tas īsti nozīmē. 
Man nevajag robežas, ja tādas ir, 
uzreiz gribas lauzties ārā. Maldīgs 
ir uzskats, ka visi, kas šeit kādreiz 
dzīvojuši, lepojušies ar suitu ēdie-
niem un tautastērpiem. Muļķības! 
Daudzās mājās par tādu tautastēr-
pu nemaz nezināja. Ne jau visi gāja 

dziedādami un cepa sklandraušus. 
Par suitu dziedāšanu pirmo reizi 
uzzināju studējot. Līdz tam es to 
nezināju. Tātad, dzīvojot suitos, 
var daudz ko nezināt. Nu, nav tā, 
ka visās mājās dzied burdonu un 
ievēro noteiktas tradīcijas. Daudzi 
par to runā, ņemot vērā savas mā-
jas un dzimtas pieredzi, bet vai tu 
zini, kā darīja kaimiņu mājā un cie-
mā?! Vai tur viss notika tieši tāpat? 
Nesen ir iznākusi mana grāmata 
par burdonu, un es gribu pateikt, 
ka tas ir maldīgs priekšstats, ka 
Gudeniekos dzied citādāk nekā 
Jūrkalnē. Jā, atšķiras mazas nian-
sītes, bet ne jau pamats. Veidojot 
grāmatu, nerakstīju par šodienu, 
uz to varēs atskatīties pēc gadiem, 
bet ielūkojos vēsturē. Pirms tam 
nošu piemēri man neapstrādāti 
stāvēja čupiņā. Varbūt man par šo 
grāmatu pārmetīs un rās, bet tas 

ir kaut kas, no kā atsperties – lū-
dzu, raksti tālāk un gudrāk. Man 
ir ārkārtīgi svēta katra minūte, ko 
man Dievs ir devis šajā saulē, tāpēc 
nepārtraukti kaut ko daru. Man to 
vienkārši vajag. Esmu arī rokdarb-
niece, savus darbus esmu rādījusi 
vismaz 60 izstādēs. Un vēl es zīmē-
ju. Ļoti patīk attēlot cimdu un zeķu 
rakstus.”

Komentējot savu pagājušajā 
gadā iznākušo grāmatu “Vietvār-
di”, Dace teic, ka daudzi, to izlasī-
juši, dusmojas, jo vai nu nav atra-
duši ziņas par savu māju, vai arī 
tās atšķiras no šobrīd pieejamām. 
Autore skaidro, ka izdevums tapis, 
pētot rakstīto vārdu, viņa nav de-
vusies ekspedīcijās, bet izrakstīju-
si arhīvos, avīzēs un citos avotos 
atrodamās ziņas. Ja tās nav precī-
zas, Dace aicina nedusmoties, bet 
sazināties ar viņu, lai papildinātu 

informāciju un tā būtu vēl bagā-
tīgāka. “Grāmatā ir ap 1000 vie-
nību, ko esmu atradusi, bet lieciet 
klāt, lai tas ir mūsu visu devums. 
Nekad neesmu apgalvojusi, ka tas 
ir kaut kas gatavs vai nemainīgs. 
Tas ir šā brīža variants, kuru savā 
datorā nemitīgi papildinu. Citi 
to var darīt, iesniedzot ziņas sa-
vās bibliotēkās, skolā, Etniskās 
kultūras centrā “Suiti”, kas izdeva 
vietvārdu grāmatu, kurā parādās 
vienkāršo cilvēku vēsture. Manu-
prāt, galvenais, lai cilvēki sāktu šo 
tekstu lasīt. Un šeit nav tikai māju 
un vietu nosaukumi, bet arī tas, ko 
atradu saistībā ar tiem. Šeit varētu 
pat uzbūvēt mazus piemineklīšus 
cilvēkiem saistībā ar viņu mājām. 
Klāt pieliku arī teikas un nostāstus, 
arī seni vēsturiski fakti, jo gribēju, 
lai ir interesanti gan man, gan arī 
lasītājiem.” 

Pagājušajā gadā biedrība “Etniskās kultūras centrs  
“Suiti”” ciklā “Suitu novada mantojums” izdeva Daces 
Nastevičas grāmatu “Suitu burdons”. Etnomuzikoloģe Anda 
Beitāne priekšvārdā raksta: “1995. gadā, kad pirmoreiz klā-
tienē satikos ar “Suitu sievām”, man tika dziedāts un stāstīts 
par garo “ē”. Skanīgais vārdiņš “burdons” toreiz vēl nebija 
ienācis apritē. Šis, starp citu, ir regulārs etnomuzikologu 
diskusiju objekts, proti, par to, cik lielu kaitējumu pētnieki 
patiesībā nodara vietējām tradīcijām, piesārņojot to leksiku 
ar savu zinātnisko terminoloģiju, jo “burdons” jau nav ne-
kas vairāk kā daudzbalsības tehnika, kas dažādās izpausmēs 
sastopama daudzviet pasaulē.” 

Savukārt autore savā priekšvārdā norāda: “Visur, kur 
kāds ceļotājs jeb pētnieks min teikto dziesmu izpildījumu 
ar vilcējiem, tiek minēta tikai viena gara skaņa ar gari stiep-
tu, vienmuļu “ē”. Domāju, tieši tāpēc 1891. gadā Jurjānu 
Andrejs, bet vēlāk arī Emilis Melngailis pat necentās precī-
zāk ieklausīties suitu vilktajā skaņā, kurā nav tikai viens “ē”. 
Visi šī dziedājuma pierakstītāji viennozīmīgi atzīmē izpil-
dījuma rečitējošo raksturu. Teksts tiek vairāk teikts, nevis 
izdziedāts. Bezgalīgas tekstu rindas nemitīgā plūdumā, pa-
visam viegli, it kā nemanot, pāriet no trohaja uz daktila rit-

ma tekstiem. Paši dziedātāji saka – garie un īsie panti. Rak-
sturīga nemitīga improvizācija ļoti nelielā skaņu apjomā, 
turklāt improvizēts tiek gan teksts, gan melodija. (..) Suitos 
dziedājumus dala dziesmās (teiktajās) un ziņģēs (dzieda-
majās), turklāt dala arī tā – sievas dzied, bet vīri ziņģā. Tā 
E. Melngailim 1929. gadā teikusi Raikstiņu Baba. (..) Teicē-
jas atmiņā ir bezgala daudz tekstu. Dabiskajā vidē, tradīcijā 
izaugot, klausoties citas saucējas un dziedot pašai, vārdi, 
panti, teksti nav jāmācās. Tie jau gatavās virknēs paši plūst 
no teicējas. Pašai daudz dziedot, tiek uzkrāta pieredze, kas 
atver variēšanas, teksta jaunrades un improvizācijas spējas.”

Dace savā grāmatā ir veltījusi tekstus suitu ganu dziesmām, 
burdonam Alšvangas novadā, burdona dziedājuma piemēriem 
un dziedātājiem un burdona daudzbalsībai etnogrāfisko ansam-
bļu sniegumā, pieminot arī teicējas. Nodaļā “Kopā savelkot” au-
tore publicējusi vairākus secinājumus. Lūk, daži no tiem. 

l Būtu nepieciešams pētījums par vienas teicējas dar-
bību dažādās dabiskās situācijās ilgākā laika posmā, lai at-
klātu teksta un melodijas variēšanas paņēmienus, teicējas 
reakciju ar skaņu palīdzību uz vārdu uzsvariem un to nozī-
mību konkrētajā tekstā un situācijā.

l Nav divu vienādu saucēju, nav vienādu locītāju, bet 

jebkurā variantā četras pamata skaņas viņu dziedājumā at-
pazīstamas kā suitiskas.

l Teiktās dziesmas, arī burdona vairākbalsība, ir sieviešu 
pasaule. Tieši sievietes sargā, glabā un nes tālāk nākamajām 
paaudzēm to milzīgo garīgā mantojuma daļu, kas iekodēta 
tekstu četrrindēs – tik bezgala senās, ka viss liekais noslīpēts 
nost, atstājot pašu kodolu. Vai tas jau ir iekodēts sievietes 
domāšanā? Vīriem atstātas garās dziesmas ar sižetiski sais-
tītu tekstu jeb, kā suitos saka, ziņģes. Tomēr gadās, ka kāds 
nokaitināts puisis cērt sievām pretī. Tādus vīrus ilgi atceras.

l Burdons ir dzīvs tikai savā vidē kopā ar tautasdzies-
mu. Pārnests citā kultūrvidē, tas jau ir tikai četru piecu 
nošu virknējums. 

l Dziedājums, kas, pēc pētnieku domām, pastāvējis, 
skanējis vairāk nekā divtūkstoš gadu, nevarēja pēdējās pāris 
simtgadēs ietekmēties no dziedājumiem katoļu baznīcā.

l Teiktajās dziesmās jeb, kā suitos saka, “ē” dziesmās 
teksts lauž melodiju. Garajās dziesmās melodija lauž teks-
tu. Pilnīgi neizpētīta ir garo dziedājumu teksta grupēšana, 
pantu rindošana, tas, kā viens teksts aizķer nākamo, kā tei-
cēja iesāk, kā nobeidz. Vai teksta blokam ir sava forma?     

Marlena Zvaigzne

Burdona vairākbalsība ir sieviešu pasaule

Vienmēr krāts 
un vākts. Urķēts

Dacei ir daudzpusīgas 
intereses. Viena no tām 
ir novadpētniecība, 
bet saista arī mūzika, 
rokdarbi, zīmēšana.
marlenas ZVaiGZnes foto
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Pandēmijas laikā 
esam pieraduši baudīt 
mākslu, veroties kultūras 
iestāžu logos. Ziru tautas 
namā, bibliotēkā un 
pagasta pārvaldē pašlaik 
skatāmi Ligitas Strazdiņas 
darbi.   

Pirms gada šīs amatiermāk-
slinieces veikums bija redzams 
Puzes kultūras namā, pēc tam arī 
Popē un Užavā. Nu ir Ziru kārta. 
Sazinoties ar Ligitu, uzzināju, ka 
viņa dzīvo Rinkules ciemā Sabi-
les apkārtnē, bet savulaik ir mā-
cījusies Ugāles vidusskolā, tāpēc 
vēlējusies, lai gleznas būtu iz-
stādītas Ventspils novadā. “Sāku 
gleznot pirms trim gadiem. Tas 
notika it kā netīšām. Man vien-
mēr ir paticis skatīties raidījumus 
par mākslu, bet neuzdrošinājos 
cerēt, ka arī es kaut ko varētu šajā 
jomā darīt,” stāsta Ligita. Kādā 
intervijā viņa atklāj, ka vērojusi 
video, kurā darbojies gleznotājs 

Bobs Ross. Skatījusies vienu va-
karu, otru, līdz nolēmusi pati 
pamēģināt gleznot. Kādu laiku 
Ligita apmeklēja mākslas studiju, 
bet lielākoties prasmes apgūtas 
pašmācības ceļā. Darbi top akri-
la tehnikā, ir mēģināts strādāt 
arī ar eļļu, bet tā tik ļoti nesaista. 
“Pirmajos divos gados man bija 
tik daudz ideju – varēju gleznot 
un gleznot. Tagad apzināti sevi 
bremzēju, jo ir tik daudz darbu, 
ka tos vairs nav, kur likt. Palai-
kam kāda glezna tiek nopirkta, 
un par to liels prieks, tātad cil-
vēkiem patīk tas, ko daru. Starp 
citu, mana izstāde bija sarīkota 
arī Usmā. Noslēgums toreiz no-
tika pie tautas nama – satikos ar 
skatītājiem, un tas bija patīkami,” 
atceras Ligita. Savos darbos, kas 
top ar lieliem triepieniem, viņa 
lielākoties attēlo ziedus, dzīvnie-
kus, bet dažos parādās abstrak-
cionisms. Viss atkarīgs no noska-
ņojuma. Ziedi bieži top arī tāpēc, 

ka Ligitai patīk rosīties dārzā un 
rūpēties par puķēm.  

Puzes kultūras nama vadītāja 
Līga Galdiņa ievērojusi, ka cil-
vēkiem ļoti patīk apskatīt logos 
iekārtotās izstādes. Ja tās būtu 
izvietotas iekštelpās, ne katrs sa-
dūšotos ienākt iekšā, bet tagad arī 
garāmejot var piestāt un palūkot, 
kas šoreiz redzams. Līga piebilst, 
ka vakaros kultūras nama logi 
ir izgaismoti, tādēļ izstādes var 
aplūkot jebkurā diennakts laikā. 
Pašlaik Puzes kultūras namā vēro-
jami spilgtie un izteiksmīgie vie-
tējās mākslinieces Daces Grund-
manes darbi. Jūnijā Līga iekārtos 
jaunu izstādi.

Marlena Zvaigzne 

Ligita Strazdiņa 
labprāt glezno ziedus. 

Puķu netrūkst 
arī viņas dārzā.               

liGitas straZDiņas arhīVa foto

Ventas kreisā krasta 
pagastos pirmo reizi notika 
pasākums, kurā manifestēja 
gaisma un skaņa. 1. maijā 
no saulrieta plkst. 21.19 līdz 
pusnaktij izskanēja gaismas 
stāsti.  

Pasākums bija organizēts tā, 
lai katrā pagastā varētu pakavēties 
15 minūtes, pēc tam dodoties uz 
nākamo izgaismoto pieturas vietu. 
Aktivitātes organizēšanā iesaistījās 
Vārves pagasta kultūras darba or-
ganizatore Inga Berga, Ziru tautas 
nama vadītāja Baiba Grīniņa, Jūr-
kalnes tautas nama vadītāja Kristīne 
Skrulle un Užavas tautas nama vadī-
tāja Gita Vilgute. Kristīne stāsta, ka 
viņas kolēģe Inga ilgāku laiku domā-
jusi par mūzikas atskaņošanu un vi-
deoprojekciju demonstrēšanu tumsā 
savā pagastā, bet, sazinoties ar citām 
kreisā krasta kultūras darbiniecēm, 
nolemts pasākumu rīkot kopā. Idejai 
bija nepieciešams arī tehniskais risi-
nājums, tādēļ tika uzrunāti atsaucī-

gie uzņēmuma “VentSystem” darbi-
nieki Andris un Kaspars Sproģi, kuri 
parūpējās par gaismu un skaņu visos 
četros pagastos, darot to ieinteresēti 
un profesionāli. Vārves moto 1. mai-
jā bija jaunības degsme, azarts un 
nerimstošs gars.

Vārves ciema skeitparkā gais-
mas kubā sēdēja dīdžejs Lācis. Ziru 
vadmotīvs bija dabas spēks savieno-
jumā ar cilvēka enerģiju. Miers, re-
laksācija, spēku atjaunošana. Pagas-
tā bija iespēja izstaigāt izgaismoto 
aleju. Užavas moto – sens tik sens 
ir tas stāsts. Cilvēks un jūra, jūra un 
cilvēks. Te varēja iztēloties, ka tau-
tas nams ir akvārijs, tā logos “peldē-
ja” zivis, ierakstos skanēja dziesmas 
par jūru, bet pārtraukumos muzi-
cēja Sandras Sproģes vadītās gru-
pas “Windy Temper” jaunie mūziķi. 
Jūrkalnes vēstījums – stāvkrasta 
leģenda par Laimīgo kalnu un kuģi, 
kuram draudējusi bojāeja. Izgais-
mota bija gan taka centra pludmalē, 
kur varēja ļauties relaksējošai no-

skaņai, gan stāvkrasts – tur skanēja 
Kristīnes ierunātā teika par Fēliks-
bergu, varēja dzirdēt pērkona dār-
dus, tika atskaņots, kā bango jūra. 

Kristīne teic, ka apmeklētājiem 
patika Ventas kreisā krasta kultūras 
darbinieču piedāvājums, par gais-
mas stāstiem dzirdēts daudz atzi-
nīgu vārdu: “Protams, sapratām arī 
savas kļūdas, jo šāda veida pasāku-
mu rīkojām pirmo reizi. Prieks, ka, 
pateicoties šai aktivitātei, novada 
vārds atkal izskanēja ārpus tā robe-
žām. Tas ir patīkami.” Gita piebilst, 
ka arī Užavā cilvēki ar interesi vē-
rojuši, kā tautas nama logos “peld” 
zivis, un klausījušies mūziku. Varēja 
gan būt siltāks vakars, bet dabai ir 
savi plāni. Vaicāta, vai Ventas kreisā 
krasta kultūras darbiniecēm pado-
mā nākamais kopīgais pasākums, 
Kristīne norāda – paredzēts, ka 3. 
un 4. jūlijā interesenti varēs iepazīt 
novada muižas. Tas nozīmē, ka va-
rēs apceļot abus upes krastus.

Marlena Zvaigzne        

Izstāstīti Ventas 
kreisā krasta 
gaismas stāsti

Pie Užavas tautas nama muzicēja grupas “Windy Temper” jaunie mūziķi.    
Kristīnes sKrulles un Gitas VilGutes foto

Jūrkalnes stāvkrastā jūras skaņas bija dzirdamas arī 
ierakstā. 

Māksla logos – cilvēkiem patīk  
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ugāle

Latvija, mazs, bet mīļš 
sveiciens tavā neatkarības 
atjaunošanas gadadienā! 
Pirms svētkiem katra 
sākumskolas klasīte ciemojās 
Ugāles vidusskolas pirmajā 
stāvā, lai aizdomātos, ko 
mums nozīmē Latvija, kas ir 
neatkarība.

Direktores vietniece Ingra 

Zaļkalne pastāstīja, kāpēc 4. maijs 
ir jāsvin, cik svarīga ir brīvība, sa-
vas saknes, tradīcijas un dziesmas. 
Kopā tika dziedāta latviešu tautas 
dziesma “Bēdu, manu lielu bēdu”. 
Pie balti klāta galda katrs skolēns 
varēja cienāties ar senlatviešu 
našķi – medu, pienu, rupjmaizi.

Direktore Dana Šimpermane 
uzsvēra: “Latvijas spēks ir tās cil-

vēkos – ģimenēs! Kopā mūs vieno 
mīlestība pret Latviju, piederība 
savām mājām. Kā godināt tos, kuri 
Latviju ir nosargājuši? Ar atmi-
ņām. Katram mums ir sava atmiņu 
lādīte, kurā ir stāsti, vērtības un ģi-
menes spēks. Lai šajos svētkos, kad 
nedrīkst pulcēties, skan atmiņu 
stāsti ģimenes lokā!”

Dana Šimpermane 

Svētās Lieldienas – šis 
laiks ir atjaunošanās 
brīdis cilvēka dvēselē un 
dabā. Ar Svētās Dievmātes 
aizbildniecību lūgsim 
Dievu, lai aiziet prom 
ziemas vienaldzība, un 

atmodīsimies aktīvai dzīvei. 
Ugāles Svētā Sergija Rodoņežas 

baznīcā ticīgie no Ventspils, Ugāles 
un tuvākiem pagastiem atzīmēja 
Jēzus Kristus augšāmcelšanos, jo 
Viņš uzvarēja nāvi. Pēc Jēzus Kristus 
augšāmcelšanās lūgšanas tēvs Igors 

no Liepājas iesvētīja baznīcēnu līdzi 
paņemto kuliču un citu ēdienu.

Mostas zeme,
Uzvelk citas drēbes,
Brīnumiem ir laiks –
Jēzus Kristus augšāmcēlies.

Aleksandrs Hmeļņickis

Ugāles Mūzikas 
un mākslas skolā 
gatavojamies mācību gada 
noslēgumam. Neraugoties uz 
apgrūtinājumiem, ko sagādā 
attālinātais mācību process, 
padarījuši un iemācījušies 
esam itin daudz.

Šo mācību gadu mūsu skolā 
pabeigs 47 audzēkņi – 22 mūzi-
kā un 25 mākslā. Trīs no audzēk-
ņiem ir topošie absolventi: mākslā 
– Evelīna Blase un Gerda Ābele, 
mūzikā – Viesturs Dubenlāže. Ta-
gad, kad palicis pavisam nedaudz 
līdz garā ceļa galam, jautājām 
absolventiem, kā viņi vērtē sko-
lā apgūto, kas ir paticis un šķitis 
vērtīgs. Gerda mācības uzsākusi, 
vecāku mudināta, Evelīnai gal-
venā padomdevēja bijusi omīte. 
Abas meitenes atzīst, ka ikdienā 
neaizdomājas par to, kādi ir viņu 
ieguvumi, bet to gan ir pamanī-
jušas, ka, sekojot līdzi kādām TV 
erudīcijas spēlēm, par mākslas tē-
mām parasti zina atbildes un jūtas 
kompetentas. Abām patīk skolas 
vide, ērtais atpūtas stūrītis au-
dzēkņiem. Evelīna ir sajūsmā par 
mācību priekšmetu “Datorgrafi-
ka” un vispār atzinīgi izsakās par 
tehnoloģiju izmantošanu stundās 

un mācību priekšmetu dažādību. 
Viesturs savukārt ir ļoti konkrēts: 
“Mūzikas skolā man vērtīgas šķiet 
iegūtās prasmes un zināšanas. Es 
izvēlējos turpināt mācības mūzi-
kas vidusskolā, jo nākotnē domāju 
turpināt savu karjeru kā eifonists 
Latvijas armijas orķestrī.” 

Skolā priecājamies par katru 
audzēkni, jo tas, ko bērni izdara 
un apgūst katru dienu, pamazām 
– pa kripatiņai vien – veido viņu 
personības un, kas zina, – liek pa-
matus pat profesijas izvēlei. Arī 
hobiji kļūst jēgpilni – zinu māks-
las programmas audzēkni, kurš 
iecienījis “Minecraft” – būvniecī-
bas datorspēli. Un mamma gan-
darīta par to, ka dēls piedalījies 
savas istabas remontā ar idejām 
par krāsām un dizainu. Tā ir atbil-
de tiem vecākiem, kuri nezina, ko 
darīt, lai bērnu atrautu no agre-
sīvām datorspēlēm, kas piesārņo 
nenobriedušo prātu. Ir jāpiedāvā 
alternatīva, jādod radošas pašiz-
pausmes iespēja. 

Parasti maijā aicinām jaunus 
audzēkņus, taču šogad uzņemša-
nu atliksim līdz augustam. Ja ir in-
terese un varbūt radušies kādi jau-
tājumi par programmām, mācību 
procesu vai tml., droši zvaniet 

informācija

Pareizticīgie sagaida Lieldienas

Godina Latviju 
un sargā vērtības

Skolā priecājamies 
par katru audzēkni

direktorei personiski – 29456236. 
Lai izdodas visiem – skolē-

niem, skolotājiem, vecākiem – 
veiksmīgi pabeigt šo mācību gadu!

Ugāles Mūzikas un 
mākslas skolas direktore 

Rasma Petmane 

Viesturs 
Dubenlāže 
ar savu 
eifoniju cer 
kādreiz kuplināt 
nacionālo 
bruņoto spēku 
Štāba orķestra 
skanējumu.  

lauras mačtamas foto

SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Ventspils novadā

                                                                                                                                  
2021. gada 25. marts

Nr.  4  (protokols Nr.81, 2.§) 
(precizēti 29.04.2021., protokols Nr.83, 2.§)

PAR MAZnODROŠInāTāS MāJSAIMnIECĪBAS 
IEnāKUMU SLIEKŠŅA nOTEIKŠAnU VEnTSPILS 
nOVADA PAŠVALDĪBā

                                 Izdoti saskaņā ar likuma „Par palīdzību dzīvokļa
 jautājumu risināšanā” 14.panta sesto daļu

I. Vispārīgie jautājumi
1. saistošie noteikumi nosaka maznodrošinātās 

mājsaimniecības ienākumu slieksni Ventspils novada pašvaldībā. 
2. mājsaimniecības atbilstības maznodrošinātas 

mājsaimniecības statusam novērtējumu veic Ventspils novada 
pašvaldības iestāde „Ventspils novada sociālais dienests”.

II. Maznodrošinātās mājsaimniecības statusa noteikšana
3. mājsaimniecība Ventspils novada pašvaldības 

administratīvajā teritorijā uzskatāma par maznodrošinātu, 
ja tās kopējie materiālie resursi un materiālā stāvokļa 
līmenis nepārsniedz latvijas republikas normatīvajos aktos 
mājsaimniecības atzīšanai par maznodrošinātu noteikto un 
ienākuma slieksnis nepārsniedz 327,00 euro pirmajai vai vienīgajai 
personai mājsaimniecībā un 229,00 euro pārējām personām 
mājsaimniecībā.

4. lēmumu par mājsaimniecības atbilstību maznodrošinātās 
mājsaimniecības statusam pieņem Ventspils novada pašvaldības 
iestāde “Ventspils novada sociālais dienests”.

III. noslēguma jautājums
5. atzīt par spēku zaudējušiem Ventspils novada domes 

2018. gada 22. februāra saistošos noteikumus nr.3 “Par ģimenes 
vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par maznodrošinātu 
Ventspils novadā”. 

Domes priekšsēdētājs A. Mucenieks

Sākumskolas klases pulcējās pie balti klāta galda un cienājās ar medu, pienu, rupjmaizi.
ZanDas BlumfelDes foto
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piltene

Piltenes Mūzikas skolas 6. klases ģitāras spēles audzēknis 
Dāvids Vīgners piedalījās ģitāristam Andrim Kārkliņam 
veltītajā attālinātajā starptautiskajā konkursā “Kur tad tu 
nu biji”. 

Konkursu organizēja Mārupes Mūzikas un mākslas skola un ģitārists 
un pedagogs Andris Grīnbergs. Pasākums otro gadu notika attālināti – 
audzēkņiem bija jāiesūta divu dažādu raksturu skaņdarbu video formāta 
faili. Šogad pirmo reizi kopš konkursa dibināšanas audzēkņiem bija dota 
brīva repertuāra izvēle (iepriekš bija obligātie skaņdarbi). Konkursā pie-
dalījās audzēkņi no vairākām valstīm – Latvijas, Baltkrievijas, Itālijas, 
Krievijas. Kopā konkurss pulcēja ap 70 dažāda vecuma audzēkņus.

Dāvidam šī bija jauna pieredze, bet ļoti pozitīva. Savā vecuma gru-
pā starp sešiem konkursantiem viņš ieguva 2. pakāpes diplomu. Liels 
paldies Dāvidam par neatlaidīgu darbu, pārfilmējot video neskaitāmas 
reizes, un vecākiem par atbalstu un sapratni! 

Piltenes Mūzikas skolas skolotāja Zane Ēķupe

Atkal ir klāt pavasaris, 
skolā tas ir gan sākums, 
gan nobeigums, gan 
turpinājums. Izlaiduma 
klasēm tas ir viena mācību 
posma noslēgums, domas 
jau ir ceļā uz nākamo 
pakāpienu ar gaidām, 
vēlmēm un cerībām.

Piltenes vidusskolā šogad ar šīm 
sajūtām dzīvo septiņi 12. klases jau-
nieši ar klases audzinātāju Ievu Zoli 
un 16 devītās klases jaunieši, kurus 
piecus pamatskolas gadus audzina 
skolotāja Baiba Brauna.

Sešām 9. klases meitenēm 
jau pagājušajā mācību gadā sākās 
ceļš uz Dziesmu un deju svētkiem 
projektā “Radi rotājot”, kura gaitā 
meitenes veidoja stilizētus senos 
tērpus, demonstrēja tos novada 
mākslas svētkos, lai tālāk dotos uz 
Kurzemes zonas svētkiem un pēc 
tam uz Rīgu, lai parādītu savus 
tērpus kopā ar visas Latvijas rado-
šajiem jauniešiem Hanzas peronā. 
Mums visiem zināmu iemeslu dēļ 
tas nenotika, taču ceram, ka šāda 
iespēja būs šajā vasarā. Visas mei-
tenes jau vairākus gadus darbojas 

tērpa dizaina un šūšanas studijā 
“Radītprieks”, kurā veido tērpus 
un to aksesuārus. Šis projekts ir kā 
apliecinājums jauniešu prasmēm 
un iemaņām. Ir prieks, ka vairā-
kas meitenes vēlas turpināt savu 
izglītību mākslas un dizaina jomā. 
Lai visiem Piltenes vidusskolas 
absolventiem izdodas atrast savu 
īsto dzīves aicinājumu, kas sagādā 
prieku un gandarījumu!

Skolotāja un studijas 
“Radītprieks” vadītāja 

Agrita Stepanska

Uzsākts kopīgs projekts ezeru 
apsaimniekošanas jautājumos

Plānojot Usmas ezera ekspluatācijas noteikumu izstrādi, kā arī 
veicot pasākumus ezera apsaimniekošanas un ekoloģiskā stāvok-
ļa uzlabošanai, Ventspils novada pašvaldība iesaistījusies Interreg 
V-A Latvijas–Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projektā 
“Ezeru pārvaldība un apsaimniekošana Kurzemē un Ziemeļlietuvā” 
(Live Lake). 

Projekta aktivitāšu uzsākšanas termiņš ir 2021. gada 1. marts, plāno-
tajām aktivitātēm paredzēts izmantot 56 338,62 eiro, 85% jeb 47 887,82 
eiro segs Eiropas Reģionālais attīstības fonds, bet 15%, kas ir 8450,80 
eiro, – Ventspils novada pašvaldība.

Ekspluatācijas noteikumi tiks izstrādāti Usmas ezeram 3469,2 ha 
platībā. Lai efektīvāk apsaimniekotu un uzlabotu ezera ekoloģisko stā-
vokli, projekta gaitā iegādāsies divus niedru pļāvējus – vienu vasaras, 
bet otru ziemas sezonai. Patlaban tiek veikti dokumentu sagatavošanas 
darbi iepirkumu veikšanai. Paredzams, ka niedru pļāvējus iegādāsies 
šajā vasaras sezonā, bet ekspluatācijas noteikumi būs izstrādāti līdz 
2022. gada nogalei. Latvijas–Lietuvas sadarbības programmas mājasla-
pa www.latlit.eu. 

Kristīne Strika

Ceļā uz Dziesmu un deju svētkiem

no labās:  Amanda Strupiša, Gabriela Rūta Baikovska,  Vanesa Anna Lakše,  
Laura Ikše,  nikija nikoleta Voltere un  Linda Marta Lībe – projekta “Radi rotājot” 
dalībnieces.      aGritas stePansKas arhīVa foto  

Dāvidam konkursā 
otrā vieta  

Lai piedalītos konkursā, Dāvids ilgi un neatlaidīgi 
vingrinājās.     anDra VīGnera foto

informācija
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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 – 
trešdien, 2. jūnijā. 
nākamais numurs iznāks 
15. jūnijā.

Ventspils novada  
Dzimtsarakstu nodaļā  
2021. gada aprīlī reģistrēti  
trīs jaundzimušie  
Popes pagastā,  

Vārves pagastā un Piltenes pagastā.  

Informācija par Ventspils novada  
Dzimtsarakstu nodaļā reģistrētajiem 
miršanas gadījumiem 2021. gada aprīlī 

Vārves pagastā   
 Viesturs cepurītis (01.02.1963.–04.04.2021.)
Zlēku pagastā   
 Zenta Pius (01.10.1922.–14.04.2021.)
Puzes pagastā 
  laura minalgo (23.06.1982.–18.04.2021.)

* * *
Cilvēka mūžs ir vērtība tuviniekiem, draugiem, 

sabiedrībai!
Skumja vēsts mūs pāršalca 27. aprīlī – mūžībā 

aizgājis mūsu ilggadējais Ventspils novada Bērnu 
un jaunatnes sporta skolas pieredzes bagātais 
vieglatlētikas treneris, bijušais Piltenes vidusskolas 
sporta skolotājs un ilggadējs novada sporta dzīves 
galvenais balsts – Arno Kiršteins.

Katram viņš centās atrast uzmundrinājuma 
vārdus, iedvesmot, ļaut sev noticēt, prata arī 
psiholoģiski nomierināt audzēkņus, kad tas bija 
nepieciešams, neļaujot viņiem padoties. Vairāki 
no audzēkņiem sportā sasniedza ievērojamus 
rezultātus, par ko treneris bija neizsakāmi lepns. 
Viņu ar labu vārdu atceras daudzi bijušie audzēkņi, 
raksturojot savu treneri kā labsirdīgu, izpalīdzīgu, 
aktīvu un neatlaidīgu, lielisku darbaudzinātāju, 
patiesu sava darba entuziastu.

Sporta skolas kolektīvs ir zaudējis zinošu, 
draudzīgu, izpalīdzīgu cilvēku, kuram vienmēr 
varēja uzticēties un prasīt padomu jebkurā dzīves 
brīdī. Izsakām visdziļāko līdzjūtību piederīgajiem!

* * *
Joprojām liekas, ka Tu piestāsi pie skolas un 

skaļi teiksi – labdien! Pasmaidīsi, un aiz Tevis sekos 
neliels jauniešu pulciņš. Gribas, lai Tu vēl ienāc pie 
mums skolā, jo palika iesākti darbi un neizpildīti 
plāni. Mums, Piltenes vidusskolas kolēģiem un 
skolēniem, pietrūks Tava optimisma, dzīvesprieka, 
gudrības, atbalsta, vienmēr noderīgā padoma. 

Tu prati uzmundrināt, noticēt saviem spēkiem, 
risināt dažādas likstas un tiekties pēc labākā 
rezultāta. Cik gan meistarīgi Tev izdevās dot iespēju 
pierādīt sevi un savas spējas ikvienam! Iespējams, 
tas bija Tavs lielākais sapnis. Un, skolotāj, zini, 
vairāki Tavi skolēni ir kļuvuši par veiksmīgiem 
sportistiem.

Pozitīvs laikabiedrs ar savu viedokli, domām un 
redzējumu. 

Autoritāte un interesants sarunu biedrs. Izcils 
pacietības, neatlaidības un izturības audzinātājs, kas 
spēja iemācīt mīlēt sportu un dot tādus padomus, 
kas paliek atmiņā. 

Tu biji starp mums vienkāršs, nesavtīgs un 
prasīgs savas zemes, pilsētas patriots. Tu bieži 
teici – ja tu nevari, tad tu negribi! Tu iemācīji, ka 
dzīvē nav tādu situāciju, kad nevar, tev vienkārši ir 
jāgrib un jādara. Saka, ka skolotājs nav profesija, 
bet dzīvesveids. Tāds Tu arī biji un vienmēr 
mūsu atmiņās tāds paliksi – sporta skolotājs 
un vieglatlētikas treneris ar lielo burtu – Arno 
Kiršteins.

30. aprīlī plkst. 12.00 skolotāja A. Kiršteina 
piemiņai pie skolas iestādījām gobu.

* * *
Pilteniece Zane Pamše ar Arno ir pazīstama 

kopš bērnības, viņu mājas atradās pavisam tuvu, 
tāpēc zēns un pāris gadu vecākā meitene labprāt 
bieži kopā rotaļājušies. Bērnībā Arno bijis kluss, 
ļoti draudzīgs un sirsnīgs. Vēlāk bērnības draugi 
kļuvuši par kolēģiem Piltenes vidusskolā, bet, kad 
Zane kopā ar domubiedriem Piltenē izveidojusi 
Humanitāro skolu, Arno bijis viens no tās 
stūrakmeņiem, uzskatot, ka katram bērnam, lai 
būtu laba veselība, jāvingro. Ikvienam audzēknim 
nav jāsasniedz augsti rezultāti, bet viņam jābūt 
stipram un veselīgam – tāds bijis skolotāja 
viedoklis. Zane savu kolēģi raksturo kā izpalīdzīgu 
un ļoti koleģiālu, Arno labprāt piedalījies pedagogu 

kopīgajos atpūtas pasākumos. Pilteniece stāsta, 
ka audzēkņi ticējuši savam skolotājam, kurš bez 
liekas bardzības pratis panākt to, lai jaunajiem 
sportistiem būtu labi sasniegumi. Tas ticis darīts ar 
sirdssiltumu.  

   
* * *

2019. gadā “Ventspils Novadnieks” intervēja 
Arno, un viņš stāstīja, ka izauga Piltenē, bet, kad 
mācījās 5. klasē, ģimene pārcēlās uz Ventspili, 
tomēr viņš turpināja braukāt uz Pilteni, kur mācījās 
skolā un apmeklēja treniņus sporta skolā. “Kad 
biju puika, mēs daudz laika pavadījām svaigā 
gaisā. Kā no rīta deviņos izgājām no mājām, tā 
vakarā atgriezāmies. Spēlējām futbolu, Vecventā 
iemācījāmies peldēt.”  

Arno bija labs gargabalnieks: “Savā mūžā esmu 
noskrējis septiņus maratonus, ir pieveikti daudzi 
pusmaratoni, pēdējais – pirms pieciem gadiem 
Prāgā. Jaunībā esmu izmēģinājis spēkus ļoti daudzos 
sporta veidos. Kā jau minēju, bērnībā biju švaks, 
tāpēc sāku cilāt svaru stieni, rezultāts – esmu 
piecpadsmitkārtējs Ventspils rajona čempions 
svarcelšanā, biju republikas labāko trijniekā. 
Četrus gadus biju virves vilkšanas kluba “Velkonis” 
dalībnieks, kopā ar pārējiem vīriem kļūstot par 
Latvijas čempionu. Uzskatu, ka manu panākumu 
pamatā bija darbs, sakārtota treniņsistēma un, 
protams, skolotāja Bīdermaņa atbalsts.” 

Piltenes vidusskolā Arno sāka strādāt 1981. 
gadā. Viņu vienmēr ļoti interesējusi sporta 
medicīna, tādēļ par šo tēmu izlasīti daudzi raksti, 
apmeklēti semināri un kursi. Iegūtās zināšanas 
ļāvušas palīdzēt ne tikai sev, bet arī audzēkņiem. 
“Es vienmēr sevī esmu jutis Piltenes patriotisma 
garu. Mani aicināja uz basketbola klubu “Ventspils” 
par fiziskās sagatavotības treneri, bet tobrīd vairāki 
mani audzēkņi bija Latvijas jaunatnes izlasē, un es 
nolēmu palikt Piltenē. 2009. gadā man piedāvāja 
darbu Sidnejā, kur piedalījos veterānu mačos, tomēr 
nepiekritu. Arī tagad, ja Rīgā sacensības notiek 
vairākas dienas, mani ļoti velk atpakaļ uz mājām – 
uz Pilteni.” Arno var lepoties ar audzēkņiem, kuri 
piedalījušies pasaules jaunatnes čempionātos, kopā 
ar bērniem būts 21 valstī.

Vaicāts par darba metodēm, piltenieks norādīja 
ka nekad neesot šķirojis savus audzēkņus. Pie viņa 
vienmēr trenējušies arī tie, kam sportā nebija izcilu 
panākumu. Arno uzskata, ka iespēja ir jādod katram, 
pēc tam jau top redzams, kā cilvēkbērns to izmanto. 
“Es ātri vien varu pateikt, vai mazais būs vai nebūs 
sportists, bet ir ļoti svarīgi arī tas, ka bērnam 
sportojot tiek uzlabota veselība un viņš pierod 
pie kārtības. Gribu pateikt paldies visiem saviem 
audzēkņiem – kā vispārizglītojošā skolā, tā sporta 
skolā – un viņu vecākiem, jo tikai kopīgiem spēkiem 
mēs varam kaut ko izdarīt.”

Arno ir bijis gandarījums, ja kusls bērns 
trenējoties kļuvis spēcīgāks un varējis stundās 
izdarīt to pašu, ko klases biedri, turklāt secināts, 
ka apzinīgāki visbiežāk ir tie zēni un meitenes, 
kuri netēmē uz ļoti augstiem rezultātiem. Treneris, 
protams, priecājās par sporta skolas audzēkņu 
panākumiem, bet vēlreiz atkārtoja jau teikto – pats 
svarīgākais, lai bērni būtu veseli. Pats Arno veselību 
uzlaboja, regulāri vingrojot un rosoties mazdārziņā. 
Labi atpūsties var makšķerējot, un tādos brīžos 
Arno reizēm aizdomājās, kā klājas viņa četrām 
meitām un diviem dēliem, un 11 mazmazbērniem. 
Sportists bija uz “tu” ar mūziku, viņš prata spēlēt 
ģitāru un bungas, arī elektriskās klavieres. Arno 
patika dziedāt un dejot.

ARNo KIRŠTEINS
(01.11.1958.–27.04.2021.)


